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 الستثمار األجنبي المباشر تدفق ا
 واالقتراض الخارجي وتعميق التعاون االقتصادي الدولي

 مقدمة:
لعل  المتتعللال لصقت للاد العللالمي مةللل رهااللة الةلللث العالميللة الداريللة ومتلل  العقللد الدللاري ملل  
األلفيلللة الدالدلللة  نصمللل  حو تةلللاا يةلللومت اقت لللاداة  الميلللة ارعكسلللت  يملللا ارعكسلللت   لللورة حو 

معللدن رمللو اماللتدمار األلةبللي المعاهللل ويدعقللم وللللل   للل  معللدن رمللو امقتلللا    للرىلع  للل 
الخارلي ويدعقم وتي مؤثلات ضم  العدند مل  الملؤثلات األىللع  التلي حدت تلل  يعميلا التعلاوو 
امقت لاد  الللدولي ىلصن ال تلللة مةللل رهاالة الةلللث العالميلة الداريللة و للومص تلل  األ مللة امقت للاداة 

 وما  عدتا ح  العقد الداري م  األلفية الدالدة. 2008ي ابتمبل العالمية ع
وقد لش ت يلل  ال تللة وىا لة ملا  علد األ ملة امقت لاداة العالميلة  شلك  متةلامي ومت انلد 
 للل  الةاللللة تلللل  الم يلللد مللل  يلللدعا امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل وامقتللللا  الخلللارلي لسلللد ع لللوة 

الم وىا لللة الللللدون الةاميلللة ويملللدال الم يللللد مللل  التةميللللة الملللوارد المةليلللة عللللي لديلللل مللل  دون العلللل
المستدامة تل  لارب العةل   ل  حهلكان لدنلدة لصالتدمار األلةبلي المعاهلل وامقتللا  الخلارلي 
لتتصءم مال رمط التعاوو امقت اد  الةادل وىا ة عي األلفية الدالدة  غل  حملدال الم يلد مل  

الية وحكدل  دالة حىلاص عي ام تعار  صقة التةاعسية بلي  التعاوو امقت اد  الدولي  شك  حكدل عع
امالتدمار األلةبلي المعاهلل وامقتلللا  الخلارلي واللدور اللل  يلاعللم العوامل  والمةلددات لكصتمللا 
عي يعميا التعاوو امقت اد  ب  يو يعهملا وحرماههملا وىا لة امالتدمار األلةبلي المعاهلل  بلل 

 ل اءة ويكاعؤ ب  وحكدل  دالة.امقت اد العالمي   شك  حكدل 
 

 مشكلة البحث:
علللي ضلللوء المقدملللة يتةلللدد مشلللكلة العةللل  علللي حو تةلللاا  صقلللة يةاعسلللية بلللي  امالللتدمار 
األلةبللي المعاهللل وامقتلللا  الخللارلي يللؤد  تللل  يعميللا التعللاوو امقت للاد  الللدولي ويديللل يللل  

 العصقة العدند م  التساؤمت لع  م  حتمها:
 مية المستدامة  ت  اماتدمار األلةبي المعاهل حم امقتلا  الخارلي.؟حنهما حعض  للتة -
 وم  رامية التكل ة واألععاء حنهما حكبل يكل ة وحكدل  بئاص.؟ -
وم  رامية المخاهل  ت  اماتدمار األلةبي المعاهل مخاهله حق  حم حكبل م  امقتلا   -

 الخارلي.؟
اآلثلار السللبية  لل  امقت لاد الكللي تل  وم  رامية اآلثار السلبية حنهملا حكدلل مل  ميل    -

 اماتدمار األلةبي حم امقتلا  الخارلي.؟
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 فروض البحث:
اقللوم العةلل   للل  علللل  حاللاو وتللو حرلللم يولللد  صقللة يةاعسلللية ملل  اماللتدمار األلةبلللي 
المعاهل وامقتلا  الخارلي يعما م  التعاوو امقت اد الدولي عي المستقب  تلل  لارلب مةاوللة 

 ل  التساؤمت المطلومة.اإللا ة  
 

 هدف البحث:
وي لع  الهللدن مل  تلللا العةل  تللو يةليل  يللدعا امالتدمار األلةبللي المعاهلل وامقتلللا  

 – 2005الخارلي مال بدااة التسعيةات وبدااة املفية الدالدة وما  عدتا وبالتللي   لي ال تللة مل  
يعميللا التعللاوو امقت للاد   التللي هللهدت  قللوة التةاعسللية بللي  المتخيلللي  للكشلل   لل  مللدع2015

الللدولي ملل  ىصلهمللا و صقللة التةاعسللية بيةهمللا واآلعللاه المسللتقبلية لهلللا التعللاوو امقت للاد  الللدولي 
 عي ضوء يولهات يل  التدعقات  ل  مستوع امقت اد العالمي.

 
 خطة البحث:

يقلللوم ىطلللة العةللل   لللل  يةلللاون  لللدد مللل  الةقلللاص  العةللل  والتةليللل  واالللتخص  الةتلللا   
 اقتلاح  عض التو يات بةاء  ل  يل  الةتا    وذل   ل  الةةو التالي:و 

التةومت امقت اداة العالمية ورمو اماتدمار املةبي المعاهل وامقتلا  الخارلي ويعميا   أواًل:
 0التعاوو امقت اد  الدولي

 العالم.اي اتات يدعقات اماتدمار األلةبي المعاهل وهيكلة الةسبي  ل  مستوع  ثانيًا:
 المةددات والعوام  المؤداة تل  يدعا اماتدمار األلةبي المعاهل.  ثالثًا:
 مؤهلات يدعا امقتلا  الخارلي ومةددايم والعوام  المؤداة تليم.  رابعًا:

  صقة التةاعسية بي  اماتدمار األلةبي المعاهل وامقتلا  الخارلي. خامسًا:
 الةتا   والتو يات.  سادسًا:

 
لتحــتالا االقتصــادلة العالميــة ونمــت االســتثمار األجنبــي واالقتــراض الخــارجي أواًل: ا

 وتعميق التعاون االقتصادي الدولي:
لعلل  المتعللال لصقت للاد العللالمي مةللل رهااللة الةلللث العالميللة ومتلل  العقللد الدللاري ملل  األلفيللة 

كااات واضةة  ل  الدالدة نصم  حو تةاا العدند م  التةومت امقت اداة العالمة لارت لها ارع
رملو اماللتدمار األلةبللي المعاهللل وامقتلللا  الخلارلي ويعميللا التعللاوو امقت للاد  الللدولي  شللك  
متسارع ومت اند وىا ة عي العقد األىيل م  القلو العشللي  الماضلي والعقلدن  األون والدلاري مل  
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ت للاداة العالميللة  وذللل  األلفيللة الدالدللة. و يمللا نلللي مةاولللة إللقللاء الضللوء  للل  يللل  التةللومت امق
  ل  الةةو التالي:

 التحتل نحت إقامة نظامًا اقتصادلًا عالميًا جديدًا: -1
وقلللد حاللل ل تللللا التةلللون  للل   يلللام ثلللصل مةهملللات اقت لللاداة  الميلللة تلللي  لللةدوه الةقلللد 

ليللدنل مللا اطلللا  ليللم  الةهللام الةقللد  الللدولي ويعملل   للل  االلتقلار حاللعار ال لللن  IMFاألوللل  
   المؤقت عي موا ي  المدعو ات ويمة  القللو  ق ليلة األلل  ومتوالطة األلل  حو ويموي  الع

اللللل  نلللدنل الةهلللام الملللالي اللللدولي ويشللل ال ويلللدعال  WBيطللللب األملللل ذلللل  والبةللل  اللللدولي للتةميلللة 
اماتدمار الدولي وامالتدمار الخلا  إلملدال الم يلد مل  التةميلة لللدون األ ضلاء وىا لة اللدون 

الللدون األكدلل عقللاص متلل  حهللا  ليلم مللؤىلاص ر ليل عقللاء العللالم ويملة  القلللو  الةاميلة وبلاألى  
 هويلة األل   ل  مستوع العالم.
لتلدنل الةهلام  1995عقد ح لل   ل  ولودتلا علي نةلانل  WTOحما مةهمة الت ارة العالمية 

األملوان الت ار  ويةلر الت ارة العالمية اواء  ل  مستوع السلال حو الخدمات حو يةللات رؤوو 
وامالللللتدمار بللللل  والملكيلللللة ال كليلللللة ويعميلللللا مبلللللدح ام تملللللاد وامقت لللللاد المتعلللللادن  لللللل  مسلللللتوع 

   IMterdo pendemceالعالم
تللل  حربللال مكورللات  (1)وقللد ارتهلل  الةهللام امقت للاد  العللالمي ال دنللد  بللل ملاملللم المختل للة

ن األ ضللاء عللي اللللدصل امقت للاداة العالميللة واللللدو  ةهملللات ر يسللية عللي الوقلللت الةاضللل  تللي الم
مةهمللات  اإلضللاعة تللل  التكللتصت امقت للاداة التللي يرىللل هللك  قللار   مدلل  اميةللاد األوروبللي عللي 

علي قلارة حمليكلا الشلمالية واآلالياو علي حاليا والكوميسلا علي حعلي يلا  NAFTAقارة حوروبلا  والةاعتلا  
المكللللوو اللا للللال للةهللللام واإلرللللدااو عللللي حمليكللللا الصييةيللللة وتكلللللا عللللي  للللدد ملللل  المةللللاها األىلللللع و 

امقت للاد  العللالمي ال دنللد تللو الشللللات المتعللددة ال ةسلليات التللي يلعللب دوراص ر يسللياص عللي يللدعا 
امالتدمار األلةبلي المعاهلل مل  الشللللات علي اللدون األم تلل  ال لللوع والكيارلات التا علة علي الللدون 

 عالمية.المضي ة  اإلضاعة تل  دورتا المت اند عي رمو و يادة الت ارة ال
 التحتل نحت آلياا الستق واإلصالح االقتصادي: -2

وقلللد ملللدل تللللا التةلللون علللي العدنلللد مللل  دون العلللالم  علللد الللقوص اميةلللاد السلللوعيتي الللا قاص 
 ةللدما يوق للت  للدد ملل  الللدون الةاميللة  لل   1982 اإلضللاعة تللل  مللدول ح مللة المدنوريللة العالميللة 

ت تل  تلا التةون رةو يللا قلوع العلل  والطللب    اإلضاعة تل   وام  حىلع لديلة حد (2)السداد 
لتت ا    ةلية وظهلت ايااات التةليل امقت اد  ويعميا مبدح الةليلة امقت لاداة علي الةشلاص 

 

 يل: انظر في ذلك بالتفص (  1)

د.عبد المطلب عبد الحميد، النظاااا اتصتصااادع اليااالمي الآداااد لمفاصااي المدااتزبليا بيااد ا   ااا اتصتصاااداا 

 .20 -15، ص ص 2010اليالميا، كتاب الشركا اليربيا المتحدة للتدواق لالتورادات، الزاهرة، 

(2(  TMF-, world Economic out look, 1983 p,181. 
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امقت اد  وي اند دور القطاع الخا  علي تللا الةشلاص  وقلد  لامب تللا التةلون علي الكديلل مل  
ةشلاص  وقلد  لامب تللا التةلون علي الكديلل الةامت يطبيا وي اند دور القطاع الخا  عي تللا ال

م  الةامت يطبيا بلام  اإل صح امقت اد   امي اه ملال  لةدوه الةقلد اللدولي والبةل  اللدولي 
ممللا حالل ل  لل  مللة  قلللو  ىارليللة مشلللوهة  يمللا حهلللا  ليللم  المشلللوهية الدوليللة ح  المللة  

 .(3)دبيت واإل صح الهيكليمشلوص بتطبيا اإل صح امقت اد  وقد ح طل   لي لتسميتم الت
وح للعةت عللي الكديللل ملل  الةللامت القلللو  الممةومللة مشلللوهة بتطبيللا بلرللام  التدبيللت 
واإل صح الهيكلي المطلوح م   ةدوه الةقد الدولي  التعاوو مال البة  الدولي بهلدن يةقيلا ملا 

العامللة تللل  حدرلل  حهللا  ليللم  للالتوا و الللداىلي والتللوا و الخللارلي واألون بتخفلليض   لل  الموا رللة 
ملل  الةلللاي  المةللللي اإللملللالي والدللاري معةلللي بتةسلللي  وضلللال  %5 -3مسللتوع ممكللل  ح  ملللا بلللي  

ويخفلليض   لل  ميلل او المللدعو ات  ةللد حدرلل  مسللتوع ممكلل  وبالتللالي تكسللاث الدولللة التللي يطبللا 
بلرللام  اإل للصح امقت للاد   القللدرة  للل  اللداد القلللو  الممةومللة وحععا هللا مسللتقبصص وعللي ر لل  
الوقللت  يللادة قللدريها  للل  للللث الم يللد ملل  اماللتدمارات األلةبيللة المعاهلللة ويقليلل  ا تمادتللا  للل  
امقتلا  الخارلي ول  ذل  ل  نتةقا تم  التةون تل  يطبيا آليات السوه الةللة لكل   ضلوا ط 
معيةة يليعط  مةال الممارالات اممتكاريلة مل  ىلصن لهلا  مخ ل  لللل   ولللل  هلعكة ل ملاو 

تما ي م  ىصن  ةدوه مخ   للل  حهللا  ليلم ال لةدوه املتملا ي للتةميلة  لل  حو امل
يقلوم الدولللة بللدور المللةهم والملاقللب آلليللات السللوه بلل  ويشللارا عللي التةميللة ملل  ىللصن يقويللة البيئللة 

 األاااية ويقلي  مسامة ال قل وااتهداعم ببلام  مخ  ة للل .
 التحتل نحت الخصخصة: -3

هللا  ليهللا بللام  الخ خ للة ويبللورت يللل  البللام  عللي يطبيقايهلا تللل  مل  ىلصن بلللام  ح
حو يكوو الخ خ ة تي ت ادة يو يال األدوار عي الةشاص امقت اد  ما للعام نعق   اماص تذا ثبت 
 معللانيل اقت للاداة وعةيللة حو نللة   العللام عللي م للامت معيةللة بلللايها ومللا للخللا  ا للع  ىا للاص 

مقت اداة وال ةيلة وبلص قيلود  لل  القطلاع الخلا  علي اللدىون علي وية    يم الخا   المعانيل ا
الةشلللاص اللللل  نلللة    يلللم والهلللدن الةهلللا ي تلللو يةقيلللا الك لللاءة امقت لللاداة  لللل  مسلللتوع الوملللدة 
امقت لللاداة )هلللللة حو تيئلللة حو مؤاسلللة( ولللللل   لللل  مسلللتوع قطلللاع الةشلللاص ذايلللم ) لللةا ي حو 

قت للاداة  للل  مسللتوع امقت للاد القللومي لكلل  وعللي غيللله( وللللل  الو للون تللل  يةقيللا الك للاءة ام
 ذل  عليتةاع  المتةاعسوو.

 

 انظر في ذلك: (  3)

عبد المطلب عبد الحميد، المنظور اتستراتيآي للتحوتت اتصتصاداا للزرن الحادع لاليشران، كتاااب،   د. 

 .5، ص2009الدار الآا ييا، اإٍلسكندراا، 
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وقلللد حاللل لت معهلللم البللللام  التلللي هعقلللت   للل   يلللادة اللللو و الةسلللبي بدرللللة لبيللللة للقطلللاع 
الخا  عي الةشاص امقت اد  ويلالال الو و الةسبي للقطاع العلام بدرللة لبيللة وعلي ر ل  الوقلت 

القطاع الخا  اقود  ملية التةمية ب  حدع ذل  تل  للث الم يد  يادة اماتدمار الخا  وح ع   
مل  اماللتدمارات األلةبيللة المعاهلللة وىا للة ملل  الشلللات متعللددة ال ةسلليات التللي ولللدت حرللم ملل  
األاه  لها هلاء الشللات المعلوضة للخ خ ة ويةميتها ويطويلتا  ما نتواعا ملال تالتلايي يتها 

 وايااتها.
 دلاا المشاركة الدولية:التحتل نحت اقتصا -4

اعتبل التةون رةو اقت لاداات المشلارلة الدوليلة  رلاي  الةهلام امقت لاد  العلالمي ال دنلد 
 بللل ملاملللم ومكللوو ملل  مكورايللم ويقللوم اقت للاداات المشللارلة الدوليللة  للل  يعميللا مبللدح ام تمللاد 

ي العصقللات ذللل  المبللدح الللل  ير لل  علل Economic Interdependenceامقت للاد  المتعللادن 
امقت لللاداة الدوليلللة رتي لللة يقلللارث األالللواه ويلا طهلللا بللل  ويكاملهلللا وىا لللة ملللال دىلللون العولملللة 

 امقت اداة لما اةلع  يما  عد.
وقلللد دىللل  م هلللوم اقت لللاداات المشلللارلة الدوليلللة ليتةلللدد  لللل   لللدة مسلللتويات علللي م لللان 

 .(4)العصقات امقت اداة الدولية والتعاوو امقت اد  الدولي تي
 Free trade ةدما يقوم  صقة بي   دة دون م  ىصن تقامة مةطقة ي ارة ملة    المستتى األول:

area  بللي  دولتللي  حو حكدللل لبدااللة ويتةللون تللل  ايةللاد لمللللي ثللم تللل  اللوه
مشللللتللة ثللللم تللللل  ايةللللاد اقت للللاد   يمللللا اطلللللا  ليللللم  للللور وملاملللل  التكتلللل  

  ربال ملام .امقت اد  لما مدل عي اميةاد األوربي لةموذج ل
 ةللدما يقللوم  صقللة عللي هللك  اي ا يللة بللي  يكتلل  اقت للاد  مكللوو ملل   للدة دون  المســتتى الثــاني:

 ودولة م  الدون ىارج التكت  امقت اد  مد  المشارلة الم لية األوربية.
 ةللدما يقللوم  صقللة بللي  م مو للة دون غيللل مت ارسللة متقدمللة وراميللة يكللوو عللي  المســتتى الثالــث:

ت للاد  للتشللاور والتةللاور مللون القضللااا امقت للاداة العالميللة هللك  مةتللدع اق
مدللل  مةتلللدع داعلللوو حو يكلللوو علللي هلللك  ي ملللال اقت لللاد  مدللل  األنعللل  وحىيللللاص 

 .20Gم مو ة دون العشلي  
 ةللدما يقللوم  صقللة بللي  هللللة متعللددة ال ةسلليات وحمللد امقت للادات الةاميللة حو  المســتتى الرابــ :

ويةللات رؤوو األموان مل  ىلصن ملا اسلم    المتقدمة  بل اماتدمار الدولي
 العولمللللة الماليللللة واماللللتدمار الللللدولي وللللللل  اماللللتدمار المشللللتلا بللللي  العللللام 

 

 امكن الرجوع في ذلك إلى: (  4)

 ،2015د. عبد المطلب عبااد الحميااد، اصتصاااداات المشاااركا الدلليااا، كتاااب الاادار الآا ييااا، اإلسااكندراا، 

 .115 -105ص ص 
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والخللللا  وللللل  تللللله المسللللتويات يللللؤد  تللللل   يللللادة اماللللتدمارات البيةيللللة وبلللل  
واماللللللللتدمارات الدوليللللللللة ويعميللللللللا العصقللللللللات امقت للللللللاداة الدوليللللللللة والتعللللللللاوو 

 امقت اد  الدولي.
 التحتل نحت تحرير التجارة الدولية من خالل الجاا ومنظمة التجارة العالمية: -5

وقللد يللم تلللا التةللون  للل  ملللملتي   الململللة األوللل  لللاو نللتم يةليللل الت للارة الدوليللة  للل  
 مستوع العم م  ىصن لومت الم اوضات التي لارت يعقدتا اكليارية ال ات.

تللي ملللت مةلل  اللكليارية ال للات عقللد يولللت مةللل نةللانل وبعللد  يللام مةهمللة الت للارة العالميللة ال
يطبيللا اي ا يللات ال للات التللي اي للا  ليهللا عللي لولللة حورولللوا  لةبللدح الململللة الداريللة ملل   1995

يةليل الت ارة العالمية عي ل  الم امت يقليعاص مي  يا عت المةهمة يطبيا وية يل يةليلل الت لارة 
 ةاعية والخدمات والملكية ال كلية واماتدمار ويدارة الةهام الدولية عي م امت السلال ال راعية وال

. مد  آلية  ةال القللارات داىل  (5)الت ار  الدولي متعدد األهلان م  ىصن م مو ة م  اآلليات 
المةهملة  وآليللة عضلل  المةا  للات وآليلة ملالعللة السيااللات الت اريللة وآليلة مكاعةللة اإلغلللاه والللد م 

ه اآلليللات تللو المللؤيمل الللو ار  للمةهمللة  الللل  اعقللد للل  اللةتي   للل  واللقا للة ولللاو  للل  قمللة تللل 
 األق .

وقد حا لت  مليات يةليل الت ارة الدولية    رمو مت اند للت ارة الدولية ويةلللات رؤوو 
األموان  بل الدون و يادة اماتدمار األلةبي المعاهل  شك  واض  والمساتمة عي يعميا التعاوو 

غللم ضللع  موقلل  الللدون الةاميللة عللي الم اوضللات ومعارايهللا ملل  مشللكلة عللت  امقت للاد  الللدولي ر 
األاواه الخا ة  الدون المتقدمة التي ااتطا ت حو يطبا  شك  حو  لرىل ملا اطللا  ليلم القيلود 

 اللماداة  امتلا ية هدندة ي اه الدون الةامية.
 التحتل نحت إستراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير: -6

مبد مةم  عد التةون رةو آليات السوه ويةليلل الت لارة العالميلة والةهلام   وتلا التةون لاو
امقت لللاد  العلللالمي ال دنلللد  ملامللللم ودىوللللم   لللل العولملللة امقت لللاداة ملللال مصمهلللة حو تللللا 
التةللون امدلل   مليللة يةمويللة هويلللة األللل  ميلل  حو تاللتلايي ية اإلرتللاج ملل  حللل  الت للدنل يعةللي 

ةميللة ذات يولللم داىلللي وتللي اإلمللصن مةلل  الللواردات تللل  تاللتلايي ية التةللون ملل  تاللتلايي ية للت
للتةميللة ذات يولللم ىللارلي ي للدنل  ويلل داد عيهللا درلللة امر تللاح امقت للاد   للل  العللالم ويةتللاج 
لبةللاء قوا للد للت للدنل والتخ لل  عللي ترتللاج السلللعة حو السلللال حو للل ء ملل  السلللعة التللي لصقت للاد 

سللية ماليللة ومةتملللة والتكيللي مللال يةليللل الت للارة العالميللة والسللوه القللومي عيهللا ميلل ة رسللبية ويةاع

 

 امكن الرجوع في كل ذلك إلى: (  5)

د. سييد النآار، الحزوق ا ساسيا للبالد النا يا فااي  اال الآااات ل نظمااا التآااارة اليالميااا، رسااا ل الناادا   

 .5، ص1999 ارس  45الآداد، رصم 
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العالميلة الم تومللة وقللد للوم  عللي الكديللل ملل  الت لارث الةالةللة عللي العدنللد مل  الللدون الةاميللة  للل  
ولم الخ و    صقة اريعاص قوية بي  القدرة  ل  للث الم يد م  امالتدمار األلةبلي المعاهلل 

واقتةللا  ال للل  المتامللة عللي  (6)ليللم اماللتدمار ملل  حللل  الت للدنلورمللو ال للادرات  يمللا حهلللا  
األالللواه العالميلللة الم توملللة   عللل  يةليلللل الت لللارة الدوليلللة  و وامللل  حىللللع بللل  والتةلللومت األىللللع 

 الةادثة عي امقت اد  العالمي.
 التحتل نحت العتلمة االقتصادلة: -7

لم بللص قيللود قلللا م  للل  ام تملللاد يللل  العولمللة التلللي مولللت العلللالم تللل   للالم بلللص مللدود  لللا
امقت اد  المتعادن مبةي  ل  قوا د الوا بهدن رق  تللا العلالم مل  وضلال اقت لاد  تلو  ليلم 

 .(7)تل  وضال اقت اد  حعض 
وبالتالي نت ا عي تهارتا ال ا لوو الل يسيوو م  دون ويكتصت اقت اداة ومةهمات دوليلة 

ا لخللللا حرملللاص لدنلللدة مللل  يقسللليم العمللل  اللللدولي وهلللللات متعلللددة ال ةسللليات  لللل  قوا لللد السللللو 
ويكللوي  حهللكامص لدنللدة للعصقللات امقت للاداة الدوليللة بللي  األهلللان المكورللة لللم  ويللؤد  ذللل  تللل  
رهللو  تهللار ح مللان ملللةهم  للابل للقوميللات وارتشللار العولملللة امقت للاداة  للل  لاعللة المسلللتويات 

لتللللالي يطبيللللا مللللا اطلللللا  ليللللم المعللللانيل الدوليللللة اإلرتاليللللة والتكةولوليللللة والتسللللوي ية واإلداريللللة وبا
 الةاكمة لك  األهلان المكورة للعولمة امقت اداة.

وبالتللالي عللي ظلل  العولمللة امقت للاداة نتعمللا ام تمللاد امقت للاد  المتعللادن يةللت مسللم  
الك  اةتاج الك  عي  الم العولملة وحو ذلل  مبلد حو نتبللور علي هلك  يعميلا التعلاوو امقت لاد  

ولي وعي تلا اإلهار ا داد رمو اماتدمار األلةبي المعاهل وللل  امقتلا  الخارلي وىا م الد 
امون  معللدمت حكبللل  كديللل ملل  معللدن رمللو الةللاي  المةلللي اإللمللالي العللالمي وح للع  الللل  لداللم 
عوا ض مالية ر دتا حىلت يتدعا  ارسيابية وبةليلة رةلو اللل  لدالم   ل  واللل  االتطاع التكيلي 

لعولمة ح ع  حكدل قدرة  ل  للث الم يد م  امالتدمار األلةبلي المعاهلل و يلادة ال لادرات مال ا
 وحمدال الم يد م  التةمية المستدامة.

 
 
 
 

 

(6(  kocchlim timothy, " the globalization of investment, cotemporary Economic 

policy ,Huntington Beach, Vol B, 1995, Ro20.29. 

 أنظر: (  7)

  مسددداا ،ةم ةعبددالمطلب دددلعبددالمطالعدداةلمطقتطلددةلممنظمددها،ةةلكائله، ددهةلاددا،هك هةل،ددامععه، هةل،ظدده ةلمطددام لمط هكقعددةد.  

 .15ص،2014
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 ثانيًا اتجاهاا االستثمار األجنبي المباشر وهيكله النسبي على مستتى العالم:
 2015 - 1992خالل الفترة  – 1

يدعقات امالتدمار األلةبلي المعاهلل  بلل الخليطلة امك  التعلن  ل  يل  امي اتات عي  
ميللل  حوضلللةت المؤهللللات  2003 -1992امقت لللاداة العالميلللة للتو يلللال اإلقليملللي ىلللصن ال تللللة 

 التالية:
 فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر التارد: ( أ)

مليللار دومر عللي المتواللط بللي  المتواللط  180.8حو الللدون المتقدمللة يسللتةوذ  للل   -1/1
مما اة    ليلم العلالم  %58.1مليار دومر ح  بةسعة   319لمالي  ل  مستوع العالم العالغ  اإل

ممللا اة لل   ليللم العللالم ويةدنللداص  %32.4مليللار دومر ح  بةسللعة 100.8ويسللتةوذ حوروبللا  للل  
مملا  %30.8مليلار دومر ىلصن ر ل  ال تللة ح  بةسلعة   95.8اميةاد األوربي الل  استةوذ  ل   

مليلار دومر علي  60.3م العالم بيةما ر د حو الوماات المتةدة األمليكية ية ل   لل  اة    لي
ممللا ية ل   ليللم اللدون المتقدمللة وبةسللعة  %33.3المتوالط ىللصن ر ل  ال تلللة وبةسلعة ي لل  تلل  

 مما اة    ليم العالم. %19.4ي   تل  
متقدمللة الللوارد ظلل  وملل  راميللة حىلللع نصملل  حو اماللتدمار األلةبللي المعاهللل عللي الللدون ال

مليلللار  1108  828.4  472.5  ميللل  اللل   2000  1999  1998نت انلللد ىلللصن السلللةوات 
 دومر  ل  التوالي.

عإرةللا رصملل   2003ويذا ماولةللا التعلللن  للل  الوضللال الةسللبي لللم عللي الللدون المتقدمللة  للام 
 559اللل  بللغ م  تلملالي امالتدمار األلةبلي المعاهلل اللوارد علي العلالم   %65.5حرم و   تل   

مما اة    %52.7مليار ح  وبةسعة  295.5مليار حما اميةاد األوروبي عقد و   ر يعم تل  
  ليم العالم.
مليلللار دومر علللي المتوالللط ىلللصن  118.6حملللا اللللدون الةاميلللة عقلللد االللتةوذت  لللل   -1/2
تللللة مللل  المتوالللط اإللملللالي  لللل  مسلللتوع العلللالم العلللالغ علللي ر للل  ال  1997 -1992ال تللللة مللل  
مليار عي  74.5ااتةوذت آايا والمةيط الهاد  مةها  ل    %34.5مليار دومر وبةسعة    310.9

م  تلمالي العالم وااتةوذت لةلوث  %23.9م  تلمالي الدون الةامية   %62.8المتواط وبةسعة  
 %22.4ملل  تلمللالي الللدون الةاميللة وبةسللعة  %58.6مليللار لةيللم وبةسللعة  69.6هللله آالليا  للل  
ليللم العللالم عللي المتواللط ىللصن ال تلللة والعللاقي ألمليكللا الصييةيللة وبةسللعة قليلللة ألعلي يللا ممللا م لل   

 م  تلمالي العالم. %1.8م  تلمالي الدون الةامية و  %4.9مي  بلغ ر يب حعلي يا 
عإرةللللا عإرةللللا اللللة د حو اماللللتدمار  2003ويذا حىلللللرا الوضللللال الةسللللبي للللللدون الةاميللللة  للللام 

مما اة    ليم العلالم  وتلي رسلعة حقل   %30.7مليار وبةسعة    172بلغ    األلةبي المعاهل الوارد 
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وتله رتي لة يةتلاج تلل  التوقل   ةلدتا ويديلل يسلاؤمص تاملاص تلو   1997  -1992م  متواط ال تلة  
كيللي نللةخ ض الة لليب الةسللبي للللدون الةاميللة ملل  اماللتدمار األلةبللي المعاهللل عللي ظلل  العولمللة 

ميا رغم حرم ثبت حو تلا الةوع م  اماتدمار لاو واليلة تاملة مسرلة يةتاج تل  ي سيل وبة   
 .(8)لتسليال الةمو امقت اد  عي الدون الةامية

ويذا ماولةا التعلن  ل  الهيك  الةسبي لصاتدمار األلةبي المعاهلل اللوارد داىل  م مو لة 
 107.3   عإرةللا ر للد حو آالليا والمةلليط الهللاد  االلتةوذت  للل 2003امقت للادات الةاميللة  للام 

   تلمالي العالم وية   دون  %19.1م  تلمالي الدون الةامية و  %62.4مليار دومر وبةسعة  
 %17.3مل  تلملالي اللدون الةاميلة و  %56.5مليار دومر وبةسلعة  69.9لةوث هله آايا  ل  

 مما اة    ليم العالم والعاقي لدون حمليكا الصييةية والكاريبي.
 2003مليلللار دومر  لللام  15  القليللل  ميللل  ية للل   لللل  حملللا حعلي يلللا عتة للل   لللل  حقللل

 م  تلمالي ما اة    ليم العالم. %2.6م  تلمالي الدون الةامية  %8.7وبةسعة 
 فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر الصادر: -1/3

وعي تهارة اليعة تل  يطور يدعقات امالتدمار األلةبلي المعاهلل ال لادر عسلة د حرلم للاو 
مليلللار دومر علللي  575.7يلللار دومر علللي المتوالللط وبللللغ ر للليب اللللدون المتقدملللة مةلللم مل 687.2

والعللاقي للللدون الةاميللة وي للدر اميةللاد األوربللي الة لليب األكبللل  متواللط  %84المتواللط وبةسللعة 
مما ا دره العلالم  %49م  ر يب الدون المتقدمة و %58.8مليار دومر وبةسعة  333.5موالي  

مملللا ي لللدره  %28.1مليلللار دومر وبةسلللعة  77.6الللات المتةلللدة األمليكيلللة بيةملللا للللاو ر للليب الوم
 مما ا دره العالم. %23.6الدون المتقدمة و

 1998مليلار دومر  لام  687.2وقد ظ  اماتدمار األلةبي المعاهل ال لادر نت انلد مل  
 ثلم حىلل نلةخ ض  2000مليلار دومر  لام  1186.8تلل   1999مليار دومر  لام   1092.3تل   

مليللار دومر  596.5مليللار دومر ثللم تللل   727.5ميلل  و لل  تللل   2001بدرلللة ملةوظللة  للام 
 .2003مليار دومر  ام  612.2وو   تل   2002 ام 

عإرةللا ر للد حو الللدون المتقدمللة  للدرت  2003ويذا حىلللرا ال للورة والهيكلل  الةسللبي لللم  للام 
اميلة وللاو ر ليب اميةلاد األوربلي والعلاقي لللدون الة  %93.1مليار دومر وبةسعة    569.6موالي  
 مما ا دره العالم. %55م  ر يب الدون المتقدمة و %59.1مليار دومر وبةسعة  337

مليللار دومر وبةسللعة  151.9ي للدر  2003حمللا الوماللات المتةللدة األمليكيللة عة للدتا  للام 
 مما ا دره العالم. %24.8مما ي دره الدون المتقدمة و 26.6%

 

(8(  UNCTAD, World investment, Report 1895 Transnational Corporation and 

compatinemess New York, Uniled Nation 1996 Pp 70- 71.  
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اتدمار األلةبي المعاهل ال ادر يستةوذ  ليم الدون المتقدمة ويلعلب وم  الواض  حو ام
 .اميةاد األوربي دوراص ر يسياص  يم وللل  الوماات المتةدة األمليكية ولك  بدرلة حق 

وم  المصمهات الهامة  يملا نتعللا بتولهلات امالتدمار األلةبلي المعاهلل حو تلله   -1/4
ال ةسيات م  الدون المتقدمة وتي يعم   ل  يلدعا ملا اقللث اماتدمارات يقودتا هللات متعداة 

 م  اماتدمار األلةبي المعاهل عي العالم. %95م 
هلللللة  61000ملللا م اقللل   للل   2003ويقلللوم  امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل متللل   لللام 

هلللللة حلةبيلللة يا علللة يمدللل  ر للليد لصالللتدمار  90000متعدالللة ال ةسللليات  بلللل العلللالم وحكدلللل مللل  
 يليليوو دومر. 7المعاهل نبلغ رةو  األلةبي

وملل  المصمهللات الهامللة  للل  اماللتدمار األلةبللي المعاهللل ال للادر حرللم لللوم  حو  عللض 
البلللداو الةاميللة يقللوم  اماللتدمار األلةبللي المعاهللل ال للادر ميلل  لللوم  حو  عللض البلللداو الةاميللة 

ة تذا  ي  ذل  لةسعة م  يكوي  يقوم  اماتدمار عي الخارج حكدل مما ي علم  عض البلداو المتقدم
 %7وهليلي  2003 -2001ىصن ال تلة  %36مدان ذل  اةغاعورة  -رحو المان الدابت اإللمالي

وتةللاا يوقعللات  %3واليا للاو  %4وحلماريللا  %6 المقاررللة  الوماللات المتةللدة األمليكيللة  %5ومالي يللا 
مية وم  بللداو راميلة حىللع عهل  تةلاا ب يادة رمو اماتدمار األلةبي المعاهل م  تله البلداو الةا

ىليطللة االللتدمارية لدنلللدة لتلللدعقات امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل بلللدحت علللي الههلللور؟ وتلللي مسلللرلة 
 .(9)يةتاج تل  الترم 

ومللل  المصمللل  حو الللتة وثصثلللوو دوللللة علللي حعلي يلللا هلللهدت اري ا لللاص علللي التلللدعقات الداىللللة 
ل  عي اماتدمار عي الموارد الطبياية وي انلد ملللة لصاتدمار األلةبي المعاهل ولاو امرتعاش نل 

ارلللدماج وهللللاء الشلللللات  بلللل الةلللدود وبخا لللة مللل  ىلللصن  مليلللات الخ خ لللة وقلللد بلللدح حاضلللاص 
 اماتدمار األلةبي المعاهل عي م ان الخدمات وىا ة امي امت والكهلباء وي ارة الت   ة.

علللي رطللللاه الللللةهم اإلداريللللة  ويةتهلللل حو يللللؤد  التةسلللليةات علللي مةللللا  اماللللتدمار وىا للللة
والتةهيمية تل  يسهي  الطليا حملام لللث الم يلد مل  يلدعقات امالتدمار األلةبلي المعاهلل الداىللة 

 .(10)عي البلداو األعلي ية
 ( بالملحق اإلحصائي(3( ورقم )2: )انظر الجدول رقم)2011 -2003خالل الفترة  -2

  قبلللل  األ مللللة امقت للللاداة   ح2007ومتلللل   للللام  2003نصملللل  حرللللم مللللال بدااللللة  -2/1
  الل   اماللتدمار األلةبللي المعاهللل  للل  مسللتوع العللالم رمللواص واضللةاص لمسللتويات 2008العالميللة 

 

د.  اجدة شلبي، اتستثمار ا جنبي المباشر لأثره على النمااو اتصتصااادع، دراسااا تطبيزيااا علااى اتصتصاااد  (  9)

 .68 -67، ص ص 2013، الزاهرة، 2013، أبرال  210المصرع،  آلا  صر المياصرة، اليدد 

 دى فياليا الحوافر الضرابيا في جاا ب اتسااتثمار ا جنبااي المباشاار،  صاار، د. عبد المطلب عبد الحميد،   (  10)

 .25، ص1995المآلا المصراا للتنميا لالتخطيط الزو ي، اليدد الثاني، دادمبر 
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ميلل   2007وو لل  تللل  اللللروة  للام  2003مليللار دومر  للام  565.2غيلل مسللبوقة ميلل  لللاو 
 مليار دومر . 1978.8بلغ 

اهلل قلد ي انلد  شلك  ملةلوج لاي لاه وم  رامية حىلع علإو تلملالي امالتدمار األلةبلي المع
تل   2003مليار دومر  ام  565.2مي  ق   م  موالي   2011  -2003 ام ىصن ال تلة م   

وبلللل  يضللا   ثللصل ملللات يقليعللاص ويللللال ذللل  تللل  اري للاع  2011مليللار دومر  للام  1524.4
متقدملة  والتةسل   دد  مليات امرلدماج وامالتةواذ علي العدنلد مل  الشلللات ىا لة علي اللدون ال

الملةلللوج علللي مةللللا  امالللتدمار علللي العدنللللد مللل  امقت للللادات الةاهلللئة رتي لللة ميخللللاذ العدنلللد ملللل  
التللي مققتهللا اإلللللاءات للتيسلليل ويةسللي  مةللا  اماللتدمار   اإلضللاعة تللل  اري للاع  يمللة األربللاح 

ادة م لللم الشلللللات دوليلللة الةشلللاص وي لللادة االللتدمارتا مللللة حىللللع مملللا حدع تلللل  مسلللاتمتها علللي  يللل
 .(11)%30اماتدمار األلةبي المعاهل  المياص بةةو 

وعي مةاولة للتعلن  ل  التغيلات عي اماتدمار األلةبي المعاهلل وهيكللة الةسلبي   -2/2
 بلللل امقت لللادات المتقدملللة والةاميلللة والمتةوللللة والمةلللاها والتو يلللال اإلقليملللي  الميلللاص وىا لللة علللي 

والتللللي يمدلللل  ململللللة الت انللللد الملةللللوج لتللللل   2011 -2005ال تلللللة مللللا  عللللد األ مللللة امقت للللاداة 
 اماتدمارات مي  امك  مصمهة ما نلي:

 يما نتعلا  اماتدمار األلةبي المعاهل عي  ورة يدعقات داىلة  عقد ااتةوذت   -2/2/1
مليلار دومر  1524.4مل  تلملالي  2011مليلار دومر  لام   747.9امقت ادات المتقدملة  لل   

ملل  تلمللالي  2009مليللار دومر  للام  601.2 عللد حو لللاو  %49.1م وبةسللعة  للل  مسللتوع العللال
 .%50.6مليار دومر وبةسعة  1197.5 المي و   تل  

 2011مليلللار دومر  لللام  684.4ومللل  راميلللة حىللللع للللاو ر للليب امقت لللادات الةاميلللة 
 (.2009 ام %43.3مليار دومر وبةسعة  519.3) عد حو لاو  %44.9وبةسعة 

اللللللقم رقمللللاص  يااللللياص ل للللال  امقت للللادات الةاميللللة  للللل  مسللللاث امقت للللادات  ويعتبلللل تلللللا
المتقدمللللة ح  رق للللاص ملللل  ر لللليب امقت للللادات المتقدمللللة وتللللو يةللللون تللللام رةللللو يعميللللا التعللللاوو 

 امقت اد  الدولي ل ال  الدون الةامية.
مللال مصمهللة حو هللله ولةللوث آالليا والتللي يضللم ال للي  والهةللد وحردورسلليا وغيلتللا يسللتةوذ 

م  تلمالي العالم وللل  حمليكا الصييةية والكاريبي مي  بلغ ر يب يلل   2011 ام    %22 ل   

 

 راجع: (  11)

 آلس الو را ،  ركز الميلو ات لدعم الزرار، اتستثمار ا جنبي المباشر في اليالم، كياات تطااور  ااال   

 .4، ص2011(  ارس، 2، اليدد )2011 -2003الفترة 

، نحو جيل جداد 2012ك لك: ا لتكتاد،  ؤتمر ا  م المتحدة للتآارة لالتنميا، تزرار اتستثمار في اليالم،   

 .8، ص2012 ن سياسات اتستثمار، ا  م المتحدة، نيواورك، جنيت، 



 13 

ثم يريي  عد ذل   اقي المةاها التي يستةوذ  ل  رسعة قليلة واقلهم حعلي يا التي   %14.6المةطقة  
 م  تلمالي العالم. %2.6ية   عقط  ل  

هللل عللي  للورة يللدعقات ىارلللة  عتللريي حمللا  يمللا نتعلللا  اماللتدمار األلةبللي المعا -2/2/2
 1337.4امقت للادات المتقدمللة لتت للوه ي وقللاص ملةوظللاص  للل  امقت للادات الةاميللة ميلل   للدرت 

وتللي ر لل  الةسللعة  للام  %73مليللار دومر ح  بةسللعة  1694.1مليللار دومر ملل  تلمللالي  للالمي 
 مليار دومر. 857.8  يمة بلغت  2009

مليللار  383.8  يمللة بلغللت  2011 للام  %23.6ميللة بيةمللا لللاو ر لليب امقت للادات الةا
مليللللار دومر وتللللو مللللا نبللللل  دور  268  يمللللة بلغللللت  2009 للللام  %23.8دومر  عللللد حو لارللللت 

 امقت ادات المتقدمة عي يعميا التعاوو امقت اد  الدولي.
مال مصمهة حو مةطقة هلله ولةلوث هلله آاليا التلي يضلم ال لي  والةهلد وغيلتلا ي لدر 

بيةملا  2011 لل  مسلتوع العلالم  لام  %14.2ل  مستوع المةاها مي  ي ل  تلل  حكبل رسعة  
وتلي رتي لة مةط يلة ألو  2011 لام  %0.2يريي  اقي المةاها بةسب ت يلة  غيلة مد  حعلي يلا 

تله المةلاها رهللاص لطبيعتهلا تلي دون مسلتوردة ح  مسلتقبلة وعلي ماللة حكبلل لصالتدمار األلةبلي 
 المعاهل.
حىللل للتةليلل  امكلل  مصمهللة يو يللال اماللتدمار األلةبللي المعاهللل بللي   وملل  لارللب  -2/3

 لللل  الةةلللو التلللالي  2011 -2003امقت لللادات المتقدملللة والةاميلللة وامرتقاليلللة ىلللصن ال تللللة مللل  
  الملةا اإلم ا ي(. 3)حرهل ال دون رقم 

االللللتةوذت امقت لللللادات المتقدملللللة  لللللل  الة للللليب األكبلللللل مللللل  تلملللللالي م لللللم  -2/3/1
 2003 لام  %63.9مي  لاو ر يبها  2011 -2003ىصن ال تلة م    -مارات المعاهلاماتد

مليار دومر  المياص وقد و لت يل  الةسعة  565.2مليار دومر م  تلمالي   361.3  يمة بلغت  
مليللار دومر   1524.4مليللار دومر ملل  تلمللالي  747.1  يمللة بلغللت  %49.1تللل   2011 للام 

  ولكةها ارخ ضت ل ال  الدون الةامية بدرلة حكبل وبدرللة حقل  ل لال  وتي رسعة م الت األكبل
 امقت ادات امرتقالية )المتةولة( وتي رتي ة عي  ال  يعميا التعاوو امقت اد  الدولي.

 684.4  يمللة  %44.9ميلل  بلللغ  2011 اد ر لليب امقت للادات الةاميللة  للام  -2/3/2
 184  يملللة بلغلللت  2003 لللام  %32.2و لارلللت مليلللار دومر  علللد ح 1524.4مليلللار دومر مللل  
مليار دومر وتو عي  ال  يعميا التعاوو امقت اد  الدولي لما يملت   565.2مليار دومر م   
 اإلهارة قب  ذل .

و لل  مسلتوع امقت للادات امرتقاليلة  عقلد  اد م للم امالتدمار األلةبلي المعاهللل  -2/3/2
ملل  اإللمللالي  الميلاص وو لل  تللل   %3.5ةسلعة مليللار دومر ب 19.9ميل  الل    2003مةلل  للام 
 م  اإللمالي  المياص. %6مليار دومر وبةسعة  93.5
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 بالملحق اإلحصائي(: 4)انظر الجدول رقم  2016 -2012خالل الفترة من  -3
 يملللا نتعللللا  امالللتدمار األلةبلللي اللللداى  )اللللوارد( نصمللل  حرلللم وا للل  ي انلللده ميللل   -3/1

ح   2012مليلللار دومر  لللام  14.3ار دومر  علللد حو للللاو مليللل 1746تلللل   2016و للل   لللام 
 وتو ما اعك  يرثيله عي تمدال الم يد م  التعاوو امقت اد  الدولي. %27بةسعة  يادة موالي 

حما    التو يال اإلقليمي وهيكلم الةسلبي عقلد االتةوذت امقت لادات المتقدملة  لل    -3/2
وقلللد  اد  للل   لللام  %59.1المي وبسلللةعة تلملللالي  للل 1746مللل   2016مليلللار دومر  لللام  1.32
 2016  وعللي المقابلل  عللإو ر لليب امقت للادات الةاميللة  للام %48.2ميلل  لارللت الةسللعة  2012

ميللل  لارلللت  2012ميللل  ارخ ضلللت  للل   لللام  %37.5مليلللار دومر وبةسلللعة  646كلللاو ملللوالي 
دون وقد نللال ذل  تل  ظلون ىا لة  مةلا  امالتدمار ومعلدمت الةملو علي  لدد مل  الل  45.6%

ذات و و رسبي لبيل عي تله الم مو لة مل  اللدون  ميل  حو تللا امرخ لا   كل  ملا للاو علي 
 .2011-2003ال تلة 

وحمليكللا الشللمالية  2016عللي  للام  %25.3مللال مصمهللة حرللم م  الللت آالليا يسللتةوذ  للل  
 م  تلمالي العالم. %3.4بيةما  قيت حعلي يا حقلهم بةسعة  8.1وحمليكا الصييةية  24.3%

مليلار  1452تلل   2016حما  يما نتعلا  اماتدمار األلةبي الخارج  عقد  اد  لام   -3/3
وتللو حقلل  ملل  اماللتدمار األلةبللي الللداى  اللواء  2012مليللار دومر  للام  1284دومر بيةمللا لللاو 

علللي ال يملللة حو رسلللعة ال يلللادة. ويصمللل  مللل  راميلللة حىللللع حو امقت لللادات المتقدملللة يسلللتةوذ  لللل  
)  يمللللة  2016وبلللاقي امقت للللادات الةسلللعة العا يللللة  لللام  %26.4ادات الةاميللللة وامقت للل 71.9%
 مليار  ل  التوالي(. 383مليار دومر و  1044بلغت 

وتلللو ملللا نبلللل  دور امقت لللادات المتقدملللة علللي يعميلللا التعلللاوو امقت لللاد  اللللدولي  ملللال 
 %2.25شلللمالية وحمليكللا ال %35.4وعللي المقابلل  حوروبللا  %25.1مصمهللة حو رسللعة مةطقللة آالليا 

ألو تلله  2016 لام  1.3. ويريي  اقي المةاها بةسب  غيلة وضاي ة مد  حعلي يا 2016 ام  
 المةاها تي مستقبلة لصاتدمار األلةبي المعاهل حكدل م  حو يكوو م دره.

وم  لارب حىل للتةلي  امك  مصمهة يو يلال امالتدمار األلةبلي المعاهلل اللداى    -3/4
  مي  نصم  االتةواذ 2016 -2012تقدمة والةامية وامرتقالية ىصن ال تلة بي  امقت ادات الم

بيةمللا يللريي  %59.1ميلل  بلغللت الةسللعة  2016امقت للادات المتقدمللة  للل  الة لليب األكبللل  للام 
 .لصقت ادات امرتقالية م  اإللمالي  المياص  %3.9  و %37.7امقت ادات الةامية بةسعة 
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ــًا: المحــدداا والعت  ــدول ثالث ــي المباشــر لل ــدفق االســتثمار األجنب ــى ت ــة إل امــل الميدل
 المضيفة:

يبلللدو مةاوللللة م لللل العوامللل  والمةلللددات واللللدواعال المؤدالللة تلللل  لللللث ويلللدعا امالللتدمار 
األلةبي المعاهل للدون المضي ة مسرلة  اعة  مي  يتعدد يل  العوام  والمةلددات واللدواعال  بل  

له العوامل  والمةلددات واللدواعال  ويكمل  التغللب  لل  يلل  يختل  الةهليات التي يوض  وي سلل تل
ال للعوبة ملل  ىللصن تللللاء مةاولللة ماللتللاع حتللم يللل  الةهليللات ثللم تلقللاء الضللوء  للل  العواملل  
 والمةددات والدواعال األاااية م  ىصن اماتعارة بععض الدرااات التي حلليت عي تلا الم ان.

ةهليلات والدراالات حرهلا حوضلةت لميعهلا يقليعلاص حو تم حرم نصم  مةل البدااة  لل  يلل  ال
الةللواع  الضللليبية ليسللت تم وامللداص ملل   واملل  للللث ويللدعا اماللتدمار األلةبللي المعاهللل ولللي  
هلهاص حو يكوو العام  الةاام وحو يل  الةواع  م يك ي ومدتا ماتقطاث وللث مقلادنل مت انلدة 

 ومتوا لة م  اماتدمار األلةبي.
ي الةهليلللات الموضلللةة للعوامللل  والمةلللددات واللللدواعال التلللي يعمللل   لللل  لللللث وبالعةللل  عللل

ويللدعا اماللتدمار األلةبللي المعاهللل نتضلل  حو تةللاا رهليللة التةللللات الدوليللة للللحو المللان التللي 
ي سللل ارتقللان اماللتدمارات األلةبيللة المعاهلللة ملل  ىللصن اىتصعللات حاللعار ال ا للدة بللي  الللدون وتللي 

مارات غيلللل المعاهللللة علللي األوراه الماليلللة دوو غيلتلللا مللل  امالللتدمارات يةطبلللا حكدلللل  لللل  امالللتد
وتةاا رهلية المةشرة ال ةاعية التي ي سل امالتدمار األلةبلي المعاهلل  لل  حالاو يةقيلا  ا لد 
حكبل م  اماتدمار عي الخارج  ل  حو يمتلل  المةشلرة المسلتدملة علي الخلارج م مو لة مل  الم االا 

كاريللة مدللل  الت للوه التكةوللللولي والمعلعللة ال ةيلللة وبلللاءات امىتللللاع ورؤوو اممتكاريللة وهلللعم اممت
 .(12)األموان الضخمة وميا ة العمالة المدربة واإلر اه الضخم  ل  العة  والتطويل وغيلتا

تم حو الةهلية امرتقالية  شمولها قادرة  ل  اإلماهة بهله الهاتلة غيل حرم م  الضللور  
عيةلة يلعلب الم االا المكاريلة اللدور األكبلل دوو حو ية للد  الت سليل بيةملا مصمهة حرم عي م امت م

عللي مللامت حىلللع يلعللب الم االلا اممتكاريللة للمشلللو ات حو الدولللة المسللتدملة الللدور الةااللم  وعللي 
ملللامت ثالدلللة نت لللوه امالللتخدام اللللداىلي للم االللا اممتكاريلللة ويخطلللي لاعلللة القيلللود الةكوميلللة حملللام 

دنللة  لل  غيلله مل  العوامل  لسلبب مل  حالعاث  يلام امالتدمار األلةبلي المعاهللل امالتخدامات الب
عي الخارج. وعي ضوء يل  الةهليات وما حوضةتم م   وام  وباماتعارة بععض الدرااات التلي 
يمت علي م لان يةدنلد العوامل  والمةلددات واللدواعال المؤدالة تلل  لللث ويلدعا امالتدمار األلةبلي 

 المضي ة عإرم امك  م ل العوام  التالية:المعاهل تل  الدون 

 

 انظر في ذلك: (  12)

ي  المباشر في عصر اليولما، لناسيا  زارنا لتآارب كل  اان د. رضا عبد الدالا،  حددا اتستثمار ا جنب 

 .35 -25، ص ص 2010شرق لجنوب شرق مسيا لأفرازيا الالتينيا، الدار الآا ييا، كتاب، 
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مةللا  اماللتدمار  مكورايللم ومةددايللم التللي يشلليل عللي م مو هللا تللل  مللا تذا لللاو تةللاا يشلل يال  -1
 وللث لصاتدمار م   دمم وتله المكورات والمةددات تي:

المةددات امقت اداة التي يشتم   لل  م مو لة مل  المؤهللات امقت لاداة الداللة   -1/1
توع حداء امقت اد القومي وم  حتمها درلة امر تاح امقت اد   ل  العلالم والتلي يعةلي  ل  مس

حرم للما  ادت يل  الدرلة للما لاو امقت اد القومي لاذ لاص لصالتدمار األلةبلي المعاهلل والعكل  
 للةي  ويمكلل  اماللتدمن  للل  ذللل  ملل   يللاو رسللعة ال للادرات تللل  الةللاي  القللومي ودرلللة يلللل  

 .(13)رات ال اد 
وتةاا حاضاص المةلدد الخلا   لالقوة التةاعسلية لصقت لاد القلومي اللل  اعةلي حرلم للملا  ادت 
يل  القوة للما لاو امقت اد القومي لاذ اص لصاتدمار األلةبي والعك   لةي  ويمكل  امالتدمن 
لقللوة  لل  ذللل  مل  ىللصن معلدن رمللو ال لادات ععةللدما اكلوو عللي ماللة ي انللد للملا دن  للل   يلادة ا

التةاعسلية لصقت لاد القلومي والعكل   لةي . وحاضلاص تةلاا الللقم ال ياالي ألالعار ال لادرات علإذا 
اي لم تلل  امرخ لا  للملا دن ذلل   لل  قللوة المللل  التةاعسلي لصقت لاد القلومي علي م لان للللث 

 اماتدمار األلةبي.
ةلللي حرلللم للملللا وتةلللاا المةلللدد الخلللا   ملللدع القلللدرة  لللل  تدارة امقت لللاد القلللومي اللللل  اع

يميللل ت تدارة امقت لللاد القلللومي  الك لللاءة للملللا للللاو امقت لللاد القلللومي لاذ لللاص لصالللتدمار األلةبلللي 
والعك   ةي  ويستدن  ل  ذل  م  ىصن  يمة اممتياهيات الدولية م  الةقلد األلةبلي ومعلدن 

ة امقت لللاد التغيللل عيهللا و للدد هللهور يغطيللة اللللواردات عكلمللا  ادت للمللا دن ذللل   للل  ل للاءة تدار 
القومي وا دادت لاذبيتم لصاتدمار األلةبي والعك   ةي  وتةاا عي تلا الم ان حاضاص المؤهل 
الخلا  بةسللعة اللدن  الخللارلي وىدمتللم تلل  الةللاي  القللومي عكلملا ارخ ضللت تللله الةسلعة للمللا لللاو 

ان يللريي امقت للاد القللومي لاذ للاص لصاللتدمار األلةبللي المعاهللل والعكلل   للةي  و للل  ر لل  المةللو 
 دملة مؤهل      مي او المدعو ات و    الموا رة العامة للدولة.

وحىيلاص تةلاا المةلدد الخلا   قلوة امقت لاد القلومي وامتملامت رملوه ويقدملم عكلملا  اد قلوة 
امقت لللاد القلللومي و ادت امتملللامت رملللوه ويقدملللم للملللا للللاو لاذ لللاص لصالللتدمار األلةبلللي والعكللل  

م  ىصن مؤهللي  تملا معلدن الةملو امقت لاد  اللل  تذا  اد دن  لل   ةي  ويستدن  ل  ذل  
لاذبية امقت اد القومي لصاتدمار األلةبي والعك   ةي  وللل  معدن التضلخم للملا ارخ لض 

 كلما دن  ل  لاذبية امقت اد القومي لصاتدمار األلةبي المعاهل والعك   ةي .

 

 انظر في ذلك: )13)

 Umctad, World imveatment report 2015, umctad Handbook of statistics, reporte 

2015, Pp 344- 345.  
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والمؤاسللي عكلملللا للللاو  يالسيااللي والبيئلللالمةللددات الخا لللة  الةهللام امقت لللاد  و  -1/2
الةهللام امقت للاد  اعملل   اليللات السللوه والةليللة امقت للاداة للمللا لللاو لاذ للاص لصاللتدمار األلةبللي 

واألمةللي  المعاهللل والعكلل   للةي  وللمللا يميلل  الةهللام السيااللي  الدامقلاهيللة واماللتقلار السيااللي
 (14)اذ للاص لصاللتدمار والعكلل   للةي و للدم ولللود امتمللامت ومخللاهل الةلللوث للمللا لللاو ذللل  ل

وللمللللا ارطللللوع الةهللللام البيئللللي  للللل  م مو للللة ملللل  ال لللليم والعللللادات والتقاليللللد اإلا ابيللللة والمواييللللة 
لصاتدمار األلةبي للما لاو ذل  لاذ اص لم والعك   ةي  حما    الةهام المؤاسي الل  نتكوو 

والمةهمي  ورهلم المعلوملات امالتدمارية  م  الةهام اإلدار  واألله ة القا مة  ل  تدارة اماتدمار
عكلما لاو الةهام اإلدار  نتمي   سصمة اإلللاءات ووضومها و دم وللود يعقيلدات مكتبيلة تداريلة 
كلملللا حدع ذلللل  تلللل  لللللث امالللتدمار والعكللل   لللةي  وللملللا يميللل ت األلهللل ة القا ملللة  لللل  تدارة 

تدارة امالتدمار  علي  يطبيلا مبلدح الصملل يلة امالتدمار  الك لاءة اإلداريلة والتةهيميلة واي هلت تلل 
 كلما حدع ذل  تل  للث اماتدمار والعك   ةي .

حما    المةهمي  عكلما يلواعل  لدد للان مل  المةهملي  األك لاء للملا حدع ذلل  تلل  لللث 
اماللللتدمار والعكلللل   للللةي  و يمللللا نتعلللللا بةهللللام المعلومللللات اماللللتدمارية عكلمللللا حيللللاح البيارللللات 

امالللتدمارية للمسلللتدملي   ال لللورة الت  للليلية المطلوبلللة وبالدقلللة المةاالللعة وعلللي الوقلللت  والمعلوملللات 
 المةااب للما حدع ذل  تل  للث اماتدمار والعك   ةي .

  عكلمللا لارللت يةلريللة وملرللة (15)المةللددات الخا للة  السيااللات امقت للاداة الكليللة -1/3
ويتسللم  الك للاءة وال عاليللة ويتللواءم مللال وواضللةة ويتميلل   اماللتقلار وغيللل متضللاربة عللي األتللدان 

التغيلللات والتةللومت امقت للاداة  للل  مسللتوع امقت للاد القللومي و للل  مسللتوع التةللومت العالميللة 
كلما لارت عي م مو ها لاذ لة لصالتدمار األلةبلي المعاهلل. ومل  الضللور  حو يةتلو  السياالة 

ي مةاالب لتكلوو مشل عة لصالتدمار. المالية  ل  الةواع  الضليبية المةااعة واعل و بء ضليب
وم  رامية حىلع يضم ايااة لإلر لاه العلام يلؤد  تلل  يقويلة البةيلة األااالية وتلو ملا نلؤد  تلل  
لللللث امالللتدمار ومللل  الضللللور  حو يكلللوو السياالللة الةقدالللة يوالللاية ومتواعقلللة ملللال م لللم الةشلللاص 

  السياالللية السلللعلية وحاضلللاص امقت لللاد  واياالللات الت اريلللة الدوليلللة مبلللد حو يكلللوو يةلريلللة ولللللل
 اعل ال لن للما لارت يةلرية واقاية للما حدت تل  للث اماتدمار األلةبي المعاهل.

المةلللددات القاروريلللة والتشللللياية التللللي يعمللل   لللل  يةهلللليم التعامللل  ملللال اماللللتدمار  -1/4
غيلللل األلةبللي ويعمللل   لللل  ية يللل ه وبالتللالي للملللا ارطلللوت  لللل  قللاروو موملللد لصالللتدمار واضللل  و 

متضارث مال  اقي التشليعات األىلع ذات العصقة وبم الضمارات الكا ية مال  دم م ادره و لدم 
 

(14(  Covgo Aless amdmas, The Derminants of FDI, A comparative analysis, 

Economic Research, London, actobar1990. 

(15(  Anders on, P.S, Foreign Direct Investment and employment in the industrial 

countries, Disworking ؛Papers. N.G1 Switzerland November P1998.13.  
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يرميم وىصعم ويك   ملية يةوي  األرباح للخارج وملية وىلوج ودىون رحو المان وللملا يتضلم  
  تلل  م مو ة م  الةواع  الضليبية المةااعة المتواعقة مال ل اءة السيااة الضلليبية للملا حدع ذلل

 للث اماتدمار األلةبي المعاهل.
ولعلل  الةتي للة التللي امكلل  الخلللوج بهللا ملل  يةليلل  العواملل  المليعطللة  مةللا  اماللتدمار حرهللا 
يةطو   ل  العدند م  المكورات والمةددات وليست الةواع  الضليبية ومدتا مي  حرها حمد تلله 

 اماتدمار األلةبي المعاهل. المكورات والمةددات لما حرها ليست العام  الةاام عي للث 
م مو لللة العوامللل  والمةلللددات المليعطلللة  القلللدرة التةاعسلللية للدوللللة المضلللي ة  المقاررلللة  اللللدون  -2

ويتللللل  حتمهلللا علللي يكل لللة  ة لللل العمللل  وملللدع يلللواعله والمسلللتوع ومهارايلللم ويرتاليتلللم  (16)األىللللع 
لللل  اسللتغلقم الشللة  ويسللهيصت ل اءيهللا ويكللاليي الةقلل  والوقللت ا ومللدعوحاضللاص البةيللة األاااللية 

الةقلل  وامي للامت الصالللكية ملل  راميللة التكل للة ويمكاريللة ام تمللاد  ليهللا والكهلبللاء والطاقللة ملل  
رامية التكل ة ويمكارية ام تماد  ليها واألر  ويكل تها وملدع يواعلتلا اضلان تلل  ذلل  العةا لل 

عي مكورلات مةلا  امالتدمار وتةلاا  المؤثلة  ل  ايااة مشلو ات األ مان والتي يمت معال تها
 ةا لللل حىللللع  يملللا نتعللللا  مةلللددات القلللدرة التةاعسلللية لللللدون المضلللي ة مدللل  التمويللل  مللل  راميلللة 
التكل ة ومدع يواعله والمعلومات م  رامية الدقة ومدع ام تملاد  ليهلا والخلدمات ل  ملان والة لاذ 

غيلتلللا يكلللوو مكمللللة لمكورلللات مةلللا  تلللل  الملللوردن  ويلللواعل الملللدىصت علللي السلللوه المةللللي للهلللا و 
 اماتدمار وي ع  دولة معيةة حكدل قدرة  ل  للث اماتدمار األلةبي تليها م  غيلتا.

ويشيل اللععض علي تللا الم لان تلل  حو التةلللات الدوليلة لصالتدمارات األلةبيلة المعاهللة 
حاللواه داىليللة  اي هللت عللي األاللاو تللل  المةللاها التللي يتللواعل عيهللا 2015 -1990ىللصن ال تلللة 

وااللعة وهللعكات ممتللدة للتو يللال وبةيللة حاااللية متقدمللة وارخ للا  عللي يكللاليي اإلرتللاج واري للاع عللي 
اإلرتالية ووعلة علي الملواد الخلام واري لاع علي متوالط دىل  ال للد وتلي األملور التلي ي عل  متوالط 

 معدن اللب  عي تله المةاها ملي عاص.
مد العوام  الهامة الل يسية عي للث امالتدمار األلةبلي العا د  ل  اماتدمار والل  اعتبل ح  -4

المعاهلللل ألو القا لللدة العاملللة تلللي حو المسلللتدمل األلةبلللي م نت لللم تلللل  امالللتدمار علللي الخلللارج تم 
يوقعلللاص للعا لللد األ لللل   علللد يعدنللللم  معلللدن المخلللاهل الت اريلللة وغيلللل الت اريلللة ملللال حىلللل المةلللددات 

قللدرة التةاعسللية عللي ام تعللار  ةللد ايخللاذ قلللار  اماللتدمار عللي األىلللع الخا للة  مةللا  اماللتدمار وال
 دولة معيةة.

الطاقة اماتيعابية لصقت اد القومي والتي يعةي    ة  امة لمية رحو المان التلي امكل  حو   -4
يسللتدمل عللي امقت للاد القللومي والتللي يعةللي   لل ة  امللة لميللة رحو المللان التللي امكلل  حو يسللتدمل 

 

(16(  Amdrea Bolth, the assessment international competitiveness, Oxford of 

economic policy, Vol. 12 no. 3 1998, pp. 55.   
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علي اللدون مةل  ام تعلار ويتوقل  الطاقلة حو القلدرة امالتيعابية مقت لاد ملا   ك اءة حو  عا د م ل 
 ل  ثصثة  وام  حاااية حولها الم امت اماتدمارية المتامة داى  امقت اد مةل  ام تعلار ح  
عللل  اماللتدمار وثاريهللا القيللود التللي يةللد ملل  االلتغصن الم للامت اماللتدمارية المتامللة عللي تلللا 

 دها روع وم م العا د المطلوث  ل  رحو المان المستدمل.امقت اد وثال
ال لللةة امقت لللاداة ويثعلللات القلللدرة  لللل  الةملللو ميللل  نوللللد ثملللة اريعلللاص معاهلللل بلللي  يلللدعا  -5

اماتدمار األلةبي المعاهل تل  دولة معيةة ومستوع التطور امقت اد  لهله الدولة ععةلدما اكلوو 
المسللتدمل األلةبللي مةلللدوداص عللإو ذللل  م نهيلل  ظلوعلللاص  التطللور الللداىلي للدولللة اللا عللة علللي للللث 

 .(17)مةااعة لعم  اماتدمارات األلةبية
م م السوه وتو حمد حتم المةددات التي حثبتت معهلم الدراالات التطبي يلة حتميتلم علي اللدون   -6

ي الةاميللة والمتقدمللة  للل  مللد اللواء وقللد ا تمللدت الدرااللات التطبي يللة  للل  الةللاي  المةلللي اإللمللال
 للدملة  ل  م م السوه  ل  اللغم م   دم ولود ما نؤلد تمكاريلة االتخدامم للدمللة  لل  م لم
السلللوه وقلللد اىتل لللت الدراالللات التلللي اىتبللللت م لللم السلللوه لرملللد مةلللددات امالللتدمار األلةبلللي 
المعاهل بي  درااات يستخدم معدن رمو الةاي  المةللي اإللملالي وحىللع يسلتخدم متوالط ر ليب 
ال للللد مللل  الةلللاي  المةللللي اإللملللالي اإلالللمي حو الةلللاي  المةللللي اإللملللالي الة يقلللي علللي ملللي  حو 

 قد ااتخدم رسعة الةاي  المةلي اإللمالي عي الدولة المضي ة تل  الدولة األم.الععض األىل 
ولللدنل  الللللل حو معهللم الدرااللات التللي يةاولللت م للم السللوه  الدرااللة قللد ولللدت حو لللم 

دوللة  71يرثيل معةو  مولب  ل  امالتدمار األلةبلي المعاهلل ومل  تلله الدراالات التلي يةاوللت 
 2005 -1960ا م ل ودرااة  لالتطبيا  لل  مالي يلا ىلصن ال تللة مل  حعلي ية  الدرااة م  بيةه

ولميعهللا االلتخدمت معللدن رملللو  2008 -1991ودرااللة  للالتطبيا  للل  الهةللد ىللصن ال تلللة ملل  
 .(18)الةاي  المةلي اإللمالي الة يقي لمؤهل يقليبي لة م السوه 

المةلللي  الةلاي  وقلد حكلدت تلله الةتي لة درااللة مدندلة االتخدمت متوالط ر لليب ال للد مل 
اإللمللالي للدملللة  للل  م للم السللوه  اإلضللاعة تللل   عللض الدرااللات التللي االلتخدمت رسللعة الةللاي  
المةلي اإللمالي الة يقي عي الدولة األم تل  الةاي  المةلي اإللمالي عي اللدون المضلي ة ولميلال 

 تله الدرااات حكدت  ل  ولود يرثيل هلد  معةو  تم ا ياص لة م السوه.
يعتبل البةية األاااية حمد المتغيلات التي يعم   لل   يلادة ترتاليلة بنية األساسية:  ال  -7

اماتدمار وم  ثم عهي ية   يدعقات اماتدمار األلةبي المعاهل ويمك  ااتخدام ىطوص التلي وو 
هخ  لمؤهل لتطور البةية األاااية و ل  اللغم م   دم دقة تلا المؤهلل ىا لة   1000لك   

 

إااد  حمد عطيا،  حددات اتستثمار ا جنبي المباشر لأساليب تشخيصي دراسا تحليليا ، رسااالا  اجدااتير  (  17)

 .10، ص2010ق، غير  نشورة، كليا التآارة، جا يا الزصا ا

د. عمرل  حمد  حمود سليمان،  حددات اتستثمار ا جنبي المباشر، دراسا  زارنااا، علااى الاادل  النا يااا،  (  18)

 .25، ص2010بحث،  آلا البحوث، كليا التآارة، اإلسماعيليا، 
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ون الةاميلللة تم حرلللم المؤهلللل المتلللاح ألغللللب اللللدون بيلللد حو  علللض الدراالللات االللتخدمت  الةسلللعة لللللد 
تلمالي اإلر لاه الةكلومي  لل  قطلاع الةقل  وامي لامت لمؤهلل يقليبلي لتطلويل البةيلة األااالية 
وتلللو المؤهلللل األقللللث واألده لملللا حرلللم نلللليعط   للللث امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل  شلللك  حوضللل  

 .(19)هخ   1000ام ىطوص التلي وو لك  مقاررة  مؤهل ااتخد 
ويشللليل  علللض الدراالللات حو رلللوع امالللتدمار اةلللدد ملللدع حتميلللة البةيلللة األااالللية لمةلللدد 
لصاللتدمار األلةبللي المعاهللل عاماللتدمارات التللي يلللل   للل  م للم السللوه )يوالليال القا للدة حو مللا 

مةللي مةل  الت لدنل تلل  اعلن  اماتدمار األلةبي المعاهل األعقي( يت لم تلل  تملصن اإلرتلاج ال
تللله الدولللة وتللي بلللل  يللدىل يكل للة الةقلل  والتعلي للة ال ملليللة وحىلللع يعةلل   لل  المللوارد الطبيايللة 
وتللله اماللتدمارات يلللل   للل  يدريللم التكللاليي )اللحاللي( ويعتبللل يكل للة الةقلل  وال مللارا حمللد بةللود 

التللالي عللإو اماللتدمار األلةبللي يكل للة اإلرتللاج وحىيلللاص اماللتدمار الللل  اسللع  تن يةقيللا الك للاءة وب
المعاهلللل  كاعلللة حروا لللم نهلللتم بتكل لللة الةقللل  والتعلي لللة ال ملليلللة لرملللد بةلللود التكل لللة ومللل  ثلللم اعتبلللل 
اإلر اه الةكومي  ل  قطاع الةق  وامي امت حعض  مؤهل يقليبي للدملة  ل  البةيلة األااالية 

 ال اذ ة لصاتدمار األلةبي المعاهل.
درااللات  للل  ولللود  صقللة هلداللة بللي  يطللويل البةيللة األاااللية وللللث وقللد اي قللت تللله ال

اماتدمار األلةبي المعاهلل  لل  الللغم مل  اىلتصن ال تللة ال مةيلة مةل  الدراالة وحاللوث ال يلاو 
 المستخدم  وهليقة التعبيل    يطويل البةية األاااية.

تدمار األلةبللللي اسللللاتم امر تللللاح امقت للللاد  عللللي للللللث امالللل االنفتــــاح االقتصــــادي: -8
المعاهل رهلاص ألو تلا امر تلاح اضل ي الهولة  لل  يةلللات رؤوو األملوان تلل  اللداى  والخلارج 
ويسللتخدم معهللم الدرااللات رسللعة ال للادرات والللواردات تللل  الةللاي  المةلللي اإللمللالي للتعبيللل  لل  

  حو رسللعة امر تللاح امقت للاد  تم حو  عللض الدرااللات قللد االلتخدمت رسللعة ال للادرات تللل  الةللاي
الللواردات تللل  الةلللاي  للدملللة  للل  امر تلللاح امقت للاد  ولللدنل  اللللللل حو معهللم الدرااللات التلللي 
حلليللت مللون امالللتدمار األلةبللي المعاهللل علللي البلللداو الةاميلللة مللددت ولللود  صقلللة تا ابيللة بلللي  

ي يللع حو امر تاح امقت اد  وامالتدمار األلةبلي المعاهلل وتلله الةتي لة يؤللد  لةة الة ل  التل
 .(20)يةليل الت ارة ا لث اماتدمار األلةبي المعاهل

 

(19(  Aonykdam, Alam, Determimant EFD, Igvrmal of, Economic studies vol. elo. No 

4, 2013, P.215. 

(20(  Harinder singh, lxwang.w. Jun some New Evidence on determinants of foreign 

direct investment in developing countries, international finance the world Bank 

policy research working, paper 1995. 1531.  
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 عللض الدرااللات التطبي يللة التللي يةاولللت اىتعللار العصقللة  بللي   (21)تللله الةتي للة ت وقللد حكللد 
امر تللللاح امقت للللاد  واماللللتدمار األلةبللللي المعاهللللل  ويللللللال تلللللا الت للللاوت عللللي رتللللا   الدرااللللات 

امر تلاح امقت لاد   لععض الدراالات يسلتخدم م ملوع  التطبي ية تل  اىتصن مؤهل التعبيلل  ل 
ال لللادرات واللللواردات لةسلللعة مللل  الةلللاي  المةللللي اإللملللالي واللللععض األىلللل قلللد االللتخدم تلملللالي 
ال للادرات لةسللعة ملل  الةللاي  لمللا حو تةللاا درااللات قللد االلتخدمت تلمللالي الللواردات لةسللعة ملل  

رات عللي الدوللة المضللي ة ملال اىللتصن الللدون الةلاي  حو رسللعة ال لادرات عللي الدوللة األم تللل  ال لاد 
مة  الدرااة بي  دون رامية وحىلع متقدمة م اعتبلل امر تلاح امقت لاد  حملد مةلددات لاذبيتهلا 

 كلل  اىتصن ال تلة وحالوث ال ياو المستخدم.
يوضل   تكلفة عنصر العمل والمحدداا األخرى المرتبطة بالقدرة التنافسية للدولة المضـيفة:  -9
م الدرااات التطبي يلة حو تةلاا  صقلة  كسلية بلي  يكل لة  ة لل العمل  وامالتدمار األلةبلي معه

المعاهللل وىا للة عللي ال للةا ات لدي للة العملل  ويعتبللل يكل للة العملل  ويرتاليتللم حمللد  واملل  ال لللث 
ىا لللة  الةسلللعة للشلللللات التلللي يسلللع  تلللل  اإلرتلللاج الموللللم رةلللو الت لللدنل لتكلللوي  السللللة يوريلللد 

العلللالم  وتةلللاا  لللدة معلللانيل ل يلللاو يكل لللة العمللل  مةهلللا يكل لللة وملللدة العمللل   العمللللة  ل ميلللال حرةلللاء
األلةبيللة وذللل  لت للاد  مشللكلة اريعللاص ارخ للا  يكل للة العملل   اإلرتاليللة المةخ ضللة وللللل  الةللان 

  الةسعة ل يمة العملة.
ة وقلد ايضلل  حو تةللاا  صقللة  كسللية معةويللة بلي  معللدن األلللور وامتماليللة الدولللة المضللي 

األااالية   ةدما اكوو تدن الشللة التولم  ال ادرات وباإلضاعة تلل  يكل لة العمل   تةلاا البةيلة
ويلللللع ل اءيهللللا ويكللللاليي الةقلللل  والوقللللت الللللل  يسللللتغلقم الشللللة  ويسللللهيصت الةقلللل  وامي للللامت 
ا  الصالللكية ملل  راميللة التكل للة ويمكاريللة ام تمللاد  ليهللا والكهلبللاء واألر  ويكل تهللا ومللدع يواعلتلل

القدرة  ل  التةبؤ  البيئة الخارلية لما امك    (22)تل  لارب التموي  م  رامية التكل ة ومدع يواعل
يعليي المخاهل السيااية حرها مالة  دم اليقي   شرو الهللون امقت لاداة والسياالات الةكوميلة 

اياالياص التلي ويةهل تل  المخاهل السيااية  ل  حرها رلوع و لدد السللوليات العدواريلة ذات ال للة 
يةللدل داىلل  دولللة مللا  للل  مللدع عتلللة  مةيللة مةللددة ويمكلل  التمييلل  بللي  حربعللة حرللواع ر يسللية ملل  
المخاهل السيااية التي نتم يقييمها م  قب  المستدملي : مةهلا  لدم امالتقلار العلام ومخلاهل رل ع 

 الملكية ومخاهل العمليات المليعطة  ال لاع ومخاهل الةق .

 

(21(  ABULF shamsuddm, Economic Detevmenants of Forein Direct Investment in 

less developed countries Economic Development Review, spring, 1994 p.33. 

 انظر في ذلك بالتفصيل: (  22)

د.نورا  حمد أ ين،  دا ل  اادة الزاادرة التنافداايا للصااادرات الصااناعيا المصااراا، رسااالا دكتااوراه غياار  

 .25، ص2017دار اليلوا اإلداراا،  نشورة، صدم اتصتصاد، أكاداميا 
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درااللات حو اماللتدمار األلةبللي المعاهللل اميلل  تللل  التللدعا للللدون التللي ويشلليل  دنللد ملل  ال
يتميلل   الةليلللة المدريلللة والسياالللية وحو اللللدون ذات المخللاهل الملي علللة ملللال ثعلللات العوامللل  األىللللع 

 يتلق  ااتدمار حلةبي معاهل حق  رسبياص.
لةبلي علي وقد ماولت درااة مدندة  ياو حثل المخاهل السيااية  لل  لللث امالتدمار األ

 -1984ىلللصن ال تللللة مللل   OECDواللللدون غيلللل األ ضلللاء علللي  OECDاللللدون األ ضلللاء علللي 
2009(23). 

وارتهلت تللله الدرااللة تللل  ر ل  رتللا   الدرااللات األىلللع ميل  ولللدت حو العاملل  الل يسللي 
لضللع  يللدعا اماللتدمار األلةبللي المعاهللل عللي البلللد المضلليي تللي المخللاهل السيااللية  مؤهلللايها 

 هلتا العام.ال لعية ومؤ 
اماتقلار امقت اد : مي  نهتم اماتدمار األلةبلي المعاهلل  امالتقلار امقت لاد  لرملد   -11

المةلددات التللي ي ل للم حو يلد لم ويمكلل  االلتخدام التغيلل عللي األاللعار للتعبيلل  لل  االلتقلار البيئللة 
امقت لاد . امقت اداة عي ح  دوللة عارخ لا  معلدمت التضلخم اعتبلل مؤهلل ل يلاو امالتقلار 

 عرق  للما دن  ل  ذل  اماتقلار امقت اد . %3وللما ارخ ض معدن التضخم مت  ا   تل  
و موماص حثبتت العدند م  الدرااات حو تةاا  صقة  كسية بلي  معلدن التضلخم ولللث امالتدمار 
 األلةبللي المعاهللل  مللا اعةللي حو ارخ للا  معللدن التضللخم ملل  هللررم حو ا لللث اماللتدمار األلةبللي

 المعاهل والعك   ةي .
اللعل ال لللن: ميلل  يشلليل  دنللد الدراالللات التطبي يللة تللل  حو  للدم اماللتقلار علللي  -12

اعل ال لن األلةبي نؤثل العاص  لل  لللث امالتدمار األلةبلي المعاهلل ميل  حو يلل  التغيللات 
تلللا يعكلل  مخللاهل امقت للاد الكلللي لمللا حرهللا يولللم تللله اماللتدمارات لإلرتللاج للقطللاع المةلللي و 

اعةي حو  وا دتا اتكوو  العملة المةلية وبالتالي عإو ح  ارخ ا  عي  يمة العملة المةلية اعةي 
يخفللليض تلللامح الللللب  مقوملللاص  العمللللة األلةبيلللة ويكلللوو لهللللا التلللرثيل يمييللل اص قطاعيلللاص ميللل  اكلللوو 

 .(24)القطاع ال ةا ي المعتمد  ل  المدىصت المستوردة تو األكدل يرثلاص 
 
 
 
 ميشراا تدفق االقتراض الخارجي ومحدداته والعتامل الميدلة إليه:رابعًا:  

 

(23(  Gourg Goswami, Does Political Risk Determine FDI Inflow, Journal of 

Economic studies Vol. 4 No.2, Washingtion, 2014. P.25. 

(24(  Limdasp Charles D., Forein Direct Investment Exchange rate variability and 

demanel uncertainty, International Economic Review, vol 138, No.4 USA 

university Nov. 1995. P502. 
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تم حو امقتللا  الخلارلي م ان نت انلد  1982رغم مدول ح مة الدنوو العالميلة علي  لام  
ورمللو المدنوريللة العالميللة و للبء الللدن   الةسللعة لعمليللة الةمللو امقت للاد  م الللت قا مللة عللي معهللم 

 حق  م  ي اند معدمت اماتدمار األلةبي المعاهل. ولك   معدمت   .(25)دون العالم
وبالتالي تةاا مالة دا مة لصقتللا  الخلارلي لسلد ع لوة الملوارد المةليلة ويةقيلا الم يلد 

 م  التةمية المستدامة. 
بلغلللت المدنوريلللة الخارليلللة لللللدون  2003ومللل  المؤهللللات الداللللة  لللل  ذلللل  حرلللم علللي  لللام 

و دومر حمليكلي معهمهلا ويعلود للدا ةي  مل  القطلاع الخلا  ثلم يليليو  1.5األىلة عي الةمو رةو 
يليليوو دومر عي مطلال القلو الةاد  والعشللي  بل   اد  ل  ذلل  علي  1.9اري ال اللقم لي   تل  

 يليليوو دومر يقليعاص. 2.5العقد الداري م  تلا القلو لي   تل  
ال لميعهلا علي قلارة حعلي يللا مل  اللدون ذات الللدى  الملةخ ض يقل 25وقلد ملدد البةل  اللدولي 

دولللة حىلللع ملل  الللدون ذات  20 ا تعارتللا حهللد الللدون مللدة ملل  ميلل  المدنوريللة الخارليللة وتةللاا 
دولللة حىلللع عللي حمليكللا الصييةيللة وقللد ا دادت مدنوريللة دون هللله آالليا  12الللدى  المتواللط مةهللا 

قللارات العللالم المختل للة  وبعللض دون اميةللاد األوربللي وعللي للل  األمللوان يتللو ع الللدنوو العالميللة بللي 
ودون آاللليا  %23ودون حعلي يلللا والشلللله األوالللط %37ميللل  ي لللد ر للليب حمليكلللا الصييةيلللة مةهلللا 

وبعللد ارللدمع ح مللة لةللوث هللله آالليا ا داد  %14ودون حوربللا والعةللل المتواللط  %26والعااللفيكي 
ميلللة ودىلللون امي لللاه تلللل  امقتللللا  الخلللارلي ولللللل  ا داد  علللد ملللدول األ ملللة امقت لللاد  العال

 .(26) عض دون اميةاد األوربي مد  اليوراو عي م يدة المدنورية الخارلية
ويكم   ملية ي اند رمو الدن  العالمي تل  حو ال يادة عي  اعي المدنورية الخارليلة للدوللة 
يعلللادن م لللم الع للل  علللي الةسلللاث ال لللار  لميللل او الملللدعو ات واللللل  نةعغلللي يمويللللم  للل  هليلللا 

 االلتخدام متطا قللات مسللا ات الللدى  القللومي ر للد حو السللبب الل يسللي لع لل   امقتلللا  الخللارلي
 . اكم  عي المتطا قة التالية:(27)الةساث ال ار  

 + RF = (S-I) + (T – G)(x – M) 
(  اإلضللاعة تللل  x-Mميلل  ر للد حو الةسللاث ال للار  وتللو نتكللوو ملل  مسللاث الت للارة )

ي امدىللللار للقطللللاع الخللللا  والقطللللاع اعللللادن  للللاع RF للللاعي مللللدعو ات ال ا للللدة تللللل  الخللللارج 
الةكلللومي ويتللللو ذلللل  حرلللم لكلللي م يةلللدل  يلللادة علللي  لللاعي المدنوريلللة الخارليلللة نةعغلللي حو اكلللوو 
ال ا ض الت لار  لبيللاص بدرللة يك لي لسلداد ملدعو ات ال ا لدة للخلارج وتلو ملا نتطللب وللود  لاعي 

 

 ، 2015د.  حمااود عبااد الاارا ق، اتصتصاااد الاادللي لالتآااارة الدلليااا، الاادار الآا ييااا، اإلسااكندراا،  (  25)

 2004 -183ص ص

لخااارجي، لاشاانطن،  ركااز ا هااراا البنك الاادللي، التزرااار الداانوع عاان التنميااا فااي اليااالم، اتصتاارا  ا (  26)

 .2015للترجما لالنشر، الزاهرة، 

 .255، ص2001د.  حمود حدن حدني، تيراب، النزود لالتموال الدللي، دار المراخ، الزاهرة، (  27)
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( S(  الةسلعة لصدىلار )I) ادىار مةللي موللب )العلام والخلا ( ح  نلؤد  تلل  اري لاع امالتدمار
( امكللل  حو X(  الةسلللعة لل لللادرات )M( واللللواردات )T الةسلللعة للضللللا ب ) Gواإلر لللاه الةكلللومي

يللؤد  تلللل  ملللدول  يلللادة  لللا ية علللي اللللدنوو الخارليلللة ولةلللوع مللل  التعمللليم الواالللال وعلللي السلللةوات 
لللاو عللي وضللال غيللل  األىيلللة ح  العقللد األىيللل ملل  األلفيللة الدالدللة عللإو للل  وامللد ملل  تللله العواملل 

 الةسلللعة لللللدون المدنةلللة وىا لللة اللللدون األىللللة علللي الةملللو وقلللد لارلللت  Unfavorableمسلللتةب 
 Selfالعوام  الداىلية والخارلية مسئولة  ل  مد اواء عقد لارت العوام  الداىلية ذايية الضلبة  

– In Ficed ل   وىا لة ال شل  علي رعلال معلدمت اإلدىلار المةللي و لدم القلدرة  لل  ية ليم  
م  الةاي  المةلي اإللمالي حو راي م    ال ش  عي   %5  -3الموا رة ويخفيضم تل  معدمت م  
 التكيي مال ال دمات الخارلية.

ولعللل  حعضللل  دليللل   لللل  ذلللل  حو ح ملللات يخفللليض  يملللة العمللللة المةليلللة ويعويمهلللا التلللي 
ةلدول ال لدمات ر مت        المدعو ات بدااة م  الةساث ال ار  لم اك  معهمها رالعلاص ل

الداىليلللة حو الخارليلللة  قلللدر ال شللل  علللي التكيلللي معهلللا  سلللل ة رتي لللة ضلللع  ملورلللة ال لللادرات 
واللللواردات تلللل  لارلللب العدنلللد مللل  العوامللل  األىللللع وىا لللة ملللا نتعللللا  لللامىتصمت الهيكليلللة علللي 

 امقت اد الكلي.
مقتللللا  وعلللي مةاوللللة لل لللد حتلللم المةلللددات والعوامللل  المؤدالللة تلللل  الم يلللد مللل  يلللدعا ا

 : (28)الخارلي  بل العالم عإرم امك  اإلهارة تل  ما نلي
ي اند ع وة الموارد المةلية مي  يعلاري لديلل مل  اللدون الةاميلة مل  وللود اىتصللي  واضلةي    -1

تمللللا امىللللتصن الللللداىلي الللللل  نتمدلللل  عللللي ولللللود   لللل  الموا رللللة العامللللة للدولللللة وعللللي  يللللادة 
تلللا امىللتصن ولللود عللا ض  للل  عللي لميللة الةقللود  امالتدمار  لل  امدىللار ويكللوو مة لللة

 شك  نتعار  مال ا تعارات التوا و الةقد  مما نؤد  تلل  يضلخم ملي لال معهلا حملا امىلتصن 
الدللاري عهللو امىللتصن الخللارلي الللل  اعكلل  ر سللم عللي   لل  الةسللاث ال للار  وتللو رللاي  ملل  

الخارليلة )العملصت األلةبيلة(  يادة الواردات    ال ادرات وتو ملا نلؤد  تلل  ع لوة الملوارد 
ولكي يوالم الدولة تلن  امىتصلي  ي د ر سها مضطلة لصاتدارة م  الخارج  علي ظل   لدم 
قدريها  ل  للث الم يد م  اماتدمار األلةبي المعاهل ومعة  ذل   ةد ال ياو عإو ال  لوة 

ج ال  ويي  وبالتالي عإو الداىلية مبد حو يتساوع مال ع وة الت ارة الخارلية  يما اعلن بةموذ 
 يادة امقتلا  الخارلي عي تلله اللدون اعلود حااالاص تلل  وللود هللب لبيلل اعكل  ر سلم علي 

 

د. أحمد الديد عبد اللطيت، أثر الداون الخارجيا علااى النمااو اتصتصااادع، بحااث  آلااا البحااوث اإلداراااا،  (  28)

 .15، ص2001
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تللللن  امىتصللللي  اللللللن  نؤدالللاو تلللل  االللتدارة الدوللللة والبلللدن  المةلللاع  تةلللا تلللو امالللتدمار 
 .(29)األلةبي المعاهل

ن ال له م  الخلارج للم حو الدوللة م عالدولة م يستطيال حو يستدمل حكدل مما يدىل ما لم امو 
 يستطيال حو يستورد حكدل مما ي در ما لم يمون ال له م  الخارج.

حو الكديل م  الدون الةامية يعاري مل  ح ملة السليولة والتلي يعةلي ملدع ل االة ومص ملة والا     -2
 .(30)لالدعال واممتياهيات الدولية التي يل م لموالهة األععاء الخارلية عي األل  الق ي

الللعي الكديلللل مللل  اللللدون يةقيلللا ملللا اطللللا  ليلللم  التةميلللة المسلللتدامة و يلللادة معلللدمت الةملللو  -3
امقت اد  وبالتالي تي عي مالة دا مة لم يد م  اماتدمار األلةبي المعاهلل حو امقتللا  

 الخارلي حنهما حعض . ويليهما يكوو حكدل قدرة  ل  يدعقم.
يلي عوا ضلها علي م لامت يلريي لهلا  عا لد  ولللل  ماللة مالة اللدون ذات ال لا ض تلل  يوظ  -4

األاواه المالية الدولية تل  يوظيي ما لدنها م  موارد لتريي بها  عا د  تل  لارب ملا امةةلم 
 لللةدوه الةقلللد اللللدولي والبةللل  اللللدولي مللل  قللللو  يلللليعط  مبلللدح المشللللوهية ويمويللل  بللللام  

 اإل صح امقت اد .
الدا لة الخبيدة لللدنوو الخارليلة التلي يعةلي حو امقتللا  الخلارلي  وقوع الكديل م  الدون عي  -5

 نؤد  تل  الم يد م  امقتلا  الخارلي.
 

 خامسًا: التنافسية بين االستثمار األجنبي المباشر واالقتراض الخارجي:
يشللليل العدنلللد مللل  الدراالللات تلللل  وللللود  صقلللة يةاعسلللية بلللي  امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل 

لخارلي  وتي  صقلة  كسلية علي الغاللب عكل  مةهملا اسليل علي اي اتلات  كسلية علي وامقتلا  ا
(   لالملةا 6(  )5م ان التعاوو امقت لاد  اللدولي ويمكل  مصمهلة ذلل  مل  ىلصن ال لدولي  )

اإلم للا ي مللون يطللور يللدعا اماللتدمار األلةبللي المعاهللل وامقتلللا  الخللارلي ىللصن ال تلللة ملل  
 نلي: ليد نصم  ما 2015 -2005
 حو م م اماتدمارات األلةبية المعاهل لاو ح يد دا ماص م  امقتلا  الخارلي. •
مليللار دومر  948ميل  لللاو متواللط يللدعقات اماللتدمار األلةبلي اللةوياص مللوالي يليليللوو و •

مليللار دومر  165ىللصن ال تلللة بيةمللا لللاو المتواللط السللةو  لصقتلللا  الخللارلي مللوالي 

 

الديد أحمد عبد الخالق، البنوك التآاراا لالدلليا، أ  ا الداون الدلليا،  كتبا الآال  الآدااادة، المنصااورة،  (  29)

 .121، 121، ص2012

(30(  Chowethuryk. Astructural analysis of external debt and Economic growth, 

Applied Economics Journal of Development studies 1995. P35. 
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ا اماتدمار األلةبي ر لد علي المقابل  اةلدل ارخ لا  امقتللا  وتي ال تلة التي ن يد عيه
 الخارلي.

وقد لوم  عي يل  ال تلة حو امقت ادات والبلداو التي يستطيال حو ي لث يدعقات حكدل م  
امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل عإرهلللا يت لللم تلللل  امالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل ويضلللال ملللد حق للل  

حدرلل  مسللتوع والعكلل   للةي  وقللد لللوم  حرللم عللي امقت للادات لصقتلللا  الخللارلي بلل  يقللللم  ةللد 
والبلداو التي م يستطيال حو ي لث يلدعقات االتدمار حلةبلي معاهلل عإرهلا يت لم مضلطلة تلل   يلادة 

علللي  2015 -2005.  الم يلللد مللل  القللللو  ولكللل  نصمللل  ىلللصن ال تللللة (31)امقتللللا  الخلللارلي
ةبلي المعاهلل ملال األىلل علي ام تعلار حو امالتدمار امي اه العلام تلو ي انلد يلدعقات امالتدمار األل

األلةبللي تذا للللاو للللم م االلا مللل  مةهلللور حرلللم اعتبللل تضلللاعة تلللل  التكللوي  اللحالللمالي ويوللللد وعلللورات 
ىارلية ويؤد  تل   يادة  اللة عي م يلة الةقد األلةبي ويؤثل تا ابياص  ل  العمالة واأللور وم 

 ؤد  تل  رق  التكةولوليا وغيلتا.نتليب  ليم يلاكم مدنورية ىارلية وي
تم حرم نةطو   ل  آثار البية مةتملة  ل  ميل او الملدعو ات رتي لة ألرلم  علد عتللة نلؤد  
تل   يادة الواردات ويةويصت األرباح ب  نؤد  تل   يادة المماراات اممتكارية للشللات متعلددة 

قت لللاداة المةليلللة وم هلللوم السللليادة ال ةسللليات  اإلضلللاعة تلللل  اآلثلللار المةتمللللة  لللل  السياالللات ام
 الوهةية للدولة.

وملل  راميللة حىلللع مبللد ملل  اإلهللارة تللل  حو امقتلللا  الخللارلي م اخلللو ملل  م االلا  يمللا 
نتعللللا بتمويللل  مشللللو ات التةميلللة ويغطيلللة الع للل  علللي الموا رلللة ويغطيلللة   للل  ميللل او الملللدعو ات 

وه تثلللارة اإلا ابيلللات ميللل  نلللؤد  تلللل  وىا لللة المؤقلللت تم حرلللم اةمللل  حثلللاراص اقت لللاداة اللللبية ي للل
ارخ لللا  معلللدمت امالللتدمار واإلدىلللار ويضلللعان القلللدرة  لللل  يمويللل  الت لللارة الدوليلللة بللل  نلللؤد  
امقتلا  الخارلي تلل  ي انلد الع ل  علي ميل او الملدعو ات مل  ىلصن ي انلد حععلاء اللدن  الخلارلي 

 ا لة ىبيدة م يةتهي.ب  نؤد  تل  ي اند ام تماد  ل  امقتلا  الخارلي عي هك  د 
وللللل  نللؤد  امقتلللا  الخللارلي تللل   يللادة معللدمت التضللخم وىا للة عللي الللدون الةاميللة 
المدنةة تذا حر قت القلو  الخارلية  ل  اماتهصا وتو علي الغاللب ملا اةلدل ومتل  للو حر قتهلا 

ؤد  تللل   يللادة  للل  اماللتدمار المةلللي عللإو يللل  اماللتدمارات المةليللة م يعطللي ترتالللاص اللليعاص ويلل
الطللللب مللل  ىلللصن  يلللادة القلللدرة الشللللا ية عتلي لللال معلللدمت األالللعار وتللللا اضلللع  القلللدرة التةاعسلللية 
لل ادرات مما نؤد  عي الةهااة تل  يخفيض  يمة العملة الوهةية اات ا ة تلل  ضلغوص األهللان 

األعلللاد تللل   الدا ةللة وتللو مللا نللؤد  تللل  يللدتور ال لليم الة ي يللة للمللدىلات: ممللا اضللطل العدنللد ملل 
تنللداع حمللوالهم عللي الخللارج وتللي ملل  حتللم حاللعاث تلللوث رؤوو األمللوان الخللارج  يمللا اطلللا  ليللم 

 

(31(  Metwally M. M, and tomasehxe R, the interaction among Foreign Debt capital 

Flows and growth, Journal of policy modeling, 2015 PP 59- 60.  
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ويتبلور اآلثار السلبية لصقتلا  الخارلي علي رهاالة التةليل  تلل  حو  (32) التةوي  العكسي للموارد 
لةلللاي  المةللللي يلللؤد  تلللل  ي انلللد حععلللاء اللللدنوو الخارليلللة ويلللل  امالللتةواذ  لللل  رسلللعة لبيللللة مللل  ا

اإللمالي ويشك  ترقا لا للملوارد الماليلة التلي للاو امكل  حو يت لم تلل  اإلدىلار اللل  نتةلون تلل  
اماتدمار وبالتالي م يد م  التةمية امقت لاداة و يلادة معلدن الةملو امقت لاد  التلي لارلت امكل  

ي تلو امتملان االتة ان حو يتةقا مال اإلهارة تل  حو م  اآلثار السللبية الهاملة لصقتللا  الخلارل
 اممتياهيات الدولية  ملور ال م .

هلملت  1982ولع  م  الضللور  اإلهلارة تلل  حرلم  علد ي  لل ح ملة اللدنوو العالميلة  لام 
 للدد ملل  امقتلامللات وىا للة مللل  قبلل   للةدوه الةقللد الللدولي والبةللل  الللدولي بلل  والللدون والبةلللوا 

يت لم بدرللة حكبلل ول لال  لميلال األهللان تلل   الدا ةة لاو م  حتمها حرم  لل  اللدون المدنةلة حو
 يادة قدريها  ل  للث اماتدمار األلةبي المعاهلل وام تملاد حكدلل  لل  تللا امالتدمار وبالتلالي 
اللعيها تللل  التقليلل  ملل  ام تمللاد  للل  امقتلللا  الخللارلي بتطبيللا االلتلايي ية اإلرتللاج ملل  حللل  

ةلللللا  امالللللتدمار وغيلتلللللا مللللل  السياالللللات الت لللللدنل وامالللللتدمار مللللل  حلللللل  الت لللللدنل ويةسلللللي  م
امقت لللاداة ذات التوللللم الخلللارلي وتلللو ملللا ارعكللل   لللل  يلللدعقات امالللتدمار األلةبلللي والقللللو  

 لما حوضةةا ب  م  المتوقال مستقبصص حو نل داد امي لاه رةلو 2015 -2005الخارلية عي ال تلة 

 قت اد  الدولي.للث الم يد م  اماتدمار األلةبي المعاهل عي م ان التعاوو ام
 

 النتائج والتتصياا:
 النتائج: انتهى البحث إلى النتائج التالية: -1

حو التةومت امقت اداة العالمية يةطلو   لل  م يقلة حو العلالم وامقت لاد العلالمي   -1/1
م امك  حو اقل     ام تماد  ل  اماتدمار األلةبي المعاهل ب  و ل  امقتلا  الخلارلي بل  

اث يللل  التةللومت اعةللي حو  للل  العكلل  ملل  ذللل  عللإو ام تمللاد المت انللد وىا للة  للل  حو االلتيع
امالللتدمار المعاهلللل نليلللم امقتللللا  الخلللارلي بللل  العةللل  ا لللب حو نة لللب حكدلللل  لللل  مللل  نلللتم 
ام تمللاد  ليللم حكدللل عللي يةقيللا التةميللة المسللتدامة تلل  اماللتدمار األلةبللي المعاهللل حم امقتلللا  

 حو امي اه السا د تو ام تماد حكدل  ل  اماتدمار األلةبي المعاهل. الخارلي. وم  الواض 
حو التةاعسية بي  اماتدمار األلةبي المعاهل الخلارلي وامقتللا  الخلارلي يعطلي   -1/2

ىيلللارات حعضللل  حملللام دون العلللالم وتللللا علللي ملللد ذايلللم اعملللا مللل  التعلللاوو امقت لللاد  اللللدولي علللي 
تللي يللليعط ببلللام  اإل للصح امقت للاد  وىا للة اإل للصمات المسللتقب  وىا للة يللل  الخيللارات ال

 

(32(  Rockerbie D.W, Did alebtcrisis causes the Imves tmentcrisis Further evidemce 

applied Economics 26- London, 1995 PP. 530 – 535. 
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الهيكليللة التللي نتبةاتللا  للةدوه الةقللد الللدولي والبةلل  الللدولي معللاص عقللد اشلل عاو  للل   للور لدنللدة 
 للتعاوو امقت اد  الدولي وىا ة عي م ان اماتدمار األلةبي المعاهل.

 تصل إليه من نتائج:التتصياا: لمكن اقتراح التتصياا التالية في ضتء ما تم الت
العةللل  مبلللد حو اعملللا  يملللا نتعللللا  اآلثلللار السللللبية لصالللتدمار األلةبلللي المعاهلللل  -2/1

ويقليلها  ةد حدر  مستوع ممك   وم  ىصن تللاء الم يلد مل  الم اوضلات وىا لة ملال الشلللات 
أللةبلي متعددة ال ةسيات ويةسي  مةا  اماتدمار والعة     حرملاص وحهلكان لدنلدة لصالتدمار ا

المعاهللل  وىا للة عللي هللك  اي اقللات دوليللة حو يعميللا اقت للادات المشللارلة الدوليللة  اإلضللاعة تللل  
 يللادة اماللتدمار المشللتلا بللي  العللام والخللا  عللي م للامت البةيللة األاااللية وال للةة والتعللليم بلل  

 والت ةيال وىا ة عي الدون الةامية وامقت ادات المتةولة وامقت ادات الةاهئة.
حو امقتلا  الخارلي مبد لم مل  تلللاءات ي لةيةية مل  ميل  ملدود امقتللا    -2/2

الخللارلي حو وضللال مللد حق لل  لصقتلللا  الخللارلي ملل  قبلل  القللا مي   للل  تدارة التةميللة والقللا مي  
 ل  السيااات امقت اداة. ب  وام تملاد بدرللة حكدلل  لل  امقتللا  هويل  األلل  والتقليل  مل  

  و يللادة ر لليب القلللو  هويلللة األللل  عللي م للامت التةميللة المسللتدامة امقتلللا  ق لليل األللل 
و م  درااات لدوع اقت اداة للمشللو ات التةمويلة اكلوو حااالها ضلماو قلدرة يلل  المشللو ات 

  ل  اداد يل  القلو  ويةم  حععاؤتا مستقبصص.
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 المحلق اإلحصائي 
 (1الجدول ) 

 )بملياراا الدوالراا( 2003 -1992من االستثمار األجنبي المباشر،  التتزي  اإلقليمي لتدفقاا الداخلة والخارجة 

لمطلابقة/لمطب ال

ل،افقهتلممسظثله لمألجابيلمطلبهاالمطمها لل،افقهتلممسظثله لمألجابيلمطلبهاالمطتم ال

ل1997ل-1992

ل)مطلظتسطلمطساتي(

ل1997ل-1992ل2003ل2002ل2001ل2000ل1999ل1998

ل)مطلظتسطلمطساتي(

ل2003ل2002ل2001ل2000ل1999ل1998

 569.6 546.6 658.1 1083.9 1014.3 631.5 275.7 366.6 489.9 471.5 1108.0 828.4 472.5 180.8 البلدان المتزد ا

 350.3 364.5 447.0 859.4 763.9 436.5 161.7 310.2 380.2 368.8 697.4 500.0 263.0 100.8 ألرلبا الغربيا

 337.0 351.2 429.2 806.2 724.3 415.4 146.9 295.2 374.0 357.4 671.4 479.0 249.9 95.8 اتتحاد ا لرلبي

 13.3 13.3 17.9 53.3 39.6 21.3 14.8 15.1 6.2 11.4 26.0 20.7 13.1 5.0 باصي ألرلبا الغربيا

 28.8 32.3 38.3 31.6 22.7 24.2 20.2 6.9 9.2 6.2 8.3 12.7 3.2 1.2 اليابان

 151.9 115.3 124.9 142.6 209.4 131.0 77.6 29.8 62.9 159.5 314.0 283.4 174.4 60.3 الوتاات المتحدة

 35.6 44.0 59.9 98.9 98.9 53.4 51.4 172.0 157.6 219.7 252.5 231.9 194.1 118.6 اتصتصادات النا يا

 1.3 0.1 2.5 1.3 1.3 2.0 2.2 15.0 11.8 19.6 8.7 11.6 9.1 5.9 أفرازيا

 0.9 1.2 1.4 0.5 0.1 0.1 0.1 6.1 4.5 4.0 3.1 3.1 3.5 2.5 جنوب مسيا

 - - 0.1 0.1 - 01.- 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 المحيط الهادع

أللرباااااا الوساااااطى 

 لالشرصيا
11.5 24.3 26.5 27.5 26.4 31.2 21.0 1.2 2.3 2.5 4.0 3.5 4.9 7.0 

 612.2 596.2 721.5 1186.8 1092.3 687.2 328.2 559.6 678.8 817.6 1388.0 1086.8 690.9 310.9 اليالم

 المصدر: االونكتاد، التقارير السنتية. 
 
 
 

 (1تاب  الجدول ) 
 )بملياراا الدوالراا( 2003 -1992التتزي  اإلقليمي لتدفقاا الداخلة والخارجة من االستثمار األجنبي المباشر،  

لمطلابقة/لمطب ال

ل،افقهتلممسظثله لمألجابيلمطلبهاالمطمها لل ال،افقهتلممسظثله لمألجابيلمطلبهاالمطتمل

ل1997ل-1992

ل)مطلظتسطلمطساتي(

ل1997ل-1992ل2003ل2002ل2001ل2000ل1999ل1998

ل)مطلظتسطلمطساتي(

ل2003ل2002ل2001ل2000ل1999ل1998
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 10.7 6.0 12.0 13.7 31.3 19.9 9.5 49.7 51.4 88.1 97.5 107.4 82.5 38.2 أ راكا الالتينيا

 23.6 37.9 50.4 83.9 41.6 31.6 39.6 107.3 94.5 112.0 146.2 112.9 102.4 74.5 لمحيط الهادعمسيا لا

 23.6 37.9 50.3 83.8 41.7 31.6 39.6 107.1 94.4 111.9 146.1 112.6 102.2 74.1 مسيا

 0.7- 2.5 5.1 3.8 2.1 1.0- 0.5 4.1 3.6 6.1 1.5 1.0 7.1 2.9 غربي مسيا

 0.8 0.8 0.1 - 0.4 0.2 - 6.1 4.5 3.5 1.9 2.5 3.0 1.6 مسيا الوسطى

جنوب شرق لجنوب 

 شرق مسيا
69.6 92.1 109.1 142.7 102.2 86.3 96.0 39.0 32.5 39.2 80.0 45.1 34.7 23.5 

 المصدر: االونكتاد، التقارير السنتية. 
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 ( تدفقاا االستثمار األجنبي المباشر بحسب المناطق في العالم 2جدول رقم ) 
 )بملياراا الدوالراا( -( 2011 -2009) 

 التدفقاا الخارجة من االستثمار األجنبي المباشر  التدفقاا الداخلة من االستثمار األجنبي المباشر  المنطقة 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 1694.4 1451.4 1175.1 1524.4 1309.0 1197.8 العالم
 1237.5 989.6 857.8 747.9 618.6 606.2 امقت ادات المتقدمة
 383.8 400.1 268.5 684.4 616.7 519.2 امقت ادات الةامية

 3.5 7.0 3.2 42.7 43.1 52.6 حعلي يا
 239.9 243.0 176.6 335.5 294.1 206.6 هله ولةوث هله آايا

 15.2 13.6 16.4 38.9 31.7 42.4 لةوث آايا
 25.4 16.4 17.9 48.7 58.2 66.3 غلث آايا
 99.7 119.9 54.3 217.0 187.4 149.4 صييةية والكاريبيحمليكا ال

 73.1 61.6 48.8 92.2 73.8 72.4 امقت ادات امرتقالية
امقت للللللللادات الضللللللللاي ة هيكليللللللللاص والهشللللللللة 

 9.2 11.5 5.0 46.7 42.2 45.2 وال غيلة

 3.3 3.1 1.1 15.0 16.9 18.3 حق  البلداو رمواص 
 6.5 9.3 4.0 34.8 28.2 28.0 البلداو الةامية غيل الساملية

 0.6 0.3 0.3 4.1 4.2 4.4 البلداو ال  رية ال غيلة الةامية
 للتلللة: الةسعة المئوية للة يب عي التدعقات العالمية لصاتدمار األلةبي المعاهل

 73.0 68.2 73.0 49.1 47.3 50.6 امقت ادات المتقدمة  
 22.6 27.6 22.8 44.9 47.1 43.3 امقت ادات الةامية

 0.2 0.5 0.3 2.8 3.3 4.4 حعلي يا
 14.2 16.7 15.0 22.0 22.5 17.2 هله ولةوث هله آايا

 0.9 0.9 1.4 2.6 2.4 3.5 لةوث آايا
 1.5 1.1 1.5 3.2 4.4 5.5 غلث آايا

 4.3 4.2 4.6 14.2 14.3 12.5 حمليكا الصييةية والكاريبي
 4.3 4.2 4.2 6.0 5.6 6.0 امقت ادات امرتقالية

امقت للللللللادات الضللللللللاي ة هيكليللللللللاص والهشللللللللة 
 وال غيلة

3.8 3.2 3.1 0.4 0.8 0.5 

 0.2 0.2 0.1 1.0 1.3 1.5 حق  البلداو رمواص 
 0.4 0.6 0.3 2.3 2.2 2.3 البلداو الةامية غيل الساملية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 البلداو ال  رية ال غيلة الةامية

 . 2012تثمار العالمي لعام  المصدر: األونكتاد، تقرير االس 
 

 
 ( االستثماراا األجنبية المباشرة في جمي  أنحاء العالم 3جدول رقم ) 

 متزعًا بين االقتصاداا المتقدمة والنامية واالنتقالية 
 )القيمة بالمليار دوالر(

 العام 
اإلجمـــــــالي العـــــــالمي 

 )مليار دوالر( 
 االنتقالية  االقتصادلاا االقتصادلاا النامية االقتصادلاا المتقدمة

 اإلجمالي% التدفق اإلجمالي% التدفق اإلجمالي% التدفق
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2003 565.2 361.3 63.9 184 32.6 19.9 3.5 
2004 734.9 414.2 56.4 290.4 39.5 30.3 3.5 
2005 973.3 613.1 63.0 329.3 33.8 30.9 3.2 
2006 1461.1 972.8 66.6 433.8 29.7 54.5 3.7 
2007 1978.8 1.358.6 68.7 529.3 26.8 90.9 4.6 
2008 1697.4 962.3 56.7 620.7 36.6 114.4 6.7 
2009 1197.8 606.2 50.6 519.2 43.3 72.4 6.0 
2010 1309.1 618.6 47.3 616.7 47.1 73.8 5.6 
2011 1524.4 747.9 49.1 684.4 44.9 92.2 6.0 

 2012،  2009، 2006المصدر: األونكتاد، تقارير االستثمار العالمي، سنتاا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (4الجدول رقم ) 
 2016 -2014تدفقاا االستثمار األجنبي المباشر التاردة والخارجة، بحسب المناطق في العالم، 

 )بملياراا الدوالراا وبالنسبة المئتية(

تاااادفزات اتسااااتثمار ا جنبااااي    آموعا اتصتصادات/ المناطق

 المباشر الواردة

ثمار ا جنبااااي تاااادفزات اتساااات

 المباشر الخارجا

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

 1306 1284 1452 1594 1253 1746 1774 1324 8467 1403 اليالم

 834 873 1044 1173 708 1032 984 563 697 679 اتصتصادات المتزد ا
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 317 376 515 666 221 533 566 272 326 401 ألرلبا

 379 365 365 370 353 425 390 231 301 209 اكا الشمالياأ ر

 381 357 383 389 473 646 752 704 671 639 اتصتصادات النا يا

 16 12 18 18 28 59 61 71 54 56 أفرازيا

 325 299 363 339 412 443 524 460 428 401 مسيا

 28 44 1 31 31 142 165 170 186 178 أ راكا الالتينيا ل نطزا البحر الكارابي

 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 ألصيانيا

 91 54 25 32 73 68 38 57 100 85 اتصتصادات التي تمر بمرحلا انتزاليا

 13 10 10 14 26 58 64 68 51 58 اتصتصادات الصغيرة الهشا لالضييفا

 7 5 12 9 18 38 44 41 22 24 أصل البلدان نمواً 

 4 2 2- 5 6 24 25 28 30 34 البلدان النا يا غير الداحليا

 1 2 0.2 0.7 0.3 4 4 6 6 7 الدل  الآزراا الصغيرة النا يا

لكذ،اة:لمطاسبةلمطلئت،ةلط امةلكنل،افقهتلممسظثله لمألجابيلمطلبهاالمطقهطلعة

 63.8 68 71.9 73.6 56.5 59.1 55.5 42.6 43.5 48.4 اتصتصادات المتزد ا

 24.3 29.3 35.4 41.8 1.7 30.5 31.9 20.6 22.2 28.6 ألرلبا

 29.00 28.5 25.2 23.2 28.1 24.3 22.0 17.4 20.5 14.9 أ راكا الشماليا

 29.2 27.8 26.4 24.4 37.7 37.0 42.4 53.2 45.7 45.6 اتصتصادات النا يا

 1.2 1.00 1.3 1.1 2.3 3.4 3.5 5.4 30.7 4.0 أفرازيا

 25.7 23.3 25.0 21.2 32.9 25.3 29.5 34.8 29.2 28.6 مسيا

 2.2 3.4 0.1 2.0 2.5 8.1 9.3 12.8 12.7 12.7 أ راكا الالتينيا ل نطزا البحر الكارابي

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 ألصيانيا

 7.00 4.2 0.1 2.0 5.8 3.9 2.1 4.3 6.8 6.1 اتصتصادات التي تمر بمرحلا انتزاليا

 1.00 0.7 1.7 0.9 2.1 3.3 3.6 5.1 3.5 4.1 ضييفااتصتصادات الصغيرة الهشا لال

 0.6 0.4 0.8 0.6 1.5 2.2 2.5 3.1 1.5 1.7 أصل البلدان نمواً 

 0.4 0.3 0.1- 0.3 0.5 1.4 1.4 2.1 2.0 2.5 البلدان النا يا غير الداحليا

 0.1 0.2 0.01 0.04 0.03 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 الدل  الآزراا الصغيرة النا يا

 UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatisticsصدر: ) الم
 
 
 

 (5جدول رقم ) 
 2015 -2005تدفقاا االقتراض الخارجي للعالم خالل الفترة 
 )القيمة بالدوالر األمريكي(

 االستثماراا األجنبية المباشرة  السنــــــــتاا 

2005 1.522.527.043.498 

2006 2.136.140.779.141 

2007 3.065.391.514.612 

2008 2.443.714.241.384 

2009 1.360.815.518.825 
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2010 1.860.3111.640.605 

2011 2.283.438.699.652 

2012 2.125.088.723.277 

2013 2.084.543.491.551 

2014 1.780.093.012.892 

2015 2.135.702.931.874 

 The world bank, world debt tables, Washington.2015المصدر:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (6جدول رقم ) 
 2015 -2005تدفقاا االستثماراا األجنبية المباشرة للعالم خالل الفترة 

 القيمة بالدوالر األمريكي

 االستثماراا األجنبية المباشرة  السنــــــــتاا 

2005 119.196.070.000 

2006 208.833.490.000 

2007 143.217.520.000 

2008 153.968.160.000 

2009 148.828.710.000 

2010 162.428.040.000 

2011 168.039.300.000 
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2012 156.969.970.000 

2013 179.082.290.000 

2014 67.157.250.000 

2015 60.681.180.000 

 The world bank, world debt tables, Washington.2015المصدر:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الهتامش والمراج :
بللد المطلللب  بللد الةميللد  الةهللام امقت للاد  العللالمي ال دنللد وآعاقللم المسللتقبلية  عللد د.   -1

األ مة امقت اداة العالمية  لتاث  الشللة العلبية المتةدة للتسويا والتوريدات  القاتلة  
2010      15- 20. 

2- IMF, "world Economic out look" Washington, 1983,P181.  

ميد  المةهلور اإلالتلايي ي للتةلومت امقت لاداة للقللو الةلاد  د.  بد المطلب  بد الة -3
 .15 -5     2009والعشلي   لتاث الدار ال اماية  اإلاكةدرية  

د.  بلللد المطللللب  بلللد الةميلللد  اقت لللاداات المشلللارلة الدوليلللة  لتلللاث اللللدار ال امايلللة   -4
 .2015اإلاكةدرية  

عللللي ظلللل  ال لللات ومةهمللللة الت للللارة د. الللعيد الة للللار  الةقلللوه األاااللللية للللللبصد الةاميلللة  -5
 .1999مارو 45العالمية  راا   الةداء ال دند  رقم 

6- Koechlim, Timothy, "The Globalization of Investment, Cotimporary Economic 

Policy, "Huntimgton Beach, Vol.B 1995. 

ا  حرهلللللل: د.  بلللللد المطللللللب  بلللللد الةميلللللد  العولملللللة امقت لللللاداة  مةهمايهلللللا  هللللللللايه -7
 .2014يداعيايها  لتاث  الدار ال اماية  
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8- UNCTAD, World Investment, Report 1985, "transitional corporation and 

competiveness," New York, Untied Nation, 1996. 

د. مالللللدة هلللللبي  اماللللتدمار األلةبللللي المعاهلللللة وحثللللله  للللل  الةمللللو امقت للللاد   درااللللة  -9
  2013  حبليل  2010م ل   م لة م ل المعا لة  العلدد يطبي ية  ل  امقت اد ال

      .2013القاتلة  
د.  بلللد المطللللب  بلللد الةميلللد  ملللدع ععاليلللة الةلللواع  الضلللليبية علللي لةلللوث امالللتدمار  -10

األلةبلللي المعاهلللل لم لللل  الم للللة الم للللية للتةميلللة والتخطللليط القلللومي  العلللدد الدلللاري  
 .1995داسمبل 

ات ود لم القلللار  امالتدمار األلةبلي المعاهلل علي العللالم  م لل  اللو راء  مللل  المعلومل -11
 .2011( مارو2  العدد)2011 -2003كيي يطور ىصن ال تلة 
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