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 االهــــداء

ؼً  ـنس َفـٌّ فً اندـنس ػُّ                   َبظػًُ إلــٔ شغهذ ثبندـي ٔلــٔطٍ

 إلى وطنً الحبٌب

 إشا ػجػ انسْط فً ٔجٓــٓـــب                   رــظم نٓـى أثـــساً ثبؼـًخ 

ا٠ُ حُظ٢ أى٣ٖ ُٜخ رؼي هللا رٌَ ٓخ أٗخ ػ٤ِٚ ٝك٤ٚ، 

 انغبنٍخأيً . ٓخ رو٢ ػ١َٔ

 ٌفُـى انكـالو ٔال ٌحٍـط ثٕصفـكىأٌحٍــط يب ٌفُـى ثًب ال ٌُفس 

 ا٠ُ ٖٓ ٌٍٗ ك٤خطٚ ػطـــــخًء ٛخُلـــخً ألر٘خثـــٚ 

 أثً انغبنً

 إنــــى اذـٕرــً ٔأذـٕارــً األػــــعاء

 إنـــى ظٔجزــً انغـبنٍـخ

 إنــــى يُـــــجط انؼـــــهى ٔانؼهــــــــًبء

 كلٌة االقتصاد

 

إنـــى كـــم فـمــــــــطاء انؼـــبنــى

 

 

 

 

 



ٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :كافتتح خمقو بالحمد فقاؿ(1)چپ  پ  پ  پچ : الحمد هلل الذم افتتح كتابو بالحمد فقاؿ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: كاختتمو بالحمد فقاؿ بعد ذكر مآؿ أىؿ الجنة كأىؿ النار(2)چپ  پ  پ    پ  

)چٿ   
فمو الحمد في األكلى كاآلخرة، فيك المحمكد في ذلؾ كمو، كليذا يميـ أىؿ الجنة تسبيحو (3

)چ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇچكتحميده كما ييٍميمكف النَّفىس
4) 

 لما قدمو لألستاذ الدكتور مصطفى العبداهلل الكفريإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر ككبير العرفاف كبعد، ؼ
لي مف عظيـ رعاية كاىتماـ كمساعدة عممية، كلما منحني إياه مف ثقة كدافعية نحك العمؿ كالبحث، 

 . مما كاف لو أكبر األثر في مساعدتي إلنجاز ىذا العمؿ

لى مكظفي كمية  كأتكجو بالشكر كالتقدير لكؿ مف درسني في كمية االقتصاد مف اساتذة كمدرسيف، كا 
 .االقتصاد ككادرىا اإلدارم ككؿ مف ساىـ في اتماـ ىذه البحث

 لتحمميـ جيد قراءة أعضاء لجنة المناقشةكأخيران أتكجو بخالص شكرم كعرفاني لألساتذة الكراـ 
 . الرسالة كمناقشتيا، كتقديـ كؿ عكف ممكف
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 Introduction:المقدمة 

 فترة غير مسبكقة مف االختالؿ المالي اقترنت 2009 – 2008شيد االقتصاد العالمي في عاـ 
بدأت مالمح ىذا . بتراجع معدالت النمك االقتصادم كانييار في التجارة ىك األسكأ منذ عقكد كثيرة



 عمى أنيا أزمة في القطاع 2007االختالؿ بالظيكر داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية منتصؼ عاـ 
العقارم، لتتعقد بعدىا كتتحكؿ إلى أزمة ائتماف داخؿ النظاـ المصرفي كالمالي األمريكي، كمع تشابؾ 

األسكاؽ المالية العالمية كارتباطيا ببعضيا، تحكلت ىذه األزمة المالية األمريكية إلى أزمة مالية 
عالمية، بدأت تظير تداعياتيا عمى أسكاؽ الماؿ في االقتصادات الناشئة، لتتحكؿ بعدىا إلى أزمة 

مالية كاقتصادية عالمية تأثرت بيا جميع االقتصادات حكؿ العالـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر 
 .كبنسب متفاكتة

كقد تأثر تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر تأثران شديدان في جميع انحاء العالـ نتيجة لألزمة المالية 
العالمية، إلى جانب ذلؾ فقد أثرت األزمة المالية أيضان في ىيكؿ تكزيع ىذه االستثمارات بيف الدكؿ 

النامية كالدكؿ المتقدمة، ففي حيف كاصمت نسبة تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر مف إجمالي 
التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر ارتفاعيا في الدكؿ النامية كاالقتصادات االنتقالية، 

 .انخفضت بالمقابؿ في الدكؿ المتقدمة

 : Research Problem Definitionمشكمة البحث

تسعى سكرية إلى تطكير حجـ االستثمار األجنبي المباشر فييا، حيث يعد االستثمار األجنبي 
المباشر أحد أىـ المتغيرات المؤثرة في االقتصاد السكرم في الكقت الراىف لما لو مف دكر فعاؿ  في 

عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف خالؿ عبكر رأوس الماؿ األجنبي كالتكنكلكجيا كالتقانة 
 .كالخبرات األجنبية إلى األسكاؽ المحمية

 :فبالتالي تتجمى مشكمة البحث في اإلجابة عف األسئمة التالية

 .ما كاقع االستثمار األجنبي المباشر في الجميكرية العربية السكرية -1

ىؿ أعاقت األزمة المالية العالمية تطكر االستثمار األجنبي المباشر في سكرية ككذلؾ تطكر  -2
 .نسبتو مف الناتج المحمي اإلجمالي

ىؿ أثرت األزمة المالية العالمية  عمى شكؿ تكزيع االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى  -3
 .سكرية عمى القطاعات االقتصادية



ىؿ أثرت األزمة المالية العالمية عمى قنكات تمكيؿ المشاريع قيد االنجاز في الجميكرية  -4
 .العربية السكرية

 : The Important of Researchأهمية البحث

تتجمى أىمية البحث مف أىمية االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد السكرية، حيث يعتبر رافدان 
لممكارد الرئيسة التي ترفد المقدرات الكطنية نحك تطكير السياحة كالخدمات كالبنية التحتية، كنقؿ 
التكنكلكجيا المتطكرة كالميارات اإلدارية كاستكشاؼ أسكاؽ أجنبية لممنتجات السكرية، بالتالي فإف 

معرفة أثر األزمة المالية عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى سكرية، يكشؼ لنا جانبان كبيران 
 .مف تأثر االقتصاد السكرم باألزمة المالية العالمية

 : The Purposes of Researchأهداف البحث

 : تتمثؿ أىداؼ البحث فيما يمي

 .(أسبابيا، تداعياتيا، السياسات المتبعة الحتكائيا)التعرؼ عمى األزمة المالية العالمية  -1

 .(تعريفو، أنكاعو، عيكبو كمزاياه)التعرؼ عمى االستثمار األجنبي المباشر  -2

تحميؿ كاقع االستثمار األجنبي المباشر في الجميكرية العربية السكرية كاالتجاىات المستقبمية  -3
 .لو

 .دراسة أثر األزمة المالية العالمية عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سكرية -4

 

 

 : Generation of Hypothesisفرضيات البحث

في ضكء مشكمة البحث كأىدافو تـ صياغة جممة فرضيات بيدؼ طرحيا لممناقشة بيدؼ إثبات 
 :صحتيا أك نفييا كالتي يمكف عرضيا عمى النحك التالي



 إف تأثير األزمة المالية العالمية في تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى سكرية كاف ضعيفان  -1

أثبتت األزمة المالية العالمية أف مناخ االستثمار في سكرية ىك أكثر جذبان لالستثمار  -2
 .األجنبي المباشر

ساىمت األزمة المالية العالمية في إعادة تكزيع االستثمارات األجنبية المباشرة داخؿ  -3
 .القطاعات االقتصادية في سكرية لصالح قطاعات أكثر أىمية بالنسبة لالقتصاد السكرم

 : Research Methodologyمنهجية البحث

يعتمد ىذا البحث عمى المنيج الكصفي، كمنيج االستدالؿ بنكعيو االستقرائي كاالستنباطي، كمنيج 
 .التحميؿ الكمي، مع المجكء إلى المنيج التاريخي أحيانان 

 :The Previous Researchالدراسات السابقة 

 (:2008)يمكف عرض بعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع األزمة المالية العالمية 

.. األزمة المالية المعاصرة، أزمة سيولة أم أزمة نظام "بعنوان  (2007)دراسة الشمري  -1
 تيدؼ الدراسة إلى تناكؿ األزمة المالية المعاصر مف حيث أسبابيا، "مآل األزمة وتداعياتها

كنتائجيا المستقبمية، كخصكصان فيما يتعمؽ بانعكاساتيا عمى البمداف العربية كالخميجية منيا، 
كاعتمدت عممية التحميؿ بالدرجة األساس عمى البيانات كاالحصاءات التي تخص البمداف 

الرأسمالية، كأكليا الكاليات المتحدة األمريكية بعض بمداف أكركبا الغربية، كالبيانات 
 .كاالحصاءات الخاصة بالدكؿ العربية التي تطرؽ إلييا البحث

كقد تبيف مف عممية التحميؿ أف ىناؾ أسبابان إلى ظيكر األزمة الحالية المختمفة مف حيث 
. حدتيا، كعمقيا، كأسبابيا، عف األزمات السابقة التي شيدتيا الكاليات المتحدة األمريكية

كفي مقدمة ىذه األسباب التطكر الحاصؿ في نشاط النظاـ الرأسمالي كالمتمثؿ بإزالة الحدكد، 
كالقيكد، أماـ حركة الشركات العمالقة العابرة بنشاطيا إلى مختمؼ أرجاء العالـ، بما في ذلؾ 

البنكؾ كالمؤسسات المالية العالمية ككذلؾ التكسع اليائؿ في اإلنفاؽ الحككمي األمريكي 
كتعاظـ المديكنية، كيضاؼ إلى أسباب تفجير األزمة اشتداد حاالت المضاربة، كالتكسع 



الكبير في االئتماف المصرفي، بحيث تضافرت ىذه األسباب مجتمعة لتؤدم إلى حدكث ىذه 
بقدر ما كانت أزمة النظاـ الرأسمالي  (نقص سيكلة)األزمة، كمف ثـ فإنيا لـ تكف أزمة 

القادر عمى إعادة إنتاج اآلليات الكفيمة بديمكمتو المستقبمية، كخمصت الدراسة إلى أف نتائج 
األزمة كانعكاساتيا كانت عمى االقتصاديات المتقدمة كأيضان عمى البمداف العربية، بغية 

 . التخفيؼ مف حدتيا كآثارىا تـ التكصؿ إلى بعض التكصيات الخاصة باالقتصاديات العربية
األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة "بعنوان  (2009)دراسة عباد  -2

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب األزمة المالية، ".عمى الجهاز المصرفي األردني
كالمراحؿ التي مرت بيا منذ اندالعيا، كأثر األزمة المالية الرأسمالية عمى أسكاؽ الماؿ 
العربية، كتأثير األزمة المالية العالمية المالية كالمتكقعة عمى الجياز المصرفي األردني 

إف األزمة بدأت مع انتعاش سكؽ العقار في : كتكصمت الدراسة إلى برز النتائج التالية
 كالحمـ األمريكي بأف يمتمؾ كؿ مكاطف بيتان كقد رافؽ 2005-2001أمريكا في الفترة مف 

ذلؾ نشاط محمـك في تسكيؽ العقارات أدل إلى ارتفاع أسعار العقار ليصار إلى أرقاـ 
 .فمكية، مما حدا بأصحاب العقارات إلى اعادة رىف العقار مرة ثانية كثالثة

كأكصت الدراسة بأنو يمكف الخركج كمكاجية ىذه األزمة عف طريؽ االعتماد عمى مبادئ 
االقتصاد االسالمي كالتي منيا تبديؿ أسمكب التمكيؿ العقارم ليككف بإحدل الصيغ 

االسالمي كمنيا أسمكب المشاركة أك التمكيؿ التأجيرم، ككذلؾ منع المضاربات قصيرة 
األجؿ مف البيع عمى المكشكؼ كالشراء باليامش كعدـ التعامؿ بالمشتقات كالمستقبميات 

نشاء السكؽ المالية اإلسالمية المشتركة كحماية عمميات غسيؿ األمكاؿ، كبالنسبة لمعقارات  كا 
منح  قركض لمشركات بضماف الحككمة كأخذ ضمانات مف الشركات العقارية لمعكدة إلى 

 . سير العمؿ الطبيعي لدييا
األزمة المالية العالمية وتداعياتها عمى اقتصادات : "بعنوان (2009)دراسة عوض اهلل  -3

 ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة كتحميؿ األزمة المالية العالمية ،"دول مجمس التعاون الخميجي
مف حيث أسبابيا، كتداعياتيا بصفة خاصة عمى اقتصادات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، 
لمكقكؼ عمى أىـ تمؾ التداعيات كأبعادىا، كذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف اآلثار السمبية لألزمة 



كتحييد نتائجيا السمبية، بحيث تتمكف ىذه المجمكعة مف الدكؿ مف الخركج مف األزمة 
الراىنة بأقؿ خسائر ممكنة ترجع أىمية مكضكع البحث إلى ضخامة حجـ النشاط المالي 
لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي في العالـ الخارجي، حيث قامت ىذه المجمكعة مف الدكؿ 
باستثمار جزء كبير مف عكائد النفط كالفكائض البتركلية باألسكاؽ المالية الدكلية كبصفة 
خاصة في الكاليات المتحدة كدكؿ أكربا الغربية، كما قامت حككمات دكؿ مجمس التعاكف 

الخميجي بإنشاء عدد كبير مف صناديؽ ثركات السيادة التي تستثمر أمكاليا في الخارج، كمف 
ىنا تبدك أىمية طرح ىذا المكضكع لمبحث لمكقكؼ عمى مدل تداعيات ىذه األزمة عمى 

 .اقتصادات ىذه المجمكعة مف الدكؿ، كسبؿ الخركج مف تمؾ األزمة

كتكصمت الدراسة إلى أف مف الحمكؿ العاجمة التي يجب اتباعيا ىي ضركرة قياـ المصارؼ 
العربية بإحاطة السكؽ بالمعمكمات الدقيقة عف حجـ كأضرار الكارثة عمى استثماراتيا 

الخارجية كتحديد ىذه األضرار بدقة بدالن مف الكقكع في أخطاء بسبب نقص المعمكمات 
كاالعتماد عمى التخميف بالنسبة لكاضعي السياسة النقدية كالمالية، فضالن عف خفض الفائدة 

االستثمارم )بخفض شركط االقراض لألفراد كالمشركعات مما يسيـ في زيادة الطمب الكمي 
في االقتصاد القكمي، كبالتالي تجنب مخاطر الرككد كالحد مف تباطؤ النمك  (كاالستيالكي

 . االقتصادم في االقتصاد القكمي
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 ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل قدرة النظاـ الضريبي عمى "والمتأخرات الضريبية
مكاجية التحديات التي ستؤدم لخفض االيرادات الضريبية، كتقييـ اآلليات الحالية المتاح 

أثمرت ىذه الدراسة عددان مف النتائج يقترح أف . استخداميا لمتقميؿ مف سمبيات األزمة المالية
يكلييا المشركع المصرم كاإلدارة الضريبية عنايتيا كمف أىميا أف مف المتكقع أف تتأثر 

قطاعات كىيئات كثيرة في الدكلة باألزمة المالية كقطاع السياحة كقطاع البتركؿ كعائدات 
قناة السكيس كالتصدير كاالستيراد كالبكرصة كالبنكؾ مع األخذ في االعتبار أنيا تساىـ 

بنصيب كبير في الحصيمة الضريبية ككبار الممكليف كمف ثـ سينعكس ذلؾ عمى الحصيمة 
كالمتأخرات الضريبية، بخاصة إذا ما عممنا أف مصمحة الضرائب المصرية تعتمد عمى 



مف حصيمتيا عمى تمؾ الجيات ككبار الممكليف كمف ثـ ستحدث تأثيرات مزدكجة % 80
 . تتمثؿ في نقص الحصيمة كتراكـ المتأخرات
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Preliminary Framework For Analyzing Financial-Distressed 

Firms” تكصمت الدراسة إلى أنو أىـ مالمح األزمة تتمثؿ بمكجة االندماجات التي حدثت 
بيف بعض المؤسسات المالية العمالقة، كيشير بأنو قبؿ المضي بتفحص األمكر يجب أف 

معرفة األسباب األساسية لألزمة، كضركرة : نفيـ عددان مف األمكر الميمة كيمخصيا بما يمي
تحديد ماىية الشركات التي ستتأثر بيا، كبغض النظر عف الشركات التي ستتأثر باألزمة 
فإنو يجب فيـ عدد مف األمكر الميمة التي تساعد في تجنب الشركات تداعيات األزمة 

 :كالتي يمكف تمخيصيا بالتالي

 التفريؽ بيف اإلفالس كالعجز عف تسديد االلتزامات  - أ

 تحديد اآلليات كاإلجراءات الضركرية لتحميؿ ظركؼ الشركات المالية - ب

 .تحديد التحديات التي تكاجو الشركات في ظؿ األزمة المالية العالمة - ت
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America Hospital Industry” تكصؿ إلى بأف قطاع المستشفيات في الكاليات ،
المتحدة األمريكية مف أىـ القطاعات التي تأثرت باألزمة المالية العالمية، كيكضح ذلؾ التأثر 

 :بما يمي

عجز المستشفيات في الكقت الحاضر كخصكصان تمؾ المستشفيات غير الربحية عف  . أ
 الحصكؿ عمى الخدمات االئتمانية مف البنكؾ كذلؾ لتغطية حاجاتيا الصحية الضركرية

عدـ قدرة المستشفيات عمى إحداث تخفيض التكمفة مف منطمؽ أف أم تخفيض سيككف  . ب
 .لو انعكاس سمبي عمى نكعية الخدمة الصحية المقدمة

عف سداد المستحقات عمييـ لممستشفيات مف منطمؽ أف  (المرضى)عدـ قدرة المنتفعيف  . ت
نظاـ التأميف قد تأثر باألزمة، كبالتالي سيككف لذلؾ كقع سيء كمباشر عمى ايرادات 

 . المستشفيات مما سيشكؿ عائقان كبيران عمى قدرتيا باإليفاء بالتزاماتيا



سكؼ تؤدم األزمة عمى تسريح العديد مف طكاقـ المستشفيات كالذم بدكره سينعكس سمبان  . ث
 . عمى جكدة الخدمة المقدمة
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أف األزمة المالية العالمية أثرت كبشكؿ مباشر عمى عمـ االقتصاد، بؿ أنيا نفت حقيقة أف 
ىناؾ عمـ اقتصاد، حيث ينتقد الكاتب االقتصادييف بشدة كيدلؿ عمى تخبطيـ في ظؿ ىذه 

 : األزمة باألمكر التالية

 .لـ يستطيعكا معرفة أك تحديد أسباب األزمة بشكؿ دقيؽ - أ

جميع الدالئؿ تشير إلى أف األزمة الحقيقية ليس في حصؿ بؿ األزمة الحقيقية ىي التي  - ب
احاطت بعمماء االقتصاد نفسيـ، حيث أشار رئيس االحتياطي الفيدرالي األمريكي بأنو 

 .اخطأ عندما تكقع مسبقان أف األزمة المالية لف تستمر لفترة طكيمة

 .محاكلة البنكؾ بإلقاء المكـ عمى القطاعات األخرل كتبرئة نفسيا - ت

التخبط غير المسبكؽ بإلقاء الالئمة عمى بعضيـ بعضان كعدـ كجكد جية تتحمؿ  - ث
 .المسؤكلة

 .تأثر بنؾ أمريكا باألزمة رغـ أنو يعد مف أكبر كأقكل البنكؾ - ج

إلقاء المـك دكف حذر عمى السياسات المالية كباألخص عمى معايير المحاسبة التي ىي  - ح
.  أصالن جيات مستقمة غير ربحية ال تسعى إال لمكصكؿ إلى شفافية عالية
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 :تمهيد

لقدكانمتدفقاترؤكساألمكااللدكليةعدةتطكراتفيأشكاليافيظممايعرفاليكمبالعكلمةالمالية،فيعالميحكميالمتغيركالث
ابت،كذلكفيإطارالعالقاتاالقتصادية،فبعدماكانتمحدكدةاالنفتاح،أصبحتاليكمغيرمقيدةفيانتقالكممايرغباألفرادك

 .المؤسساتنقميخاصةماتعمقبعكامالالنتاج

كنظرانلمتزايدالسكانيالذييشيدىالعالـ،كالضغكطاالقتصاديةكاالجتماعيةخاصةتحقيقالنمكاالقتصادم،كمحارب
ةالبطالة،كتكفيرالخدماتالصحية،كالسعيعمكمانكراءتحقيقالتنميةالمستدامةبجميعجكانبيا،كانمزامانعمىالدكلزيادةا
الستثماراتكخمقالمزيدمنالكظائؼ،باإلضافةإلىالحاجةإلىضخقدرىائممنرؤكساألمكالمنمختمفالمصادر،كبسببا

العتقادبجدكىاالستثماراألجنبيالمباشركأحدأىممصادررؤكساألمكاؿ،إضافةإلىالدكرالميمكالحيكيالذيقديمعبيفر
الرفعمنالقدراتاإلنتاجيةالقتصاداتالدكاللمضيفة،كزيادةمعدالتالتشغيؿ،باإلضافةإلىنقاللتكنكلكجياالحديثةكاإلؿ



مامبياظيرتالحاجةإلييمنطرفالدكاللناميةناىيكعنالدكاللمتقدمةلتكفيررؤكساألمكااللالزمةلتمكياللمشارعالتيتت
 .طمبياخططالتنميةالمستدامةالمرسكمة

لييا،كذلكمنخالإلتباعسياساتاقتصا كمنأجاللظفربيذىالمزايا،تحاكاللعديدمنالدكلجذباالستثماراألجنبيالمباشرا 
. ديةمناسبة،كاستخدامالعديدمنالحكافزكاالمتيازاتالماليةلدفعكتطكيرالمناخاالستثماريبيا

 

 

 

 االستثمار األجنبي المباشر وأهميته : المبحث األول

تتكئ قاطرة النمك بغض النظر عف مدل ثراء الدكؿ أك فقرىا عمى مقكماتو أربع؛ المكارد 
، كالمكارد الطبيعية (عرض العمالة، كالتعميـ، كالتنظيـ كالحكافز)««Human Resourcesالبشرية

Natural Resources»»(مف عناصر األرض، كالثركة المعدنية، كالكقكد، كالجكدة البيئية) كتككيف،
المكننة كالمصانع، )««Capital Accumulationرؤكس األمكاؿ

، كيتناكؿ (مف العمكـ، كاليندسة، كاإلدارة، كقطاع األعماؿ الحرة)««Technology،كالتكنكلكجيا(كالطرؽ
االقتصاديكف العالقة التي تربط بيف المقكمات األربع كفقان لدالة اإلنتاج اإلجمالي، كالتي تربط بيف 

 :مجمؿ الناتج القكمي كعناصر اإلنتاج كالتكنكلكجيا، كتتمثؿ في العالقة التالية

Q= AF (K,L,R) 

 عناصر R عناصر العمالة، ك L الخدمات اإلنتاجية لرأس الماؿ، K اإلنتاج، ك =Qحيث تمثؿ 
 تمثؿ دالة اإلنتاج،  F تمثؿ مستكل التكنكلكجيا في االقتصاد، كما أف  Aالمكارد الطبيعية، بينما 

ككمما ارتفعت عناصر رأس الماؿ أك العمالة أك المكارد، حدث زيادة في اإلنتاج، بالتالي فإف لتككيف 
 .رأس الماؿ ك االستثمار أىمية كبيرة في االقتصاد الكطني



 :مفهوم االستثمار_ المطمب األول

 ،««Capital Goodsيتطمب االقتصاد الحديث منظكمة كاسعة مف السمع الرأسمالية
 كلتحقيؽ ذلؾ  يتعيف عمى الدكؿ االمتناع عف ػ أك الحد مف ػ استيالكيا الحالي حتى يتسنى ليا 
تحقيؽ مدخرات ك الحصكؿ بصكرةو غير مباشرة عمى إنتاج مثمر في المستقبؿ، كتبرز ىنا عقبة 

كبيرة، حيث أف الدكؿ األكثر فقران تقترب مف مستكل الكفاؼ كتعيش الحد األدنى مف مستكل 
، فإذا كنت فقيران بالفعؿ كبالكاد تجد ما تستيمكو، سيصبح ««Hand-To-Mouth Existenceالمعيشة

مف المستحيؿ عميؾ أف تكفر مف ىذا المقدار الضئيؿ مف المدخرات أصالنلمحصكؿ عمى استيالؾ 
أفضؿ مستقبالن، كلكف كبفرض أف دكلة مف تمؾ الدكؿ الفقيرة قد نجحت في رفع معدؿ ادخارىا عمى 
نحكو كبير، فحتى إذا تسنى ليا تحقيؽ ذلؾ، سيستغرؽ األمر عقكدان عديدةن لتككيف شبكات مف الطرؽ 
السريعة كأنظمة متطكرة مف االتصاالت كالكمبيكتر كمحطات تكليد الكيرباء كالسمع الرأسمالية األخرل 

التي مف شأنيا تدعيـ أسس ىيكؿ االقتصاد المنتج كالمثمر، كحتى قبؿ امتالؾ أجيزة الكمبيكتر 
 . المتطكرة يتعيف عمى الدكؿ النامية القياـ أكالن بإرساء أسس البنية التحتية كتدعيميا

 :االستثمار لغة: اوالًال 

رً : مشتؽ مف ثمر ٍمؿي الشَّجى ثىمىرىةي القمب،كقيؿ لمكلد ثمرة ألف الثمرة ما : كأنكاع الماؿ كالكلد. الثَّمىري حى
، كثيميره جمع الجمع: كالثمر. ينتجو الشجر كالكلد ينتجو األب كأىٍثمىر . أنكاع الماؿ، كجمع الثَّمىًر ثماره

، كقيؿ: كثمىرى الشجر كأىٍثمىر. خرج ثمىره: الشجر . الثَّاًمري الذم بمغ أكاف أف ييٍثًمر: صار فيو الثَّمىري
ٍثًمر ٍج، كثاًمره قد نىًضج: كالمي ٍثًمره لـ يىٍنضى  (5). الذم فيو ثىمىر، كقيؿ ثىمىره مي

 :االستثمار اصططحاًال : ثانياًال 

 :ىناؾ عدة تعاريؼ قدميا االقتصاديكف كالمفكركف لبياف مفيـك االستثمار منيا

                                                 
  2006- هـ 1426, بٌروت, الطبعة األولى, ضبط خالد رشٌد القاضً, الجزء األول, لسان العرب, ابن منظور(5) 



 " االستثمار يقكـ عمى التضحية بإشباع رغبة استيالؾ حاضرة، كذلؾ أمالن في الحصكؿ عمى
 (6)".إشباع رغبة في المستقبؿ

 " االستثمار ىك تكظيؼ الماؿ بيدؼ تحقيؽ العائد أك الدخؿ أك الربح أك الماؿ، عمكمان قد
 (7)".يككف االستثمار عمى شكؿو مادم أك مممكس أك شكؿو غير مادم

 " االستثمار ىك تكظيؼ األمكاؿ المتاحة في اقتناء كتككيف أصكؿ قصد استغالليا لتحقيؽ
(8)".أغراض المستثمر

 

  االستثمار ىك التخمي عف أمكاؿ يمتمكيا الفرد في لحظة معينة كلفترة معينة مف الزمف، قد
تطكؿ أك تقصر، كربطيا بأصؿ أك أكثر مف األصكؿ التي يحتفظ بيا لتمؾ الفترة الزمنية 

 :بقصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية تعكضو عف

 القيمة الحالية لتمؾ األمكاؿ التي تخمى عنيا في سبيؿ الحصكؿ عمى ذلؾ األصؿ -

 .النقص المتكقع في قكة تمؾ األمكاؿ الشرائية بفعؿ التضخـ -

المخاطرة الناشئة عف احتماؿ عدـ حصكؿ التدفقات المالية المرغكب فييا كما ىك  -
 )9(.متكقع

     كفي حيف 
يمثممعدالالدخارالمنخفضمعضمةلمعديدمنالدكاللنامية،كباألحرىفياألقاليماألكثرفقران،حيثتتصارعالحاجةالممح

ةلالستيالكالحاليمعاالستثمارعمىالمكاردالنادرة،كعادةماينبثقعنيذاالكضعاستثماراتغايةفيالضآلةفيرأسالمااللمف
ذاماكانتيناكالعديدمنالمعكقاتالتيتقفحائالندكناالدخا تجالذييعتبرجزءاناليتجزأمنعمميةالتقدماالقتصاديالسريع،كا 

رالمحميمتككينرؤكساألمكالتمجأالدكلفيالعادةعمىاالستعانةبالتمكياللخارجيممساعدتياعمىتمكيمعمميةالتنميةاالقت
                                                 

 17 ص1999محمد مطر، إدارة االستثمارات، مؤسسة الكرؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف، (6) 
 98، ص1997طاىر حيدر جرداف، مبادئ االستثمار، دار المستقبؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، (7) 
 20، ص2000حامد العربي الحضرم، تقييـ االستثمارات، دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، (8) 

 13، ص2007ياد رمضاف، مبادئ االستثمار، دار المستقبؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  ا(9)



مصادرالتمكياللتيتعممدائمانعمىاختيارالمصدرالذييحافظعمىاستمراريةنمكىااالقتصادمدصاديةالتيتنشدىا،كتتعد
 :كالمحافظةعمىقرارىالسيادياالقتصاديكالسياسي،كمنيذىالمصادرمايمي

 Externalالمساعداتالخارجية -1

Aids:كىذىغالبانماتقكدإلىنتائجعكسية،نظرانلمتنازالتالسياسيةالتيتقدمياالدكاللممنكحةبمايتماشىكمص
الحالدكاللرأسماليةالمانحة،باإلضافةإلىأنيفيكثيرمناألحيانتككنالمساعداتالممنكحةمنالمساعداتالمرب

« «Tying-Aidsكطة
حيثتشترطالجيةالمانحةعمىالجياتالمستفيدةأنتستكردمناألكلىسمعأكخدماتمنخاللتمكالمساعداتذاتيا، 
كالتي عادة ما تككف ىذه العممية منخفضة النكعية كأكثر كمفة كأقؿ مالئمة لحاجات الجيات 

 .الممنكحة مما يعني بالنتيجة انخفاض التنمية الحقيقية لممعكنة

 «Externalكالتيتمثاللتزاماتخارجية:External Loansالقروضالخارجية  -2

Commitments»عمىالدكلةالمستفيدةمنيا،كتتجسدىذىااللتزاماتبحتميةسدادىاكسدادمايسمىبخدمة
« «Amortizationكالتيتتضمنمدفكعاتأصاللديف « «Debt Servicingالديف

« Rate of Interest»كمدفكعاتسعرالفائدة
المستحقةضمنآجاليحددىاالطرفانالمتعاقدانعمىالقرض،كقدتؤدييذىالقركضإلىربطاقتصادالدكلةالمد

« «Overdependenceينةباالقتصاداتالدائنةبأشكااللتبعيةإلىالخارج
« «Technology Dependenceكالتكنكلكجية« Economic Dependence»كالتبعيةاالقتصادية

كالتيتترتبعميياأبعادسياسيةخطيرةتتمثمبخضكعالدكلةالمدينةإلىالشركطالسياسيةالتيتمميياالجياتالدائ
 نةلدرجةقدتمسفحكىالنيجالسياسيالذيتتخذىالقيادةالسياسيةفيتمكالدكلةحتىيصفياالبنكالدكؿ

(10).«أنأزمةالديكنييحرباقتصاديةصامتةكغيرمعمنةتيدفإلىإعادةاالستعمار»
 

     كفيضكءذلكفقدكجدتالبمدانالناميةضالتيافياالستثماراألجنبيالمباشر
Foreign Direct Investment»»فػ، 

                                                 
 63 ـ، ص2002-  ىػ1422 عماف، األردف 2عرفاف تقي الديف، التمكيؿ الدكلي، دار مجدالكم، ط(( 10



تدفقاالستثماراألجنبيالمباشراليشكمعبئانعمىاالقتصادالمضيؼ،كالمدفكعاتمقارنةبالقركضالخارجية،كليذاتعتب"
 . (11)"ربديمناجحممقركضالخارجية

 :تعريف االستثمار األجنبي المباشر_  المطمب الثاني

 ظاىرة حديثة بمصطمحيا قديمة  «Foreign Direct Investment» يعد االستثمار األجنبي المباشر
 حيث تناكليا معظـ االقتصادييف األكائؿ باسـ ،لى منتصؼ القرف التاسع عشرإبمفيكميا ككنيا تعكد 

س الماؿ كمما يؤكد ذلؾ ىك ما قامت بو الشركات األمريكية مف استثمارات في المممكة أحركة ر
 مف قبؿ شركة 1852المتحدة فقد كانت البداية الفعمية لتدفؽ تمؾ االستثمارات نحك بريطانيا سنة 

(Colt)
(Singer) شركة 1867 كتبعتيا في سنة *

*.(12) 

أخذت ىذه الظاىرة بالتطكر في القرف العشريف خصكصان بعد الحرب العالمية الثانية مف خالؿ 
 حيث قامت الكاليات المتحدة بشراء الكثير ،إلعمار ما دمرتو الحربMarshall Planمشركع مارشاؿ 

مف الشركات كالمعامؿ الصناعية في الدكؿ األكربية كالياباف مستغمة الكضع االقتصادم المتدىكر 
 (13).لتمؾ البمداف

لى التغيرات الكبيرة كالسريعة إكما شيد االستثمار األجنبي المباشر تطكران عالميان ممحكظان كىذا يعكد 
 World»في االقتصاد العالمي كمنيا فشؿ سياسة اإلقراض الدكلي كظيكر أزمة المديكنية العالمية

Indebtedness Crisis»، الجنسيةمتعددة كمف ثـ بركز الشركات  
                                                 

د مصطفى العبد اهلل الكفرم، االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ العربية، جمعية العمـك االقتصادية السكرية، .أ(11)
 .2010\5\18ندكة الثالثاء االقتصادية الثالثة كالعشركف حكؿ االقتصاد السكرم كآفاؽ المستقبؿ، دمشؽ 

*
 ازدهرت وحققت نجاحاً كبٌراً خالل Samuel Colt من قبل 1836وهً شركة سالح أمرٌكٌة أسست فً عام 

، كما لعبت دوراً كبٌراً فً توفٌر السالح فً هذه American Civil War1860 – 1865الحرب األهلٌة فً أمرٌكا 

 /http://www.coltsmfg.comوموقعها االلكترونً . الحرب وفً الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة

 Colt's Manufacturing Company - Wikipedia, the free encyclopedia.htm))نقالً عن 
*

 singer.com متخصصة فً انتاج ماكٌنات الخٌاطة وموقعها االلكترونً 1851شركة أمرٌكٌة أسست فً عام 

 (Singer Corporation - Wikipedia, the free encyclopedia.htmنقال عن )
سرمد كككب الجميؿ، التمكيؿ الدكلي مدخؿ في اليياكؿ كالعمميات كاألدكات، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، (12)

 .269 ص2002جامعة المكصؿ، 
 .17-16، ص  2004، بغداد، 1شاكر محمد ذياب، ما العكلمة، طبعة(13)



«Multi National Corporation »خيران انتصار النظاـ الرأسمالي أكتعاظـ دكرىاكفرض سيطرتيا، ك
 المعسكر كانييار السكفيتي االتحاد بعد تفكؾ االشتراكي عمى النظاـ Cold Warفي حربو الباردة
 .نتشار األفكار الرأسمالية عالميان مف خالؿ فكرة العكلمةااالشتراكي ثـ 

في القرف التاسع عشر « FDI»ف مصطمح االستثمار األجنبي المباشرأليو ىنا إكمما تجدر اإلشارة 
 لـ يكف مصطمحان مستقالن بؿ كاف جزءان مف مصطمح االستثمار الدكلي

International Investment»»، كىذا يدؿ عمى أف مفيـك االستثمار األجنبي المباشر في ذلؾ 
 عندما أطمؽ االقتصادم 1930العصر يختمؼ عف مفيكمو في ىذه األياـ، كاستمر كذلؾ الى سنة 

(Herbert Fise) في تمؾ السنة مفيـك االستثمار األجنبي المباشر عمى كؿ االستثمارات األجنبية التي 
 1938فقد استخدـ أكؿ مرة سنة «FDI»سكاؽ األكراؽ المالية، أما المصطمح العممي أال تؤثر عمى 

 االنجميزية  كىك ممخص لممصطمح الشائع في المغة (Cleona Le Wiss)مف قبؿ 
«Foreign Direct Investment».(14)

 

ف ىناؾ أف االستثمار األجنبي المباشر كاف جزءان مف مصطمح االستثمار الدكلي، كأمما سبؽ نالحظ 
 (FPI ) كمفيـك االستثمار األجنبي غير المباشر(FDI)خمطان بيف مفيكـ االستثمار األجنبي المباشر

 أعتمد المعيار ذإ 1968 سنة (Arthur Boomfield)لى عمؿ إكيعكد الفضؿ في التمييز بيف النكعيف 
لة الرقابة أ األجنبي المباشر ينطمؽ مف مسلالستثمارصبح المفيـك األساسي أالرقابي لمتمييز بينيما ك

 (15).المباشرة مف قبؿ الشركة عمى أعماليا في الخارج

كذلؾ جرت العديد مف الدراسات في الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف لتحديد المفيكميف 
 تمؾ الدراسات معيار التكظيؼ لألمكاؿ األجنبية كالقنكات التي تعمؿ بيا لمتميز كاعتمدتبشكؿ دقيؽ 

 (16).بيف المفيكميف

                                                 
 .247-245 سرمد كككب الجميؿ، التمكيؿ الدكلي مدخؿ في اليياكؿ كالعمميات كاألدكات، مصدر سابؽ،  ص (14)
 .249-248ص . المصدرالسابؽ سرمد كككب الجميؿ، (15)
 .10-7ص. 1970جيؿ برتاف، االستثمار الدكلي ترجمة عمي مقمد كعمي زيعكر، منشكرات عكيدات، بيركت (16)



تعريؼ  المختصرة لظاىرة االستثمار األجنبي المباشر يمكف التاريخيةبعد ىذه المسيرة 
. االستثمار األجنبي المباشر حسب بعض المنظمات الدكلية

يٌعرؼ االستثمار األجنبي المباشر كفقان لدليؿ إعداد إحصاءات ميزاف  ":تعريف صندوق النقد الدولي
االستثمار الدكلي الذم يعكس )، عمى أنو 1993المدفكعات الصادر عف صندكؽ النقد الدكلي عاـ 

 في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في مؤسسة «شركة أك مؤسسة أك مصرؼ»حصكؿ كياف مقيـ 
لى المؤسسة «المستثمر المباشر»مقيمة في اقتصاد آخر، كيشار إلى الكياف المقيـ باصطالح   كا 

، كتنطكم المصمحة الدائمة عمى كجك عالقة طكيمة األجؿ «مؤسسة االستثمار المباشر»باصطالح 
بيف المستثمر المباشر كالمؤسسة، إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة مف النفكذ في إدارة 

المؤسسة، كال يقتصر االستثمار المباشر عمى المعاممة المبدئية أك األصمية التي أدت إلى قياـ 
العالقة المذككرة بيف المستثمر كالمؤسسة، بؿ يشمؿ أيضا جميع المعامالت الالحقة بينيما، كجميع 

 (17)".(المعامالت فيما بيف المؤسسات المنتسبة، سكاء كانت مساىمة أك غير مساىمة

 يسمى االستثمار األجنبي المباشر غالبان بالتدفؽ الرأسمالي كىك في الكاقع :تعريف البنك الدولي
مجمكعة رؤكس أمكاؿ، تجارة، تكنكلكجيا، كميارات إدارية، كبصكرة متزايدة فإف ىذا االستثمار يجعؿ 

عممية عكلمة اإلنتاج عممية سيمة، كيفصؿ عمميات اإلنتاج كيصنفيا في دكؿ مختمفة طبقان لمميزة 
 (18).النسبية

االستثمار األجنبي المباشر ىك استثمار يحصؿ عندما يقـك مستثمر : تعريف منظمة التجارة العالمية
 بامتالؾ أصكؿ أك مكجكدات ثابتة في بمد «Home Country»مستقر في بمد ما يسمي البمد األـ 

 (19). مع كجكد النية لديو في إدارة ذلؾ األصؿ«Host Country»آخر يسمى البمد المستقبؿ

                                                 
 .د مصطفى العبد اهلل الكفرم، االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ العربية، مرجع سابؽ.أ(17)
تقرير البنؾ الدكلي، مؤشرات التنمية في العالـ، ترجمة سيد عبد الخالؽ، فتحي رمضاف، مركز المعمكمات، الشرؽ (18)

 .220، ص1999األكسط، آذار 
التنمية الصناعية المستديمة كدكر االستثمار االجنبي المباشر، مركز االمارات لمدراسات كالبحكث . دايفيدكايمس(19)

 .74، طبعة أكلى، ص1998االستراتيجية، أبك ظبي، 



تتفؽ التعاريؼ السابقة في أف االستثمار األجنبي المباشر يتضمف تحركات رأس الماؿ ليس فقط في 
نما في شكؿ  :شكؿ حصص ممكية كا 

 إنشاء المشركع مف طرؼ المستثمر األجنبي. 

 أك أكثر في رأس الماؿ المشركع مف طرؼ المستثمر األجنبي% 10المشاركة بػ. 

 نقؿ التكنكلكجيا كاآلالت كالمعرفة لمبمد المضيؼ. 

 إعادة استثمار أرباح القركض التي تقدميا الشركة األـ لفركعيا . 

     إذان فاالستثمار األجنبي المباشر يمثؿ استثماران طكيؿ األجؿ في أصكؿ استثمارية أك إنتاجية، 
تتميز بنفكذ مباشر لصاحبو مف خالؿ الممكية الكاممة أك الجزئية التي تكفؿ لو السيطرة عمى إدارة 

كأف  (%50)كالحد األعمى يصؿ أحيانان إلى  (%10)المشركع كيحدد الحد األدنى ليذه الممكية بنسبة 
ىذه النسبة تختمؼ بيف حدييا األدنى كاألعمى حسب السياسة االقتصادية لمبمد كقكانيف االستثمار 

ددت النسبة  في  (%25)في كؿو مف الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف ك  (%10)لديو، فمثالن حي
 .ألمانيا، أما إذا كانت المشاريع متساكية الممكية فتدعى المشاريع المشتركة

 :كخالصة القكؿ أنو ال بد مف تكفر عنصريف في االستثمار األجنبي المباشر ىما

كيمكف أف تككف ممكية المستثمر األجنبي لجزأ أك كؿ االستثمارات في ««Ownershipالممكية  - أ
 .مشركع معيف

كيمكف أف يمتمؾ المستثمر األجنبي السيطرة الكاممة عمى اإلدارة ««Managementاإلدارة - ب
كالتنظيـ أك المشاركة في إدارة المشركع مع مستثمر محمي في حالة االستثمار المشترؾ، 

كيستطيع المستثمر األجنبي تحكيؿ رأس الماؿ كالتكنكلكجيا كالخبرات الفنية كاإلدارية 
 .كالتسكيقية إلى الدكؿ المضيفة مما يؤدم إلى استقرار تمؾ االستثمارات لفترة طكيمة

 Foreign Indirect»أك)« Foreign Portfolio Investment»أما االستثمار األجنبي غير المباشر

Investment)» نما ىك نكع مف التدفؽ الذييطمؽ عميو رأس الماؿ  فال يتضمف الممكية كاإلدارة، كا 
 مثؿ شراء األسيمأك السندات الخاصة أك سندات الدكلة في «Financial Capital»التمكيمي



األسكاؽ المالية دكف قصد ممارسة إشرافيا، كىي ال تخضع لسيطرة الدكلة المصدرة لتمؾ 
 (20).االستثمارات

كمنيذاالطرحممفيكماالستثماراألجنبيالمباشريعتقدأنيناكترابطانبينالشركاتمتعددةالجنسياتكاالستثماراألجنبيالـ
باشر،إذأنالمعنىالتقميديكالٌضيقممشركاتمتعددةالجنسياتيكقصرىاعمىاألنشطةالمرتبطةبممكيةأصكلثابتةفيالخار
ج،أكعمىأكجيالتحديد،االستثماراألجنبيالمباشر،كماأناالستثماراألجنبيالمباشريمثاللمؤشراألساسالذييقاسعميو
 انتعاشأكانكماشالنشاطالدكليممشركاتمتعددةالجنسيات،كىناكثالثةمككناترئيسيةلالستثماراألجنبيالمباشركىي

: 

 ««Equity Capital(رأس ماؿ حقكؽ الممكية)رأسالمااللسيمي  -أ 

كىكمبمغالتمكياللذييقدميالمستثمراألجنبيالمباشرلشراءحصتيمنمشركعفيبمدآخرغيربمدىاألصمي،كلألغرا:
% 10 مباشرحينيمتمكالمستثمر "ضاالحصائيةيعرفصندكقالنقدالدكليفيالكقتالحاضراالستثماراألجنبيبأنو

ككقاعدةعامةتككنيذىالح."أكأكثرمنأسيمرأسمااللشركةالمساىمةأكمايساكييذىالنسبةفيالشركةغيرالمساىمة
 .صةكافيةعادةلمنحالمالكاألجنبيدرجةمنالسيطرةالفعميةعمىإدارةالمشركع

 ««Reinvested Earningsاألرباحالمعادةاستثمارىا -ب 

كتشممعمىحصةالمستثمراألجنبيمناألرباحغيرالمكزعةكالتيتككنمحسكبةعمىأساسمشاركتيالسيمية،كىذىاألربا:
حغيرالمكزعةتحتجزىاالشركةمنأجإلعادةاستثمارىافيالبمدالمضيفنفسو، كتعامؿ ىذه العكائد المعاد 

 .استثمارىا كما لك كانت تدفقات جديدة

 ««Intra-Company Loansالقركضداخاللشركة -ت 

 كتتضمنيذىالفئةمعامالتالدينداخاللشركةكتعزىإلىاالستدانةالقصيرةأكالطكيمةاألجممنالدكألكالشركاتاألخرل:

                                                 
محمد مطركد السميراف، قياس األثر االقتصادم لالستثمارات األجنبية المباشرة عمى االقتصاد األردني، أطركحة (20)

 21، ص2008دكتكراه، جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، قسـ االقتصاد كالتخطيط، 



 ،فضالنعناقتراضرؤكساألمكالبينالمستثمرينالمباشريف(منغيرالبمدالمضيؼ)
 (21)(غالبانبينالشركةمتعددةالجنسيةكالفركعالتابعةليا)

 :محدداتاالستثماراألجنبيالمباشر_المطمب الثالث

    
يمكنتقسيمالمحدداتكالعكاماللمستقطبةلالستثماراتاألجنبيةالمباشرةإلىقسميف،حيثتتجياالستثماراتاألجنبيةالمب

 اشرةإلىدكلةمادكنأخرىإمانتيجةلعكاماللجذب

«AttractiveFactors» الراجعةلمدكاللمضيفة،أكلعكاممراجعةلمدكلة
 .«(«Expelling Factorsعكاممطاردة )األمكاستراتيجيةالشركاتالقائمةباالستثمار

 :عوامطلجذبالمتعمقةبالدولةالمضيفة: أوالًال 

(22)المتعمقةبالدكلةالمضيفةفيالعناصراآلتية««Attractive Factorsتتمثمعكاماللجذب
: 

منأىمياالناتجالكطنياالجمالي،معدالتالنمك،مستكىالتضخـ،أسعارالفائدة،ىيكال:العوامطالقتصادية -أ 
لجيازالمصرفي،كقيكدالتجارةالدكلية،حيثتمثألىميةكبرىفيالقراراتاالستثماريةلمشركاتمتعددةالجنسيات

 .ككممازادتالقكةاالقتصاديةلدكلةماكمماجعمياذلكمكقعانمرغكبانمنقباللمستثمريف
 ،كقدتككنبشرية(البتركؿ،الغاز،المياه،المناح )فقدتككنيذىالمكاردطبيعية:توفرالموارد -ب 

اجكدتيككفاءتو) نماأيضن ،كمايمكنأنتككنتكنكلكجية (كاليقصدىناتكمفةعنصرالعممفقطكا 
 .(إمكانيةالحصكلعمىالقركض )أكتمكيمية( مراكزالبحثكالتطكير،المخابر)

ىناكالعديدمنالدراساتركزتعمىأثرالحكافزالضريبيةككانتالنتائجمتضاربة،فبعضالد:التشريعاتالضريبية -ج 
لىأناإلعفاءاتالضريبي يجابيعمىجذباالستثماربينماانتيىالبعضاآلخرا  راساتكجدتأنمإلعفاءاتالضريبيةأثرا 

ةتككنمؤثرةإيجابيانإذاكانتالعكامالألخرىمتكافرة،كىناكمنالدراساتمنترىأنالشركاتمتعددةالجنسية
                                                 

ىناء عبد الغفار السامرائي، االستثمار األجنبي المباشر كالتجارة الدكلية الصيني نمكذجا، مجمة بيف الحكمة، . د(21)
 15، ص2002دراسات اقتصادية، العدد الثاني، بغداد 

 عبد السالـ رضا، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العكلمة، دراسة مقارنة لتجارب كؿ مف شرؽ ك (22)
 107 -97 ص 2007جنكب شرؽ أكربا مع التطبيؽ عمى مصر، المكتبة العصرية، المنصكرة 



«Multinational 

Enterprises»تفضمبشدةسعرانمعقكالنكثابتانمنالضرائبيتيحمياإعدادخطةماليةطكيمةالمدىعمىاعفاءات
 (23).ضريبيةعاليةكاليمكنالتيقنمنيا

كتككنالحكافزالضريبيةالممنكحةلممستثمراألجنبيعادةفيصكرةاعفاءأكتخفيضفيالضريبة،قصيرأكطكم
الألجؿ،كتأخذىذىالحكافزعادةصكرةاعفاءاتضريبيةكتسييالتفياإلجراءاتالجمركيةالمرتبطةبالكاردات
عفاءالمشاريعاالستثماريةالتييككنالمستثمراألج كاألصكاللرأسماليةكالمكادالخامكمستمزماتاإلنتاج،أكا 
نبيطرفافييامنالضرائبعمىاألرباحبعدانطالقمرحمةالتشغيمعمىكجيالخصكص،كماقدتأخذىذىالحكافز
صكرةتخفيضالرسكمالمتعمقةباستغالاللمرافقالعامةكالماءكالكيرباء،كماقديستفيدالمستثمراألجنبيمنإ
عفاءعنالصادراتالمكجيةلممشاريعالقائمةفيالمناطقالحرةمنالرسكمالجمركيةبعدانطالقمرحمةالتشغيؿ

.(24) 
: البنيةاألساسية -د 

مثالالتصاالتكالمكاصالتكالبنيةالتحتية،فالبنيةاألساسيةالضعيفةتقمممنفرصالدكلةفيجذباالستثمارنظ
 .رانألنياستؤديإلىتحمياللشركاتمتكاليفأكثركىكمايتعارضمعاستراتيجيةالشركات

: حجمالسوقوالطمبعمىالسمعةفيالدولةالمضيفة -ق 
فكممازادحجمالطمبأكحجمسكقالدكلةالمضيفةكمماجعمياذلكسكقانأكثرجاذبيةلالستثماركخاصةبالنسبة

 .لالستثمارالذيييدفإلىخدمةالسكقالمحمي
: حيثتبينمنخالاللدراساتالتيتناكلتاتحاداتمثؿ: وضعالدولةمناالتحاداتاالقتصاديةاالقميمية -ك 

 ECكاالتحاداألكركبي«NAFTA «North American Free Trade Agreementالنافتا

«European Community» كاألكبيؾ«Organization of Petroleum Exporting 

Countries»OPECأنتأثيرىذىاالتحاداتشديداإليجابيةعمىتدفقاالستثماراألجنبيالمباشر. 
إذاكانالرأيالعامالداخميمناىضمالستثمار : وضعالرأيالعامالداخميمناالستثماراالجنبيالمباشر -ز 

 .األجنبيالمباشرأكلدكلةمعينةفإنالشركةستترددكثيرانقبالتخاذقرارىاباالستثمار
                                                 

 47 ص1992 آذار 1 العدد 29غي فيفرماف، تيسير االستثمار األجنبي، مجمة التمكيؿ كالتنمية، المجمد (23)
عبد المجيد قدم، المدخؿ إلى السياسات االقتصادية الكمية دراسة تحميمية تقييمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، (24)

 258 ص2005الجزائر، الطبعة الثانية 



إذاماقامتالدكلةالمضيفةبفرضعكائقمنخالاللقيكدالتجارية،فإنالشركةاؿ:النظامالتجاريممدولةالمضيفة -ح 
 .دكليةستفكركثيرانقبألنتتخذقراراىاباالستثمار

يزدادنصيبالدكلةمناالستثماراألجنبيالمباشرعندماتككنعممةالدكلةضعيفةنسبيانبالمقارف:أسعارالصرف -ط 
إلىأنتخفيضقيمةعممةالدكلةالمضيفةيؤثرباإلم«أكراتا»ةبعممةالدكلةاألمالتيتنتميإليياالشركةكتكصؿ

جابعمىتدفقاالستثماراألجنبيالمباشر،فتخفيضقيمةالعممةيخفضمنتكاليؼ 
ذاماقكرنتبالتكاليففيالدكلةاألمممايجعالالستثمارأكثرربحيةلممستثمر  .اإلنتاجكاالستثمارا 

: العوامطلسياسيةواالجتماعية -م 
عمىالرغممنأنالدالئاللعمميةغيرحاسمةفييذاالشأف،إالأنيناكاجماعحكألىميةالعكاماللسياسيةكاالجتـ
اعيةفيالقراراالستثمارم،ذلكأنالمستثمرلنيخاطربنقمرأسماليأكخبرتيإلىدكلةماإالإذااطمأنإلىاستقراراألك
ضاعالسياسيةفييا،فرأسالماالألجنبييبحثبطبيعتيعناألمانكاالستقراركاليمكنيأنيقكمباالستثمارفيظأل

جكاءتسكدىااألزمات،أماالعكامالالجتماعيةفتنعكسمدىجميكرالمستيمكينفيبمدمامنتفضيممممنتجالكطف
 (25).يعمىغيره

: االطارالتشريعيوالتنظيميمطستثمار -ؾ 
إنكجكدإطارتشريعيكتنظيمييحكمكينظمانشطةاالستثماراألجنبيالمباشرمنالعكامالليامةالمؤثرةكالمحد
دةالتجاىاتيكلكييككناإلطارالتشريعيجاذبانلالستثمارالبدمنتكافرىعمىقانكنمكحدلالستثماركاضح،متس
ؽ،شفافكيتكافقمعالتنظيماتالدكلية،ككذلككجكدضماناتكافيةلحمايةالمستثمرمنأنكاعمعينةمنالمخاطر

: مثؿ
»التأميـ،المصادرة،فرضالحراسةكنزعالممكيةفضالنعنأىميةكجكدقانكنحمايةالممكيةالفكرية

Intellectual 

Property»باإلضافةإلىتكفيرىيكألكنظامفضائيمستقمقادرعمىتنفيذالقكانينكالتعاقداتكحاللمنازعاتالتيتف
 .شأبينالمستثمركالدكلةالمضيفةبكفاءةعالية

                                                 
دريد محمد السامرائي، االستثمار األجنبي المباشر المعكقات كالضمانات القانكنية، مركز دراسات الكحدة العربية، (25)

 83- 82  ص2006بيركت، الطبعة األكلى 



إذاكانتالنتائجمتناقضةبشأنالحكافزالضريبيةفإنالحكافزغيرالضريبيةـ:الحوافزالحكوميةغيرالضريبية -ؿ 
 .ثاللتيسيراتعنداإلنشاءكتخفيضالبيركقراطيةكمذلكيؤثرباإليجابعمىالمناخاالستثمارم

: نقطألرباحوالتحويطت -ـ 
تنحازالشركاتمتعددةالجنسياتمالستثمارفيالدكاللتيتسمحبتحكيالألرباحكرؤكساألمكالكاألجكركالمرتبا

 .تإلىالدكلةاألممعفرضضرائبأقؿ،كمايجبأنتككنالحككماتمستعدةلتحكياللعممةكفقالألسعارالسائد
تتجيالكثيرمنالبمدانإلىاالستثمارفيالبمدانالقريبةجغرافيانكثقافيانلسيكؿ:التقاربالجغرافيوالثقافيوالتاريخي -ف 

ةاالتصالكالتكاصمكانخفاضتكاليفالنقمكماىكالحالبالنسبةلالستثماراتالضخمةلمكالياتالمتحدةاألمريكية
فيدكألمريكاالالتينيةككذلكالحالبالنسبةلميابانكدكلجنكبشرقآسيا،كمايمعبعاماللترابطالتاريخيبينالدكلدك

ا .رانفيتكجيياالستثماراتاألجنبيةالمباشرةمثالبينالدكاللمتقدمةكمستعمراتياقديمن
( 26) 

باإلضافةإلىكميذىالمحدداتيمكنإضافةدرجةتفتحالمجتمعالمدنيفيالدكاللمضيفةعمىالثقافاتاألجنبيةكالمستكىالت
 .عميمي،كىيكمياعكامميمكنأنتؤثربالسمبأكباإليجابعمىاستقطاباالستثماراألجنبيالمباشر

 (عواممطاردة )العوامطلمتعمقةبالدولةاألمواستراتيجيةالشركةالمستثمرة: ثانياًال 

 Expellingإضافةإلىالعكاماللمتعمقةبالدكلةالمضيفةكانتيناكعكامميمكنتسميتياطاردة

Factors»»ترجعإمالمدكلةاألمأكالستراتيجيةالشركاتالدكليةكىي: 

كلقدكجدأنالتكامالالقتصاديػمثالؿ:الوصوإللىأسواقجديدةأوتحقيقاختراقأكبرلألسواقاألجنبيةالقائمة -أ 
سكقاألكركبيةالمشتركةػمنالعكاماللمشجعةلالستثماراألجنبيالمباشر،كماقديسعىالمستثمراألجنبيإلىا

الستفادةممايتكافرفيبعضالدكلمنمراكزبحثيةمتطكرةكمياراتعاليةلسداالحتياجاتاإلقميميةكالمحمية،كفيا
لعادةيتمتفضيمخياراالستثماراألجنبيالمباشركبديمعنخيارالترخيصبيدفرفعدرجةاالستجابةألكامرالشراء

 .كزيادةالمقدرةعمىتمبيةاحتياجاتالطمبالمحمي

                                                 
أميرة حسب اهلل محمد، محددات االستثمار األجنبي المباشر كغير المباشر في البيئة االقتصادية، دراسة مقارنة (26)
 37 ص 2004الدار الجامعية، االسكندرية  (تركيا، ككريا الجنكبية، مصر )



حيثإناختالفتكاليفاإلنتاجبينالدكلةالمستثمرةكالمضيفةتعتبرمنأىمالعكامممتكجيياالستث:تعظيماألرباح -ب 
 .مارتبعانلمميزةالنسبيةالتيتتكافرفيالدكلةالمضيفة

كمنياالرسكمالعاليةعمىالكارداتأكفرضرسكمجديدةعؿ:تجنبالعوائقالتيتعترضحركةالتجارةواالستثمار -ج 
 ،كمنضمنالحكافزالتيتعترضحركةالتجارةكاالستثمارأيضانظاـ Dumpingييامنأجممكافحةاإلغراؽ

( قكاعدالمنشأ)
 .الذييقضيبأنيتمالتصنيعفيمنطقةمعينةأكأنتككنيناكنسبةمنعناصراإلنتاجالكطنيةفيالمنتجالنيائي

التيتقكمبيابعضالشركاتكالصناعاتذاتاالستخدامالكثيفممتقنيةالتييمكنممشطبيعةبعضأنواعالصناعات -د 
نتاجيةفياألسكاقالعالمية،أكفيمجااللصناعاتذاتالتكاليفالعاليةفيالب ركاتاستغاللماتتمتعبيمنمزاياتقنيةكا 

 (27).حكثكالتطكير،كفيالمنتجاتذاتدكراتالحياةاألقصر،ممايتطمبالتكاجدفياألسكاقالعالميةالرئيسية
: التخفيفمنمخاطراالعتمادعمىسوقاقتصاديةواحدة -ق 

رأسالماالألجنبييحاكلقدراإلمكانتكزيعاستثماراتيفيدكلكأسكاقمختمفةلكييحدمناالنعكاساتالسمبيةلألزمات
االقتصاديةالتيقدتتعرضمياالسكقالكاحدة،كيممسذلكبكضكحفياتجاىأغمبشركاتاالستثمارالتجاريالكبرىف

نشاءفركعميافيدكألخرىناميةأكغيرنامية  . حكا 
تيتمالدكاللمتقدمةاقتصاديانبتشجيعشركاتياعمىاالستثمارفيالخار:السياسةاالقتصاديةلمدواللمتقدمة -ك 

جباعتبارأنيذااالستثماريعكدبفكائدعديدةعمىاقتصادىاالكطني،إذأنييؤديإلىفتحأسكاقجديدةأمامياكزيا
دةحجمتجارتيالدكليةكتأمينحصكلياعمىالمكادالخامبأسعارمعتدلةممايؤديفينيايتيإلىتحسينكضعياا

 (28).القتصاديكزيادةدكرىافيالحياةالتجاريةالدكلية

باإلضافةإلىماسبقذكرىمنمحدداتنكردأيضانكجكدعالقةإيجابيةبينحجماالستثماراتالمباشرةكالعالقةبينكممنالدكؿ
. ةاألمكالدكلةالمضيفة،ككذلكطبيعةالنشاطالذيتزاكليالشركةاألجنبيةكعالقتيابكجيةنحكاالستثمار

 تقييم االستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثاني

                                                 
 بندر بف سالـ الزىراني، االستثمارات األجنبية المباشرة كدكرىا في النمك االقتصادم في المممكة العربية السعكدية (27)
 .27 ص2004، رسالة ماجستير في االقتصاد، جامعة الممؾ سعكد، عاـ (ـ200-1970دراسة قياسية لمفترة )
 79-76دريد محمد السامرائي، االستثمار األجنبي المباشر المعكقات كالضمانات القانكنية، مرجع سابؽ، ص (28)



     لتقييـ االستثمار األجنبي المباشر يجب التعرؼ أكالن عمى أنكاعو كأشكالو كالمزايا التي يحمميا 
كؿ نكع مف أنكاع االستثمار األجنبي المباشر لمبمد المضيؼ كلممستثمر، بعد ذلؾ تقييـ االستثمار 

 .األجنبي بشكؿ عاـ

 : أشكال االستثمار األجنبي المباشر–المطمب األول 

 : يأخذ االستثمار األجنبي المباشر أشكاالن متعددة كفيما يمي عرض ألىـ كأبرز تمؾ األشكاؿ

مشاركة بيف طرفيف أك « Joint Venture» ك يمثؿ االستثمار المشترؾ :االستثمار المشترك -1
كثر مف دكؿ مختمفة لالستثمار في مشركعات معينة حيث تتـ المشاركة باإلدارة كالخبرة 

الخ باإلضافة إلى رأس الماؿ أك قد تككف الشراكة ... كبراءات االختراع كالعالمات التجارية
 .الخ... منصبة عمى حصة في رأس الماؿ أك حصة في اإلدارة أك الخبرة

 : كينطكييذاالنكعمناالستثمارعمىالجكانبالتالية

االتفاقطكيالألجمبينطرفيناستثماريينأحدىماكطنيكاآلخرأجنبيمممارسةنشاطإنتاجيداخمدكلةالطرفالـ -أ 
 .ضيؼ

 .أنالطرفالكطنيقديككنشخصيةمعنكيةتابعةلمقطاعالعامأكالخاص -ب 
أنقيامأحدالمستثمريناألجانببشراءحصةفيشركاتكطنيةقائمةقديؤدىإلىتحكيميذىالشركاتإلىشركاتاستثـ -ج 

 .ارمشترؾ
ليسبالضركرةأنيقدمالطرفاألجنبيأكالكطنيحصةفيرأسالمالفالمشاركةفيمشركعاالستثمارقدتككنمنخالؿ -د 

تقديمالخبرة، المعرفة، العمؿ، التكنكلكجيا، 
 .كمايمكنأنتأخذالمشاركةشكمتقديمالمعمكماتأكالمعرفةالتسكيقيةأكتقديمالسكؽ

 .(1)أنيككنمكمطرفمنأطرافاالستثمارالحقفيالمشاركةفيإدارةالمشركع -ق 

                                                 
(1) EjKoid. International Business EntrprisePrentis – Hall Inc London 1968 p. 200. 



ف االستثمار األجنبي المشترؾ لو بعض العيكب كاآلثار السمبية عمى الدكؿ المضيفة عمى الرغـ مما إ
 عمى الرغـ مف نفكر عدد ؛إذيحققو مف مزايا لتمؾ الدكؿ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممستثمر األجنبي

نو يحقؽ ليا بعض المزايا كخصكصان لتمؾ الشركات ذات الحجـ إكبير مف الشركات مف ىذا النكع ؼ
: ىـ تمؾ المزايا كالعيكب لكال الطرفيف ىيأالصغير أك الخبرة الضعيفة كاالمكانية المحدكدة، 

. فيما يخص المستثمر األجنبي– أ 

  قناع لمدكؿ المضيفة الرافضة لالستثمار إيككف االستثمار المشترؾ طريقان أك كسيمة
. األجنبي المممكؾ بالكامؿ بأىمية ذلؾ النكع مف االستثمار

 يساعد عمى تقميؿ الكثير مف الصعكبات كالمشاكؿ البيركقراطيةBureaucracy ككذلؾ 
. ذا كاف الطرؼ الكطني حككميان إك المصادرةخصكصان  أاالبتعاد عف مخاطر التأميـ

  يساعد الطرؼ األجنبي بالحصكؿ عمى القركض المحمية كالمكارد الخاـ كالطاقة
. الالزمة لممشركع

 ف الشراكة مع الطرؼ الكطني يسيؿ لمطرؼ األجنبي حؿ المشاكؿ المتعمقة بالمغة إ
كالعالقات اإلنسانية كغيرىا مف المشكالت االجتماعية كالثقافية التي تكاجو األنشطة 

(29 ).الكظيفية لممشركع
 

: ما بالنسبة لمعيوب فأهمهاأ

 حتماؿ كجكد تعارض في المصالح بيف الطرفيف المشتركيف باالستثمار فالطرؼ ا
الكطني قد تككف لو مصالح أك مطالب معينة تختمؼ عف مصالح الطرؼ األجنبي 

. لى تمكؤ العمؿإكىذا التعارض في المصالح قد يؤدم 
  عدـ تكفر طرؼ كطني كفكء قادر عمى المشاركة الفعالة في ىذا األسمكب

مكانياتيا محدكدة إاالستثمارم، كىذا ما تعاني منو معظـ الدكؿ النامية، حيث تككف 
. لى صغر حجـ المشاريع المقامة كقمة عددىاإمما يؤدم 
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 :فيما يخص البمد المضيف– ب 

  تعد صيغة االستثمار المشترؾ مف أكثر أشكاؿ االستثمار األجنبي قبكالن لدل الدكؿ
دارتو قد يسيـ في تحقيؽ األىداؼ التي إذا أحسف تنظيمو كتكجييو كإالمضيفة، ألنو 

لييا الدكؿ المضيفة كخاصة النامية منيا مف استقداـ االستثمار األجنبي إتسعى 
زيادة تدفؽ رؤكس األمكاؿ األجنبية، التطكر التكنكلكجي، )المباشر تمؾ األىداؼ ىي

 فضالن عف ،(خمؽ فرص جديدة لمعمؿ، كاكتساب الخبرات اإلدارية كالفنية كالتسكيقية
 .ما يحققو ذلؾ النكع مف تخفيض درجة التحكـ األجنبي في االقتصاد الكطني

 

 :أما عيوب هذا النوع من االستثمار

  لى عدـ نقؿ التكنكلكجيا الحديثة بحجـ إصغر حجـ المشاريع المشتركة مما يؤدم
سراره اإلنتاجية التكنكلكجية أكبير فضالن عف مخاكؼ المستثمر األجنبي مف كشؼ 

. ك بشكؿ متطكر مع الطرؼ الكطنيأنشاء مشركع بحجـ كبير إكاإلدارية تمنعو مف 
  يتكقؼ تحقيؽ المنافع مف االستثمار المشترؾ عمى مدل تكفر الطرؼ الكطني الكؼء

 (30).ذم القدرة المالية كالفنية كاإلدارية الجيدة كىذا ال يتكفر في الدكؿ النامية
 :االستثمارات الممموكة بالكامل من قبل المستثمر األجنبي -2

 مف «Wholly-Owned FDI»تعد االستثمارات المممككة بالكامؿ مف قبؿ المستثمر األجنبي 
 يكفر الحرية ألنوكثرىا تفضيالن، أة الجنسية كدىمية بالنسبة لمشركات متعدأكثر األشكاؿ أ

الكاممة لتمؾ الشركات في اإلدارة كالتحكـ في النشاط اإلنتاجي ككذلؾ يسمح بكضع مراقبة 
جراء التكسعات التي ترغب إقصكل عمى العمؿ في ذلؾ النشاط كما يمكف تمؾ الشركات مف 

 فركع ليا في الدكؿ المضيفة تعمؿ في أم مجاؿ مف بإنشاءبيا حيث تقكـ ىذه الشركات 
ك الخدمي، كتتـ العممية االستثمارية في ىذا الشكؿ بالكامؿ مف أمجاالت النشاط اإلنتاجي 

قبؿ المستثمر األجنبي دكف تدخؿ الدكؿ المضيفة ابتداء مف دراسة الجدكل الفنية 
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حضار الخبراء كالفنييف كاإلدارييف كمف ثـ إ اليندسية كباألعماؿكاالقتصادية لممشركع مركران 
 (31). المشركع كالبدء بعممية اإلنتاج ثـ التسكيؽبإنجازنتياءن احضار المعدات كاآلالت كإ

 الجنسية في حالة الممكية الكاممة لممشركع ىك البحث عف متعددةكؿ طريؽ تسمكو الشركات أك
ذا كاف ىذا المشركع يتمتع بمميزات إمشركع محمي قائـ لشرائو كاالستحكاذ عميو، كخصكصان 

مكانية التسكيؽ كفرص الربح العالية لذلؾ المشركع، إف الشركات التي إلى إضافة إتكنكلكجية كبيرة 
ذ يجنبيا إلى فكرة االستحكاذ ىي الشركات التي تعمؿ في الصناعات التحكيمية كثيفة اآلالت إتميؿ 

ىذا األسمكب المشاكؿ المتصمة بإنشاء عمميات جديدة كما يكرثيا مركزان تسكيقيان قائمان بالفعؿ، ككذلؾ 
بعادىـ عف ميداف الصناعة كالسكؽ مف  يمكنيا ىذا األسمكب مف القضاء عمى منافسييا المحمييف كا 

 (32).خالؿ امتالؾ أصكليـ اإلنتاجية
ف الدكؿ المضيفة أذا كاف ىذا الشكؿ ىك المفضؿ لدل المستثمريف األجانب، ففي المقابؿ نجد إ

كخصكصان النامية تتردد كثيران بؿ ترفض في معظـ األحياف التصريح ليذه الشركات بالتممؾ الكامؿ 
كسيطرة الشركات األجنبية عمى القطاعات ««Economic Dependenceخكفان مف التبعية االقتصادية
 (33). األسكاؽ في الدكؿ الناميةاحتكاراالقتصادية الميمة ككذلؾ 

ف المخاكؼ التي كانت تسيطر عمى الدكؿ النامية مف االستثمار األجنبي المباشر بصيغة إ
 مف القرف األخيرافالتممؾ الكامؿ، قد تالشت في ظؿ التطكرات العالمية التي شيدىا العقداف 

جؿ جذب ىذا الشكؿ مف االستثمار أخذت ىذه الدكؿ تتسابؽ كتتنافس فيما بينيا مف أالعشريف ك
مقدمة كافة التسييالت كالحكافز المالية كالتشريعات القانكنية التي تكفر البيئة االستثمارية المالئمة 

. لممستثمر األجنبي
لى عدـ كجكد دالئؿ عممية إيعكد تغير مكقؼ الدكؿ النامية مف االستثمار األجنبي المممكؾ بالكامؿ 

ف تمؾ الدكؿ كبعدما جربت الحكافز كالتسييالت كافة لجذب إكافية لتأييد ىذه المخاكؼ، كذلؾ ؼ
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نجح مف كرقة التصريح لمشركات متعدية الجنسيات بالتممؾ أاالستثمار األجنبي المباشر لـ تجد 
 (34).الستثمارؿالمطمؽ 

 (ككريا الجنكبية، سنغافكرة، تايكاف)لذلؾ سعت أغمب الدكؿ النامية كمنيا دكؿ جنكب شرؽ آسيا 
لى منح فرص إكدكؿ مف افريقيا أيضان،  (البرازيؿ، المكسيؾ كغيرىا)مريكا الالتينية أككذلؾ دكؿ 

لمشركات متعدية الجنسية بالتممؾ الكامؿ لفركعيا االستثمارية ككسيمة الجتذاب المزيد مف 
 (35).االستثمارات األجنبية المباشرة

ف ىذا النكع مف االستثمار األجنبي المباشر يحقؽ عددان مف المزايا لممستثمر أكمف الجدير بالذكر 
يجاز تمؾ المزايا كالعيكب بالنسبة إيضان بعض العيكب كيمكف أاألجنبي ككذلؾ لمبمد المضيؼ كلو 

: لمطرفيف عمى النحك اآلتي
 (36)من وجهة نظر المستثمر األجنبي– أ 

  دارة النشاط اإلنتاجي كالسيطرة الكاممة عمى السياسات إيحقؽ الحرية الكاممة في
ىمية لدل معظـ المستثمريف أكثر أاإلنتاجية كالتسكيقية كالمالية كغيرىا التي أصبحت 

. م نكع مف الحكافز كالضمانات التي تقدميا الدكؿ المضيفةأذا ما قكرنت بإ
  كبر حجـ األرباح المتكقعة كالناجمة مف انخفاض كمؼ مدخالت عكامؿ اإلنتاج

.  المختمفة في الدكؿ الناميةبأنكاعيا

كالمصادرة ككذلؾ التأميـ  غير التجارية مثؿ باألخطارفتتمثؿ : أما فيما يخص العيوب
ىـ العكامؿ التي تثير أ السياسي كالتي تعد مف االستقرارك التدمير الناجـ مف عدـ أالتصفية اإلجبارية 

طار األنشطة إقمؽ الشركات العاممة في الدكؿ النامية، خصكصان اذا كانت االستثمارات تقع في 
. (مثؿ صناعة البتركؿ)كالصناعات االستراتيجية 
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من وجهة البمد المضيف – ب 
ف الحجـ الكبير الذم تمتاز بو المشركعات المممككة بالكامؿ يحقؽ بعض المزايا لمدكؿ المضيفة إ

 :(37)منيا

 زيادة حجـ رؤكس المكاؿ األجنبية المتدفقة لمبمد المضيؼ .
  ف ىذا النكع مف إشباع حاجة السكؽ المحمية مف السمع كالخدمات ؼإفضالن عف

لى تحسيف ميزاف المدفكعات مف خالؿ زيادة الصادرات إاالستثمار األجنبي يؤدم 
. ككذلؾ تقميؿ الكاردات

  ختيار التكنكلكجيا التي تتناسب مع متطمبات افتراض كجكد جياز كطني يقـك بامع
ف ىذا النكع مف االستثمار يسيـ مساىمة بناءة إالتنمية االقتصادية في الدكؿ النامية، ؼ

. في التحديث التكنكلكجي لتمؾ الدكؿ
  ك غير مباشر سكاء في المراحؿ األكلية لتشييد أكبر لمعمالة بشكؿ مباشر أخمؽ فرص

. ك في مراحؿ التشغيؿ النيائيةأالمشركع 

كثر ما تخشاه الدكؿ النامية المضيفة مف االستثمار األجنبي أف إؼ: ما من ناحية العيوبأ
ف أالمممكؾ بالكامؿ ىك تعميؽ حالة التبعية االقتصادية ككذلؾ االحتكار االقتصادم الذم يمكف 

. تمارسو الشركات متعدية الجنسية
كىي الشركات التي تممؾ مشاريع كثيرة، في دكؿ مختمفة مف  ":الشركات المتعددة الجنسية -3

العالـ، حيث تتميز ىذه الشركات بضخامة أعماليا كأنشطتيا، كيمكف القكؿ بأف االستثمار 
األجنبي المباشر كالشركات متعددة الجنسية شيئاف متالزماف، اعتاد االقتصاديكف عمى 

 .الجمع بينيما بطريقة مترادفة

    كتعد ظاىرة االستثمار األجنبي المباشر عف طريؽ الشركات المتعددة الجنسية، أك ما يسمى 
بالشركات عابرة القكميات، مف أبرز الظكاىر التي طرأت عمى صعيد العالقات االقتصادية الدكلية، 

 (38).خالؿ العقكد الثالثة أك األربعة األخيرة
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 كىناكالعديدمناألنماطمشركاتمتعددةالجنسيات،مثاللنمطالمركزم

««EthnocentricEnterprise 
يصفالشركاتمتعددةالجنسياتبأنياكحيدةالجنسية،أيكطنيةفياألساسكلكنياتممكفركعافيدكلكأسكاقأخرل،كيتمرس

 مسياساتياكاتخاذجميعالقراراتالرئيسيةفيالمركزالرئيسي،أيفيالدكلةاألـ،كىناكالنمطالمركزم
«Polycentric 

Enterprise»كالذييتصفبدرجةعاليةمنالالمركزيةفياتخاذالقراراتكحريةالتصرففيجميعفركعالشركةفيالخارج،كؼ
 Geocentric»ييذاالنمطيمكنأنتتعددالجنسياتالمالكةلمشركة،أماالنمطالجغرافي

Enterprise»فيتميزبالتكاممكاالنتشارالجغرافيفيممارسةاألنشطةكالعممياتعمىمستكىالعالـ،حيثتتصفالشركاتبكبر
 .الحجمكتكافرالمكاردالماديةكالبشريةكالفنية

 Wholly Owned   كتنمكالشركاتمتعددةالجنسياتإمامنخاللممكيةكاممةلممستثمراألجنبي

Enterpriseفيالشركاتالكطنية،أكمنخالاللشراكةJoint 

Ventureبينمستثمرأجنبيكمستثمركطنيأكمنخاللعقكداالمتياز.Franchise
(39) 

أك الشركات عابرة القكميات « «Multi-National Corporationتتميز الشركات المتعددة الجنسيات
«Trans National Corporation  »بمجمكعة مف الخصائص: 

 .كبر حجميا كتشجيعيا في العالـ بأسره -1

 .تنكع المنتجات -2

 .الطبيعة االحتكارية ليذه الشركات -3

 .التفكؽ التكنكلكجي -4

 .ىيمنتيا عمى االقتصاد -5
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 مميكف دكالر ال تعتبر 100قدراتيا المالية الكبيرة حيث أف الشركة التي تقؿ مبيعاتيا عف  -6
 .مف الشركات المتعددة الجنسيات

 .قرارات التخطيط كاالستثمار كاالنتاج كالتسكيؽ كالتسعير تتخذ مف قبؿ الشركة األـ -7

القدرة اليائمة عمى التسكيؽ كاالعتماد الكبير عمى اإلعالف الدائـ في مختمؼ كسائؿ  -8
 .اإلعالـ المتاحة

رغبتيا الدائمة في التحكـ كالسيطرة عمى سكؽ التكنكلكجيا في العالـ كذلؾ لبسط سيطرتيا االقتصادية 
 (40).كزيادة نفكذىا في العالـ

4-
شكؿ االتفاقيات « Assembly Operations»تأخذ مشركعات التجميع: مشروعات التجميع 

بيف الطرفيف األجنبي كالمحمي يتـ بمكجبيا قياـ الطرؼ األجنبي المستثمر بتزكيد الطرؼ 
المحمي المستقبؿ لالستثمار بمككنات أك مكاد أكلية أك متكسطة أك أجزاء مف منتكج معيف 
يتـ تجميعو في الدكؿ المستقبمة محميان ليصبح منتجان نيائيان، كىناؾ أيضان مزايا إيجابية ليذا 

النكع مف االستثمار حيث تستكرد الخبرة كالميارة في حقكؿ متعددة في العممية اإلنتاجية 
كالخبرة أك المعرفة الالزمة الخاصة بالتصميـ الداخمي لممصنع، عمميات التشغيؿ )كبعدىا 

، كقد تأخذ مشركعات التجميع شكؿ االستثمار المشترؾ أك شكؿ (الخ..كالتخزيف كالصيانة 
التممؾ الكامؿ لممشركع لمطرؼ األجنبي أك أال يتضمف عقد أك اتفاقية المشركع أم مشاركة 
لممستثمر األجنبي في إدارة المشركع كبالتالي يككف االستثمار مشابو ألشكاؿ االستثمار غير 

 (41).المباشر في مجاؿ اإلنتاج
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 تختمؼ أشكاؿ كمسميات المناطؽ الحرة: (42)االستثمار األجنبي في المناطق الحرة -5
«Free Zones »مف دكلة ألخرل فيناؾ مناطؽ حرة مخصصة لمتصدير 

Export Processing Zones (Epzs)»»كمناطؽ اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، 
«Special Economic Zones » كما تكجد مناطؽ حرة مخصصة لمخدمات كأخرل لمتكنكلكجيا

الحديثة، كبرغـ اختالؼ األشكاؿ التي تأخذىا ىذه المناطؽ إال أف جميعيا تشترؾ في عدـ 
 . فرض أم نكع مف الرسـك أك الضرائب الجمركية عمى كارداتيا مستكردة مف الخارج

     ييدؼ ىذا النكع مف االستثمار إلى تشجيع إقامة مناطؽ صناعات تصديرية ككف 
التصدير يدر أرباح بعممة أجنبية تؤدم إلى زيادة مممكسة في الدخكؿ باإلضافة إلى خمؽ 

 .فرص عمؿ محمية، كنقؿ تكنكلكجيا حديثة، كتطكير الككادر اإلدارية كالفنية المحمية
  كيتـ خمؽ البيئة أك المناخ االستثمارم الجيد في المناطؽ الحرة بتقديـ تسييالت كحكافز 

مختمفة ال تتكفر في المناطؽ األخرل في الدكلة المضيفة، كمف أىـ تمؾ الحكافز 
 .كالتسييالت

 .ال تفرض رسكـ جمركية عمى المكاد الخاـ المستكردة طالما أف السمعة تصدر لمخارج - أ

 .إعفاء دخؿ الشركات مف الضرائب - ب

 .النص في القانكف عمى عدـ جكاز تأميـ المشركعات المقامة في المناطؽ الحرة - ت

 .تقديـ الخدمات كتكفير الطاقة بأسعار منخفضة كتسييؿ اجراءات إقامة المشاريع - ث

 .حرية تحكيؿ األرباح لممشاريع االستثمارية المقامة في المناطؽ الحرة - ج

حريةالمشاريعاألجنبيةالمقامةفيالمنطقةالحرةببيعأيكميةمنالمنتجاتفيأسكاقالتصديرالخارجيةأكاأل - ح
 .سكاقالمحمية

                                                 
ىيجزءمناراضيالدكلةكتحتسيادتياكتقعخارجالمنطقةالجمركية،تعدمكقعانلممارسةانشطةاقتصاديةمتنكعةفيـالمنطقةالحرة(42)

جااللتجارةكالصناعةكالخدمات،كتصدرالدكلةقكانينكانظمةخاصةبيذىالمناطقتعطييابعضاالستثناءاتمنالقيكدكاالجراءاتالمطبؽ
 .ةداخاللبمدعمىاالنشطةالمشابيةلنشاطيا،كغالبانماتحددأغراضيذىالمناطقبالتصديربصفةاساسية

 سطامالجنابي،تطكرمفيكمالمناطقالحرةكأفاقيافيالعراؽ،مجمةدراساتاقتصادية،العددالثالث،بيتالحكمة،بغداد)
 (.70،ص2000/
 



انخفاضتكاليفالنقمفيالمناطقالحرةألنياعادةماتقعفينقاطالمكاصالتالميمةكالسيماالمكانئالقريبةمف - خ
 .أسكاقاالستيالؾ

   
إنالدكلةالمضيفةعندماتنشأالمناطقالحرةكتسعىمجذباالستثماراألجنبيإلييافإنياتفعمذلكممايمكنأني
حققياالستثماراألجنبيفيتمكالمناطقمننتائجايجابيةفيمجااللتنميةاالقتصاديةكاالجتماعية،حيثيؤد
ييذااالستثمارالىتطكيرالبنىالتحتيةمنمكانئكمرافئكمطاراتكجسكركطرقككذلكتطكيرالمؤسساتالمالية
كالمصرفيةكالخدميةفيتمكالمناطؽ،فضالنعناالستغالالألمثممممكاردالطبيعيةكاالقتصاديةالمكجك
دةفييذىالمناطقفإناالستثماراألجنبيفيالمناطقالحرةيخمقالترابطبينالقطاعاتاالقتصاديةالمختمفةكذ

 .لكبسببحاجةىذىالقطاعاتمبعضياالبعضفيمجااللنشاطاإلنتاجيأكالخدمي
   

أمافيميدانالتنميةاالجتماعية،فإناالستثماراألجنبيفيالمناطقالحرةيؤديإلىتطكيرمياراتكخبراتاأليديا
لعاممةلماينشئيمنمراكزلمتدريبكالتأىيمككذلكالتكنكلكجياالمتطكرةالمستخدمةفياألنشطةاإلنتاجيةك

 .التيتساعدعمىتطكيرالخبراتكالمياراتكالسيمافيالصناعاتاإللكتركنية
   

يتضحمماتقدمأناالستثماراألجنبيالمباشرفيالمناطقالحرةأيانكانتصفتيسكاءصناعيانأكتجاريانأكخد
ميانفإنياليعدكككنيعمميةلتباداللمنافعاالقتصاديةبينالمستثمراألجنبيكالبمدالمضيؼ،فالمستثمراؿ
لييمنربحكفيالكقتنفسو ذييجدفيبمدمامناخاناستثماريانمالئمانفإنييحطرحاليفيذلكالبمدلتحقيقمايصبكا 
نكانتتقدمامتيازاتكتسييالتمممستثمراألجنبيفإنياتفعمذلكمتحقيقأىدافيافيالتنمية فإنحككمةذلكالبمدكا 
االقتصاديةمنخالالستثماراألمكااللكافدةكاالستفادةمنالتكنكلكجياكالمعرفةكالخبراتالفنيةالتيترافقا

 .الستثماراألجنبيكالسيماالمباشر
   

لذلكفقدعمدتالعديدمنالدكإللىتشجيعيذاالشكممناالستثماراألجنبيالمباشركالسيمادكلجنكبشرقآسيا،
ككانتككرياالجنكبيةمنأكائاللدكالآلسيكيةالتيأصدرتتشريعاتكقدمتتسييالتتشجععمىتدفقاالستثمارا



لىمناطقياالحرة،كقدجنتثمارذلؾ،حيثازدادحجمالتدفقاتاالستثماريةإلييامماأسيمفي ألجنبيالمباشرا 
جيدانفياقتصادىا  (43).تطكيرالصناعاتالتحكيميةكاإللكتركنيةفيياكمنثمفإنياحققتنمكا ن

ك غير أكىناؾ أشكاؿ لالستثمار األجنبي تعد متداخمة مف حيث ككنيا استثماران مباشران 
حتكائيا عمى عممية اشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر بسبب أمباشر كيمكف عدىا مف 

 :ك بشرية كتكنكلكجية، كىذه االشكاؿ ىيأتحكيؿ مكارد مادية 

  (االمتياز)التراخيص :
ك أعاـ )ك عقد يقـك المستثمر األجنبي بمكجبو بالتصريح لمستثمر كطني أتفاؽ اكىك 
ك الخبرة الفنية كنتائج األبحاث أبالدكلة المضيفة، باستخداـ براءة االختراع  (خاص

اإلدارية كاليندسية مقابؿ عائد مادم، كىذا االسمكب يساعد المستثمر األجنبي عمى نقؿ 
. نفاؽ استثمارمإلى إلى أسكاؽ جديدة دكف الحاجة إساليبو في اإلنتاج كمنتجاتو أ

كىناؾ حاالت مختمفة مف التراخيص منيا التراخيص بالضركرة كالتي يككف المستثمر 
 المستثمرخرل لدخكؿ أاألجنبي مرغمان عمييا، ألف البمد المضيؼ ال يسمح بطريقة 

كىناؾ التراخيص باالختيار كيحدث ىذا في الحاالت التي يفضؿ فييا ، األجنبي
لى األسكاؽ الدكلية بالرغـ مف تكافر إسمكب التراخيص لمكصكؿ أالمستثمر األجنبي 

لى عدـ تكفر المكارد المالية إفرص االستثمار المباشر بأشكالو المختمفة، كيعكد ذلؾ 
. (44)الالزمة لالستثمار،أك ضعؼ المقدرة كالخبرة التسكيقية بسكؽ البمد المضيؼ

 باليد عمميات تسميم المفتاح : 
بيف المستثمر األجنبي كالبمد « Turn-Key Contract»كتتـ بشكؿ عقد أك اتفاؽ

قامة المشركع االستثمارم كاإلشراؼ عميو حتى إالمضيؼ، حيف يقـك المستثمر األجنبي ب
لى البمد المضيؼ كيقـك البمد المضيؼ بدفع إبداية التشغيؿ، ثـ يتـ تسميـ المشركع 

تعاب المستثمر األجنبي مقابؿ تقديمو التصميمات الخاصة بالمشركع كطرؽ تشغيمو أ
                                                 

كرقة عمؿ مقدمة الى ندكة دكر المناطؽ الحرة، . سمطاف سميـ، دكر المناطؽ الحرة في تطكير االقتصاديات العربية(43)
 .6-3ص . 1999بغداد 

(44)D. B. Zenoff, International Business Management: Text and Cases New York. 
themacmillan, 1971, pp. 77-95. 



دارتو ككذلؾ يتحمؿ البمد المضيؼ تكمفة الحصكؿ عمى التجييزات كاآلالت إكصيانتو ك
 .(45)لييا تكاليؼ النقؿ كبناء القكاعد لممستثمر األجنبيإمضافان 

 عقود التصنيع وعقود اإلدارة: 
 عبارة عف اتفاؽ بيف المستثمر األجنبي كالمستثمر المحمي يتـ :عقود التصنيع - أ

نتاج إبمكجبو قياـ المستثمر المحمي نيابة عف المستثمر األجنبي بتصنيع ك
نتاج بالككالة كىذه االتفاقيات تككف عادة طكيمة إنيا اتفاقيات أسمعة معينة، أم 

نشطتو أدارة عمميات المشركع كإاألجؿ كيتحكـ الطرؼ األجنبي في 
(46).المختمفة

 

يضان، يقكـ أ فيي اتفاقيات بيف المستثمر األجنبي كالبمد المضيؼ :عقود اإلدارة - ب
دارة جزء مف العمميات كاألنشطة الكظيفية إساسيا المستثمر األجنبي بأعمى 

ك مقابؿ أالخاصة بمشركع معيف في البمد المضيؼ لقاء عائد مادم معيف 
(47).المشاركة باألرباح

 

 التعاقد من الباطن : 
 (مقاكؿ الباطف)يتمثؿ بعقد اتفاقية بيف كحدتيف إنتاجيتيف، بمكجبيا يقـك أحد األطراؼ 

لى الطرؼ اآلخر إك تصدير المككنات األساسية الخاصة بسمعة ما أنتاج كتكريد إب
نتاج السمعة بصكرتيا النيائية كبعالمتو إ كالذم يستخدميا في (الطرؼ األصيؿ)

التجارية، كقد يقـك األصيؿ بتزكيد المقاكؿ مف الباطف بالمكاد الخاـ الالزمة لتصنيع 
 (48).مككنات السمعة ثـ يقـك المقاكؿ بعد ذلؾ بتكريدىا لألصيؿ

 عقود الوكالة: 

                                                 
(45)R. D. Robinson, International Management, London, HoitRinhort& Winston 1967, p. 
166. 

 48ص. عبدالسالـ أبك قحؼ، اقتصاديات االستثمار الدكلي، مصدر سابؽ(46)
(47) L. S Walash, International Marketing, plyMouth, M&E Hand Books LTD 1983 p. 77. 

 .53المصدر سابؽ، ص،عبدالسالـ أبك قحؼ(48)



 كتتمثؿ بعقد اتفاؽ بيف المستثمر ،كىي مف األشكاؿ التي تظير في مجاؿ التجارة
األجنبي كالبمد المضيؼ يقـك بمكجبو أحد الطرفيف بتكظيؼ طرؼ آخر يسمى الككيؿ 

لى طرؼ ثالث ىك إبراـ اتفاقيات بيع سمع كمنتجات المستثمر األجنبي إلتسييؿ 
 (49).المستيمؾ النيائي

 استثمارات الموزعين: 
المكزع ىك عميؿ يقـك بالشراء مباشرة مف المستثمر األجنبي إلعادة البيع لحسابو 

متياز لمكزع ما، كيككف المكزع االخاص كقد تقـك الشركة أك المستثمر األجنبي بمنح 
حدل الشركات األجنبية، كالمكزع يتمتع بحرية لمنتجاتإالمستكرد الكحيد في سكؽ معيف 

 (50).ك التجزئة أك لممستيمؾأ قرارات البيع سكاء قاـ بالبيع لتجار الجممة اتخاذ

:  المباشر واالنتقادات الموجهة إليهاألجنبيمزايا االستثمار _المطمب الثاني
لى االستفادة مما تمتمكو إ المباشر األجنبيتيدؼ جيكد البالد النامية المشجعة لتدفؽ االستثمار 
دارية، ذ أف بعض البمداف النامية قد تتكافر فييا  إالشركات األجنبية مف تكنكلكجيا كمعرفة فنية كا 

ال أف عدـ تكافر التكنكلكجيا الحديثة يحكؿ دكف تنفيذ تمؾ إاألمكاؿ الالزمة إلقامة المشركعات 
، كما أف ىناؾ جممة مف األعباء التي يمكف أف تحمميا االستثمارات األجنبية المباشرة إذا المشركعات

لـ يكف لحككمة الدكلة المضيفة قدرة عمى التفاكض كالتحكـ في تكجيو ىذه االستثمارات بما يخدـ 
 . مصالحيا الكطنية كليس خدمة فئة محدكدة مف المجتمع

:   المباشر كاالنتقادات المكجية إليو فيما يمىاألجنبيكيمكف تمخيص أىـ مزايا االستثمار 
كسابيا التيتدريب العمالة المحمية  -1  تتاح ليا فرص العمؿ بفركع الشركات األجنبية كا 

كيقـك العاممكف بيذه ، الميارات التكنكلكجية الحديثة باستخداـ أحدث أساليب العمؿ كالتدريب
لى الشركات الكطنية إالفركع بنقؿ كاستخداـ مياراتيـ كمعرفتيـ العممية كالفنية كاإلدارية 

. عندما يمتحقكف بالعمؿ بيا

                                                 
(49) L. S Walash, op. cit, p. 64. 
(50) J. M. Livingstone, The International Enterprise, London, ABP 1974, p. 27. 



لى دكر إ المباشر م بعض الحاالت ال يؤدل االستثمار األجنبفي كيؤخذ عمى ذلؾ أنو 
 مجاؿ إكساب العمالة الكطنية الميارات التكنكلكجية الحديثة بسبب ضآلة فرص العمؿ فيممحكظ 

.  تنتجيا تمؾ االستثمارات الستخداميا أساليب تكنكلكجية كثيفة رأس الماؿالتي
 العمميإقامة عالقات عممية بيف فركع الشركات األجنبية كبيف المراكز المحمية لمبحث -2

لى اكتساب تمؾ المراكز ألحدث ما تكصمت إليو الشركات العالمية مف إكالتطكير،مما يؤدل 
. تكنكلكجيا كأساليب بحثية

 البالد في كلكف يالحظ أف فركع الشركات العالمية ال تقـك بدعـ أنشطة البحث كالتطكير 
نما تركز تمؾ األنشطة   المراكز الرئيسية ليذه الشركات كالمكجكدة بالدكؿ المتقدمة كذلؾ فيالنامية كا 

،عالكة عمى ندرة مركزمذا تمت بشكؿ ال إبحجة صعكبة التنسيؽ بيف أنشطة البحث كالتطكير 
لى تشتت إ البالد النامية،كأف قياـ الفركع بيذه األنشطة سيؤدل فيالكفاءات كالميارات المتخصصة 

. رتفاع تكمفة تمؾ األنشطةكبالتالياالمعامؿ كالمختبرات البحثية 
قياـ فركع الشركات متعددة الجنسية بتكفير احتياجات الشركات الكطنية مف اآلالت كالمعدات -3

نتاج إ السكؽ المحمى مما يتيح لمشركات الكطنية فرصة فيكالمساعدات الفنية بشركط ميسرة 
. لى األسكاؽ الخارجيةإ القدرة عمى تصدير منتجاتيا كبالتاليالسمع بالمكاصفات العالمية 

 كيؤخذ عمى ذلؾ أف مثؿ تمؾ اآلالت كالمعدات كاألساليب اإلنتاجية تتميز بالكثافة 
 قد ال تتناسب مع ظركؼ معظـ البالد النامية ذات الكفرة كالتي« Capital Intensity»الرأسمالية
،كعدـ تطكيع مثؿ ىذه التكنكلكجيا لتناسب الظركؼ االقتصادية الماىرة العمالة غير فيالنسبية 

.  حاالت قميمةفيال إ البالد النامية فيكاالجتماعية 
قياـ المنافسة بيف فركع الشركات متعددة الجنسية كالشركات الكطنية،مما يدفع األخيرة نحك -4

محاكلة الحصكؿ عمى أحدث النظـ الفنية كاإلدارية كتطكيعيا كتطكيرىا،كتزداد قدرة الشركات 
ال أنو ،إالكطنية عمى اكتساب النظـ الحديثة مع تطكير قدرتيا الفنية كالتكنكلكجية كالبشرية

مف الناحية األخرل قد تعمؿ الشركات األجنبية عمى االستيالء عمى الشركات الكطنية 
.  السكؽ المحمى كحدكث أكضاع احتكارية لمشركات المتعددة الجنسيةفي ليا المنافسة



 نقؿ المعمكمات يةفي السكؽ المحؿفي تسكؽ التيإسياـ منتجات فركع الشركات األجنبية -5
 تقديـ معمكمات كاستخداـ الضركرم تمؾ المنتجات كخاصةن عندما يككف مف لمستيمكيالفنية 

. لى مشترييا مف المنتجيف أك المستيمكيفإتمؾ المنتجات 
لى السكؽ إ نقؿ التكنكلكجيا الحديثة في كمع ذلؾ قد يعد إسياـ منتجات الشركات األجنبية 

 فية ذات الدخؿ المرتفع ؿالمحمى محدكدان بسبب اتجاه تمؾ المنتجات نحك إشباع حاجات الصفكة القمي
. البالد النامية

 القتصاديات البالد النامية كتعكيض نقص الرأسماليلى التككيف إإضافة االستثمارات األجنبية -6
كىناؾ ، المدخرات المحمية نتيجة التدفؽ المتجدد لتمؾ االستثمارات أك إعادة استثمار عكائدىا

 القتصاديات البالد النامية إذا ما الييكمي عالج الخمؿ فيإمكانية أف تسيـ تمؾ االستثمارات 
 الالزمة لقياـ Infrastructureالتحتية  كمشركعات البنية الصناعيتدفقت نحك القطاع 
 (51).اقتصاديات حديثة

لى القطاعات االقتصادية بشكؿ إ كلكف قد ال تكجو الشركات متعدية الجنسية استثماراتيا 
 ذلؾ التكنكلكجيا الحديثة مما في القتصاديات البالد النامية مستخدمة الييكمي عالج الخمؿ فييسيـ 

 تمؾ الدكؿ حيث تصبح اقتصاديات الدكؿ النامية تتككف مف فييؤدل إلى قياـ اقتصاد مزدكج 
آلخر متخمؼ اقطاعيف أحدىما متقدـ نسبيان مف الناحية التكنكلكجية تمثمو فركع الشركات األجنبية ك

لى ذلؾ أف استثمارات ىذه الشركات قد تتكجو إكيضاؼ ، تكنكلكجيان كيحتكل عمى الشركات الكطنية
جؿ استغالؿ المكارد الطبيعية لمبالد النامية دكف تصنيع تمؾ أنحك الصناعات االستخراجية مف 

 تطكير قطاع الصناعة التحكيمية،كما قد ال م محدكدية المساىمة ؼكبالتالي تمؾ البالد فيالمكارد 
. تمتـز بعض مف ىذه الشركات بمراعاة شركط السالمة البيئية

 األجنبيدعـ ميزاف المدفكعات بالدكلة المضيفة،قد تككف اآلثار األكلية أك المباشرة لالستثمار -7
يجابية،كذلؾ نظران لزيادة حصيمة تمؾ الدكلة إالمباشر عمى ميزاف المدفكعات الدكلة المضيفة 

لى أف إ،ىذا باإلضافة ( Capital Accountحساب العمميات الرأسمالية) األجنبيمف النقد 
                                                 

عمر البيمي، خديجة األعسر، دكر االستثمار األجنبي الخاص المباشر في دعـ القدرة التكنكلكجيا لمبالد -:انظر( 51)
 130-126، ص 1994، كانكف األكؿ 79العربية، مجمة شئكف عربية، العدد 



 لؾالشركات متعددة الجنسية بحكـ اتصاالتيا الدكلية كخبرتيا بشبكة األسكاؽ الدكلية ككذ
ف تمؾ إ األسكاؽ الدكلية كالمرتبطة باسميا كعالمتيا التجارية،ؼفيبفضؿ سمعة تمؾ الشركات 

 الشركات تتيح لمدكؿ المضيفة امكانات أكبر لغزك أسكاؽ التصدير كزيادة حصيمة صادراتيا،
 المدل المتكسط غالبا ما تككف سمبية كذلؾ نظران فيال أف تمؾ اآلثار عمى ميزاف المدفكعات إ

:- لعدد مف األسباب أىميا ما يمى
  ال تمبث أف األجنبيأف اآلثار االيجابية عمى ميزاف المدفكعات كالمصاحبة لتدفؽ االستثمار 

لى آثار سمبية حيث أف نشاط الشركات متعددة الجنسيات سكؼ تؤدل إتنقمب بعد فترة 
 كاردات الدكلة المضيفة مف السمع الكسيطة كالخدمات،كما أف تمؾ الشركات سكؼ فيلمزيادة 
لى دفع الفكائد عف التمكيؿ الكارد لتمؾ إلى الخارج،ىذا باإلضافة إ تحكيؿ أرباحيا فيتبدأ 

 الخارج كدفع مقابؿ براءات االختراع كالمعكنة الفنية،ىذا عالكة عمى فيالشركات مف البنكؾ 
 ىذه المشركعات لمخارج،كما أف ىناؾ تكاليؼ فيتحكيؿ جزء مف مرتبات العامميف األجانب 

 حالة عدـ كفاية االيرادات الجارية مف النقد في الحسباف،كذلؾ فيغير مباشرة يجب أخذىا 
 .األجنبي لمدكلة المضيفة كذلؾ لخدمة االستثمار األجنبي

  كىناؾ مزيد مف الضغكط قد تقع عمى ميزاف مدفكعات الدكلة المضيفة،كذلؾ نتيجة سياسة
 حالة التكامؿ في تتبعيا الشركات متعددة الجنسية خاصة التيتسعير الصادرات كالكاردات 

 فيمع عدد مف فركعيا،حيث أف الشركة األـ قد تغالى « «Vertical Integrationالرأسي
كما أف الشركة األـ ،«Over-Invoicing» تقدميا لبعض فركعيا التيأسعار السمع كالخدمات 

لى تسعير الصادرات مف السمع كالخدمات مف بعض فركعيا بأقؿ مف قيمتيا إقد تمجأ 
 تسعير الكاردات كالصادرات ىك محاكلة فيالحقيقية،كقد يككف الدافع كراء اتباع ىذه السياسة 

لى إالشركة متعددة الجنسية نقؿ عبء الضرائب مف دكلة ذات معدالت ضرائب مرتفعة 
أخرل ذات معدالت أقؿ،أك قد تمجأ لذلؾ ككسيمة مستترة لنقؿ األرباح مف دكلة تفرض قيكدان 

 (52 ).لى دكلة أخرل ذات قيكد أقؿ تشددان إمشددة عمى تحكيؿ األرباح كرأس الماؿ 

                                                 
على عبد الوهاب ابراهيم، االستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية االقتصادية في مصر خالل الفترة  انظر (52)

 22-18، ص 1995، رسالة ماجستير، جامعة االسكندرية، 1974-1990



مكانية زيادة صادرات الدكلة المضيفة مف خالؿ نشاط الشركات متعددة الجنسية إبالرغـ مف -8
ف ىناؾ ممارسات مف جانب تمؾ الشركات تحد إكشبكة اتصاالتيا الكاسعة باألسكاؽ الدكلية،ؼ

مف أىمية ىذه االمكانية كمف ىذه الممارسات قياـ الشركة ذاتيا بالحد مف صادرات فركعيا 
 األسكاؽ فيبالدكؿ المضيفة حيث أف الفرع كثيران ما يحظر عميو منافسة الشركة األـ 

الشركط )ال ألسكاؽ معينة كفقان لما يسمى إالعالمية،أك ربما ال يسمح لتمؾ الفركع بالتصدير 
،كلقد شكمت تمؾ الممارسات اتجاىان ممحكظان مف جانب «(«Restrictive Clausesالتقييدية 

 حماية أسكاقيا أك فيالشركات متعددة الجنسية،لبعض االعتبارات مثؿ رغبة الشركة األـ 
أسكاؽ بعض الفركع األخرل التابعة ليا،كما قد تسعى الشركة األـ لتنظيـ العائد عمى 

لى إمكانية بعض الفركع لمكصكؿ إ تمتمكيا حيث أف الحد مف التيالتكنكلكجيا كالمعكنة الفنية 
نتاجيا تمؾ إ فرصة مناسبة لقياـ فركع أخرل تشترل المعرفة الفنية كيغطى يييئأسكاؽ معينة 

 .األسكاؽ

، كالتكنكلكجيا بمفيكميا الكاسع ال تقتصر عمى «Transfer of Technology»نقؿ التكنكلكجيا -9
سمسمة العمميات اإلنتاجية الفنية فقط بؿ تمتد لتشمؿ الميارات كالقدرات التنظيمية كاإلدارية 
كالتسكيقية، كعممية نقؿ التكنكلكجيا قد تتـ مف خالؿ كسائؿ مختمفة مثؿ بيع التكنكلكجيا 

كاتفاقيات منح التراخيص كعقكد المساعدات الفنية، كمف الممكف أف يأخذ التدفؽ التكنكلكجي 
آثاران إنتشارية كذلؾ في حالة ككف الشركات األجنبية تحقؽ مزايا كفكائد لمكيانات االقتصادية 

المحمية تتجاكز ما كانت تستيدفو تمؾ الشركات، ككمثؿ عمى اآلثار اإلنتشارية ىك قياـ 
الشركة األجنبية بإجراء عممية ترتيب كتصنيؼ لمشركات المحمية التي تتعامؿ معيا كفقا 

 .لقدراتيا التكنكلكجيا

 أك رأسيان « «Horizontal Transferكقد يككف التدفؽ التكنكلكجي أفقيان 
«verticalTransfer» فالتدفؽ التكنكلكجي األفقي يحدث عمى سبيؿ المثاؿ في حالة استحكاذ ،

الفرع التابع لمشركات األجنبية عمى تكنكلكجيا جديدة كمف ثـ تقـك الشركات المنافسة بنقؿ 
تمؾ التكنكلكجيا، أما التكنكلكجي الرأسي فإنو يتحقؽ عندما يقـك الفرع التابع بنقؿ التكنكلكجيا 

دكف مقابؿ لمشركات التي تمده بالمدخالت كالخدمات، كلعؿ الصفة المميزة لمتدفقات 



 Positive»التكنكلكجية ىي ما يطمؽ عميو االقتصاديكف ػ الكفكرات الخارجية المكجبة 

Externalities » كىي عبارة عف المزايا التي تتحقؽ لمدكلة المضيفة كينتج عنيا آثار في
 .تعظيـ الكفاءة عف طريؽ البحكث كالتطكير كالتدريب الذم تستفيد منو العمالة الكطنية

يثير المعارضكف : اآلثار المحتممة عمى السياسة االقتصادية كمفيـك السيادة كاالستقالؿ-10
لالستثمارات األجنبي المباشرة بعض القضايا المتعمقة بتأثير تمؾ االستثمارات عمى السياسة 

العامة لمدكلة المضيفة ككذلؾ قابميتيا لمخضكع لضغكط الحككمات األجنبية بشكؿ غير 
مباشر مف خالؿ الشركات متعددة الجنسيات، ككذلؾ تعرض المصالح الكطنية لمدكلة 

المضيفة ليذه الضغكط أيضان، كمف ثـ فإف نشاط تمؾ الشركات قد يؤدم إلى االنتقاص مف 
االستقالؿ االقتصادم كالسياسي لمدكلة المضيفة كلكف بدرجات متفاكتة، كما أف نشاط 

الشركات متعددة الجنسيات يؤدم إلى خمؽ طبقة مف المنتفعينترتبط مصالحيا بمصالح تمؾ 
الشركات، كيشكؿ ىؤالء المنتفعيف مجمكعة ضغط لمدفاع عف تمؾ الشركات كلك عمى حساب 

 .المصمحة الكطنية

تتمتع الشركات األجنبية المستثمرة بكضع : اآلثار المحتممة عمى ىيكؿ السكؽ المحمي-11
احتكار أك شبو احتكارم في أسكاؽ الدكؿ المضيفة، كذلؾ راجع إما النفراد تمؾ الشركات 

بإنتاج أصنفا أك سمع متميزة ال يتكفر ليا بدائؿ في تمؾ األسكاؽ، أك تمؾ الشركات تستحكذ 
عمى شريحة كبيرة مف طمب السكؽ لتمؾ السمع في الدكلة المضيفة التي تكفؿ ليا القيادة 

لذا مف اآلثار السمبية التأثير عمى السكؽ الكطنية مف خالؿ تعريض العديد مف . السعرية
الشركات المحمية إلى مشاكؿ في تصريؼ منتجاتيا، األمر الذم يستكجب عمى الدكلة 

المضيفة كضع سياسة حمائية لبعض الصناعات الناشئة مف خالؿ كضع إطار تشريعي 
 .كتنظيمي يكفؿ استمرار نشاط ىذه الشركات

يؤدم اختالؿ تكازف عالقات القكل بيف أم شركة دكلية عمالقة كدكلة نامية إلى مساكمة -12
غير متكافئة بينيما، حيث أف المستثمر األجنبي يمتمؾ مف القكل االحتكارية كالقدرات المالية 

جحاؼ في حقكؽ  كالتكنكلكجية ما يفكؽ قكة معظـ الدكؿ النامية، مما ينتج عنو غبف كا 



كمكاسب الطرؼ اآلخر، حيث قد يفرض المستثمر األجنبي ثمنان باىظان نظير ما يقدـ مف 
 (53).معرفة تقنية

لى أف الشركات متعددة الجنسية قد لعبت دكران إكمف الجدير بالذكر أف ىناؾ بعض الدراسات تشير 
ما إ حالة النمكر اآلسيكية،كتقكـ تمؾ الشركات بيذا الدكر في تنمية الصادرات الصناعية كما فيىامان 

لى الخارج أك بطريؽ غير إ الدكؿ النامية فيمباشرةن مف خالؿ قياميا بتصدير منتجات فركعيا 
 الدكؿ النامية أك مف خالؿ مساىمة تمؾ فيمباشر مف خالؿ انتشار تقنيتيا بيف الشركات الكطنية 

نتاجية الشركات الكطنية مما يجعؿ منتجات تمؾ الشركات األخيرة إ رفع مستكل كفاءة فيالشركات 
كأخيران قد تستطيع الشركات متعددة الجنسية المساىمة . األسكاؽ الدكليةفيأكثر قدرة عمى المنافسة 

.  ىذا المجاؿ مف خالؿ االتفاقيات الخاصة بالتسكيؽ كالتكزيعفي
 المصالح كارد تمامان بيف الدكلة األـ كالدكلة المضيفة كيتمثؿ في كبصفة عامة،فاف التضارب 

 (54)بعضو فيما يمى
لى تعزيز قدرتيا التجارية إ الخارج فيمف مصمحة الدكلة األـ أف يؤدل االستثمار المباشر  -1

 فييا األجنبيلى أف يؤدل االستثمار إكالتصديرية،عمى حيف ترغب معظـ الدكؿ المضيفة 
. لى دعـ ميزاف المدفكعات عف طريؽ االستعاضة عف الكاردات عمى األقؿإ

مف مصمحة الدكلة المضيفة أف تضبط تجارتيا الخارجية بما يحقؽ أفضؿ عائد ممكف  -2
ليا،عمى حيف أف مف مصمحة الشركات عابرة القكميات أف تحقؽ أفضؿ تكامؿ ممكف 
لعممياتيا العالمية عف طريؽ الضغط لتحرير التجارة الخارجية ليذه الدكؿ المضيفة مف 

. الناحية الجمركية كاإلدارية
 تكزيع األسكاؽ فيما في الخارج في المصالح حكؿ دكر االستثمار المباشر فيأما بالنسبة لمتعارض 

 تحرير المبادالت في مف الشركات االحتكارمجمالية لمقطاع إبينيا،فعمى الرغـ مف كجكد مصمحة 

                                                 
(53)Foreign direct investment development policies in the Arab countries, ALASRAG, 
HUSSIEN, MPRA paper No. 2230, 07. November 2007. Online at http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/2230/ 

، 1منى قاسـ، الشركات متعددة الجنسية كأىميتيا في االقتصاد العالمي، النشرة االقتصادية، بنؾ مصر، العدد (54)
 57، ص 1998، 41السنة 



ف كؿ شركة عمى حدة قد تتعايش مع أنماط مختمفة مف السياسات الحمائية لمدكلة المضيفة إالدكلية،ؼ
 السكؽ المحمية ليذه الدكؿ، فيذا كاف ذلؾ يضمف ليا الحصكؿ عمى نصيب أكبر إ

االتجاهات العالمية لطستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثالث

 كذلؾ بنسبة 2008 شيدت التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر انخفاضان ممحكظان في عاـ 
 فيعاـارتفعت، في حيف 2008 عف عاـ 2009في عاـ % 33 كبنسبة 2007عف عاـ % 9.3

% 15 ما تزاؿ أدنى بنسبة ، بالرغـ مف ذلكفإنيا تريميكف دكالر1.24ارتفاعان معتدالن لتصؿ إلى 2010
ارتفعت تدفقات كما .2007مف الذركة التي بمغتيا في % 37 بػ كأدنى ،عف متكسطيا قبؿ األزمة

، لتتجاكز مستكل ما قبؿ األزمة في 2011عاـ في % 16االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة 
 ألكؿ مرة، كذلؾ عمى الرغـ مف اآلثار المستمرة لألزمة المالية 2007 كحتى 2005الفترة مف 

 كىذه الزيادات حدثت ،، كألزمات الديكف السيادية المستمرة2009ػ2008كاالقتصادية العالمية في عاـ 
أماـ خمفية مف األرباح األعمى لمشركات عبر الكطنية كالنمك االقتصادم العالي نسبيان في البمداف 

النامية خالؿ ذلؾ العاـ 

 (مميار دوالر)تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخمة في العالم  ( 9)الشكل رقم

 

Source:UNCTAD, Based on Data From FDI/TNC Database 

Http://www/unctad.org/fdistatistics 

ظيكر طفرة جديدة مف أكجو عدـ التيقف االقتصادية كاحتماؿ معدالت نمك أكثر انخفاضان في 
 كتتكقع ،2012 االيجابي في عاـ االتجاهاألسكاؽ الناشئة الكبرل ييدداف بتقميص ىذا 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

النامٌةالدول 427163 574311 650017 519225 616661 684399

المتقدمةالدول 981869 1310425 1019648 606212 618586 747860

العالم 1463351 1975537 1790706 1197824 1309001 1524422
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UNCTAD التدفقات غ، مع بمك2012 أف يبطئ معدؿ نمك االستثمار األجنبي المباشر في عاـ 
 كتشير المؤشرات الرائدة إلى ىذا االتجاه، مع تراجع ، تريميكف دكالر أمريكي1.6إلى ما يقارب 

قيمة عمميات اندماج كتممؾ الشركات عبر الحدكد كاالستثمارات في المجاالت الجديدة في 
، كيشير ضعؼ قيمة اإلعالنات عف عمميات اندماج 2012الشيكر الخمسة األكلى مف عاـ 

كتممؾ الشركات إلى أف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ستككف بطيئة في الجزء الالحؽ مف 
. العاـ

 لتبمغ التدفقات قيمة 2012 نمكان أقؿ لالستثمار األجنبي المباشر عاـ UNCTAD     كيتكقع 
قيمة عمميات اندماج كالتممؾ عبر -  تريميكف دكالر أمريكي، كتراجعت المؤشرات الرئيسية1,6

، كلكف تساىـ 2012في الشيكر الخمسة األكلى مف عاـ - الحدكد كاستثمارات المجاالت الجديدة
األساسيات كاألرباح المرتفعة كالحيازات النقدية في دعـ النمك المعتدؿ لالستثمار األجنبي 

المباشر، كتشير التكقعات طكيمة األجؿ إلى ارتفاع معتدؿ كلكف ثابت، ليصؿ االستثمار األجنبي 
لى 2013 ترليكف دكالر أمريكي عاـ 1,8المباشر إلى   مما 2014 تريمكف دكالر عاـ 1,9 كا 

 (55).يحكؿ دكف حدكث أم صدمات اقتصادية كمية

     كقد زادت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخمة في جميع التجمعات االقتصادية 
 بقكة في عاـ ، كما زادت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البمداف المتقدمة2011الكبرل 
، كمع ذلؾ ظؿ مستكل التدفقات 2010عف % 21 مميار دكالر، بزيادة 748، لتصؿ إلى 2011

الداخمة مف االستثمار األجنبي المباشر ليذه البمداف أدنى بمقدار الربع عف مستكل متكسط ثالث 
سنكات قبؿ األزمة، كعمى الرغـ مف ىذه الزيادة، كاصمت االقتصادات النامية كاالنتقالية معان 

% 6ك% 45)االستحكاذ عمى أكثر مف نصؼ التدفقات العالمية مف االستثمار األجنبي المباشر 
                                                 
(55)United nations conference on trade and development(UNCTAD), world investment 
report 2012, towards a new generation of investment policies, united nations, new york 
and Geneva, 2012 

وهٌالبلداناألعضاءفٌمنظمةالتعاونوالتنمٌةفٌالمٌداناالقتصادٌة: البلدانالمتقدمة 
،باإلضافةإلىالبلداناألعضاءالجدٌدةفٌاالتحاداألوروبٌالتٌلٌستأعضاءفٌمن(عداتركٌا،وجمهورٌةكورٌا،وشٌلً،والمكسٌك)

( بلغارٌا،رومانٌا،قبرص،والتفٌا،ولٌتوانٌا،ومالطة )ظمةالتعاونوالتنمٌةفٌالمٌداناالقتصادي
 .عالوةعلىأندورا،وبرمودا،وسانمارٌنو،ولٌختنشتاٌن،وموناكو



في ذلؾ العاـ بينما حققت تدفقاتيما الداخمة مجتمعتيف رقمان قياسيان عاليان جديدان  (عمى التكالي
 مميار دكالر، كيشير بمكغ ىذا المستكل المرتفع مف التدفقات 777إلى % 12لترتفع بنسبة 

العالمية لالستثمار األجنبي المباشر خالؿ األزمة االقتصادية كالمالية إلى كجكد دينامية 
اقتصادية كدكر قكم ليذه البمداف في التدفقات المستقبمية لالستثمار األجنبي المباشر كفي 

 .2011محافظتيا عمى ىذه الحصة في الكقت الذم انتعشت االقتصادات المتقدمة في 

% 10    ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر في البمداف النامية كانت تقكده زيادة في آسيا بنسبة 
في أمريكا الالتينية كالكاريبي، كزادت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى % 16كزيادة قدرىا 

 مميار دكالر، ككاصمت التدفقات إلى أفريقيا، 92لتصؿ إلى % 25 بنسبة االقتصادات االنتقالية
في المقابؿ، انخفاضيا لمعاـ الثالث عمى التكالي، كلكف االنخفاض كاف ىامشيان، كظمت أفقر 
الدكؿ تعاني مف رككد في االستثمار األجنبي المباشر، لمتراجع التدفقات المتجية إلى البمداف 

مميار دكالر كلكف الفرص في أفريقيا كاعدة، فيبكط عاـ 15لتتدنى إلى % 11األقؿ نمكان بنسبة 
 في التدفقات إلى القارة كاف يرجع بشكؿ كبير إلى تصفيات في شماؿ أفريقيا، كفي 2011

 مميار دكالر، 37المقابؿ فإف التدفقات الداخمة إلى جنكب الصحراء األفريقية تعافت لتصؿ إلى 
 (56).أم ما يقرب مف ذركتيا التاريخية

 :الشركات متعددة الجنسية - أ

 أك الشركات عبر Multinational Corporation (MNCs)تعرؼ الشركات متعددة الجنسيات 
 بأنيا الشركات التي تممؾ أك تدير أك Transnational Corporations (TNCs)األكطاف 

 (إنتاج، تسكيؽ، خدمات، كغيرىا)تمارس بصكرة مباشرة أك غير مباشرة نشاطان استثماريان 
 (57).خارج حدكد الدكلة األـ

                                                 
وهٌجنوبشرقأوروباورابطةالدواللمستقلة: القتصاداتاالنتقالٌة. 
: ، نظرة عامة، عربً عن الرابط التال2012ًاألونكتاد، تقرٌر االستثمار العالمً (56)

http://www.unctad.org/DIAE/IPFSD 
  12تعاريؼ كقضايا، مرجع سابؽ، ص: حساف الخضر، االستثمار األجنبي المباشر. أ(57)



 عبر كؿ المؤشرات 2011ارتفع النشاط االقتصادم لمشركات األجنبية المنتسبة في عاـ 
 مميكف عامؿ، حققكا 69لإلنتاج الدكلي، فخالؿ ذلؾ العاـ، كظفت ىذه الشركات المنتسبة 

 . تريميكنات دكالر7 تريميكف دكالر، كحققكا قيمة مضافة قدرىا 28مبيعات بقمة 

    عمىالرغممنالتقدمالتدريجيمإلنتاجالعالميمنجانبالشركاتعبرالكطنية،فإف 
 UNCTADاالقياسيةمنالنقدلمتترجمبعدإلىنمكمستدامفيمستكياتاالستثمار،كتقدر يطمستكيا

أنيذىالمستكياتالنقديةقدكصمتإلىمايزيدعمىخمسةتريميكناتدكالر، بمافيياعائداتتمتحصيميامنالخارج، 
شركةعبركطنيةأنيخالؿ  ََُ كتظيربياناتأكبر

 االرأسماليةفياألصكلكعممياتالتممؾ اإلنتاجيةيطاألزمةالماليةالعالميةخفضتيذىالشركاتنفقا
لصالحالمكجكداتالنقدية،كبمغتالمستكيات ( خاصةعممياتالتممكاألجنبية)

 ٦٦ُ تريميكف دكالر،منيا َّ,ُ لتصإللى ََُِ النقديةليذىالشركاتالمائةكحدىاإلىالذركةفيعاـ
ضافية لييامتكسطالمكجكدات  - ممياردكالرا  فكقالمستكياتالتيأشارا 

لىأنالنفقاتالرأسمالية  النقديةالمتكسطةلماقبالألزمة،كرغمأناألرقامالحديثةتشيرا 
 في المائةعاـ ُِ لمشركاتعبرالكطنيةفياألصكلكعممياتالتممكاإلنتاجيةتزداد،إذارتفعتبنسبة

 ممياراتدكالر فيعاـ ٥َُ ،فإنالنقداإلضافيالذيتممكو،كالذييقدربحكاليَُُِ
المتجددةفي  Instability،اليزالغيرمستغمبالكامؿ،كستكاصمحالةعدماالستقرارَُُِ

األسكاقالماليةالدكليةتشجيعاالحتفاظبالنقدكاالستخداماتاألخرىممنقدمثمتسديد 
" االحتجاز"العكائدأكتقميصمستكياتالمديكنية،كمعذلكفإنيمعتحسنالظركففإنحالة 

 ََُالنقديالحاليةقدتؤديإلىارتفاعمستقبميفياالستثماراألجنبيالمباشر، كينتجعنإسقاطبياناتأكبر
شركةعبركطنيةعمىقيمةحكاليخمسةتريميكناتدكالر 

 ٥ََ لممكجكداتالنقديةلكاماللشركاتعبرالكطنية،كجكدأمكالقابمةلالستثماربقيمةتزيد عمى
 (58).ممياردكالر،أكمايقاربثمثالتدفقاتالعالمية

                                                 
(58)UNCTAD, Based on Data From FDI/TNC Database. 
Http://www/unctad.org/fdistatistics 

http://www/unctad.org/fdistatistics


 :عمميات االندماج والتممك - ب

 Cross-Border Mergers And Acquisitions     ارتفعت عمميات االندماج كالتممؾ عبر الحدكد

(M&As) مميار دكالر، بفضؿ ارتفاع عدد 526 لتصؿ إلى 2011في عاـ % 53 بنسبة 
، 2011 صفقة في عاـ 62إلى  (التي تزيد قيمتيا عمى ثالثة مميارات دكالر)الصفقات الكبرل 

، كىذا يعكس القيمة المتنامية لألصكؿ في أسكاؽ األكراؽ 2010 صفقة في عاـ 44مقابؿ 
المالية كالقدرة المالية المتزايدة لممشتريف عمى تنفيذ مثؿ ىذه العمميات، كظمت مشاريع االستثمار 

 عند 2011م المجاالت الجديدة التي ىبطت مف حيث القيمة لعاميف عمى التكالي ثابتة في عاـ 
 مميارات دكالر، ككاصمت االقتصادات النامية كاالنتقالية استضافة أكثر مف ثمثي 904مستكل 

،كعمى الرغـ مف أف النمك في 2011إجمالي قيمة االستثمارات في المجاالت الجديدة في عاـ 
 كاف مدفكعان بشكؿ كبير بعمميات 2011التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر في عاـ 

االندماج كالتممؾ عبر الحدكد، فإف إجمالي قيمة مشاريع االستثمارات في المجاالت الجديدة ال 
تزاؿ أعمى بكثير مف مثيمتيا في عمميات االندماج كالتممؾ عبر الحدكد، كما كاف عميو الحاؿ منذ 

 (59).األزمة المالية

 :صناديق الثروة السيادية - ت

      تعرؼ صناديؽ الثركة السيادية بأنيا 
أدكاتاستثمارحككميةتمكلمنتراكماتأصكاللعمالتاألجنبية،كتداربشكممنفصمعناالحتياطياتالرسميةلمسمطا

. تالنقدية
كسمككيايعتمدعمىتحمممخاطرأعمىمقابمعائداتأعمى،عمىعكساالحتياطياتالرسميةالمدارةمنقباللسمطاتالنقدم

 .كتتككنمحفظتيااالستثماريةمنالسندات،كاألسيـ،كأدكاتماليةأخرل. ة

 إمكانيات ىائمة لالستثمار في التنمية، كال يزاؿ SWFتكجد في حكزة صناديؽ الثركة السيادية
صغيران نسبيان مقارنة بأصكؿ تقدر FDI by SWFاالستثمار األجنبي المباشر لمصناديؽ السيادية 

                                                 
 ، نظرة عامة عربً ، مرجع سابق 2012االونكتاد، تقرٌر االستثمار العالمً (59)



بحكالي خمسة تريميكنات دكالر قيد اإلدارة، فقد بمغ االستثمار األجنبي المباشر المتراكـ لمصناديؽ 
، ربعيا في البمداف النامية، غير أف 2011 مميار دكالر عاـ 125السيادية ما يقدر بحكالي 

صناديؽ الثركة السيادية، بنظرتيا بعيدة المدل كذات الكجية االستراتيجية نحك االستثمار، تبدك 
في مكاف جيد يسمح ليا باالستثمار في القطاعات اإلنتاجية في البمداف النامية، كخاصة أقؿ 
البمداف نمكان، كتفسح ىذه الصناديؽ مجاالن لكي تككف قادرة عمى االستثمار في تطكير البنية 

- كىما العنصراف الحيكاف في كثير مف أقمؿ البمداف نمكان - األساسية كزيادة اإلنتاجية الزراعية
كمنيا بناء صناعات خضراء، كلزيادة استثماراتيا في ىذه المجاالت، / كفي التنمية الصناعية

تستطيع صناديؽ الثركة السيادية العمؿ في شراكة مع حككمات الدكؿ المضيفة، كمؤسسات 
تمكيؿ التنمية، أك غيرىـ مف مستثمرم القطاع الخاص القادريف عمى المساىمة في ىذه المشاريع 
بالقدرات الفنية كاإلدارية،كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية الكجية األكلى الستثمارات صناديؽ 

 ممياردكالر 76، فقد تمقت الكاليات المتحدة ما يقارب 2011 ك2005الثركة السيادية المباشرة بيف 
مف إجمالي االستثمارات الكمية لصناديؽ الثركة السيادية خالؿ نفس الفترة، % 19أك ما يمثؿ 

مف اجمالي االستثمارات، ثـ % 17 ممياردكالر أك ما يمثؿ 68كاحتمت بريطانيا المرتبة الثانية بػ 
 (60)الصيف، كفرنسا، كسكيسرا، كألمانيا، كقطر

 

 

                                                 
(60)Sovereign wealth funds, February 2012. http://www,TheCityUK.com 

حُيٍٝ حُٔٔظوزِش ( 10)حٌَُ٘ ٍهْ 

ُالٓظؼٔخٍحص حُٔزخَٗس ُٜ٘خى٣ن حُؼَٝس 

٤ِٓخٍ  )2011 – 2005ح٤ُٔخى٣ش ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

 (ىٝالٍ

حُظُٞع حُوطخػ٢  ُالٓظؼٔخٍحص ( 11)حٌَُ٘ ٍهْ 

 – 2005حُٔزخَٗس ُٜ٘خى٣ن حُؼَٝس ح٤ُٔخى٣ش ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

 (٤ِٓخٍ ىٝالٍ )2011

http://www,thecityuk.com/


 
Source: Sovereign Wealth Funds, February 2012. Http://Www,Thecityuk.Com 

    كيعتبر قطاع الخدمات المالية الكجية الرئيسية لالستثمارات المباشرة لصناديؽ الثركة السيادية 
 .2011-2005حيث يستحكذ عمى أكثر مف ثمث القيمة في الفترة بيف عامي 

 :التوزع القطاعي لطستثمار األجنبي المباشر عالمياًال  - ث

الرئيسي )    ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في كؿ قطاعات اإلنتاج الثالثة 
الذم يضـ عمميات )طبقا لبيانات مشاريع االستثمار األجنبي المباشر  (كالتصنيعي كالخدمي

،انتعش (االندماجكالتممكعبرالحدكد كاالستثماراتفيالمجاالتالجديدة
 ك ٩ََِ بعدأنيبطبشكمحادفي عامي َُُِ االستثماراألجنبيالمباشرفيقطاعالخدماتفيعاـ

ممياردكالر،كماقمباالستثمارفيالقطاع  ٥٧َ ،ليصإللىََُِ
ممياردكالر،كقدارتفعتحصةكال  ََِ الرئيسياالتجاىالسمبيممعامينالماضيينميصإللى

القطاعينبشكمطفيفعمىحسابالتصنيع،كبصفةإجماليةفإنأكبرخمسصناعات 
التعديف  )إسيامانفيارتفاعمشاريعاالستثماراألجنبيالمباشركانتالصناعاتاالستخراجية

كالنقمكاالتصاالت، ( الكيرباءكالغازكالماء )،كالكيماكيات،كالمرافؽ(كالمحاجركالبتركؿ
 (61).كغيرىامنالخدماتالتيقادىابشكمكبيرقطاعخدماتالنفطكالغازالحقمية

                                                 
(61)UNCTAD, Based on Data From FDI/TNC DatabaseHttp://www/unctad.org/fdistatistics 
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 خاتمة الفصل: 

يمكف القكؿ مما سبؽ بأنو ال يمكف أف يراكد أم شخص أم شؾ في أف لالستثمار بصفة عامة 
أىمية كبرل كلالستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة في اقتصاد أم دكلة، حيث أصبح ينظر إليو 
. عمى أنو الشكؿ التمكيمي البديؿ لممديكنية كتعمؿ الدكؿ عمى ترقيتو كتحفيزه بتييئة المناخ المالئـ لو

ذا كانت تدفقات االستثمار األجنبي تتكطف بنسبة  في الدكؿ الصناعية الكبرل فإف ذلؾ لما % 70كا 
تتمتع بو مف جاذبية في كؿ مككنات المناخ االستثمارم، كليذا كاف لزامان عمى جميع الدكؿ خاصة 

النامية منيا التي تريد المحاؽ بركب التطكر كتحقيؽ التنمية أف تعمؿ جاىدة عمى جذب ىذا النكع مف 
االستثمار مف خالؿ تييئة المناخ المناسب كالمحفز بكؿ ما أكتيت مف جيد ككسائؿ، كأف تحاكؿ قدر 

اإلمكاف التقميؿ مف حجـ المعكقات التي تحكؿ دكف مجيئو، غير أف ىذا الجانب االيجابي مف 
االستثمار ال يعني بالضركرة فتح الباب بمصرعيو لالستثمار األجنبي المباشر ألنو بدكره يحمؿ آثاران 

 . سمبية يجب الحكؿ دكف كقكعيا

 

 

 

 

 

 

 



 

 انفصم انلبنث
ططٍٞ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٢ 

 (2008)ظَ حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش 
 

 

 

 

 

:رًٍٓس  

هخٛش ٌٓ٘ حُؼالػ٤٘٤خص ـ إٔ حُ٘ظخّ حُؼخ٢ُٔ ٤ُْ ك٢ ٓويٍطٚ كٔخ٣ش حالهظٜخى ـ ر٤٘ض حألكيحع حالهظٜخى٣ش

حُؼخ٢ُٔ ٖٓ حألُٓخص حُٔخ٤ُش حُؼ٤٘لش ٝحُظ٢ ٣ِىحى طٌَحٍٛخ ٝط٘ظي كيحكش آػخٍٛخ ػ٠ِ حألٓٞحم حُٔخ٤ُش 

حُؼخ٤ُٔش، ٝهي ٜٗي حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ ك٢ حُلظَس حأله٤َس أكي أػ٘ق ٝأْٛ حألُٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُظ٢ ريأص 

 ٓغ طٌزي أًزَ ٓئٓٔخص حُٔخٍ ٝحألػٔخٍ حأل٤ٌ٣َٓش 2008 ٝحٗظيص كيحكظٜخ ٓ٘ش 2007رٞحىٍٛخ ٤ٛق 

ٝحألٍٝٝر٤ش هٔخثَ ٟؤش ؿيحً، ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ أُٓش حَُٖٛ حُؼوخ١ٍ ٝحُٔؼَٝكش رخالْٓ حألًؼَ 

حُٔوخ١َهَٝٝ ػخ٤ُش "٤ٗٞػخً  Subprime Mortgage كخالٗظ٘خٍ ح٣َُٔغ ٌُٜٙ حأله٤َس ا٠ُ رٍٞٛخص ،

حُؼخُْ ىكغ حٌُؼ٤َ ٖٓ ًزخٍ حُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ حُزالى حُٜ٘خػ٤ش ا٠ُ ٝٛلٜخ رؤٜٗخ أػ٘ق أُٓش ٓخ٤ُش ٝحؿٜض 

«Great Depression»حُؼخُْ رؼي أُٓش حٌُٔخى حالهظٜخى١ ، ٝحُظ٢ أىص ا٠ُ طَحؿغ ٓٔظَٔ ك٢ 1929

)حُٔئَٗحص حُٔخ٤ُش ُِؼي٣ي ٖٓ حألٓٞحم حألٍٝر٤ش ٝح٣ٞ٤ٓ٥ش ٖٓ ر٤ٖ أٜٛٔخ، حُلخ٣٘٘٘خٍ طخ٣ِٔ  FTSE ) ،

)٤ٌٗخ١  NIKKEI )ٓظخٗيٍى أٗي رٍٞ ( S&P500.) 



ٝهي ٣ٌٕٞ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طظؤػَ ٣ٍٞٓش رٌٜٙ حألُٓش حُي٤ُٝش رٞٛلٜخ ؿِءحً ٖٓ حُٔ٘ظٞٓش حالهظٜخى٣ش 

 ػٔٞٓخً ٜٗـخً طٜل٤ل٤خً ٗخٓالً، ٝهطؼض ١ٞٗخً ٗخؿلخً ٌٜٓ٘خ ٣ٍٞٓشحطزؼض حُؼخ٤ُٔش، ٝهخٛش رؼي إٔ 

ٖٓ طؼ٣ِِ ٓٔخٍ حالهظٜخى ٝط٤ٜجظٚ ُالٗيٓخؽ ك٢ حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ ح١ٌُ طٔٞىٙ ظخَٛس حالٗلظخف 

ٝحُؼُٞٔش ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحالطٜخٍ، ٝح٤ٔٗخد حُظيكوخص حُٔخ٤ُش ٝحٓظوطخد حالٓظؼٔخٍحص ٝحطخكش 

حُٔـخٍ حُٞحٓغ ٤ُزخىٍ حُوطخع حُوخٙ ٣ٝؤهٌ ُٓخّ حُٔزخىٍس ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ حَُ٘حًش حُلو٤و٤ش ر٤ٖ 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ُخىس ٍرطٜخ ٓغ حألٓٞحم حُؼخ٤ُٔش رٞحٓطش طيكن حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُوخٙ ػ٠ِ كي ٓٞحء، 

حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، ٝح١ٌُ هي ٣َّٜٔ حٗظوخٍ ػيٟٝ حألُٓش حُٔخ٤ُش ا٠ُ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش 

. ح٣ٍُٞٔش  

يُبخ االؼزلًبض فً انجًٕٓضٌخ انؼطثٍخ انؽٕضٌخ : انًجحث األٔل  

هزَ حُظطَم ا٠ُ أػَ حألُٓش حُٔخ٤ُش ك٢ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش، حهظ٠٠ حُظؼَف 

ػ٠ِ ططٍٞ ٓ٘خم حالٓظؼٔخٍ ٝح٤ُٔخٓخص ٝحُوٞح٤ٖٗ حُ٘خظٔش ُالٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ٍٞٓش هزَ حألُٓش حُٔخ٤ُش 

.2008حُؼخ٤ُٔش، ٝحُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ حٛيٍص رؼي طلـَ حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ ػخّ   

ـًُبذبالؼزلًبضفً ؼٕضٌخ ٔرطٕضِ لجم رفجط األظيخانًبنٍخانؼبنًٍخ ًً :أٔالً  

ٜٗيطخُٔ٘ٞحطخُو٤ِِشحُظ٤ٔزوظخألُٓشحُٔخ٤ُشحُؼخ٤ُٔش ك٢ 

ِِٓٔشٓ٘خُظلي٣ؼخطخالهظٜخى٣شٝحإلىح٣ٍشٝحُظ٣َ٘ؼ٤ش،رٜيكظؼ٣ِِى٣ٍٍٞٓٝشًز٤جشأػٔخُـخًرشُالٓظؼٔخ2008

 – آ٤ٓخ )ٍحطخُٔل٤ِشٝحُؼَر٤شٝحألؿ٘ز٤شٗظَحًُٔخطظٔظؼزٜٔ٘ٔٞهؼــَحك٤خٓظَحط٤ـ٤ؼِىِٔظوىخُوخٍحطخُؼالع

( حك٣َو٤خ – أٍٝٝرخ

ٝػِىَٔٔحطخُظـخٍسحُي٤ُٝشحُٔظؼيىسحُٞٓخثطز٤٘خَُ٘هٞحُـَد،ٝٓ٘ظٞكَكَٛخٓظؼٔخ٣ٍشًز٤َسك٤وطخػخطخُٜ٘خ

ػشٝحٍُِحػشٝح٤ُٔخكشٝحُؼوخٍحطٞحُ٘وِٞحُويٓخص،ٝهيطًَِحُؼِٔؼِىظز٤ٔطٞطل٤ٔ٘خُ٘ظٔٞحالؿَحءحطخُٔظؼِوشد

ٓؼخٓالطخالٓظؼٔخٍ،ٝطؼ٣ِِؿٜٞىحُظ٣َٝـِالٓظؼٔخٍحطُِٞوطخػخطخُٞحػيسك٣ٍٞٔ٤ش،ًٌُٝٔ٘والُوِؤـٔٞػشع

.الهخطٔظ٘خرٌشر٤٘خُوطخػ٤٘خُؼخٓٞحُوخٛزٜيكخٓظوطخرخُٔٔظؼ٣َٔ٘ٞؿٌرخألٓٞحال٣ٍُٞٔشحُٔـظَرش  

:ٝحطٔٔض طٌِخُلظَسرٞؿٞى ػٞحٌِٓؼ٤َسٓ٘ـؼشُالٓظؼٔخٍك٤خُـ٣ٍٜٞٔشحُؼَر٤شح٣ٍُٞٔشٜٓ٘خ  

.حُٔٞهؼخُــَحك٤خالٓظَحط٤ـ٣ٍِٞٔ٤شح٤٣ٌٌُِِ٘ٔظوىخُوخٍحطخُؼالع •  

.حالٓظوَحٍح٤ُٔخ٤ٓٞحأل٢٘ٓ •  

.حالُظِحٓزخُظٞؿٜخُٔظؤ٤ٗ٘لٞحهظٜخىحُٔٞهخالؿظٔخػ٢ •  

.ٓليٝى٣شحُٔي٤ٗٞ٣شحُوخٍؿ٤ش •  

.1990 حٓظوَحٍٓؼََٛكخ٤َُِسح٣ٍُٞٔشٌٓ٘ػخّ •  

.حٓظال٣ًٍٞٔشالكظ٤خ٤١ٌز٤َٝٓظ٘ٞػٔ٘خُ٘ويحألؿ٘ز٢ •  



.حٗولخٟٔؼيالطخُظ٠وْ •  

.طٞكَٝط٘ٞػخُٔٞحٍىحُطز٤ؼ٤ش •  

.حٗولخٟظٌخ٤ُلخالٗظخؽ •  

.طٞكَحُٔٞحٍىحُز٣َ٘شحُٔئِٛش •  

.ر٤٘شطلظ٤شًحطٔٔظٞىٔوزٍٞ •  

.ٗلخًاُىؤٓٞحهؼَر٤شٝى٤ُٝش •  

.طٞكَٓيٜٗ٘خػ٤شٝٓ٘خ١وٜ٘خػ٤شٓـِٜسرخُز٤٘شحُظلظ٤شحُالُٓش •  

. ٓئَٗٓظٞٓطِِظ٤ٔ٘شحُز٣َ٘ش •  

.ِٓح٣خٝحػلخءحطٞط٤ٜٔالطوخٛشُِٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخ٣ٍش •  

.حالطلخه٤خطخُؼَر٤شٝحُي٤ُٝشُظٞك٤َح٠ُٔخٗخطَِأٓخُٔخالألؿ٘ز٢ •  

. هٞسحالهظٜخىح٣ٍُٞٔزٌِ٘ؼخّ •  

ًٔخح١ُِوظٔـٔٞػشٓ٘خُلٞحكِحُظ٤ظ٘ـؼخالٓظؼٔخٍك٤خُوطخػخطخُٞحػيسك٣ٍٞٔ٤شكٜيٍطخُؼي٣يٓ٘خُوٞح٤ِٗ٘ظلي٣ؼخإل

١خٍحُظ٣َ٘ؼ٤ٞحُوخ٤ٗٞٗخُوخٛزخُؼ٤ِٔشحالٓظؼٔخ٣ٍشك٣ٍٞٔ٤شٓ٘ؤؿِظٞك٤َحُز٤جشحُٔالثٔشُِٔٔظؼ٣َِٔ٘ـٜشحالٓظن

ٍحٍحُ٘وي٣ٞط٤ٜٔألىحءحألػٔخُٞطول٠٤ٌِلشحٗـخُحُٔؼخٓالطزخَُٔػشح٤ٌُِش، 

كوالالُٔ٘ٞحطخُو٤ِِشحُظ٤ٔزوظخألُٓشحُٔخ٤ُشحُؼخ٤ُٔشطلووظلِٓشٓ٘خُظـ٤َحطخُٜخٓشػِىخُٜؼ٤يحالهظٜخى٣ٞح٤ُٔخ٢ٓ

ٝحالؿظٔخػ٤زٜيكٔٞحًزشحٗيٓخؿ٣ٍٞٔشك٤خالهظٜخى 

حُؼخ٢ُٔ،طـِظزخهظ٤خٍٓزيأحهظٜخىحُٔٞهخالؿظٔخػ٤ٌٜٔ٘ـخهظٜخى١،ًٌٌُٝخٗ٘خءحُٔ٘خ١وخُلَسٝاكيحػخُٔيٗخٍ

( ح٤ُ٘و٘ـخٍ )ٝكِذ( ك٤ٔخء )ٝكٔٚ( ػيٍح )ٛ٘خػ٤شك٣ٌَِ٘ٔ٤ليٓ٘ن

ٝى٣َحٍُِٝ،ًٔخٜٗيط٣ٍٞٔشك٤ظٌِخُلظَسططٍٞحطٔخٛٔظل٤ظل٤ٔ٘خُٔ٘خهخالٓظؼٔخ٣ٍل٤خُـ٣ٍٜٞٔشحُؼَر٤شح١ٍُٞٔ

س،كز٘ظَس٣َٓؼشػِىخُظطٍٞحطخُظ٤ليػظل٤خألػٞحٓخُظ٤ٔزوظخألُٓشحُٔخ٤ُشحُؼخ٤ُٔشٗـيأٗخُز٤جشحالٓظؼٔخ٣ٍشح١ٍُٞٔ

سك٤ظلٔ٘ٔٔظًٌَُٔٝلٔزٔئَٗحطخالهظٜخىح٤ٌٌُِخُى٣خىٓؼيالطخُ٘ٔٞٝؿ٤خرخ٠ُـ١ٞخُظ٠و٤ٔشحًَُٞى٣شٝطلو٢

هٔؼيالطٔؼوُٞشُٔٞح٣ُ٘خُظـخٍسحُيحه٤ِشٝحُوخٍؿ٤شرخإلٟخكشاُىخُى٣خىك٤خالكظ٤خ٤١خُ٘وي٣ِِؼِٔشحُٜؼزشٝط٘ٞػٚ

حرخالػظٔخىػِىِٔشحُؼٔالطًٌٌُٞلٌخٍطزخ١خ٤َُِسح٣ٍُٞٔشرخُيٝالٍحأل٤ٌ٣َٓٔؼظلو٤وخٓظوَحٍك٤ٔؼَحَُٜكٞطل٢

(62).٣يحُز٤جشحُٔخ٤ُشٝحَُٜٔك٤شػ٘خٍطيحىحطخألُٓخطخُٔخ٤ُشحُؼخ٤ُٔش  

                                                 
62 2009هٌئة االستثمار السورٌة، التقرٌر الرابع لالستثمار فً سورٌة،   



ًٝخٗض هي ريأص حُلٌٞٓش 

ح٣ٍُٞٔشروطٞحطٌز٤َسػِىط٣َوظل٣ََحالهظٜخىٓ٘والالُيهُٞل٤ٔ٘طوشحُظـخٍسحُلَسحُؼَر٤شحٌُزَىبٟخكشاُىخ

.رَحٓخُؼي٣يٓ٘خطلخه٤خطخُظـخٍسحُلَسحُؼ٘خث٤ش  

: أٔالًـ أًْبنمطاضارٕانمٕاٍَُبنصبزضحنزطٌٕطانجٍئخانزشطٌؼٍخفٍبنفزطحانزٍؽجمزبألظيخانًبنٍخانؼبنًٍخ  

ٛيٍٝ  2008     ٜٗيص حُز٤جش حُظ٣َ٘ؼ٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش ك٢ حُلظَس حُظ٢ ٓزوض حألُٓش حُٔخ٤ُش ك٢ ػخّ 

ػيس هٞح٤ٖٗ ٝهَحٍحص طٜذ ك٢ ٓـِٜٔخ ك٢ طل٤ٖٔ حُٔ٘خم حالٓظؼٔخ١ٍ رٜيف ؿٌد حالٓظؼٔخٍحص 

.حُؼَر٤ش ٝحألؿ٘ز٤ش  

 :2000 انزشطٌؼبربنُبظًخنالؼزلًبضحزىبنؼبو -1

 ٛ٘خًؼيسهٞح٤ٗ٘ٞط٣َ٘ؼخطظل٤ٌٔٔخٓخطخالٓظؼٔخٍٝحُظَه٤ٜٞحُلٞحكِحالٓظؼٔخ٣ٍشك٣ٍٞٔ٤شٛيٍطوزالُؼخّ

2000 ٢ٛٝ:  

 .حُوخٛزخُٜ٘خػخطخُٜـ٤َسٝحُلَكخ٤ُي٣ٝش 1952 ُؼخّ(47)حُوخَٗٞٗهْ .أ 

. حُوخٛزخإلػلخءحطخُٔخ٤ُشُِٔ٘خ٣ٍؼخُٜ٘خػ٤ش 1952 ُؼخّ(103)حََُٔٓٞٓهْ .د 

. 1958 ُؼخّ(21)حُوخَٗٞٗهْ .ؽ 

. حُوخٛزخالٓظؼٔخٍح٤ُٔخك٢ 1985 ُؼخّ(186)هَحٍحُٔـِٔخألػِى٤ِِٔخكشٍهْ .ى 

 .حُوخٛزخالٓظؼٔخٍك٤خُٔ٘خ٣ٍؼخٍُِحػ٤ش 1986 ُؼخّ(10)حََُٔٓٞٓهْ .ٙ 

 .حُ٘ظخٓخ٣ٌُظؼظٔيُٛٞحٍسحُ٘لطل٤ٔ٘لخالٓظؼٔخٍحطًَِِ٘خطخُ٘لط٤ش .ٝ 

 .حُوخٛزخالٓظؼٔخٍح٤ُٔخك٢ 1987 ُؼخّ(198)هَحٍحُٔـِٔخألػِى٤ِِٔخكشٍهْ .ُ 

 .هخٗٞٗٔـِٔخُ٘ويٝحُظ٤ِٔلخُوخ٤ٟزظَه٤ٜخُٜٔخٍكخُوخٛش .ف 

 (63).حُوَحٍحطخُ٘خظٔشُظَه٤ٜٔ٘خ٣ٍؼوطخػخُ٘وَ .١ 

(64):2000انزشطٌؼبد ٔانمٕاٍٍَ ٔانمطاضاد انربصخ ثبالؼزلًبض انصبزضح ثؼس ػبو  -2
 

:ٜٓ٘خ 2000ًٔخ ٛيٍص ػيس هَحٍحص ُظؼ٣ِِ حُٔ٘خم حالٓظؼٔخ١ٍ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٢ كظَس ٓخ رؼي   

هَحٍطٞك٤يٓؼَحَُٜكخ٣ٌُظطزو٣ٍٜٞٔشػِىخُٔٔظٍٞىحطٞح٣ٌٌُخُٗٔٞػخًػِىؼالػؤٓؼخٍ،ٝطول٠٤ٔؼيال .أ 

 1981 ،ًٌَُِِٝٔسحألُٝىٌٔ٘ػخ2004ّ طخُلخثيسحُيحه٤ِشَٓط٤٘والُؼخّ
. ٝحُٔٔخكزلظللٔخرخطزخُؼٔالطخألؿ٘ز٤ش

 2004 ػخّ( 2ؿَكشٍهْ )اٗ٘خءٓلٌٔشريح٣شٓي٤ٗش .د 

. ك٤ٌالُٔلخكظخطٜٔٔظٜخحُ٘ظَك٤خُيػخٝىخُٔظؼِوشرخُِ٘حػخطخُ٘خٗجشػ٘وخٗٞٗخالٓظؼٔخٍ

(( ٓـِٔخُ٘ويٝحُظ٤ِٔق ))حُوخٛزبكيحع2000 ُؼخّ(23)حُوخَٗٞٗهْ .ؽ 

. ُإلَٗحكؼِىخألٍٓٞحُ٘وي٣شٝحألٗظٔشحَُٜٔك٤ش
                                                 
(63 .2010، دمشق تشرٌن الثانً 4مجلة هٌئة االستثمار السورٌة، صادرة عن هٌئة االستثمار السورٌة، العدد (  
(64 .2009التقرٌر الرابع لالستثمار فً سورٌة، (  



 .حُوخٛزبكيحػخُٜٔخٍكخُوخٛش 2001 ُؼخّ(28)حُوخَٗٞٗهْ .ى 

. حُوخٛزخ٣َُٔشحَُٜٔك٤ش 2001 ُؼخّ(29)حُوخَٗٞٗهْ .ٙ 

 ُؼخّ(6)ٝطؼي٣الطٜخُٞحٍىسك٤خُوخٕٗٞ 1986 ُؼخّ(24)ٝحُوخٕٗٞ 2003 ُؼخّ(33)حُـخءحََُٔٓٞٓهْ .ٝ 

،ٝٛٔخحُوخٗٞٗخٗخٌُِحٌٗخٗخ٣و٤يحٗخُظؼخِٓزخُؼٔالطخألؿ٘ز٤شك٤ؼٌخٌٜٗححألَٓٓ٘ؤٛٔخُؼوزخطخُظ٤ٞحؿٜظخ2000

. الٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤ل٣ٍٞٔ٤شٓخروخ

 .ACMLحُوخٛزبكيحػ٤ٜجشٌٓخكلشؿ٤ٔالألٓٞحُٞط٣ٞٔالإلٍٛخد 2003 ُؼخّ(59)حُوخَٗٞٗهْ .ُ 

. حُوخٛزبكيحػخُٔيٗخُٜ٘خػ٤ش 2004 ُؼخّ)57(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ف 

 .حُٔظؼِوزبُـخءٍٓٔخالؿظَحد 2004 ُؼخّ)60(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .١ 

 2005 ُؼخّ)5(حُوخَٗٞٗهْ .١ 

 .حُٔظؼِوزٔٞحكوش٣ٍٞٓشػِىخال٠ٗٔخٓبُىخالطلخه٤شحُي٤ُٝشٌُٔخكلشط٣ٞٔالالٍٛخد

 .ح٣ٌُٔٔلزبهخٓشحُٜٔخٍكخإلٓال٤ٓشك٣ٍٞٔ٤ش 2005 ُؼخّ)35(حَُٔٓٔخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ى 

. حُوخٛزخالٓظؼٔخٍك٤وطخػخُظؤ٤ٖٓ 2005 ُؼخّ)43(حََُٔٓٞٓهْ .ٍ 

 .حُٔظ٠ٔ٘خُوطشحُو٤ٔٔشحُؼخَٗسرؤٛيحكٜخحُطٔٞكش 2006 ُؼخّ)25(حُوخَٗٞٗهْ .ّ 

 2003 ُؼخّ)24(حُٔظ٠ٔ٘ظؼي٣ِوخ٣َ٠ٗٞٗزشحُيهَِهْ 2006 ُؼخّ)51(حََُٔٓٞٓهْ .ٕ 

.  ٝح٣ٌُٜيكبُىظول٠٤ل٤ٔؼيالط٣َ٠زشحُيهإلُىٔٔظ٣ٞخطٔ٘ـؼش

 .حُٔظ٠ٔ٘بكيحػٔٞهيٓ٘وِألٍٝحهخُٔخ٤ُش 2006 ُؼخّ)55(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ّ 

 .حُٔظ٠ٔ٘خكيحػٔٞهخألٍٝحهخُٔخ٤ُشحُل٤ٌٓٞش 2007 ُؼخّ)60(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ع 

 2007 ُؼخّ)61(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ف 

 .حُٔظ٠ٔ٘خُٔٔخكًَِِ٘خطزخالٗيٓخؿزؼياػخىسطو٣ٞٔٔٞؿٞىحطٜخحُؼخرظش

 .حُوخٛزظ٘ـ٤ؼخالٓظؼٔخٍ 2007 ُؼخّ)8(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ٙ 

 .حُٔظ٠ٔ٘خكيحػ٤ٜجشحالٓظؼٔخٍح٣ٍُٞٔش 2007 ُؼخّ)9(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .م 

 .حُٔظ٠ٔ٘ظٜي٣وخطلخه٤شطؤ٤ٓٔخًَُ٘شح٣ٍُٞٔشحُوط٣َشحُوخر٠ش 2007 ُؼخّ)9(حُوخَٗٞٗهْ .ٍ 

 2007 ُؼخّ)32(حُوخَٗٞٗهْ .ٕ 

 1958 ُؼخّ)21(ح٣ٌُٔٔلِِٔٔظؼ٣َٔ٘ـ٤َح٤٣ٍُٞٔ٘ؤٛلخرخُٔ٘خ٣ٍؼخُُٔ٘ٔٞشرؤكٌخٓخُوخَٗٞٗهْ

ك٤خُٔيٗخُٜ٘خػ٤شرظ٤ٌِٔٞحٓظجـخٍحألٍح٤ٟٞحُؼوخٍحطخُالُٓشَُٔ٘ٝػخطِٜٔٔٔخكشط٣ِيػ٘ٔولخ٤ٌُِٔش

 .حُٔليىس٣َٗطشحٓظويحٜٓخكَٜحألؿَحٟخَُٔ٘ٝع

 .ٝطؼي٣الطٚ 1949 ُؼخّ)149(ح٣ٌُؤُـىخََُٔٓٞٓهْ 2007 ُؼخّ)36(هخٗٞٗخُظـخٍسٍهْ .ص 

 .حُٔظ٠ٔ٘خكيحػ٤ٜجشػخٓش٠َُِحثزٞحَُّٓٞ 2007 ُؼخّ)41(حُوخَٗٞٗهْ .ع 

 .حُوخٛزخُظط٣َٞٝحالٓظؼٔخٍحُؼوخ١ٍ 2008 ُؼخّ)15(حُوخَٗٞٗهْ .م 

 .2008 ُؼخّ)3(هخٗٞٗخًَُ٘خطخُـي٣يٍهْ .ً 

 .حال٠ٗٔخٓبُىٔؼخٛيسالٛخ٣ز٘ؤٗخُظٔـ٤الُي٤ُِِٝ٘ٔخًؿخُٜ٘خػ٤ش .ٝ 

 .هخٗٞٗلٔخ٣شحُٔ٘ظـخ٤٘١ُٞٔ٘خ٥ػخٍحُ٘خؿٔشػ٘خُٔٔخٍٓشح٠ُخٍسك٤خُظـخٍسحُي٤ُٝش .ؽ 

 .هخٗٞٗلٔخ٣شحُؼالٓشحُلخٍهشٝحُٔئَٗحطخُــَحك٤شٝحَُٓٞٓٞحُ٘ٔخًؿخُٜ٘خػ٤ش .ظ 



 :أيب أًْبنمٕإٍَُانمطاضاربنزٍصسضرؼهىًؽزٕىبنؽٍبؼخانًبنٍخ -

 23/8/2006 ٝطخ٣ٍن)2428(هَحٍُٝحٍسحُٔخ٤ُشٍهْ - أ

 .«هٌٔٔزخٍحٌُِٔل٤ٖ»حُٔظ٠ٔ٘خكيحػؤٔـي٣يُويٓخطٌزخٍىحكؼ٤خ٠َُحثزٜٞ

ُِؼخٓخُٔظؼِوزبػلخءحٌُِٔل٤٘ز٣َ٠زشحألٍرخكٞحَُٓٞٓخُٔخ٤ُشحُؼخثيسألػٞح)22(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ - د

ّ 2007 

 ٝٓخهزًٌٌُِٞخٌُِٔلٞٗزخ٠َُحثزٞحَُٓٞٓخُٔخ٤ُشحُٔزخَٗسحألهَىٞاٟخكخطٜخحُؼخثيسأل٣ٔ٘ٔ٘ٞحص

2008 

ٝٓخهزِٔ٘ـ٤ٔؼخُلٞحثيٝحُـِحءحطٞحُـَحٓخطؼِىخهظالكؤٗٞحػٜخاًحٓيىٝحٓخػ٤ِٜٔخ٣َ٠ُزشأٝحَُٓٔخُؼخة

 31/10/2009 ىأل٣ٔ٘خُٔ٘ٞحطخًٌٍُٔٞسكظىـخ٣ش

 :ٔانمطاضاد انزً اررصد ػهى يؽزٕىبنؽٍبؼخانُمسٌخ -

 1991 ُؼخّ)10(ح٤٣ٌُؼيٗٔوشٓ٘ولشػ٘خُوخَٗٞٗهْ 2007 ُؼخّ(8)حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .أ 

ك٤ؼًَِػِىظ٘ـ٤ؼٞؿٌرخالٓظؼٔخٍحطٞحُٔٔخكِِٔٔظؼَٔرظل٣ٞألٍرخكَٜٔ٘أٓخُٔخالألؿ٘ز٤زخُوطؼخ٢٣ٌُ

هظخٍٛبُىخُوخٍؿٞحُٔٔخكِِٔٔظؼَٔحُؼَر٤ٞحألؿ٘ز٤زظٌِٔخألُٛٞٞحُؼوخٍحط٠ٔ٘ؤؿَحٟخَُٔ٘ٝػٞحٍ

ٓٔخكِِٔٔظؼَٔح٣ٍُٞٔٞحُؼَر٤ٞحألؿ٘ز٤زبػخىسطل٣ِٞل٤ِٜشُظَٜكزلٜظٜٔ٘خَُٔ٘ٝػخُِٔ٘ٔزؤكٌخ

 .ٌٜٓححَُٔٓٞٓزؼِٔشهخرِشُِظل٣ٞإلُىخُوخٍؽ

حُٔٔخكِِٜٔخٍكخُؼخِٓشك٤خُـ٣ٍٜٞٔشحُؼَر٤شح٣ٍُٞٔشرظ٣ٞٔالُٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخ٣ٍشح٤ُٔخك٤شٝكو٢ٜ .د 

 B.O.Tؿشحُـ

 24/4/2006 طخ٣ٍن(24)حُوخَٗٞٗهْ .ؽ 

حُوخ٤ٟزخُٔٔخكزظَه٤ٜٜٔ٘شح٤َُٜكشك٣ٍٞٔ٤شٌُٜٝححُوخٗٞٗؤ٤ٔٛشًز٤َسك٤ظ٘ظ٤ٔيٍٝسحُوطؼبًرٔوض

 .ٟخٛظٜزلـ٤ٔؼؼ٤ِٔخطخَُٜك٤َٔٓشٝهخٟؼشَُهخرشَٜٓك٣ٍٞٔشح١ًَُِٔ

ٓـِٔخُ٘ويٝحُظ٤ِٔلٞح١ٌُ هَحٍ .ى 

٣و٤٠زظ٘ظ٤َٔٔحًِحُوطؼخألؿ٘ز٢،ٓخ٣ؼ٤٘وِؤٞه٘وي٣شكو٤و٤شَُِٔسحألُٝىل٤ظخ٣ٍو٣ٍٞٔش٣ٝظيهِل٤ٜخّ

َٛك٣ٍٞٔشح٣ًٌَُِٔالػزؤٓخ٤ٓل٤خُٔٞهٔ٘والُو٤خٜٓزخُظيهِ٘خ٣ٍخٝرخثؼخُِوطؼخألؿ٘ز٤ِٔيكخؿشحُْ

ٛخٍكٔ٘خُوطؼخألؿ٘ز٤خُالُِٓظ٣ِٞٔؼ٤ِٔخطٜخٝرٔخ٤ٔ٘ٔ٠٣طَسحَُٜٔكخ٣ًَُِٔؼِىظيكوخطخُوطؼخألؿ٘ذ

 .٣ِظؤ٤ٓ٘خٓظوَحٍٓؼَحَُٜف

طل٣ََحُلٔخرخُـخ٤ٔ٘ٔ٣ٍِحٗخُٔيكٞػخطٞحُؼِٔٞكوخًُِٔخىسحُؼخٓ٘شٓ٘خطلخه٤شٛ٘يٝهخُ٘ويحُي٤ُٝخُظ٤ظٜ٘ؼ٠ِ .ٙ 

طل٣ََهخر٤ِشطل٣ٞال٤َُِسح٣ٍُٞٔشُـخ٣خطخُلٔخرخُـخ٣ٌٍظ٣ِٞٔؼ٤ِٔخطخُظـخٍسحُوخٍؿ٤شٝػ٤ِٔخطخُظلٞال

ُٔخ٢ُ،ٝك٤ٌٜحح٤ُٔخهلويهخٓخَُٜٔكخ٣ًَُِٔزخطوخًؿِٔشٓ٘خُوَحٍحطٞحالؿَحءحطِِٞٛٞإلُىخُظل٣ََحُي

 :حِِِٓلٔخرخُـخ٤٣ٌٍٔ٘خؿٔخُٜخرخ٥ط٢

 طل٣ََحُلٔخرخُـخ٣ٍزخُيٍؿشحألُٝىٞطل٣ََػ٤ِٔخطخُظٜي٣َٝحالٓظ٤َحى،حألَٓح٤٣ٌُؼ٠٤٘ٔ٘خًحؿَحءؽ

 ٤ٓؼٌٜٛخُؼ٤ِٔخطؼ٘ط٣َوخُـٜخُحَُٜٔك٢،ك٤ؼظٔخُظل٣ََحٌُخِِٓؼ٤ِٔخطظ٣ٞٔالُٔٔظٍٞىحطل٤ؼخّ

2006 

ٓ٘والالُٔٔخكِِٜٔخٍكخَُٔهِٜٜخحُظؼخِٓزخُوطؼخألؿ٘ز٤زظ٣ٌِٞٔخِٓٔٔظٍٞىحطخُوطخػ٤٘خُوخٛٞحُْ



ٗظَى،اُىـخٗزخُٔٔخكًَِ٘خطخ٤َُٜكشرز٤ؼخُوطؼخألؿ٘ز٤ِِٔٔظٍٞى٣٘ٔ٘لٔخرخطٜخحُٔلظٞكشُيىخُٜٔخٍ

 .كخَُٔهٜشكَٜحأٝٓ٘والإلٛيحٍحُلٞحالطخُوخٍؿ٤ش

 حُٔٔخكِِٔو٤ٔ٤٘ٞؿ٤َحُٔو٤ٔ٤٘زلظللٔخرخطزخُؼٔالطخألؿ٘ز٤شُيىؤكيحُٜٔخٍكخَُٔهٜشٝطـ٣ٌظٜخرـ٤ٔغ

ٝٓخثالُيكؼخُٔلٍَسرخُؼٔالطخألؿ٘ز٤شٝحُظَٜكزٜخٝكوؤٗظٔشحُوطؼخُ٘خكٌس،رٔخال٣ظؼخٍٟٔؼؤكٌخٌٓٔخ

 .كلشؿٔالألٓٞحُٞط٣ٞٔالالٍٛخد

 ُٝ( 10000 )حُٔٔخكِِٜٔخٍكخَُٔهٜشرز٤ؼخُٔٞح٤٘١٘خ٤٣ٍُٞٔ٘ٞٓ٘ل٤لٌٜٔٔٔزِـال٣ظـخ

ىٝالٍأ٣َٜ٘٤ٌ٣َٓخًأٝٓخ٣ؼخىُٜٔ٘خُؼٔالطخُؼَر٤شٝحألؿ٘ز٤شُألؿَحٟـ٤َحُظـخ٣ٍش٣ٝؼظزٌَٛححُوَحٍ

هطٞسٜٓٔشؿيحًاًطٔزٔٞؿزٜخُحُشحُو٤ٞىحُظ٤لَٟظٜخأٗظٔشحُوطؼخُٔخروشػِىل٣َشحُظل٣ٞالطخُٔخ٤ُشُأل

 .ؿَحٟـ٤َحُظـخ٣ٍش

 ٍحُٔٔخكِِٜٔخٍكخَُٔهٜشرز٤ؼخُٔٞح٤٘١٘خ٤٣ٍُٞٔ٘ٞٓ٘ل٤لٌٜٔٔخُؼٔالطخألؿ٘ز٤شُظـ٣ٌشكٔخرزطخهشح

, ىكؼخُؼخ٤ُٔشرل٤ؼ٤لؤِِٞح١٘خٓظويحٌٜٓٛخُزطخهشهخٍؿخُوطَأٝىحهِٚ

اُىـخٗزخُٔٔخكِٜزخُظؼخِٓززطخهخطخالثظٔخٗخُٜخىٍسػ٘خُٜٔخٍكخَُٔهٜشٝحُٔـٌحسرخُوطؼخألؿ٘ز٤ٔ٘خُن

 .حٍؽ

 حُِحٓٔئٓٔخطخُط٤َحٗخَُٔهٜشرز٤ؼزطخهخطخُٔلَرخ٤َُِحطخ٣ٍُٞٔشُِٔو٤ٔ٤٘ٞٓ٘ل٤لٌْٜٔ،ٝرخُؼِٔشحألؽ

ٗز٤ش٤٣ٍُِٞٔ٘ـ٤َحُٔو٤ٔ٤٘ٞحُؼَرٞحألؿخٗزٞرل٤ؼ٤لوٌِٜٛخُٔئٓٔخطظل٣ِٜٞخك٤ٔز٤ؼخطزطخهخطخُٔلَاُىخٍ

 .هخٍؿؼ٘ط٣َوخُٜٔخٍكخَُٔهٜش

 َحُـخءطؼٜياػخىسهطؼخُظٜي٣َاًأٛزلزبٌٓخٗخَُٜٔح٣ٍُٞٔخالكظلخظزخُوطؼخُ٘خؿٔؼ٘ؼ٤ِٔخطخُظٜي٣

 .ٝحُظَٜكزٌٜٔخ٣٘خء

 ٍحُزيءحُظي٣ٍـ٤ٞح٠ُٔز١ٞزظل٣ََحُلٔخرخُـخ٣ٍخَُأٓٔخ٤ُزٔخ٣٘ٔـٔٞهطشحُلٌٞٓشر٣ِخىسحالٓظؼٔخ

 .حطخألؿ٘ز٤شحُٔزخَٗس

 :انمطاضاربنصبزضحػًُجهؽبنُمسٔانزؽهٍف -

 16/1/2008 طخ٣ٍن(348)حُوَحٍٍهْ .أ 

ح٤٣ٌُٔٔلِِٜٔخٍكخَُٔهٜشرٔ٘لخُوَٟٝزخُؼٔالطخألؿ٘ز٤شُظ٣ٞٔالُٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخ٣ٍشحَُٔهٜش

ٝكوخًُوٞح٤ٗ٘ظ٘ـ٤ؼخالٓظؼٔخٍٓؼظًَخُل٣َشُِٔوظَٟالهظ٤خ٣َ١ٍوشطٔي٣يحُوَٟبٓخػ٘ط٣َولٔخرخطٚ

 رخُؼِٔشحألؿ٘ز٤شُيىخُٜٔخٍكخُٔل٤ِشأٝحألؿ٘ز٤شأٝػ٘ط٣َوَ٘حءحُوطؼٔ٘خَُٜٔكخُٔوَٝ

 27/3/2008 طخ٣ٍن(381)حُوَحٍٍهْ .د 

ح٤٣ٌُٔٔلِِٔظؼخ٤ِٓ٘خ٤ُُٞٔ٘ٔ٘زؤكٌخٓوٞح٤ٗ٘ظ٘ـ٤ؼخالٓظؼٔخٍك٤خُوطَرخُلُٜٞؼِىظ٤ٜٔالطَٜٔك٤شرخٍ

 طخ٣ٍن(348)ػٔالطخألؿ٘ز٤شٓ٘خُٜٔخٍكخَُٔهٜشٝكوؤكٌخٓوَحٍٓـِٔخُ٘ويٝحُظ٤ِٔلَهْ

16/1/2008  

 29/5/2008 طخ٣ٍن(395)حُوَحٍٍهْ .ؽ 

حُوخٛزخػظٔخىحُظؼ٤ِٔخطخُوخٛشرخُليحألهٜىِِظ٤ٜٔالطٞحُظ٣ٞٔالطخُٔٔٔٞكزٜخًٌُِِٝليٓ٘ٔوخ١َحُض

 ٤ٜٓالطٞحُظ٣ٞٔالطخُٔٔ٘ٞكشٌُِ٘وٜطز٤ؼ٤ؤٝحػظزخ٣ٍؤٝاُىٌِٔـٔٞػشٓظَحرطش،ٝح٣ٌُليىٛخرـ

 12/12/2007 طخ٣ٍن/ 345 /ٝكوخُوَحٍحُٔخرن%20ك٤ؼٌخٗض25%

ٓ٘خألٓٞحالُوخٛشَُِٜٔف،ًٔخ٣ـزؤال٣ظؼيىٔـٔٞػخُظ٤ٜٔالطٞحُظ٣ٞٔالطخُٔٔ٘ٞكشٓ٘خَُٜٔكٔ٘وذ



ٓ٘خألٓٞحالُوخٛشحُٜخك٤شَُِٜٔكليٝىػٔخ٤ٗشأٓؼخٍ%10الُِرخث٘ؤ٣ٜٔخأًزَٝحُظ٤٤ظـخًُِٜٝٔ٘خٗٔزش

  .ٌٛٛخألٓٞحٍ

ًٔخػٔيَٜٓك٣ٍٞٔشح٣ًَُِٔبُىخطوخًؿِٔشٓ٘خُوَحٍحطٞحإلؿَحءحطِِٞٛٞإلُىخُظل٣ََحٌُخِِِٓلٔخرخُـخ

:رٜيكـٌرخالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شحُٔزخَٗس،ٝٓ٘ؤٌٜٛٔٛخُوَحٍحطٞحإلؿَحءحص, ٤ٔ٘ٔ٣ٍِحٗخُٔيكٞػخص  

 2006 حُظل٣ََحٌُخِِٓؼ٤ِٔخطظ٣ٞٔالُٔٔظٍٞىحطل٤ؼخّ (1

 11/15/2006 طخ٣ٍن(5204)ٓ٘والُوَحٍح٤ُٔيحَُث٤ٔٔـِٔخٍُُٞحءٍهْ

 .حُٔظ٠ٔ٘خُٔٔخكِِٜٔخٍكزظ٣ٌِٞٔخكشٓٔظٍٞىحطخُوطخػ٤٘خُوخٛٞحُٔ٘ظًَزخُوطؼخألؿ٘ز٢

حُٔٔخكًَِ٘خطخَُٜحكشرز٤ؼخُوطؼخألؿ٘ز٤ِِٔٔظٍٞى٣٘ٔ٘لٔخرخطٜخحُٔلظٞكشُيىخُٜٔخٍكخَُٔهٜشف (2

 .َٛحًأٝٓ٘والإلٛيحٍكٞحالطوخٍؿ٤ش

اُـخءطؼٜياػخىسهطؼخُظٜي٣َك٤ؼؤٛزلزبٌٓخٗخُٜٔيٍح٣ٍُٞٔخالكظلخظزخُوطؼخُ٘خؿٔؼ٘ؼ٤ِٔخطخُظٜي (3

. ٣َٓؼل٣َشحُظَٜكزٚ

(65): بٍَبًـ انمٕإٍَُانزشطٌؼبرٕانمطاضاربنُبظًخنالؼزلًبضفٍؽٕضٌخثؼسحسٔ بألظيخانًبنٍخانؼبنًٍخ
 

ػِٔض حُلٌٞٓش ح٣ٍُٞٔش ػ٠ِ حٛيحٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظ٣َ٘ؼخص حُوخ٤ٗٞٗش رٜيف طل٤ٖٔ 

حُٔ٘خم حالٓظؼٔخ١ٍ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔشٝٓٞحًزش حُظطٍٞحص حالهظٜخى٣ش حُؼخ٤ُٔش ٝ 

ـ:ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص حُؼخ٤ُٔش،  

 31/1/2009 طخ٣ٍن(460)حُوَحٍٍهْ .أ 

ٝح٤٣ٌُٔٔلَِٜٔك٣ٍٞٔشح٣ًَُِٔزظ٣ٞٔالُٜٔخٍكزخ٤َُِحطخ٣ٍُٞٔشرٜيكيػ٤ُٔٔٞظٜخٍٝىٓخُلـٞحطخٍ

 .ٓئهظشحُ٘خؿٔشػ٘ؼ٤ِٔخطخُظ٣ِٞٔز١َ٘ؤٗظٌٌٜٞٗٛخُؼ٤ِٔخطِألؿَحٟخالٓظؼٔخ٣ٍشكَٜحً 

 31/1/2009 طخ٣ٍن(461)حُوَحٍٍهْ .ة 

حُوخٛزخٓظؼ٘خءحُٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخ٣ٍشحُظ٣ٞٔ٘شك٤خُوطَٓ٘ظؼ٤ِٔخطظًَِحطخُٔوخ١َحَُٜٔك٤شحُظ٤٤ظٞؿذ

( %25)ٓ٘ٔـٔٞػخألٓٞحالُوخٛشحُٜخك٤شريالًٖٓ(%35)ػِىخُٜٔخٍكخالُظِحٓزٜخ،رل٤ؼالطظـخُٝ

،٣ٜٝيكٌٜححُوَحٍاُىظ٤ٌٔ٘خُٜٔخٍكخُؼخِٓشّ(٣ًٌَُ٘ٝطشحُلُٜٞؼِىٔٞحكوشَٜٓك٣ٍٞٔشح١ًَُِٔ

ٗٔ٘لخُظ٣ٞٔالطخٌُز٤َسح٣ٍَٝ٠ُشُؼ٤ِٔخطخُظ٤ٔ٘شًٌُٝزٜيكظ٤ٌٜٔ٘خٓ٘ظؼزجشحُٔيهَحطِي٣ٜخرخ٤َُِحطخٍُٔٞ

 .٣شأٝرخُوطؼخألؿ٘ز٤ٞطٞؿ٤ٜٜخٗلٞط٣ٞٔالالٓظؼٔخٍحطخ٤٘١ُٞش

 31/1/2009 طخ٣ٍن(462)حُوَحٍٍهْ .ؽ 

حُوخ٤ٟزظول٠٤ٔؼيالطخُلٞحثيػِىخُٞىحثؼألؿِزٔويحٍٗوطشٓج٣ٞشٝحكيس،ك٤ؼٌخٗٔؼَحُلخثيسػِىخُٞىحثغ

% ± 8-6)ٝأٛزلزٔٞؿزخُوَحٍحُـي٣ي( %2% ± 9-7)ألؿَ

،ٓٔخ٣ؼط٤َٔٝٗشًز٤َسَُِٜٔكل٤ظلي٣يٓؼيالطخُلخثيسػِىخُٞىحثؼِي٠ٜ٣ٌٜٔ٘ححُٜخٖٓ،ًٔخ٣ٌٔ٘خٍ(2%

 .ٜٓخٍكٔ٘خُظٞٓؼل٤ٔ٘ق حالثظٔخٗط٣ٞالألؿِِِٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخ٣ٍشحٌُز٤َس
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ًٔخطٔظخُٜٔخىهشػِىخُ٘ظخٓخألٓخ٤ِٓٔئٓٔشٟٔخٗٔوخ١َحُوَٟٝل٣ٍٞٔ٤شرٔٞؿزوَحٍح٤ُٔي٣َُٝحال .ى 

 .26/4/2009 طخ٣ٍن(1010)هظٜخىٝحُظـخٍسٍهْ

 2009 ُؼخّ(54)حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ِ 

حُوخ٤ٟزٔ٘لبػلخء٣َ٠٘ٓزشىهالألٍرخكخُلو٤و٤شُٝٔيسػَ٘ٓ٘ٞحطِِٔ٘خ٣ٍؼخُٔوخٓشك٤ٔلخكظخطي٣َحٍ

 :حَُهش،ٝحُظ٤٤ظٔظ٤ِٜٔ٘خرؼيٗلخًٌٛححَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤زؤكيأكٌخٓخُظ٣َ٘ؼخطخُظخ٤ُش – حُلٌٔش – ٍُٝ

 ْحُوخٛزيػٔٞط٘ـ٤ؼخالٓظؼٔخٍ 2007 ُؼخّ(8)حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َه. 

 ْحُٔظؼِوزخُظط٣َٞٝحالٓظؼٔخٍحُؼوخ١ٍ 2008 ُؼخّ(15)حُوخَٗٞٗه. 

 ْ1985 ُؼخّ(186)هَحٍحُٔـِٔخألػِى٤ِِٔخكشٍه. 

 2009 ُِؼخّ(39)حُوخَٗٞٗهْ .ٝ 

حُظ٤ظٜيكبُىظ٘ظ٤ٔوطخػخُظٔٞ«ح٤ُٜجشحُؼخٓشُإلَٗحكؼِىخُظ٣ٞٔالُؼوخ١ٍ»حُوخ٤ٟزبكيحػ٤ٜجشػخٓشط٠ٔٔ

٣الُؼوخ٣ٍٞحالَٗحكؼ٤ِِٜظؼ٣ِِىٍٝٛل٤خالهظٜخىح٤٘١ُٞٞط٤ٔ٘شحُٔيهَحطل٤خُوطخػخُؼوخ٣ٍٞط٘ظ٤ٔٔٞهخ

 .ُظ٣ٞٔالُؼوخ١ٍ

 10/5/2009 طخ٣ٍن(502)حُوَحٍٍهْ .ُ 

ح٤٣ٌُظ٠ٔ٘ظول٠ٔظطِزخطخالكظ٤خ٤١خإلُِح٤ٓؼِىـِءٓ٘خُٞىحثؼخُظ٤ظٞؿٌٜظ٤ٜٔالطٞط٣ٞٔالطِِوطخػخُٚ

ٗخػ٤ٔ٘٘وطشٝحكيساُىؤٔ٘وخ١زل٤ؼظ٘ول٠٘ٔزشحالكظ٤خ٤١خإلُِح٤ٓخُٔلَٟٝشػِىـِءٓ٘ٞىحثؼخُٔٚ

ٍكخُٔٞؿٌٜظ٤ٜٔالطٞط٣ِٞٔظِِوطخػخُٜ٘خػ٢،ٝطؤط٤ؤ٤ٔٛشٌٛححُوَحٍٓ٘خٗؼٌخٓخُظول٠٤ل٤٘ٔزشحالكظ٤خ

٤١خإلُِح٤ٓخُ٘وي٣ِيىخُٜٔخٍكؼِىظٌِلشحُظ٣ِِِٞٔوطخػخُٜ٘خػ٤زٔخ٣٘ـؼخُٜٔخٍكؼِى٣ِخىسحُوَٟٝخُْٔ

ٗٞكشُِوطخػخُٜ٘خػ٣ُٞ٤خىسحُظ٘خك٤ٔشك٤ٔخر٤ٜ٘خُظوي٣ٌٜٔححُ٘ٞػٔ٘خُوَٟٝزلٞحثيٓول٠شًٌُٝزـ٤شحال

 .ٓظلخىسٓ٘خالٗولخٟل٤ظٌِلشأٓٞحالَُٜٔف

 13/5/2009 طخ٣ٍن(512)حُوَحٍٍهْ .ف 

حُوخ٤ٟزخػظٔخىحُظؼ٤ِٔخطخُوخٛشربؿَحءحطٔ٘لخُٔٞحكوشػِىلظلٌٔخطزخُظٔؼ٤الُؼخثيسُِٜٔخٍكٞحُٔئٓٔخ

 2008 ُؼخّ/ 34/ك٤ؼخٓظ٘يٌٛححُوَحٍاُىخُوخَٗٞٗهْ, طخُٔخ٤ُشحألهَىـ٤َح٣ٍُٞٔشك٣ٍٞٔ٤ش

ح٣ٌُؤؿخُُِٔئٓٔخطخُٔخ٤ُشٝحَُٜٔك٤شحألؿ٘ز٤شطٔـ٤ٌِٔخطزظٔؼ٤ِِٜخًٌُٝزؼيكُٜٜٞخػِىٔٞحكوشحُـٜخص

 طخ٣ٍن/ 5269 /اُىـخٗزٔخ ٓزولويٛيٍهَحٍح٤ُٔيٍث٤ٔٔـِٔخٍُُٞحءٍهْ. حُٔوظٜش

1/10/2009 

ٝح٤٣ٌُز٤٘آ٤ُشاػخىسطل٣ِٞل٤ِٜشحُظَٜكزلٜشحُٔٔظؼَٔح٣ٍُٞٔٞحُؼَر٤ٞحألؿ٘ز٤ٔ٘خَُٔ٘ٝػخَُٔ٘ٔ

 2007 ُؼخّ/8/رؤكٌخٓخَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ

رؼِٔشهخرِشُِظل٣ٞإلُىخُوخٍؽ،رخإلٟخكشاُىبٌٓخ٤ٗشاػخىسحُٔخالُوخٍؿ٤زؼِٔشهخرِشُِظل٣ٞإلُىخُوخٍؿزغ

 .أَٜٗػِىيهُٜٞبُى٣ٍٞٔشًٌُٝبًحكخُظيٝٗخٓظؼٔخٍٙ 6 ىٍَٓٝ

 30/9/2010 طخ٣ٍن(81)حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .١ 

حُٔظ٠ٔ٘ظؤ٤ًَٓٔ٘ش٣ٍٞٓشٓٔخٛٔشهخر٠شطٌِٔؤٜٜٓٔخحُيُٝشطٔٔىًَ٘شحالٓظؼٔخٍحطخ٣ٍُٞٔشحُْٔ

 .(ح٣ٍُٞٔشُالٓظؼٔخٍ )حٛٔشحُوخر٠ش



 4/1/2010  طخ٣ٍن)3(حُوخَٗٞٗهْ .١ 

 10 ح٤٣ٌُٜ٘ؼِىَكؼخُليحألىٗىَِأٓٔخالُٜٔخٍكخُوخٛشحُظو٤ِي٣ش٤ُٜإل٠ُ

 15 ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓشٝحُٜٔخٍكخالٓال٤ٓشا٠ُ

% 60 ا٠ُ% 49 ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓشرخإلٟخكشاُى٣ِخىسحُليحألهٜىِ٘ٔزشطٌِٔخُؼَرٞحألؿخٗزٖٔ

% 75 َٓ٘أٓٔخالَُٜٔكٔؼبٌٓخ٤ٗشٍكؼٜخا٠ُ

 .١َٗؤٗظٌٌٜٞٗٛخ٣ُِخىسُٜخُلٔٔخٛٔشحُوطخػخُٔخ٤ُٞحَُٜٔك٢

 2010\2\23 طخ٣ٍن(9)حُوخَٗٞٗهْ .ى 

 .حُٔظ٠ٔ٘خكيحػًَ٘شٓٔخٛٔشرخَٜٓٔٔكخالريحػِِظ٣ٞٔالُٜـ٤َٝحُٔظ٘خ٤ٛل٤خُٜـَ

 2010 ُؼخّ(17)حُوخَٗٞٗهْ .ٍ 

 .حُوخٛزظ٘ظ٤ٔؼالهخطخُؼِٔل٤خُوطخػخُوخٛٞحُظؼخ٤ٗٝٞحًَُ٘خطخُؼَر٤شٝحالطلخى٣شٝحألؿ٘ز٤ش

 27/5/2010 طخ٣ٍن)666(حُوَحٍٍهْ .ّ 

حُٔظ٠ٔ٘ظول٠٤خالكظ٤خ٤١خإلُِح٤ٓؼِىـِءحُٞىحثؼخُٔٞؿِٜظ٣ٞٔالُٔ٘خ٣ٍؼخُٜـ٤َسٝحُٔظٞٓطشٝحُْ

 .ٗخ٣ٍؼخ٤ُٔخك٤شٝحُٔ٘خ٣ٍؼخُو٠َحءٝحُٔ٘خ٣ٍؼخُٜ٘خػ٤شٝحُظ٣ٞٔالُٔوي٣ٌِٝٓخالكظ٤خؿخطخُوخٛش

 .حُوخٛزوخٗٞٗخالطٜخالص 9/6/2010 طخ٣ٍن)18(حُوخَٗٞٗهْ .ٕ 

 .حُٔظ٠ٔ٘لٔخ٣شحُٜ٘خػشحُ٘خٗجش 21/6/2010 طخ٣ٍن)24(حُوخَٗٞٗهْ .ّ 

 24/6/2010 طخ٣ٍن)26(حُوخَٗٞٗهْ .ع 

 .حُوخٛزظ٘ظ٤ٔؼ٤ِٔشحُظوط٤طٞحُظط٣َٞحاله٤ٔ٤ِخٌُٔخ٤ٗل٣ٍٞٔ٤ش

 25/7/2010 طخ٣ٍن)56(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ف 

حُوخٛزبكيحػٜٔخٍكخالٓظؼٔخٍك٣ٍٞٔ٤شٝكوخألٓٔٞح٤ُٜـخُوخ٤ٗٞٗشٝحالؿَحءحطخُٜٔ٘ٞٛؼ٤ِٜخك٤خُن

 2001 ُؼخّ)28(حَٗٞٗهْ

ٝطؼي٣الطٚ،رٜيكظ٣ٞٔالُ٘٘خ١خالٓظؼٔخ٣ٍخُوخٛٞحُٔٔخٛٔشك٤ظ٣ٞٔالُ٘٘خ١خالٓظؼٔخ٣ٍِـٜخطخُوطخػخٍ

ػخٓخالهظٜخى٣ٞطوي٣ٔخُويٓخطخالٓظ٘خ٣ٍشٝحُو٤خٓزؤػٔخالُظ٣ٍٞوٞحُٔٔخٛٔشك٤ظؤ٤ٓٔخًَُ٘خطٞكوخألٓخٍ

 .٣زخُٔز٤٘شك٤خَُّٔٓٞ

 24/8/2010 طخ٣ٍن)698(حُوَحٍٍهْ .ٙ 

ٝحُوخ٤ٟزظول٠٤ؤٓؼخٍحُلخثيسحُيحث٘شحُظ٤ظيكؼٜخحُٜٔخٍكخُؼخِٓشػِىخُٞىحثؼألؿِٞػِىٞىحثؼخُظٞك٤َرٔن

 .ىحٍٜٗل٘وطشٓج٣ٞش

 2/10/2010 طخ٣ٍن)88(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .م 

 .حُوخٛزخُظؤه٤َحُظ٤ِ٣ٞٔٞح٤٣ٌُو٤٠زظؤ٤ًَٓٔ٘خطظؤؿ٤َط٤ِ٣ٞٔؼِىًٌَِ٘٘خطٔٔخٛٔش

 2/11/2010 طخ٣ٍن)85(هَحٍٍثخٓشٓـِٔخٍُُٞحءٍهْ .ٍ 

حُوخ٤ٟزخُٔٔخكِِٜٔخٍكخَُٔهٜشرز٤ؼخُوطؼخألؿ٘ز٤خُالُِٓٔ٘خ٣ٍؼخالٓظؼٔخٍحُِٔ٘ٔشرؤكٌخٓخُوخٗٞ

 1991 ُؼخّ)10(َٗهْ

ٝطؼي٣الطٜٞحُظ٤الطظٞكَُي٣ٜخحُٔزخُـخُالُٓشرخُوطؼخألؿ٘ز٢،رٜيكظل٣ٞألٍرخكَأٓخُٔخالُٔٔظؼَٔٓ٘وذ

 .ال٤٣ٍُٞٔ٘ٞحُؼَرٞحألؿخٗذ

 .حُوخٛزخ٤ُٔخٓشحُؼخٓشُوطخػخٌَُٜرخءك٣ٍٞٔ٤ش 2010\11\14 طخ٣ٍن(32)حُوخَٗٞٗهْ .ٕ 



 2011 ُؼخّ)23(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ص 

 .حُٔظ٠ٔ٘ظؼي٣ِزؼ٠ؤكٌخٓوخٗٞٗخالٗلخهخالٓظٜال٤ًٞهخٗٞٗخ٣َ٠ُزشػِىخُيهَ

 2011 ُؼخّ)24(حَُٔٓٞٓخُظ٣َ٘ؼ٤َهْ .ع 

 .حُٔظ٠ٔ٘ظؼي٣ِزؼ٠ؤكٌخٓوخَٗٞٗٓٔخُطخرؼٞحػلخءرؼ٠ٔؼخٓالطخُزً٘ٞخالٓال٤ٓشٓ٘خَُّٓٞ

 .2011 ُؼخّ(29)هخٗٞٗخًَُ٘خطَهْ .م 

فً صبفً رسفك االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً ( 2008)أ ط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ : انًجحث انلبًَ

:ؼٕضٌخ  

 رٍٞهشرلؼ٤شطَؿؼبُىؼخ2008ّطًٌَٗخحألُٓشحُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ٝحُظ٢ طلـَص ك٢ ػخّ 

،أػيٛخحُزخكؼخالهظٜخى2002١ Carlos Diaz-Alejandro  ،طلظؼ٘ٞحٕ

"“ٝىحػخًحٌُزظخُٔخ٤َُٔكزخًرخألُٓخطخُٔخ٤ُش" Good-Bye Financial Repression, Hello Financial 

Crash ، ٝ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُوَٕ هَٕ حألُٓخص حُٔظظخ٤ُش كال ٌٗخى ٗوَؽ ٖٓ أُٓش كظ٠ ٗوغ ك٢ أُٓش ”

٢ٛٝ كظَس ط٘ل٤ٌ )أٗي ٝأهٟٞ، ٝحُلو٤وش إٔ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ ٣ظؼَٝ ٌٓ٘ ٜٗخ٣ش كوزش حُؼٔخ٤٘٤ٗخص 

ا٠ُ أُٓخص ٓخ٤ُش ٓظظخ٤ُش ٓغ (  كظَس كٌْ طخط٣ٍَٝ٘ـخٕ– New-Liberalismحألكٌخٍ ح٤ُٞ٤ُ٘زَح٤ُش

ٝ  1990، حٜٗخٍص ٓٞم حألْٜٓ ك٢ أ٣ٌَٓخ، ٜٝٗي حُؼخ٤ٖٓ 1987كل٢ ػخّ : حهظالف حألٓزخد ٍٝحءٛخ

، ح٤ٜٗخٍ حُٔ٘يحص حُلخٓيس ٝأُٓش ٛ٘خى٣ن حُظٞك٤َ حأل٤ٌ٣َٓش ٝح٤ٜٗخٍ ٓٞم حُٔ٘يحص حأل٤ٌ٣َٓش 1994

حٗي٤ٔ٤ٗٝخ، )، ٝهؼض أُٓش ىٍٝ ؿ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ 1997ٝحألُٓش ح٤ٌ٤ٌُٔٔش ػ٠ِ حُظٞح٢ُ، ٝك٢ ػخّ 

، أٓخ حُلظَس 1998، أػوزظٜخ أُٓش ٤ٍٓٝخ ٝحُزَح٣َُ ك٢ ػخّ (ٓخ٣ِ٤ُخ، طخ٣الٗي، ٣ًٍٞخ، ٛٞٗؾ ًٞٗؾ

، كوي ٜٗيص حٗلـخٍ كوخػش حإلٗظَٗض أٝ أُٓش حُيٝص ًّٞ رخإلٟخكش ا٠ُ أُٓش 2003 – 2001

ح١ٌُ ٜٗي حٗلـخٍ أُٓش حَُٖٛ  2008حألٍؿ٘ظ٤ٖ، ٝأه٤َحً ػخّ 

حُؼوخ١ٍ،
(66)

: ٝٓخأًؼَٓخ١َكخُٔئحالألٓخ٢ٓ

ٛالُؼُٞٔشى٣٘خُليحػشأ٣ٌَٜ٘ٓٗخ٣ظٜخ؟ٝاُىؤ٤٘٣ٌٛزز٘خٌٛححالهظٜخىحُٔؼُٞٔٔؼٜٞرخُؼ٤٘٤ٖ،ح٣ٌُـؼ٤َِٜٔ٘ٔحُزٖ

.ٍُؼزشطظوخًكٜخأ٣خى٣ٜخُول٤شٝطوِزخطؤٓٞحهٜٞهَٜٗظَحٓظَحط٤ـ٤خطٜٞطٌظ٤ٌخطٚ؟  

    رخُ٘ظ٤ـش 

ٛ٘خًٞك٘ٔخثزل٤خُـخرش،رؼ٠خُ٘خ٤ِٜٓٔؼ٤ِٜٔؤ٤َٗٝٙ،ٝآهَٝٗال٣َٜٝٗؼِىخإل١الم،رؼ٠خُ٘خ٤ٓوُٞٞٗبٗخُٞك٘ؤٍ

٣ق،ٝؿ٤َٔٛ٤وُٞٞٗب٠ٜٗخٍٝهط٤َ،ُٝٔخًخٗٔ٘خُٜؼزؤٗ٘ؼَكؤ٣ٜٔؼِىٜٞحد،أال٣ٌٞٗٔ٘خُلط٘شأٗظٌٞٗوٞط٘خٓٔخ

.!٣ٝشُوٞسحُٞكٖ،اٌٗخِِٗٞك٘ٞؿٞى؟  

، كَٜ «اٌٗألُٓش٤ٌِٛٔ٘شٝكَٛشٓٞحط٤شك٤إٓ»:  ٍٝرٔخ٣وللٔ٘خُ٘ؼٍٞرخُظ٘خه٠ظٌِخُلٌٔشح٤٘٤ُٜشحُوخثِش

ًخٗض حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش كَٛش ٓٞحط٤ش إله٘خع حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُٔل٤ِٖ ٝحُؼَد ٝحألؿخٗذ ُالٓظؼٔخٍ 

.ك٢ ٣ٍٞٓش؟  

                                                 
(66 المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ضمان االستثمار، السنة السادسة والعشرون، العدد (

.2008الفصلً الرابع،   



:أ ط األظيخ انًبنٍخ ػهى رسفمبد االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً انؼبنى: أٔالً   

    طؤػَص طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُؼخ٤ُٔش طؤػَحً ٗي٣يحً ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ٗظ٤ـش حألُٓش 

كوي حٍطلؼض ٓزخُؾ : حُٔخ٤ُش ٝحالهظٜخى٣ش، ٝهي ؿ٤َص حألُٓش ٓالٓق حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ

»حالٓظؼٔخٍحص حُٔٞؿٜش ا٠ُ حالهظٜخىحص حُ٘خ٤ٓش Developing Economies ٝحالٗظوخ٤ُش« 

«Transition 

Economies» حٍطلخػخً ٣َٓؼخً ًٝز٤َحً، كوي ُحى ٤ٜٗذ طِي حُزِيحٕ ك٢ حُظيكوخص حُؼخ٤ُٔش ٖٓ حالٓظؼٔخٍ 

، ٣ٝؼِٟ ًُي ؿِث٤خً ا٠ُ حٗولخٝ ًز٤َ ٓظِحٖٓ ك٢ 2008ك٢ ػخّ  % 36.30حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٤ُزِؾ 

»ٓزخُؾ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٔٞؿٜش ا٠ُ حُزِيحٕ حُٔظويٓش  Developed Countries»  

، ٝك٢ حك٣َو٤خ، حٍطلؼض ٓزخُؾ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحكيس ا٤ُٜخ ا٠ُ ٓٔظٟٞ ه٤خ٢ٓ، %-(22.2)

ٜٝٗيص حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس حُٞحكيس ا٠ُ ؿ٘ٞد آ٤ٓخ ٝؿَرٜخ ٝؿ٘ٞد ؿَرٜخ طٞٓؼخً ٗٔزظٚ 

ُظزِؾ ٓٔظٟٞ ػخ٤ُخً ؿي٣يحً، ٝحٓظَٔ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٔٞؿٚ ا٠ُ ؿَد آ٤ٓخ ك٢ % 17

حالٍطلخع ُِٔ٘ش حُٔخىٓش ػ٠ِ حُظٞح٢ُ؛ ٝحٍطلؼض ٓزخُؾ حالٓظؼٔخٍ حُٔٞؿٜش ا٠ُ أ٣ٌَٓخ حُالط٤٘٤ش ٝٓ٘طوش 

؛ ًٔخ حُىحى طٞٓغ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٔٞؿٚ ا٠ُ ؿ٘ٞد َٗم %13حُزلَ حٌُخ٣ٍز٢ ر٘ٔزش 

(67).أٍٝٝرخ ٍٝحرطش حُيٍٝ حُٔٔظوِش ُِٔ٘ش حُؼخٓ٘ش ػ٠ِ حُظٞح٢ُ  

 2012 - 2007تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم خالل الفترة : 5جدول 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Word 2002695 1816395 1216475 1408537 1651511 1350925انؼبنى 

 DevelopedEconomies 1319593 1026531 613436 696418 820008 560715انسٔل انًزمسيخ 

 Europe 906531 571797 404791 429230 472852 275580أٔضٔثب 

 European Union 859118 545325 359000 379444 441557 258514االرحبز األٔضٔثً 

 North America 332772 367919 166304 226991 268323 212995أيطٌكب انشًبنٍخ 

 DevelopingEconomies 589430 668439 530289 637063 735212 702826انسٔل انُبيٍخ 

 Africa 51274 58894 52964 43582 47598 50041أفطٌمٍب 

 Asia 364899 396152 324688 400687 436150 406770آؼٍب 

 East Asia 165104 195454 162523 214604 233818 214804شطق آؼٍب 

 West Asia 79609 93546 71919 59459 49058 47119غطة آؼٍب 

 Transition Economies 93371 121429 72750 75056 95290 87382انسٔل االَزمبنٍخ 

                                                 
 .الدول االنتقالٌة هً دول جنوب شرق أوروبا وكومونولث الدول المستقلة وجورجٌا  
 الدول األعضاء فً منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة : الدول المتقدمة، OECD عدا تشٌلً، المكسٌك، كورٌا، ) 

باإلضافة إلى األعضاء الجدد فً االتحاد األوروبً غٌر المنظمٌن إلى منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة  (تركٌا
.، باإلضافة إلى أندورا، برمودا، لٌختنشتاٌن، موناكو، وسان(بلغارٌا، قبرص، والتفٌا، ولٌتوانٌا، ومالطا، ورومانٌا)  

.والدول النامٌة هً كل الدول غٌر الموجودة فً المجموعتٌن السابقتٌن  
(67)United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), World Investment 
Report 2012, Towards A New Generation of Investment Policies ,New York And Geneva, 
2012 



Source: UNCTAD, World Investment Report 2013, global value chains: investment and 

trade for development,New York And Geneva, 2013. 

   ٣ٝؤط٢ ٟٖٔ طزؼخص حألُٓش طَحؿغ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُؼخ٤ُٔش حُٞحكيس هالٍ ػخّ 

، اٟخكش 2007ط٤ِ٣َٕٞ ىٝالٍ ٓوخٍٗش ٓغ ٗلٞ ط٢ٗٞ٤ِ٣َ ىٝالٍ ػخّ  1.8ا٠ُ % 14.2ر٘ٔزش  2008

»ا٠ُ طَحؿغ ػ٤ِٔخص حالٗيٓخؽ ٝحُظِٔي ػزَ حُليٝى Cross-Border M&A Transactions  » ر٘ٔزش

هالٍ حَُرغ % ٤ِٓ75خٍ ىٝالٍ، ٓغ ٓٞحِٛش ٝط٤َس حُظَحؿغ رٔؼيٍ أَٓع رِؾ  673ُظَٜ ا٠ُ % 35

»، ك٠الً ػٖ حرطخء حًَُ٘خص ػزَ ح٤٘١ُٞش 2009حألٍٝ ٖٓ ػخّ   Transnational Corporation  »

أُق ًَٗش أؿ٘ز٤ش 810أُق ًَٗش اٟخكش ا٠ُ  82)  

Subsidiary Company طخرؼش ٖٓ هطخٛخ رؼيٓخ حٗلَٔص ٓٔظ٣ٞخص أٍرخكٜخ حُٔلووش، ٝحُىحىص ( 

(68).ػ٤ِٔخص طٜل٤ش حٓظؼٔخٍحطٜخ ٝط٣َٔق حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ  

:   ٣َٝؿغ حٗولخٝ كـْ حُظيكوخص حُؼخ٤ُٔش ُالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٖٓ طؤػَٙ رخُؼٞحَٓ حُظخ٤ُش  

  ّك٢ % 5.4ٓوخرَ % 2.8ك٤غ رِؾ  2008حُظَحؿغ ك٢ ٓؼيٍ ٗٔٞ حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ هالٍ حُؼخ

2007ػخّ 
(69)

ريٍؿش ُْ طليع ٌٓ٘ ػالػ٤٘٤خص حُوَٕ  2009، ٝحٓظَٔحٍ طَحؿؼٚ ك٢ ػخّ 

حُٔخ٢ٟ، ٝح١ٌُ أػَ ِٓزخً ػ٠ِ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ًُٝي ٗظَحً ألٕ ٗٔٞ 

حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ ٣ؼي ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ حُٔئػَ ك٢ ط٤ُٞي ٝحٗظؼخٕ حُظيكوخص حُؼخ٤ُٔش ُالٓظؼٔخٍ 

حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٖٝٓ ػْ كبٕ طزخ١ئ ٌٛح حُ٘ٔٞ ٗظ٤ـش ُألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ؿؼَ أٓٞحم حُيٍٝ 

حُٔظويٓش أهَ هيٍس ػ٠ِ حؿظٌحد حٓظؼٔخٍحص ٓزخَٗس ؿي٣يس أٝ طٜي٣َٛخ ا٠ُ رخه٢ ىٍٝ حُؼخُْ 

ٓٔخ ٣وِٚ حالؿٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ ُظيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، هخٛش ٝإٔ حهظٜخىحص 

حُيٍٝ حُٔظويٓش ط٤ٜٖٔ ػ٠ِ حُلٜش حألًزَ ٖٓ حؿٔخ٢ُ ٌٛٙ حُظيكوخص ٓٞحء حُٞحٍىس أٝ حُٜخىٍس 

 .ػخ٤ُٔخً 

  ٕحُظَحؿغ حُلخى ك٢ حألٓؼخٍ حُؼخ٤ُٔش ُٔؼظْ حُِٔغ حأل٤ُٝش ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حُ٘ل٢ ٝحُـخُ ٝحُٔؼخى

ٝرؼٞ حُٔلخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش، كوي ػَف ٓظ٢ٓٞ حألٓؼخٍ حُل٣ٍٞش ُِ٘ل٢ حُوخّ حٗولخٟخً ًز٤َحً 

ىٝالٍ ك٢ ًخٕٗٞ حألٍٝ  39.2ا٠ُ  2008ىٝالٍ ُِز٤ََٓ ك٢ طُٔٞ ػخّ  131.8ٖٓ 

2008،
(70)

 ٝح١ٌُ أػَ ِٓزخً ػ٠ِ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٔٞؿٜش ا٠ُ هطخػخص 

حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝهخٛش حُظيكوخص حُٔٞؿٜش ا٠ُ حُيٍٝ حالك٣َو٤ش ٝأ٣ٌَٓخ حُالط٤٘٤ش ٤ٍٓٝٝخ 

 .ٝحُيٍٝ ح٣ٞ٤ٓ٥ش

  حالٌٗٔخٕ حُلخى ك٢ كـْ حالثظٔخٕ حَُٜٔك٢ ػخ٤ُٔخً ٝحُ٘خؿْ أ٠٣خً ػٖ حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش

ٝح١ٌُ هَِ ٖٓ هيٍس حًَُ٘خص ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُوخٍؽ أٝ ط٣َٞٔ ػ٤ِٔخص حالٗيٓخؽ ( 2008)

                                                 
(68 مجلة ضمان االستثمار، نشرة فصلٌة تصدر عن المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، السنة (

.2009 اٌلول –السابعة والعشرون، العدد الفصلً الثالث، تموز   
(69)World Economic Outlook, International Monetary Fund, Septemper,2012 
(70 33ص (رسالة ماجستٌر، مرجع سابق)خدٌجة عبد الكرٌم سعٌد (  



أكي أْٛ أٌٗخٍ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٝهخٛش ًَُِ٘خص )ٝحُظِٔي ػزَ حُليٝى حُي٤ُٝش 

 (.ػزَ ح٤٘١ُٞش

  َٟٗٝؼق حَُٔحًِ حُٔخ٤ُش حُ٘خؿٔش ( أٍرخف حًَُ٘خص)طيٍٛٞ ػٞحثي حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخ

ػٖ حُٜؼٞرخص حالهظٜخى٣ش حَُٔحكوش ُألُٓش، ىكغ حًَُ٘خص حألّ ك٢ حُيٍٝ حُٔظويٓش ٝكٍٞ 

حُٔ٘ظٔزش )حُؼخُْ ا٠ُ حٓظَىحى ػٞحثي حٓظؼٔخٍحطٜخ حُٔزخَٗس ٖٓ كَٝػٜخ أٝ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُٜخ 

حُؼخِٓش ك٢ حُيٍٝ حألهَٟ ريالً ٖٓ حػخىس حٓظؼٔخٍٛخ َٓس أهَٟ ٓٔخ هِٚ ( أٝ ح٤ُِِٓش

حالؿٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ ُظيكوخص حالٓظؼٔخٍحص حُٔزخَٗس، هخٛش ٝإٔ حُؼٞحثي حُٔؼخى حٓظؼٔخٍٛخ 

(71).2007ٝ 2006ٖٓ حالؿٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ هالٍ حُؼخ٤ٖٓ % 30حٓظلًٞص ػ٠ِ ٓخ ٗٔزظٚ 
 

: أ ط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ ػهى رسفك االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً انسٔل انؼطثٍخ:   بٍَبً   

 ا٠ُ حٍطلخع طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ا٠ُ حُيٍٝ  (UNCTAD)     ط٤َ٘ ر٤خٗخص حالٌٗظخى

ٓخ ٣ويٍ  2008، ك٤غ رِـض ك٢ ػخّ 2007ػٖ ػخّ % 18.56ر٘ٔزش  2008حُؼَر٤ش ك٢ ػخّ 

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ، ر٤٘ٔخ ظَٜ طؤػَ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش رخألُٓش  99,571رـ

 ٤ِٕٓٞ ىٝالٍ 84,295، ك٤ٖ حٗول٠ض حُظيكوخص ُظَٜ ا٠ُ 2009حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ٝحٟلخً ك٢ ػخّ 

(72).2008 ػٖ ػخّ %-(15.47)ر٘ٔزش حٗولخٝ   

«Fluctuation»ًٝخٗض كٜش حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٖٓ حُظيكوخص حُؼخ٤ُٔش هي ٜٗيص طٌرٌرخً   هالٍ حُلظَس 

 ػْ طَحؿؼض 2006 ك٢ ػخّ %4.95ا٠ُ  2005ػخّ % 4.84حُٔخ٤ٟش ك٤غ حٍطلؼض رٌَ٘ ١ل٤ق ٖٓ 

، ٝحٍطلؼض حُظيكوخص 2008ػخّ % 5.48هزَ إٔ طؼخٝى حُٜؼٞى روٞس ا٠ُ  2007ػخّ % 4.19ا٠ُ 

حألٍىٕ، حُزل٣َٖ، حُٔؼٞى٣ش، حُٔٞىحٕ، حُؼَحم، طْٞٗ، )ىُٝش ػَر٤ش  12ا٠ُ  2008حُٞحٍىس ك٢ ػخّ 

% 70.64رخُ٘ٔزش ُألٍىٕ ٝ % 0.21ر٘ٔذ طَحٝكض ٓخ ر٤ٖ ( ؿ٤زٞط٢، ٣ٍٞٓش، كِٔط٤ٖ، هطَ، ُز٘خٕ

حُٜٞٓخٍ، ح٣ٌُٞض، حُٔـَد، ِٓط٘ش ػٔخٕ، ٤ُز٤خ، َٜٓ، )ىٍٝ  9رخُ٘ٔزش ُظْٞٗ، ك٤ٔخ طَحؿؼض ك٢ 

 7ا٠ُ  2009، ر٤٘ٔخ حٍطلؼض حُظيكوخص حُٞحٍىس ك٢ ػخّ (٣ٍٞٓظخ٤ٗخ، حإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس، ح٤ُٖٔ

ىُٝش  14ٝحٗولٞ ك٢ ( حُـِحثَ، حُٜٞٓخٍ، ٣ٍٞٓش، كِٔط٤ٖ، هطَ، ُز٘خٕ، ٤ُز٤خ)ىٍٝ ػَر٤ش كو٢ 

حألٍىٕ، حُزل٣َٖ، حُٔؼٞى٣ش، حُٔٞىحٕ، حُؼَحم، ح٣ٌُٞض، حُٔـَد، طْٞٗ، ؿ٤زٞط٢، ػٔخٕ، )ػَر٤ش 

، ٝ هي كِض حُٔؼٞى٣ش حَُٔطزش حأل٠ُٝ ػَر٤خً ًؤًزَ ىُٝش ٤٠ٓلش (َٜٓ، ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ، حالٓخٍحص، ح٤ُٖٔ

  2009ك٢ ػخّ  32,100ٝ  2008ك٢ ػخّ  38,151ُالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس رظيكوخص رِـض 

 13,724رلٜش هيٍص رـ  2008ر٤٘ٔخ كِض حإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ك٢ ػخّ 

 ٤ِٕٓٞ ىٝال8,125ٍرلٜش  ٤ِٓ2009ٕٞ ىٝالٍ ٝكِض هطَ ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ك٢ ػخّ 
(73) .  

                                                 
(71 . مجلة ضمان االستثمار، المرجع السابق(  
(72)

UNCTAD, World Investment Report 2013, global value chains: investment and trade for development, 
New York And Geneva, 2013. 
(73)

UNCTAD, World Investment Report 2013, global value chains: investment and trade for development, 
New York And Geneva, 2013. 



( 2010-2006) رسفمبد االؼزلًبض األجُجً انًجبشط انٕاضزح إنى انسٔل انؼطثٍخ فً :6جسٔل 

$(يهٌٍٕ)  

انؽٍ/انسٔنخ

 ح
2006 2007 2008 

انًُٕ فً  

2008 
 2010 2009انًُٕ فً  2009

انًُٕ فً 

2010 

(%31.58-) 1,651 (%14.6-) 2,413 %7.78 2,826 2,622 3,544 األضزٌ  

(%39.30-) 156 (%85.7-) 257 %2.16 1,794 1,756 2,915 انجحطٌٍ  

(%17.55-) 2,264 %5.86 2,746 %56.08 2,594 1,662 1,795 انجعائط  

%62.24 39,456 24,319 17,140 انؽؼٕزٌخ  36,458 ) -7.60% ( 29,233 (-19.82%)  

%13.66 2,064 (%30.18-) 1,816 %7.21 2,601 2,426 3,534 انؽٕزاٌ  

%3.70 112 %24.14 108 (%38.30-) 87 141 96 انصٕيبل  

(%12.64-) 1,396 (%13.90-) 1598 %90.95 1856 972 383 انؼطاق  

(%59.07-) 456 %18666.67 1,114 (%105.36-) 6- 112 121 انكٌٕذ  

(%19.36-) 1,574 (%21.51-) 1,952 (%11.34-) 2,487 2,805 2,449 انًغطة  

(%10.37-) 1,513 (%38.82-) 1,688 %70.73 2,759 1,616 3,308 رَٕػ  

(%73.00-) 27 (%56.33-) 100 %17.44 229 195 108 جٍجٕرً  

( 1,485 (%11.40-) 2,952 3,332 1,597 ػًبٌ -49.70% ( 1,243 (-16.30%)  

%75.19 2,570 %18.12 1,467 1,242 659 ؼٕضٌخ  1,469 (-24.84%)  

(%64.12-) 108 %478.85 301 %85.71 52 28 19 فهؽطٍٍ  

(%42.52-) 4,670 %115.00 8,125 (%19.60-) 3,779 4,700 3,500 لطط  

(%10.91-) 4,280 %10.87 4,804 %28.35 4,333 3,376 3,132 نجُبٌ  

%22.96 3,910 (%17.40-) 3,180 3,850 2,064 نٍجٍب  1,909 (-51.18%)  

(%4.86-) 6,386 (%29.31-) 6,712 (%17.99-) 9,495 11,578 10,043 يصط  

%4466.67 131 (%100.87-) 3- %146.76 343 139 155 يٕضٌزبٍَب  

%37.40 5,500 (%70.83-) 4,003 (%3.26-) 13,724 14,187 12,806 االيبضاد  

%31.01 169 (%91.70-) 129 %69.57 1,555 917 1,121 انًٍٍ  

اجًبنً 

انسٔل 

 انؼطثٍخ
72,495 83,982 99,571 18.56%  84,295 ) -15.43% ( 68,190 -(19.11)%  

انسٔل 

 انُبيٍخ
427,163 589,430 668,439 13.40%  530,289 ) -20.67% ( 637,063 20.14%  

انسٔل 

انسٔ/انؼطثٍخ

ل انُبيٍخ 

)%( 

16.97%  14.25%  14.90%   15.90%   10.70%   

( 1,816,398 2,002,695 1,463,351 انؼبنى -9.30% ( 1,216,475 ) -33.03% ( 1,408,537 15.79%  

انسٔل 

انؼبنى/انؼطثٍخ  
4.95%  4.19%  5.48%   6.93%   4.84%   



Source: UNCTAD, World Investment Report 2013, global value chains: investment and 

trade for development, New York And Geneva, 2013. 

 حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حالٓظؼٔخٍٖٓ ( 2008 -2000)    هلِص كٜش حُيٍٝ حُؼَر٤ش ك٢ ح٥ٝٗش حأله٤َس 

ا٠ُ % 2.3ٟٖٝٔ ٓـٔٞػش حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٖٓ % 5.48ا٠ُ % 0.4حُٞحٍى ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُٔ ٖٓ 

كزِـض  2009، ؿ٤َ إٔ كٜظٜخ ٖٓ حُظيكوخص حُٞحٍىس ا٠ُ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش حٍطلؼض ك٢ ػخّ 14.90%

ا٠ُ  2009، ر٤٘ٔخ ٝحِٛض كٜظٜخ ٖٓ حؿٔخ٢ُ حُظيكوخص حُؼخ٤ُٔش حٍطلخػٜخ ُظَٜ ك٢ ػخّ 15.90%

 2009، ر٤ي إٔ كـْ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ا٠ُ حُيُٝش حُؼَر٤ش حٗولٞ ك٢ ػخّ 6.93%

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ، رؼي إٔ ًخٗض طويٍ رلٞح٢ُ  84,295 ُظَٜ ا٠ُ %(15.43)-ر٘ٔزش  2008ػٖ ػخّ 

٤ِٓ2008ٕٞ ىٝالٍ ك٢ ػخّ  99,571
(74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ػٖ ػخّ  2009ٝهي رِـض ٗٔزش حالٗولخٝ ك٢ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ػخ٤ُٔخً ك٢ ػخّ 

،ٝك٢ ك٤ٖ ٜٗيص ًَ حُٔـٔٞػخص -(15.43)أٓخ ػَر٤خً كوي رِـض -( 33.03)كٞح٢ُ  2008

، حٗول٠ض طيكوخص 2010حالهظٜخى٣ش طلٔ٘خً ك٢ كـْ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ػخّ 
                                                 
(74)World Investment Report 2013 
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 –2008)َؽجخاَرفبضزسفمبربالؼزلًبضاألجُجٍبنًجبشطانٕاضزثٍُؼبيً( 14 )انشكم ضلى

حصخ انسٔل انؼطثٍخ يٍ ( 12)انشكم ضلى 

االجًبنً انؼبنًً نزسفك االؼزلًبض االجُجً 

2010- 2006انًجبشط فً   

 

حجى رسفمبد االؼزلًبض ( 13 )انشكم ضلى

األجُجً انًجبشط انٕاضزح إنى انسٔل انؼطثٍخ 

2010- 2006فً    

 

منبٌاناتالجدواللسابق: المصدر  

 

منبٌاناتالجدواللسابق: المصدر  

 



، ًٔخ ٛٞ %(19.11)-ر٘ٔزش  2010حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ا٠ُ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ك٢ ػخّ 

. ٟٓٞق ك٢ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ  

 

 

 

Source: UNCTAD, World Investment Report 2013. 

ٝحُٔالكع أٗٚ 

ٌٓ٘ظٍٜٞحُ٘لطل٤خُؼخُٔخُؼَر٤زلِٞألٝحهَحُٜ٘لخألُٝٔ٘خُوَٗخُٔخ٢ٟ،ٝحُيٝالُؼَر٤شط٘ظٜـ٤ٔخٓشحٓظؼٔخٍأّ

ٝحالُ٘لطل٤خُيٝالُـَر٤ش،آالكخ٤ُِٔخٍحطٔ٘خُيٝالٍحطخأل٤ٌ٣َٓشٓٞىػشك٤خُزً٘ٞخألؿ٘ز٤شىٝٗخٓظؼٔخٍ،ٝك٤ؤكٔ٘خأل

كٞحُظٔظؼَٔك٤ٔ٘خ٣ٍؼظ٣ٞٔ٘شٝحٓظؼٔخ٣ٍشٟؤشطؼٞىرب٣َحىحطٜخثِشػِىخالهظٜخىحطخُـَر٤شػِىلٔخرخالهظٜخىحص

حُٔل٤ِشحُظ٤ظؼظزَحُوخَٓحُٞك٤يٓ٘ـَحءٛـَسحألٓٞحالُؼَر٤شاُىخُوخٍؽ،ٝٛ٘خطزَُه٤٠شٛـَسحألٓٞحٍ 

«Funds Drain .ًبكيىخُؼ٘خ٣ٝ٘خَُث٤ٔ٤شحُظ٤ظظٜيٍحُٜٔ٘يحالهظٜخى٣خُؼَر٤ل٤خُٞهظخَُحٖٛ«  

ٝرخَُؿٔٔ٘ظَحؿؼؤٝحٗؼيحٓـيٝىخٓظؼٔخٍحطخألٓٞحالُ٘لط٤شحُؼَر٤شك٤خُوخٍؿؼِىٔيىخُٔ٘ٞحطخُٔخ٤ٟش،الطِحَُإٝ

 800 ٓخألٓٞحالُؼَر٤شطٔظؼَٔك٤خألٓٞحهخأل٤ٌ٣َٓشٝحألٍٝٝر٤شرو٤ٔشطظـخُٝ
٤ِٓخٍىٝالٍ،ك٤خُٞهظخ٤٣ٌُؼخ٤ٗل٤ٜخُؼخُٔخُؼَر٤ٔ٘٘وٜخألٓٞحالُالُٓشُظ٣ٞٔالُٔ٘خ٣ٍؼخ٤٘١ُٞشٝطِز٤شحالكظ٤خؿخطخٍ

ٓل٤ِشٝٓٞحؿٜشحُظلي٣خطخُٔؼخَٛسٝك٤ٔويٓظٜخٗٔٞٓؼيالطخُزطخُشر٤٘خُ٘زخرخُؼَر٢،ٝحُظ٤ظؼظزَٟٔ٘خُ٘ٔزخألػ٠ِ

 ػخ٤ُٔخًرـ
(75).،ٝطِح٣يحُلـٞسحُـٌحث٤شٝحٍطلخػلـٔخُٔي٤ٗٞ٣شحُظ٤ظٔؼِظٜي٣يحًكو٤و٤خًُألٓ٘خالهظٜخى٣ٞحالؿظٔخػ14%٢

 

:  االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ ٔاألظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ:  بنلبً   

    ُِظؼَف ػ٠ِ طؤػَ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش رخألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ٣ـذ 

حُظؼَف ػ٠ِ ططٍٞ كـْ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش هزَ طلـَ حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ك٢ 

. ، ٝٓوخٍٗظٜخ ٓغ ٝحهغ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ رؼي طلـَ حألُٓش2008ٓ٘ظٜق ػخّ   

 :ٔالغ االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ لجم رفجط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ -1

                                                 
(75 ، 389 ،العدد2013 اتحادالمصارفالعربٌة، لبنان، بٌروت، نٌسانمجلة ( www.uabonline.org 

(-40.24%) (-40.10%)
(-20.67%) (-15.43%)

(-33.030%)

13.53% 3.17%
20.14%

(-19.11%)

15.79%
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  2009- 2008نسبة انخفاض تدفقات االستثمار األجنبً المباشر الوارد بٌن عامً 

2010- 2009نسبة انخفاض تدفقات االستثمار األجنبً المباشر الوارد بٌن عامً 
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أٛزق طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ظخَٛس ػخ٤ُٔش رل٤غ أٛزلض ٓوظِق حُيٍٝ حُٔظويٓش ٝحُ٘خ٤ٓش 

ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُٔٞحء طظ٘خكْ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ أًزَ ٤ٜٗذ ٖٓ ٌٛح حُظيكن، ٝهي أىص حُؼُٞٔش حالهظٜخى٣ش 

ٝحٗلظخف أٓٞحم حُظٜي٣َ ا٠ُ ٣ُخىس حُلخؿش ا٠ُ ٍكغ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِيٍٝ ٣ُِخىس كٜظٜخ حُظٜي٣َ٣ش، 

ر٤ٖ «Technology Gap»٣ِٝؼذ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ىٍٝحً ٛخٓخً ك٢ ط٤٤٠ن حُلـٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش

«Technology Transferحُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٝحُٔظويٓش ػٖ ٣َ١ن ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ، ك٠الً ػٖ أٗٚ ٣ظٜق «

.رخالٓظوَحٍ حُ٘ٔز٢ ٓوخٍٗش رخالٓظؼٔخٍحص ك٢ حألٍٝحم حُٔخ٤ُش  

ٝهي أىًٍض ٣ٍٞٓش أ٤ٔٛش حالٓظؼٔخٍ رخػظزخٍ ٤ِٓٝش ٗخؿؼش طٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓـخٍحس حُؼخُْ، ٝهٜٞٛخً حُٔظويّ 

ٓ٘ٚ، ٝػِٔض ػ٠ِ حػخىس ٤ٌِٛش حُز٤٘ش حُظلظ٤ش الهظٜخىٛخ رٌَ٘ ٣ٌٜٔ٘خ ٖٓ ؿٌد ؿ٤ٔغ حالٓظؼٔخٍحص 

ٝر٘ظ٠ أٌٗخُٜخ ٝأٗٞحػٜخ، ٝؿؼَ ٌٛٙ حُزوؼش ٓلطخً ألٗظخٍ ؿ٤ٔغ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝحُؼَد 

.ٝحألؿخٗذ  

ٖٝٓ ٛ٘خ طزَُ أ٤ٔٛش حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس، ٝىٍٝٛخ حُٔئػَ ك٢ ؿٜٞى حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش 

حُ٘خِٓش ك٢ ظَ ٓليٝى٣ش حُٔيهَحص حُٔل٤ِش، ٝهٍٜٞٛخ ػٖ طِز٤ش حُلخؿخص حالٓظؼٔخ٣ٍش حُٔظِح٣يس، 

ٝطزَُ كخؿش ٣ٍٞٓش ا٠ُ حُوزَحص حإلىح٣ٍش، ٝحُل٤٘ش، ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٢ طٞكَٛخ ٌٛٙ حالٓظؼٔخٍحص، ك٢ 

ٓؼ٤ٜخ ا٠ُ حُ٘لخً ُألٓٞحم حُؼخ٤ُٔش، ٣ُٝخىس حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش، ك٢ ظَ حٗظٜخؿٜخ ٤ُٔخٓش حالٗلظخف 

حُظـخ١ٍ، ًٔخ ٝطؼٍٞ ٣ٍٞٓش ًؼ٤َحً ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ حُوخٍؿ٢، ك٢ طٞك٤َ كَٙ ػَٔ ًحص ه٤ٔش ٠ٓخكش 

ػخ٤ُش، ٝط٣َٞٔ حُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٣ٞٔ٘ش ك٢ ظَ ٓليٝى٣ش حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش، ٝحُٔخ٤ُش ٣ٍُٞٔش، ٝحٗطالهخً ٖٓ 

ٌٛح حُظٞؿٚ أهٌص ٣ٍٞٓش رخُظ٘خكْ ٝحُظٔخرن، رظوي٣ْ ٓوظِق أٗٞحع حُلٞحكِ ٝحُظ٤ٜٔالص ُالٓظؼٔخٍحص 

حُوخٍؿ٤ش، ٝطٞك٤َ أك٠َ ٓ٘خم حٓظؼٔخ١ٍ ُٜخ، ٢ً طظٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن أٛيكٜخ، ٝرخُظخ٢ُ طلو٤ن أًزَ 

حٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حالٓظؼٔخٍحص ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حالهظٜخى١، ٝهي أىٟ ًَ ًُي ا٠ُ ططٍٞ ِٓلٞظ ٝٓطَى 

٤ِٕٓٞ  110ك٢ كـْ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ا٠ُ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش ٖٓ 

.، ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ حُظخ٤ِٓ2007٢ُٕٞ ىٝالٍ ك٢ ػخّ  1242ا٠ُ  2001ىٝالٍ ك٢ ػخّ   

 ($مليون ) 2007 – 2000تطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر في سورية في الفترة 7جدول 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انؽُٕاد
 FDI 270 110 115 160 275 508 659 1242رسفك 

طوخ٣ٍَ ٓوظِلش ُالٓظؼٔخٍ حُؼخ٢ُٔ  : انًصسض  

ٝهيطٔظٔـ٣ٍِٞٔ٤ش،ك٤ٔخ٣وٜخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ٔـٔٞػشحُيٌُٝحطخألىحءحُٔ٘ول٠ٞحالٌٓخٗخطخُٔ٘وق

 2005 – 2002 ٟشهالالُلظَس

»حٓظ٘خىحًاُىٔئ٣َٗؤىحءحُوطَك٤ـٌرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗٝحٌٓخٗخطخُوطَك٤ـٌرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ F

DI Performance Index And FDI Potential 



Index»

،ؿ٤َأ٣ٍٞٔٗشأريطـٜٞىحًُظل٤ٔ٘ٔٔظٞىخألىحءٍؿٔخٌٓخٗخطٜخحُٔظٞحٟؼشك٤ـٌرخالٓظؼٔخٍحطخُوخٍؿ٤شٝػِىخألم

 2004 ٛخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ،ًٌُٝزٜيكخ٣ـخىكَٛؼِِِٔيحه٤ِ٘بُىٔٞهخُؼَٔ،كل٤ؼخّ

حُىحىطو٤ٔشحالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤خُٔزخَٗسك٣ٍٞٔ٤شرٔززظل٣ََرؼ٠خُوطخػخطؤٓخٓخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤ٔؼِوطخػخُز٢٘

سحُظلظ٤شٝحالطٜخالطٞحُٜٔخٍكٞحُظؤ٤ٓ٘ٞحُظؼ٤ِٔٞحُٔٔظ٘ل٤خطٞحإلػالٗٞؿ٤َٛخ،ًٔخأٗظؼي٣ِوٞح٤ٗ٘خالٓظؼٔخٍٝكٞ

حكِٛخٝطل٤ٔ٘خؿَحءحطٔؼخٓالطخالٓظؼٔخٍٝأٓخ٤ُزخُظ٣َٝـؤىطبُىخٓظوطخرخُٔٔظؼ٣َٔ٘خُؼَرٞحألؿخٗذ،ٝطز٤٘خُز٤خٗخ

ػٜ٘خ ك٢ ػخّ  2007 ك٢ ػخّ %٣ُ88.47خىسك٤خالٓظؼٔخٍحطخُوخىٓشر٘ٔزش(7)طخالكٜخث٤شك٤خُـيَُٝهْ

2006.  

(يهٌٍٕ زٔالض أيطٌكً) صبفً رسفك االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ ( 15)انشكم ضلى   

 

رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص حُـيٍٝ حُٔخرن: انًصسض  

: األٔل٣ٝ٘ظَاُىخأل٤ٔٛشحُ٘ٔز٤شُالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ٔوظِلخالهظٜخىحطٔ٘والُٔئ٣َٖٗ،

 ٗٔزشحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗاُىظ٣ٌَٞ٘أٓخُٔخالُؼخرض

«FDI inflows as a percentage of gross fixed capital formation : انلبًَ،«

 ٗٔزشح٤َُٛيحُٔظَحًٔؤٝطيكوخطخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗاُىخُ٘خطـخُٔل٤ِخالؿٔخ٢ُ

«FDI inward stock as a percentage of gross domestic product » ،

                                                 
( )

يؤشط األزاء ٔيؤشط اإليكبٍَبد نالؼزلًبض األجُجً انًجبشط انٕاضز   FDI Performance Index And FDI 
Potential Index أٛيٍطٚ أٓخٗش ٓئطَٔ حألْٓ حُٔظليس ُِظـخٍس ٝحُظ٤ٔ٘ش : UNCTD  ألٍٝ َٓس ك٢ طو٣ََٛخ ػٖ 

٤٘٣َٝ ا٠ُ ٓيٟ ٗـخف : ٓئَٗ حألىحء- أ: ّ ١ٍٝٞطٚ ك٢ حُظوخ٣ٍَ حُالكوش ٣ٝ٘ؤْ ا٠ُ ٓئ2002ٖ٣َٗحالٓظؼٔخٍ ك٢ حُؼخّ 

حُيُٝش ك٢ ؿٌد حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٖٓ هالٍ ه٤خّ كٜش حُيٍٝ ك٢ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ػخ٤ُٔخً 

٣و٤ْ -ة. ً٘ٔزش ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ، ٣ٝظْ أهٌ ٓظ٢ٓٞ آهَ ػالع ٓ٘ٞحص ُِلي ٖٓ طؤػ٤َ حُؼٞحَٓ ح٤ُٔٓٞٔش

ٓؼيٍ ٗٔٞ حُ٘خطؾ :  ٌٕٓٞ ُو٤خّ ٌٛٙ حإلٌٓخ٤ٗخص 13٢ٛٝآٌخ٤ٗش حُيُٝش ك٢ ؿٌد حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ ٣ٝ٘ؤْ ا٠ُ 

حُٔل٢ِ، ٓظ٢ٓٞ ىهَ حُلَى، ٗٔزش حُٜخىٍحص ا٠ُ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ، هط١ٞ حُٜخطق حُؼخرض، هط١ٞ حُٜخطق حُٔلٍٔٞ، 

ٓظ٢ٓٞ حٓظٜالى حُطخهش ُِلَى، ٗٔزش حإلٗلخم ػ٠ِ حُزلٞع ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ، ٗٔزش حُِٔلو٤ٖ رخُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ 

ا٠ُ اؿٔخ٢ُ حٌُٔخٕ، ٗٔزش ٛخىٍحص حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ُِؼخُْ، ٗٔزش حُٞحٍىحص ٖٓ هطغ حُـ٤خٍ ُألؿِٜس حٌَُٜرخث٤ش 

ٝٛخىٍحص ح٤ُٔخٍحص ُِؼخُْ، ٗٔزش ٛخىٍحص حُيُٝش ٖٓ حُويٓخص ُِؼخُْ، ٝٗٔزش ح٤َُٛي حُظَح٢ًٔ ُالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ 

حُؼيى حُل٢ِٜ حألٍٝ - 2006ّطو٣ََ حُظ٘خك٤ٔش حُؼَر٤ش ُؼخّ - حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ٠ُٔخٕ حالٓظؼٔخٍ ).رخُيُٝش ٖٓ حُؼخُْ

(.7-6ٙ- 2007ّٗزخ١ - ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ  
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ٝطظَٜأ٤ٔٛشحالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شحُٔزخَٗسك٤ٔـخالُظ٘ـ٤ِٔ٘ل٤ؼٔٔخٛٔظٜخك٤ظ٣ٌَٞ٘أٓخُٔخُل٤خُيٝالُٔظِو٤ش،ٝٙ

٣زٌٌُظٔخٛٔل٤ظٞك٤َكَٛخُؼِٔؼِىَٔكِظ٤ٖ،حألُٝىؤػ٘خءَٓكِشحإلٗ٘خء،ٝحُؼخ٤ٗشػ٘يىهٞالالٓظؼٔخٍحطخُـي٣يسّ

ؿخالإلٗظخؽ،ُٝؼألكيٓظخَٛحُؼُٞٔشحالهظٜخى٣شٛٞط٘خ٤ٓ٘ٔزشحالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شحُٔزخَٗساُىبؿٔخ٤ُخُظ٣ٌٞ٘خٍ

ٍأٓٔخ٢ُ،ٝحٓظيطٌٜٛخُظخَٛساُىخُيٝالُؼَر٤شحُلو٤َسٝحُـ٤٘شػِىليٓٞحء،٣َٝؿؼٌٌُبُىؤٗخالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شح

ُٔزخَٗسُٔظؼي٤ِٓٝشُلظلؤٓٞحهـي٣يسًَُِ٘خطٔظؼيىسحُـ٤ٔ٘خطٌُٞ٘ؤ٠٣خًُظلو٤ؤِح٣خحٗظخؿ٤شٌُٜٛخًَُ٘خط٠ٖٔ

ٓ٘ظٞٓشػخ٤ُٔشُإلٗظخؿٞحُظٜي٣َ،ٌٛحرخإلٟخكشاُىيٍٝٛخك٤٘والُظٌُ٘ٞٞؿ٤خٝطـط٤شحُلـٞسر٤٘خالىهخٍحُٔل٤ِٞح

كظ٤خؿخطخُظ٤ٔ٘ش،٤ٌِٜٛٝحطلِٜؼِىخُظ٘ـ٤ؼٞحُلٞحكٌِٓ٘خكشحُيٍٝ،ٌٌٝٛحٗـيأٗ٘ٔزشحالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شحُٔزخٕ

% 24هيطؼيىص2008ٍساُىبؿٔخ٤ُخُظ٣ٌٞ٘خَُأٓٔخ٢ُ ك٢ ػخّ 

 ك٤ٌِٔ٘خإلٓخٍحطٞحُٔؼٞى٣شرخَُؿٔٔ٘ؤٗخُيُٝظ٤ٜ٘ٔيٍطخَِٗأٓخُٔخٍ،ٝرخُٔوخرِِٞٛظٌٜٛخُ٘ٔزشاُىٔخ٣وَرٖٔ

ك٤خُـِحثَ% 9َٜٓ،ٝا٠ُ% 47ك٢ طْٞٗ،ٝاُىٔخ٣وَرٖٔ% 70ك٢ ُز٘خٕ ٝ% 84ك٤خألٍىٗٞ% 90
(76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Investment Report 2009 

                                                 
)76(United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), World Investment 
Report 2009, Transnational corporation, agricultural production and development, 
United Nations, 2009  
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انطصٍساالجًبنً نالؼزلًبض ( 16)انشكم ضلى 

األجُجً انًجبشط انٕاضز فً ؼٕضٌخ كُؽجخ 

 يٍ انُبرج انًحهٍبالجًبنً

 

االؼزلًبضاألجُجً انًجبشط ( 17)انشكم ضلى 

كُؽجخ يٍ اجًبنً انزكٌٍٕ فٍؽٕضٌخانٕاضز

(2008 – 2005) فً انفزطح انطأؼًبنً  

 



ططٍٞ ٓٔخٛٔش حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حؿٔخ٢ُ ( 17)ٝ ( 16)ٝك٢ ٣ٍٞٓش ٣الكع ٖٓ ح٤ٌُِٖ٘ 

 ،2008ك٢ ػخّ % 17.80ا٠ُ 2005ك٢ ػخّ % 7.60حُظ٣ٌٖٞ حَُأٓٔخ٢ُ ٖٓ 

ٝطؼِىٌٜٛخ٣ُِخىساُىؼٞحِٓيحه٤ِشؿخًرشُالٓظؼٔخٍطٔؼِظزخٓظويحٓؤٓخ٤ُزخُظ٣َٝـخالٓظؼٔخ٣ٍش،َٝٓٝٗشحُظ٣َ٘ؼخ

طخُوخٛشرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗٝط٤ٜجشٓ٘خهخالٓظؼٔخٍٗظ٤ـشط٤ٜٔالالؿَحءحطخإلىح٣ٍشٝطٞك٤َحُٔؼِٞٓخطٞص

٤ٛجشحُز٘ىخُظلظ٤ش،ٝحطٔخػٔٞهخُوطخػخُوي٤ٓخُٔل٤ٌِخ٤ُٔخكشٝحالطٜخالطٞحُ٘وٍِٞٝحؿٔٞهخالٓظؼٔخٍحُؼوخ١ٍ،

ًٔخطؼِىبُىؼٞحِٓوخٍؿ٤شىحكؼشُالٓظؼٔخٍٓؼالٗولخٟخُؼخثيػِىخالٓظؼٔخٍك٤خُوخٍؽ، ٝططٍٞ 

ٌٛٛخُ٘ٔزظيُؼِىؤٜٗٔ٘خُ٘خك٤شحُٔخ٤ُشحٓظطخػخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗأ٤ٜٗٔٔٔٔخٛٔشًز٤َسك٤خالٓظؼٔخٍحُٔل٢ِ

ٝط٣ٌَٞ٘أٓخُٔخالُؼخرظٞرخُظخ٤ُؤٛزل٤ِؼزيٍٝحًٜٓٔخًك٤خُ٘ٔٞحالهظٜخى١، كوي كون حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حالؿٔخ٢ُ ك٢ 

ًخٗض ٗٔزش حُ٘ٔٞ ك٢ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ ح٣ٍُٞٔش  ٣ٍٞٓ2005ش ٓؼيالص ح٣ـخر٤ش، كل٢ ػخّ 

. (77)%6.3كٞح٢ُ  2007، ٝك٢ 4.5%  

 

 :االؼزلًبض األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ ثؼس رفجط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ -2

( ٤ُ٘وٌ ٗلٔٚ ٖٓ ٣ٔظط٤غ ًُي)   أٛزل٘يحء حُؼَٜ حُـي٣ي  Save  Your  Own Skin» » ٖٓ ٌُٖٝ 

ح١ٌُ طليع ػ٘ٚ ٣The End of Historyٔظط٤غ حٗوخً ٗلٔٚ؟ كخَُأٓٔخ٤ُش ُْ طؼي طؼ٢٘ أريحً ٜٗخ٣ش حُظخ٣ٍن 

، اٗٔخ أٛزلض طؼ٢٘ 1989 ك٢ ػخّ  Francis Fukuyamaحُل٤ِٔٞف حأل٢ٌ٣َٓ ك٤َْٔٗ ك٣ًٞٞخٓخ

، كؼٔش كؼالً طلٍٞ طخ٣ٍو٢ رؤرؼخى Modernityٜٗخ٣ش ًُي حَُٔ٘ٝع ح٠ُٔٔٔ رٌَ ؿَأس ٝؿٍَٝ حُليحػش 

ػخ٤ُٔش، اً ُْ ٣ؼي حُظويّ ٝحَُهخء، رَ ٛخٍ حُظيٍٛٞ حالهظٜخى١ ٝحُظي٤َٓ حُز٤ج٢ ٝحالٗلطخ١ حُؼوخك٢، 

.٢ٛ حألٍٓٞ حُظ٢ طو٤ْ رطخرؼٜخ ػ٠ِ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ُِـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُز٣َ٘ش  

ػزَحُزٍٞٛخطٞحُٜٔخٍكًَٞٗخطخُظؤ٤ٓ٘ٞٛ٘خى٣وخالٓظؼٔخٍحُٔخ٤ُٞٛ٘خى٣ؤؼخٗخطخُظوخػي،ىهِظَٔٔكخُوٞىخُغ

ح٤ُٔش١زوش٤ٓخ٤ٓشؿي٣يس٤ُٔؼيرٞٓؼؤكيأ٣خًًخٕ،ٓٞحءًخٗيُٝشأَٝٓ٘ٝػخًأٝٓٞح١٘خًػخى٣خًحُظؤِٜ٘وز٠ظٜخ،اٗٚ

ح١زوشأُٝجٌخُٔظخؿ٣َ٘زخُؼٔالطٞحألٍٝحهخُٔخ٤ُشح٤٘٣ٌُٞؿٜٞٗزٌِل٣َش٤ٓالًٓ٘خالٓظؼٔخٍحطخُٔخ٤ُش٣ِىحىٓؼشك٤ٌِ٤ٞ

ّ،٣ٝويٍٝٗزخُظخ٤ُؼِىخُظلٌٔل٤َكخ٤ٛشأٝكوَأٓٔزَٓظٜخىٝٗٔخٍهخرشك٤ٌٓٞشطًٌَ،كخ٤ُٔخ٤ٓٞٗٞٗخهزٜٞٛٔخٍٝح١

ٗؼَٝٗؼِى٘لٞٓظِح٣يرؤٗؼٔشٓٞؿ٤ٜ٘ٔـ٤ُٜٞ٘ألٓٞحهخُٔخُويأهٌٝح٣ي٣َٝٗخهظٜخىحطخهطخٍْٛ،طخ٤ِِٔ٘٤ًٍخٓشىٝ

(78).ٍحُٔ٘خٛيحُٔـِٞرؼِىؤَٓٛلو٢  

 God Blessed  ٝألٗخُٞال٣خطخُٔظليسحأل٤ٌ٣َٓش٤ٛخُزِيح٤٣ٌُلظىززًَشهللا

Country

ك٤لوِٜخرخُظخ٤ُؤٗظلخؿجخُؼخُٔزؤُٓخطٜخحٌُؼ٤َس،ٝحُظ٤ظِو٤زٜخػِىٌخٌِٜٛححُؼخُٔخُوخٟؼظلظ٤ٔطَطٜخ،كويٓظزخُظخ٤ُخأل

 2008 ُٓشحُٔخ٤ُشحأل٤ٌ٣َٓشك٤ؼخّ

                                                 
(77 2008هٌئة االستثمار السورٌة، التقرٌر الثالثلالستثمار فً سورٌة، (  
78 : رمزي زكً ، فخ العولمة. د.عدنان عباس علً، مراجعة وتقدٌم أ. هارالد شومان، ترجمة د- بٌترمارتن- هانس

85، ص 1998، الكوٌت 238االعتداء على الدٌموقراطٌة والرفاهٌة، عالم المعرفة، عدد   



ٝحُظ٤خٗؼٌٔظزيٍٝٛخػِىٔؼظٔخهظٜخىحطيٝالُؼخُْ،ُظؤهٌرخُظخ٤ٌُ٘الألُٓشحُٔخ٤ُشحُؼخ٤ُٔش،ٝطظلٞإلُىؤُٓشحهظٚ

.حى٣شرخٓظ٤خُ،ٝرٔخأ٣ٍٞٔٗشؿِءال٣ظـِأٓ٘ٔ٘ظٞٓشحالهظٜخىحُؼخ٤ُٔلبٜٗخأ٠٣خًطؤػَطِٔزخًأٝأ٣ـخرخًرٌٜٛخألُٓش  

 

 : حصخؼٕضٌخيُبإلجًبنٍبنؼبنًٍهالؼزلًبضاألجُجٍبنًجبشط . أ

 2008 أٗلـٔظيكوخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤خُـ٣ٍٜٞٔشحُؼَر٤شح٣ٍُٞٔشحٍطلؼل٤ؼخّ(8)٣الكظٔ٘خُـيٍٝ 

 ٝحٍطلؼؤ٠٣خًك٢ 2007 ٤ِٓٞٗيٝالٍأ٤ٌ٣َٓل٤ؼخّ 1,242 ٤ِٓٞٗيٝالٍأ٤ٌ٣َٓٔوخٍٗشٓغ 1,476 ٤ُٜإل٠ُ

٤ِٓٞٗيٝالٍأ٢ٌ٣َٓ ٤ُ2,570ٜإل٠ُ 2009 . 

 2010 - 2006تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى سورية بين عامي 8 رقمجدولال

 

 ،4-3-2-1، حُؼيى 49حُز٘ي ح١ًَُِٔ، حَُ٘٘س حالكٜخث٤ش حَُرؼ٤ش، حُٔـِي : انًصسض 
 46.51، 46.71، 46.56، 49.94، 51.15ٓؼيٍ حَُٜف حُٞٓط٢ حُٔؼوَ حُٔٔظويّ ك٤خُظل٣َٞ ٣ؼخىٍ  )2011

(ػ٠ِ حُظٞح٢ُ 2010، 2009، 2008، 2007، 2006ُألػٞحّ   
 

2010- 2006رسفمبد االؼزلًبض األجُجً انًجبشط انٕاضزح إنى ؼٕضٌخ ثٍٍ ػبيً ( 18)انشكم ضلى   

 
  ٖٓ ر٤خٗخص حُـيٍٝ حُٔخرن:انًصسض

ٝهي ظَٜ أػَ حألُٓش حُٔخ٤ُش ػ٠ِ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش 

ٖٓ هالٍ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ٓؼيٍ ٗٔٞ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس حُٞحٍىس ا٠ُ  2008أٝالً ك٢ ػخّ 

، رؼي ًُي ػخٝى 2008ك٢ ػخّ % 18.12، أٛزق 2007ك٢ ػخّ % ٣ٍٞٓ88.50ش، كزؼي إٔ ًخٕ 

حُ٘ٔٞ حَُٔطلغ ُظيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ا٠ُ ٣ٍٞٓش، كلووض طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ 

، ًُٝي رل٠َ كٔالص حه٘خع حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُٔل٤ِٖ %٣75.19ويٍ رلٞح٢ُ  2009حُٔزخَٗ ٗٔٞحً ك٢ ػخّ 

ٝحُؼَد ٝحألؿخٗذ رـيٟٝ حالٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ٍٞٓش،ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٓٞهغ ٣ٍٞٓش حُــَحك٢ ح١ٌُ 

٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ رظٍَٝ ٣ٍٞٓش حُلو٤و٢، ٌٛح ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش ػخ٤ٗش حهظ٘خع حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُؼَد 
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 2010 2009 2008 2007 2006 انفزطح

 انؼًهخ
SYP 33,759 62,026 68,303 120,045 68,323 
USD 660 1,242 1,467 2,570 1,469 



ر٠ٍَٝس حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ػٟٞخً ػٖ هٔخٍس حألٓٞحٍ حُؼَر٤ش ك٢ ٓ٘خ٣ٍغ ٓوخٓش ك٢ 

حُيٍٝ حألٍٝٝر٤ش ٝحُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش،ؿ٤َ إٔ ٌٛح حألَٓ ُْ ٣يّ ًؼ٤َحً كظ٠ حٓظطخػض حألُٓش 

، 2010حُٔخ٤ُش إٔ ط٠ـ٢ ٝر٘يس ػ٠ِ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ا٠ُ ٣ٍٞٓش ك٢ ػخّ 

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ، اال أٜٗخ ُْ ط٘ولٞ ػٖ حَُهْ ح١ٌُ  1,469ُظزِؾ %( 42.84)-كخٗول٠ض رخُظخ٢ُ رٔؼيٍ 

 %18.28حُؼخّ ح١ٌُ طلـَص ك٤ٚ حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش، رَ ٓـِض ٗٔٞحً رٔؼيٍ  2008ٓـِظٚ ك٢ ػخّ 

.2008ػٖ ػخّ  2010ك٢ ػخّ   

 

 

 

 

 

 

 : حصخؼٕضٌخيُبجًبنٍبالؼزلًبضاألجُجٍبنًجبشطانٕاضز إنى انسٔل انؼطثٍخ . ة

أػَص حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ػ٠ِ كـْ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس حُٞحٍىس ا٠ُ اؿٔخ٢ُ حُيٍٝ 

، اال إٔ كٜش ٣ٍٞٓش ٖٓ حؿٔخ٢ُ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس حُٞحٍىس ا٠ُ 2009حُؼَر٤ش ك٢ ػخّ 

حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٜٗيص طلٔ٘خً ِٓلٞظخً، كل٢ ك٤ٖ حٗول٠ض طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حالؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ 

، ٓـَ ٤ٜٗذ ٣ٍٞٓش ٖٓ حؿٔخ٢ُ حالٓظؼٔخٍ %(15.43)-ر٘ٔزش  2009حُيٍٝ حُؼَر٤ش ك٢ ػخّ 

ُظٜزق كٜش ٣ٍٞٓش ٖٓ حالؿٔخ٢ُ  2009حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٣ُخىس ٝحٟلش ك٢ ػخّ 

%. 2.15ُظٜزق  2010، ٝهي حٗول٠ض ك٢ 2008ك٢ ػخّ % 1.47رؼي إٔ ًخٗض % 3.05حُؼَر٢   

 سٖٓ ك٤غ كـْ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٢ 2008ػَر٤خً ك٢ ػخّ  16ٝهي طَحؿؼض ٣ٍٞٓش ا٠ُ حَُٔطزش 

ٝحَُٔطزش  2006ك٢  15رؼي إٔ ًخٗض ك٢ حَُٔطزش  2009ك٢ ػخّ  13حُٔزخَٗس، ػْ طويٓض ا٠ُ حَُٔطزش 

.  ػَر٤خً 12 ُظلَ رخُظخ٢ُ ك٢ حَُٔطزش  2010، ٝٝحِٛض طويٜٓخ ك٢ ػخّ 2007ك٢ ػخّ  14  
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ًَٕ رسفك االؼزلًبض  ( 19)انشكم ضلى 

 األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ

 األجُجً انًجبشط فً ؼٕضٌخ

رسفك االؼزلًبض األجُجً ( 20 )انشكم ضلى

$(يهٌٍٕ )انًجبشط فً ؼٕضٌخ   

ٖٓ ر٤خٗخص حُـيٍٝ حُٔخرن: حُٜٔيٍ ٖٓ ر٤خٗخص حُـيٍٝ حُٔخرن: حُٜٔيٍ   

َصٍجؽٕضٌخيُبجًبنٍبالؼزلًبضاألجُجٍبنًجبشطانٕضازإنىبنسٔالنؼطثٍخ ذالل ( 21 )انشكم ضلى

2010 - 2006انفزطح   

 



 

 
 

 : حصخ ؼٕضٌخ يٍ اجًبنً االؼزلًبضاد انًجبشطح انٕاضزح إنى يُطمخ اإلؼكٕا . د

 (ESCWA)   ٓـِض ٓؼيالص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُزِيحٕ حألػ٠خء ك٢ حإلٌٓٞح
  

«Economic And Social Commission For Western Asia ، 2008ٝ  2002 ٣ُخىس ر٤ٖ ػخ٢ٓ «

اال أٜٗخ طؼَٟض الٗظٌخٓش ًز٤َس ؿَحء حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش، كزؼي إٔ ِٝٛض طيكوخص حالٓظؼٔخٍ 

٤ِٓخٍ  87,892ُظزِؾ  2008حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ا٠ُ ًٍٝطٜخ ك٢ حُزِيحٕ حألػ٠خء ك٢ حإلٌٓٞح ك٢ ػخّ 

طو٣َزخً ٖٓ حؿٔخ٢ُ حُظيكوخص حالٓظؼٔخ٣ٍش حُؼخ٤ُٔش، ٓخ ُزؼض إٔ حٗول٠ض % 4.84ىٝالٍ، أ١ ٓخ ٣ؼخىٍ 

، ٝحٓظَٔص ك٢ حالٗولخٝ ك٢ ػخّ ٤ِٓ2009خٍ ىٝالٍ ك٢ ػخّ  73,794كزِـض %-( 16.04)رٔؼيٍ 

ر٘ٔزش  2009، كٔـِض حٗولخٟخً ػٖ ػخّ 2010  

.ٖٓ حالؿٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ% 4.3، أ١ ٓخ ٣ٔؼَ 2010رٜ٘خ٣ش ػخّ  60,883ُظٜزق %( 17,50)-  

 

 

                                                 
  بلداً عضواَ 14 ومقرها بٌروت، وتضم 1973فً عام  (اإلسكوا)أنشأت اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا 

األردن، واإلمارات العربٌة المتحدة، والبحرٌن، والجمهورٌة العربٌة السورٌة، والسودان، والعراق، وُعمان، : هً
واإلسكوا هً جزء من األمانة . وفلسطٌن، وقطر، والكوٌت، ولبنان، ومصر والمملكة العربٌة السعودٌة، والٌمن

.العامة لألمم المتحدة وتعمل كسائر اللجان اإلقلٌمٌة تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعً  
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 ٗٔٞ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس حُٞحٍىس ا٠ُ ٓ٘طوش حإلٌٓٞح هالٍ (22)انشكم ضلى 

  2010 - 2007حُلظَس 

2013 رمطٌط االؼزلًبض انؼبنًً :انًصسض  



 

 

 ٝهي حٍطلؼض كٜش ٣ٍٞٓش ٖٓ حؿٔخ٢ُ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ا٠ُ ٓ٘طوش حإلٌٓٞح 

ك٢ حُٞهض ح١ٌُ حٗول٠ض ك٤ٚ كٜض ىٍٝ ٓ٘طوش حإلٌٓٞح ٖٓ حالؿٔخ٢ُ % 3.48ُظزِؾ  2009ك٢ ػخّ 

ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ، ٝهي ريٟ ٝحٟلخً طؤػَ ٤ٜٗذ %( 16.04)-حُؼخ٢ُٔ ُظيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ 

٣ٍٞٓش ٖٓ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ ٓ٘طوش حالٌٓٞح ٗظ٤ـش حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ك٢ 

ٖٓ حؿٔخ٢ُ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍى ا٠ُ ىٍٝ %( 2.41)-، كخٗول٠ض ُظٜزق 2010ػخّ 

ٝحُظ٢  2008ٓ٘طوش حالٌٓٞح، اال أٜٗخ أ٠٣خً ُْ ط٘ولٞ ُْٝ طوظَد ٖٓ حُ٘ٔزش حُظ٢ كووظٜخ ك٢ ػخّ 

%.1.67ًخٗض   
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رسفك االؼزلًبض األجُجً ( 23)انشكم ضلى 

انًجبشط إنى زٔل االؼكٕا ذالل انفزطح 

2006 – 2010  

َصٍت ؼٕضٌخ يٍ ( 24)انشكم ضلى 

اجًبنً رسفمبد االؼزلًبض األجُجً انًجبشط 

2010 - 2006فً االؼكٕا ذالل انفزطح   

2013 طو٣ََ حالٓظؼٔخٍ حُؼخ٢ُٔ :انًصسض  



 

 

انًجحلبنلبنلـزأ ٍطاألظيخانًبنٍخػهىبنزٕظػبنمطبػٍهزسفمبربالؼزلًبضاألجُجٍبنًجبشط فً 

 :ؼٕضٌخ

٣ظ٠لٔ٘ٔالٓلخالهظٜخىح٣ٍُٞٔٞر٘خء٤ٌِٛظٜخُلخؿشاُىظ٤ٔ٘شحَُٔ٘ٝػخطٞحٓظوطخرخُظيكوخطخُٔخ٤ُشٝطوي٣ٔخُلٞحف

رٔٞؿزخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٤ٛجش حالٓظؼٔخٍُرٌ٘ألًزَُظ٤٘٘طخالٓظؼٔخٍحطٞط٤ٔ٘شػـِشحإلٗظخؽ،كٌخٗؤٗظؤٓٔض

حُوخٙ رظ٘ـ٤غ  2007ُؼخّ \ 8\رخُظِحٖٓ ٓغ ٛيٍٝ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  2007ُؼخّ ( 16 )ٍهْ

 ٢ٛٝ طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حالػظزخ٣ٍش ٝحالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ ٝحالىح١ٍ،ُٝظزخَٗأػٔخُٜخك٢ ط٘ل٤ٌ ،حالٓظؼٔخٍ

ح٤ُٔخٓخص ح٤٘١ُٞش ُالٓظؼٔخٍ ٝط٤ٔ٘ش حُز٤جش حالٓظؼٔخ٣ٍش ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش، رخإلٟخكش 

اُىخُزلؼؼ٘خُلَٛخالٓظؼٔخ٣ٍشٝحُؼِٔؼِىظ٤ٜٔالؿَحءحطخُظٔـ٤ِٞحُظَه٤َِِٜٔ٘ٝػخطخالٓظؼٔخ٣ٍش،ٝطوي٣ٔخُْ

. ٍٗٞسٓظىخهظ٠ظخُلخؿشُِٔؼِٞٓخطٞحُز٤خٗخطخُالُٓش  

ًٝخٗؤٗظز٘ظ٣ٍٞٔشٓزيأحالٗلظخكٞحُل٣َشحالهظٜخى٣شُـٌرخُظيكوخطخالٓظؼٔخ٣ٍشحألؿ٘ز٤ش،ك٤ؼخٓظلخىطخٌُؼ٤َٓ٘خُٖٔ

ٍٝػخطٔ٘وخٗٞٗظ٘ـ٤ؼخالٓظؼٔخٍٓٞحءك٤وطخػخُٜ٘خػشأٓخٍُِحػشأّ ح٤ُٔخكش 

. أٝحُ٘وِٞحُٔٔظ٘ل٤خطٞرـ٠خُ٘ظًَخٗظٔل٤ِشأٓؤؿ٘ز٤ش  

 :انزٕظع انمطبػً نزسفمبد االؼزلًبض األجُجً انًجبشط إنى ؼٕضٌخ لجم رفجط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ-1

حٗؼٌٔظ٤ٔخٓشحالٗلظخكٞحالٛالكخالهظٜخى٣خُظ٤ظز٘ظٜخ٣ٍٞٓشٝهيهطىوطٞحطٞحٓؼشرخطـخَٛكؼ٣ٞٔشحألىحءحالهض

 2001ٛخى٣ؼِىخالٓظؼٔخٍحطخُٔل٤ِشٝحألؿ٘ز٤ش،كويطلووظولِحطٌز٤َسٜٝٗيكـٔخالٓظؼٔخٍٗٔٞحًٝحٟلخًٌٓ٘حُؼخّ

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ  110ك٤غ ًخٕ ٣ٔؼَ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ كٞح٢ُ 

أ٢ٌ٣َٓ
(79)

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ ك٢ ػخّ  ٤ُ،2,570ٜإلُىوَحرشحُـ 
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2009
(80)

2001 َٓ٘ٝػلظ٠ ػخ31ّ،ٌٝٛح٣ؼٌٔ٘ٔٞحػيحىحَُٔ٘ٝػخطٖٔ
(81)

َٓ٘ٝع كظ٠ 266اُىلٞح٢ُ

.(82) 2012ػخّ   

٣ش ع حٍُِح،٣ٔؼَ حالٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ٍٞٓش ٓلٍٞحً أٓخ٤ٓخً ٖٓ ٓلخٍٝ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ ٓوظِق حُوطخػخص

ٝحُٜ٘خػ٤ش ٝحُظـخ٣ٍش، ٗظَحً ٌُٞٗٚ حألِٓٞد حألٓؼَ ُظٞظ٤ق حإلٌٓخٗخص ٝحُطخهخص حُظ٢ طٔظط٤غ 

٣ٍٞٓش ػٖ ٣َ١وٜخ هٞٝ ٓؼًَش حُظ٤ٔ٘ش رٔخ ٣ٞحًذ حُظلي٣خص حُؼخ٤ُٔش حُٔؼخَٛس ٝهخٛش ك٢ ٓـخٍ 

 كَٛض حُلٌٞٓش ػ٠ِ ط٤ٜجش ٓ٘خم حُؼَٔ حالٓظؼٔخ١ٍ حُلؼخٍ ك٢ ،حُٜ٘خػخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٔظويٓش

.٣ٍٞٓش ٖٓ هالٍ حُؼَٔ ػ٠ِ اُحُش ٓؼٞهخص حالٓظؼٔخٍ ٝطٞك٤ي حُـٜٞى حُظ٢ طزٌٍ ك٢ ٌٛح حالطـخٙ  

 

 

 

  ذالل انفزطحرسفك االؼزلًبض األجُجً انًجبشط حؽت انمطبع االلزصبزي(:9)انجسٔل ضلى 

 2004 - 2008  

(يهٌٍٕ زٔالض)َٕع االؼزلًبض   2004 2005 2006 2007 2008 

حٓظؼٔخٍحص ًَٗخص حُ٘ل٢ حألؿ٘ز٢ حُؼخِٓش ك٢ 

 حُوطَ
157 100 111 282 600 

 490 385 225 300 60 حٓظؼٔخٍحص ك٢ ٓ٘خ٣ٍغ حُوطخع ح٤ُٔخك٢

/10/حٓظؼٔخٍحص ِٓ٘ٔش روخٕٗٞ حالٓظؼٔخٍ ٍهْ   13 55 92 110 250 

 23 40 93 0 0 ًَٗخص طؤ٤ٖٓ هخٛش َٓهٚ ُٜخ

 28 130 64 45 45 ٜٓخٍف هخٛش ٝحٓال٤ٓش َٓهٚ ُٜخ

 22 30 15 0 0 ٣ُخىس ٍأّ ٓخٍ رؼٞ حُٜٔخٍف حُوخٛش

 54 265 59 83 45 حٓظؼٔخٍحص هطخػخص أهَٟ

 1467 1241 659 583 320 حُٔـٔٞع

2009حُظو٣ََ حَُحرغ ُالٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ٍٞٓش : انًصسض  

٣ظ٠ق ٖٓ حُـيٍٝ حُٔخرن إٔ حُظُٞع حُوطخػ٢ ُالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش طًَِ ك٢ 

، ػْ ىهِض حٓظؼٔخٍحص حُِٔ٘ٔش روخٕٗٞ 2008 -2004هطخػ٢ حُ٘ل٢ ٝحُوطخع ح٤ُٔخك٢ ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

ُظلَ حَُٔطزش حُؼخُؼش ٖٓ ك٤غ طُٞع حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس  2007رؼي ػخّ  10حالٓظؼٔخٍ ٍهْ 
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2008 التقرٌر الثالث لالستثمار فً سورٌة  
(82)

2008 التقرٌر الثالث لالستثمار فً سورٌة  



ػ٠ِ هطخػخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، ٣ٝالكع أ٠٣خً حٗولخٝ كـْ حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش 

.2008حُٔزخَٗس حُٞحٍىس ا٠ُ هطخػخص حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٜٔخٍف حُوخٛش ٝحالٓال٤ٓش ك٢ ػخّ   

 : انزٕظع انمطبػً نالؼزلًبض األجُجً انًجبشط ثؼس رفجط األظيخ انًبنٍخ انؼبنًٍخ-2

 

٤٘٣َحُٔٔلخالكٜخث٤خ٣ٌُؤػيط٤ٜٜجشحالٓظؼٔخٍح٣ٍُٞٔشكٞالالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٣ٍٞٔ٤شاُىؤٗخالٓظؼٔخٍ

حألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٣ٍٞٔ٤شًخٗل٤ٔؼظٜٔٔ٘خالٓظؼٔخٍحُٔ٘ـٌربُىخُٔٞحٍىٝهخٛشحُٔٞحٍىحُ٘لط٤ش،ًٝخِٗالٓظؼٔخٍف

٣ٌٜٛخُوطخػخطظؤػ٤َِٓلٞظؼِىؼخثيحطخُو٣ِ٘شحُؼخٓشٝػِىل٤ِٜشحُٜخىٍحطٞػِىخكظ٤خ٤١خطخُزِيٓ٘خُ٘ويحألؿ٘ز٢،ا

الأٜٗخُٔظئىاُى٘وِٜخِِٓظٌُ٘ٞٞؿ٤خ،ٍٝؿٌٔالُـٜٞىاالأٗخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤زو٠٤ؼ٤لخًهخٍؿوطخػخُ٘لطٞحُـخُ،كغ

ٗيحُ٘ظَك٤خُظُٞػخُوطخػ٤ِالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗكبٗخالٓظؼٔخٍحطل٤وطخػخُ٘لطٞحُـخُطٌ٘الُلٜشحُؼظٔىل٢

ٝح٤٣ٌُؼظزَحٓظؼٔخٍحًٓـِن)٣ٍٞٓش،ٌٝٛح٣يُؼِىخالػظٔخىحٌُز٤َػِىخالٓظؼٔخٍحالؿ٘ز٤خُٔزخَٗحُٔ٘ـٌر٘لٞحُٔٞحٍى

،ٝحالػظٔخىح٠ُؼ٤لؼِىخالٓظؼٔخٍحُوخٍؿ٤خُزخكغ(ح٣ًظًَؤػَحًٓظي٤ٗخًُِويٍسحُظ٘خك٤ٔشُالهظٜخىٝٗٔٞٛط٣ٞالألؿَ

. ػ٘خُٔٞهٞػ٘خٌُلخءسح٤٘٣ٌُِظًَخٗؤػَحًأًزَػِىخُويٍسحُظ٘خك٤ٔشُالهظٜخى  

يهٌٍٕ ) رسفك االؼزلًبض األجُجً انًجبشط حؽت انمطبع االلزصبزي فً ؼٕضٌخ (:10)انجسٔل ضلى 

2010ذالل انؼبو ( نٍطح ؼٕضٌخ  

(يهٌٍٕ زٔالض )Economic Sector 2010انمطبع االلزصبزي  2010 (يهٌٍٕ نٍطح ؼٕضٌخ )  

 - - Agricultureحٍُِحػش

 Oil & Gas 1,042.79 48,500.00حُٜ٘خػخص حالٓظوَحؿ٤ش ٝحُ٘ل٢ ٝحُـخُ

 Manufacturing 416.07 19,351.40حُٜ٘خػش حُظل٤ِ٣ٞش

 Trade  0.135 6.30حُظـخٍس

 - -  Tourismح٤ُٔخكش

 Transportation 0.011 0.50حُ٘وَ

Communication  (0.94)حالطٜخالص  (43.70) 

 Finance  173.87 8,086.80حُٔخٍ

 Education  22.98 1,068.90حُظؼ٤ِْ

ٓؼيٍ حَُٜف حُٞٓط٢ حُٔؼوَ حُٔٔظويّ  )2010ٓٔق حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ػٖ ػخّ : انًصسض

ػٖ حُز٘ي ح١ًَُِٔ، حَُ٘٘س حالكٜخث٤ش حَُرؼ٤ش، حُٔـِي )2010ك٢ ػخّ  46.51ك٢  حُظل٣َٞ ٣ؼخىٍ 

((.2011، 4-3-2-1، حُؼيى 49  

 ك٤ؼخّ% 13.2 ٝهيرِـظيكوخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخًَٗ٘ٔزشٓ٘ظ٣ٌَٞ٘أٓخُٔخالُؼخرض

،ٝرظل٤ٌِٜٜٛخُ٘ٔزش٣ظَٜح٠ُؼلخُ٘ٔز٤ِٔٔخٛٔشحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ظ٣ٌَٞ٘أٓخُٔخالُؼخرظؼ٘يح2010ّ

% 3 طزؼخىحالٓظؼٔخٍحطل٤وطخػ٤خُ٘لطٞحُـخُ،ك٤ؼزِـخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤وطخػخُٜ٘خػشأهِٖٔ

. ٓ٘ظ٣ٌَٞ٘أٓخُٔخالُؼخرض  



 ك٤ؼخّ 1434 ٓوخٍٗشرـ 2010 ٤ِٓٞٗيٝالٍهالُؼخ1654.48ّٝهيرِـبؿٔخ٤ُظيكوخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ

%( 63 )،ٝهيًٛزظخُلٜشحألًز2009َ

 ٤ِٓٞٗيٝالٍك٤ؼخ1,042.79ّٓ٘ظيكوخطخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗاُىوطخػ٤خُ٘لطٞحُـخُرـ

٤ِٓٞٗيٝال٤ِٓ416.07ٞٗيٝالٍ،ر٤٘ٔخحٓظوزِوطخػخُٜ٘خػخطخُظل٤ِ٣ٞش173.87،ٝحٓظوزالُوطخػخُٔخ2010٢ُ

.ػِىخُظٞح٤ُٔ٘خؿٔخ٤ُظيكوخطخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ% 23 ٝ% 11 ٍ،٣ٌٌٌِِٜ٘ٔٗٝ٘خُوطخػ٤ٖ  

% 2 ٝرخُ٘ٔزشُِٔ٘خ١وخُلَسكويحٓظلًٞطؼِى٘ٔزش

 ٓظٔؼِشرخٓظؼٔخٍحطزو٤ٔش )2010 ٓ٘خؿٔخ٤َٛ٤ُيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤خُ٘٘خ١خطـ٤َحُ٘لط٤شك٤ٜ٘خ٣شػخّ

.ٓٔخ٣ز٤٘وٍٜٞحُٔ٘خ١وخُلَسك٤ـٌرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٣ٍٞٔ٤ش( ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓش 1,49  

( ٝٛٞحالٓظؼٔخٍحُٔظَحًٔلظىظخ٣ٍوٚ )2010 ٓـالؿٔخ٤َٛ٤ُيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗكظىٜ٘خ٣شػخّ

 ٣ٍَٞٓ٤ِٗٞ٤ِٓشأٝ 750610

٤ِٓخٍىٝالٍ،٤٘٣َٝطل٤ٌِِٜححالٓظؼٔخٍاُىؤٗوطخػخُ٘لطٞحُـخ٤ُٓطَػِى٤َٛيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك16ٖ٤

% 87.2 ،رٔخٗٔزظ2010ٚ ٛخ٣شػخّ

ٓ٘خُٔـَٔ،٣ٝٔظ٘يٌٛٛؼِىخإلٗلخهخالٓظؼٔخ٣ٍخ٣ُٞ٘ٔخُظ٤ظوٞٓزًَٜ٘خطخُ٘لطٞحُـخُحُؼخِٓشك٤خُزِيٓٞحًءك٤ٔـخالإلٕ

 طخؿٞحُظط٣َٞأٝحالٓظٌ٘خكٞهيٜٗيٌٛححُوطخػخطـخٛخًؿي٣يحًٝٓظٜخػيحًٓ٘ل٤ؼيهًَُٞ٘خطخهظٜخى٣شٗخٗجش

. ا٤ُٜٞحُظ٤ظظَٜحٛظٔخٓخًٓظِح٣يحًك٤ٟٞؼويِٜٓخك٤خُٔٞهخ٣ٍُٞٔش( ح٤ُٜ٘ـخُٜ٘ي)  

٣ٝؤط٤وطخػخحُٜ٘خػشٝحُٔخُزؼيهطخػ٤خُ٘لطٞحُـخُٓ٘ل٤ؼخأل٤ٔٛشك٤ـٌرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ،ر٤٘ٔخؿخءحُو٢

 29.6 ٓ٘ل٤ؼ٤َٛيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗ،ٓٔـالًكٞح٢ُ 2009 حػخُٔخ٤ُل٤خَُٔطزشحُؼخ٤ٗشك٤ؼخّ

 26,6 ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓشٝؿخءهطخػخُٜ٘خػشػخُؼخً،ٓٔـالً 

 ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓشٝٓ٘خُٔالكظؤٗظيكوخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗهالُؼخّ

 ٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓشا٠ُ 5,68 ،ٌٗالٓظؼٔخٍحطـي٣يسك٤وطخػخُز٘خءٝحُظ٤٤٘يح٣ٌُٜ٘يهلِسًز٤َس2010ٖٓ

21,47 

٤ِٓخ٤ٍَُس٣ٍٞٓش،اٟخكشُٞؿٞىحٓظؼٔخٍحطـي٣يسك٤خُٜ٘خػخطخُٜ٘ي٤ٓشٝحُٔؼي٤ٗش،ٌُِٝ٘ٔظٔـأل٣ظيكوخطخٓظؼٔخ١ٍ

.2010 سأؿ٘ز٤شؿي٣يساُىخُٜ٘خػخطخ٤ُٔ٘ـ٤شٝحُـٌحث٤شهالالُؼخّ  

% 1.08 ٤ِٓخ٤ٍَُسٝر٘ٔزش 8 أٓخهطخػخطخ٤ُٔخكشٝحُؼوخٍحطلويأطظل٤خَُٔطزشحَُحرؼشرلـْ

 ٓ٘بؿٔخ٤َٛ٤ُيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ٜ٘خ٣ش

% 0.4 ،ٝؿخءهطخػخُظؼ٤ِٔوخٓٔخًهخٛشرخُ٘ٔزشُِـخٓؼخطخُوخٛشر٘ٔزش2010

 2010 كويٜٗيٌٛححُوطخػؼخّ 3024 ٓخ٣ؼخىٍ 2010 ٓ٘خؿٔخ٤َٛ٤ُيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ٜ٘خ٣شػخّ

 ٤ِٗٞ٤َِٓس٣ٍٞٓش،أٓخهطخػخالطٜخالطلويٓخٛٔزـ 1069 ٣ُخىس٣ٞ٘ٓشك٤ظيكوخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗرِؾ

.2010 ٓ٘خاؿٔخ٤َٛ٤ُيحالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٤خُٔزخَٗك٤ٜ٘خ٣شػخّ% 0.23  

خّ،كويحٓظوزِوطخػخُظـخ ٍٍأؿ٘ز٤ٍّٜ ٝحُـي٣َرخُٔالكظشأه٤َحًأٗوطخػخطخٍُِحػشٝحُ٘وِٞحُظـخٍسكِ٘ظل٤ـٌرؤ٣خٓظؼٔخ

 2010 ٓال٤ِ٘٤٣َس٣ٍٞٓش،ٝهطخػخُ٘و٤ِٗٞ٤َِِٔس٣ٍٞٓشك٤ؼخّ 6 ٍس



 ٤ُٔٝٔظوزِوطخػخٍُِحػشأ٣خٓظؼٔخٍهخٍؿ٤ؼخّ

 ،ٝػِىخَُؿٔٔ٘خُي٣ٍٝخُلخٓٔٞحُٜخِٓوطخػخطخٍُِحػشٝحُظـخٍسك٤خالهظٜخىح٣ٍُٞٔخُظ٤ظٌِ٘لٞح2010٢ُ

.ٓ٘خُ٘خطـخُٔل٤ِخالؿٔخ٤ُؼِىخُظٞح٢ُ% %ٝ20 22  

/ 8/، ٝحَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 1991ُؼخّ / 10/ٝهي ٜٗيص حُٔ٘خ٣ٍغ حُِٔ٘ٔش رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

، أٓخ حُظٌِلش (حُٜ٘خػش ٝحٍُِحػش ٝحُ٘وَ )، ٣ُخىس ِٓلٞظش ك٢ ًَ حُوطخػخص حالهظٜخى٣ش2007ُؼخّ 

ًٔخ  2010ٝ  2009حالٓظؼٔخ٣ٍش ٓو٤ٔش رخ٤ُِٔخٍ ىٝالٍ كوي ٜٗيص ريٍٝٛخ حٗولخٟخً ِٓلٞظخً ك٢ ػخ٢ٓ 

.ٛٞ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ  

، ٝحَُّٔٓٞ 1991ُؼخّ / 10/ حُٔ٘خ٣ٍغ حالٓظؼٔخ٣ٍش حُُٔ٘ٔٞش رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ٍهْ (:11)انجسٔل ضلى 

كٔذ حُٔ٘ٞحص ٝحُ٘٘خ١ حالهظٜخى١ ٝكـْ حُظٌخ٤ُق حالٓظؼٔخ٣ٍش  2007ُؼخّ / 8/حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

(2010 – 2006)هالٍ حُلظَس   

ػِٔخً أٗٚ ىٓؾ حُٔ٘خ٣ٍغ حُٜل٤ش ٝحُطز٤ش ٓغ حُوطخع  )٤ٛ2010جش حالٓظؼٔخٍ ح٣ٍُٞٔش طو٣ََ : انًصسض

(.حُٜ٘خػ٢  

ك٢ ًَ حُوطخػخص حالهظٜخى٣ش، كوي  2008أٓخ حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس كوي ٜٗيص حٗولخٟخً ِٓلٞظخً ك٢ حُؼخّ 

َٓ٘ٝع  61ا٠ُ  2007َٓ٘ٝع ك٢ ػخّ  133حٗول٠ض حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس ك٢ حُوطخع حُٜ٘خػ٢ ٖٓ 

ٓ٘خ٣ٍغ ك٢ ػخّ  4، ٝك٢ حُوطخع حٍُِحػ٢ حٍطلؼض حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس رٌَ٘ ١ل٤ق ٖٓ 2008ك٢ ػخّ 

َٓ٘ٝع  58، ٝحٗول٠ض حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس ك٢ هطخع حُ٘وَ ٖٓ 2008ٓ٘خ٣ٍغ ك٢ ػخّ  6ا٠ُ  2007

.2008َٓ٘ٝع ك٢ ػخّ  40ا٠ُ  2007ك٢ ػخّ   

 ططٍٞ حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس ٝه٤ي حُظ٘ل٤ٌ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش هالٍ حُلظَس (:12)انجسٔل ضلى 

(2006 – 2010)  

 انؽُٕاد
ػسز انًشبضٌغ 

 انًشًٕنخ
 انًشبضٌغ انًُفصح ٔلس انزُفٍص

 حُؼيى حالؿٔخ٢ُ حألهَٟ حُ٘وَ حٍُِحػش حُٜ٘خػش
2006 407 130 5 74 2 211 
2007 183 133 4 58 3 198 

 انؽُٕاد
 ػسز انًشبضٌغ انًشًٕنخ حؽت انُشبط االلزصبزي

 انًجًٕع
انزكبنٍف االؼزلًبضٌخ 

(غ.يهٍبض ل)  أهَٟ حُ٘وَ حٍُِحػش حُٜ٘خػش 
2006 199 15 186 7 407 369.3 
2007 121 9 49 4 183 144.8 
2008 102 10 45 4 161 402.2 
2009 134 29 99 11 272 231.4 
2010 211 44 128 41 397 90.1 
 1237.8 1420 67 507 107 767 انًجًٕع



2008 161 61 6 40 2 109 
2009 273 78 12 95 3 188 
2010 397 120 12 35 8 175 
 881 18 302 39 522 1421 انًجًٕع

.٤ٛ2010جش حالٓظؼٔخٍ ح٣ٍُٞٔش طو٣ََ : انًصسض  

     ٣َؿغ حالهظالف ك٢ حُز٤خٗخص ر٤ٖ حُٔ٘خ٣ٍغ حُِٔ٘ٔش ٝحُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس ا٠ُ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ 

اُـخء هَحٍ حُظ٤َٔ٘ : )، ٝحُظ٢ ٜٗض ػ1991٠ُِؼخّ / 10/حُظؼ٤ِٔخص حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٕٗٞ حالٓظؼٔخٍ ٍهْ 

اًح ُْ ٣وْ ٛخكذ حَُٔ٘ٝع هالٍ كظَس ٓ٘ش ٖٓ طخ٣ٍن حرالؿٚ هَحٍ حُظَه٤ٚ رخطوخً حالؿَحءحص 

حُـي٣ش ُِٔزخَٗس رخُظ٘ل٤ٌ، ٓخ ُْ ٣زَُ أٓزخرخً ٓزٍَس ُِظؤه٤َ ٣وزَ رٜخ حُٔـِْ حألػ٠ِ ُالٓظؼٔخٍ ُظٔي٣ي 

ٝرخُظخ٢ُ إ ح١ٌُ ٣ِـ٠ ٛٞ هَحٍحص حُظ٤َٔ٘ ٤ُْٝ ٓ٘خ٣ٍغ ًٔخ ٣ؼظوي حُزؼٞ، ٝهالٍ ...( كظَس حُظ٘ل٤ٌ

ٝحهغ ػَٔ ح٤ُٜجش ٝٓظخرؼظٜخ ُِٔ٘خ٣ٍغ ؿ٤َ حُٔ٘لٌس ٝؿيص إٔ حألٓزخد حُظ٢ طوق ٍٝحء ػيّ حُظ٘ل٤ٌ 

:ٝرخُظخ٢ُ اُـخإٛخ ٣ٌٖٔ طلي٣يٛخ رخ٥ط٢  

  ُٜٓٞش حُلٍٜٞ ػ٠ِ هَحٍ ط٤َٔ٘ أ١ َٓ٘ٝع، ًٌُٝي اُـخء ٌٛح حُوَحٍ ال ٣ؼٞ ػ٠ِ

 .حُٔٔظؼَٔ رؤ٣ش طزؼخص ٓخ٤ُش أٝ اؿَحث٤ش

  ػيّ هيٍس حُٔٔظؼَٔ حٌُحط٤ش ػ٠ِ ط٣َٞٔ َٓ٘ٝػٚ ٝكِ٘ٚ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ هَٝٝ ط٤ِ٣ٞٔش

ٖٓ حُٜٔخٍف ألٓزخد ػي٣يس أٛٔٚ ػيّ هيٍطٚ ػ٠ِ طوي٣ْ ح٠ُٔخٗخص حُٔطِٞرش ُِٜٔخٍف 

 .حُٔؤًٝٗش

  ػيّ ىٍحٓش حُٔٔظؼَٔ َُِٔ٘ٝع ىٍحٓش ؿي٣ش ٝٝحهؼ٤ش ٖٓ حُ٘ٞحك٢ حالهظٜخى٣ش ٝحُل٤٘ش

 .ٝحُظ٣ٞٔو٤ش، ٓٔخ ٣ؼَٟٚ أػ٘خء حُظ٘ل٤ٌ ا٠ُ ػوزخص ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهؼٜخ ُْٝ طٌٖ رلٔزخٗٚ

  حُوالكخص حُلخِٛش ر٤ٖ حًَُ٘خص ػ٘يٓخ ٣ؼٔيٕٝ ا٠ُ حُظ٘ل٤ٌ ًوالكخص ط٣ُٞغ حُلٜٚ ٝحُ٘ٞع

 .حُن..حُوخ٢ٗٞٗ ًَُِ٘ش، حإلىحٍس ٣َ١ٝوش حُظ٣َٞٔ

  ٙا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ هَحٍحص ط٤َٔ٘ ٓ٘خ٣ٍغ حٓظؼٔخ٣ٍش ( حُٔٔظؼ٣َٖٔ)ٓؼ٢ رؼٞ حألٗوخ

ُالٓظلخىس ٖٓ حُِٔح٣خ حُٔٔ٘ٞكش ُِٔٔظؼ٣َٖٔ ٝحُٔظخؿَس رٜخ ٝٓلخُٝش حُزلغ ػٖ ًَٗخء، ػِٔخً 

إٔ ٤ٛجش حالٓظؼٔخٍ هي حٓظطخػض حُلي ٖٓ حُٔظخؿَس روَحٍحص حُظ٤َٔ٘ رخُطَم حُوخ٤ٗٞٗش 

 .ٝطٞػ٤ش حُٔٔظؼ٣َٖٔ ػ٘ي حؿَحء أ٣ش ٝحهؼش ط٘خٍُ أٝ ٓ٘خًٍش طظْ ٝكن حألٍٛٞ

 انُزبئج

1- :طٌٔ٘ؤُٛٞٞؿٌٍٝٗ٘ٞءأُٓشحَُٛ٘خُؼوخ٣ٍل٤خُيٍٝحُظ٤ؤىطٜخُـٜخطخُظخ٤ُش   

 ٝح٣ٌٌُ٘خٗٞح٣لِٜٞٗؼِىوَٟٝؼخ٤ُشحُٔوخ١َ: حألكَحىSubprime ًٝٝ َٕٟٞٓوظ ْٛٝ

. ؿيحٍس حثظٔخ٤ٗش ٟؼ٤لش

 حالكظ٤خ٤١خُل٤يٍح٢ُ( FED )ٓ٘والإلطزخػ٤ِٜٔخٓشٗوي٣شطٞٓؼ٤شرٔؼ٘ىظول٤ٔؼيالطخُلخثيس 

%. 5.25 ٓٔخٗـؼخالهظَحٝ،ػَٔكؼٜخا٠ُ% 1



 ٓٞهخَُٛ٘خُؼوخ١ٍ :

ًٌُٝٔ٘والالكظٌخٍٓئٓٔشكخ٤ٗٔخ٣ٞك٣َي٣ٔخًِٔٞهخَُٛ٘خُؼوخ٣ٍٞىػٜٔٔخحَُهخءك٤خُٔٞهٖٔ

.  هالَُ٘حءهَٟٝخَُٛ٘خُؼوخ٣ٍٔ٘خُز٘ٞى

 حُٔٔخَٓس :

ًٌُٝٔ٘والُٔ٘لِٜوَٟٝؼخ٤ُشحُٔوخ١َٝاػخىسر٤ؼٜخاُىخُزً٘ٞزيٝٗوِؤٜؼِىٔيىويٍسحُلَىػ٠ِ

. طٔي٣يى٣٘ٚ

 حُز٘ٞى :

 FREDIEٝاػخىسر٤ؼٜخك٤ٔٞهخَُٛ٘خُؼوخ٣ٍِٔئٓٔشSubprimeًٌُٝٔ٘والَُ٘حءٛخُؼوٞى

MACٝFANNIE MAE. 

 ٓ٘والُؼـِٛخػِىخُظو٤٤ٔخُـ٤يُألٛٞالُٔخ٤ُش: ًٝخالطخُظ٤ٜ٘لخالثظٔخ٤ٗش .

 ٓؼألُٓشؿ٘ٞرَ٘هآ٤ٓخألٗخالرظٌخٍحُٔخ٢ُ: طؼيحألُٓشحُٔخ٤ُشحَُحٛ٘شأًؼَطؼو٤يحًٓوخٍٗشرخألُٓخطخُٔخروش-3

( ABS,MBS )أىىبُىظٍٜٞأُٛٞٔخ٤ُشك٤ـخ٣شحُظؼو٤ي،ٓؼَ( حُظ٣ٍٞن)

 اُىيٍؿشػـًِٝخالطخُظ٤ٜ٘لخالثظٔخ٤ٗخُؼٔالهش

(Moody’s, Standard &Poor ,Fitch )ٍٞٛػ٘خُظو٤٤ٔخُـ٤يٌُٜٛخأل. 

رخألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش، ٝطٌٔ٘ض ٖٓ حه٘خع حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُؼَد   2009 ُْ طظؤػَ ٣ٍٞٓش ك٢ ػخّ -4

 .ٝحألؿخٗذ رـيٟٝ حالٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ٍٞٓش

، 2010 ظَٜ طؤػَ طيكن حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ٣ٍٞٓش رخألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ك٢ ػخّ -5

%( 42.84)-ػ٘يٓخ حٗول٠ض طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٞحٍىس ا٠ُ ٣ٍٞٓش ر٘ٔزش

 .٤ِٕٓٞ ىٝالٍ 1,469ُظزِؾ 

 ـ:طظٔؼَ أْٛ حُٜؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ طيكن حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ك٢ ٣ٍٞٓش ك٤ٔخ ٢ِ٣-6

حالكظوخٍ ا٠ُ كَك٤ش حُظ٣َٝؾ ُالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ىحهَ ٣ٍٞٓش ٝهخٛش ك٢  •

. ظَ حُٔ٘خكٔش حُؼخ٤ُٔش حٌُز٤َس ُـٌد ٌٛٙ حالٓظؼٔخٍحص  

 ٝحُؼَحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ ػ٤ِٔش حالٓظؼٔخٍ رٌَ٘ ػخّ ٝحألؿ٘ز٢ ٓ٘ٚ رٌَ٘ حُز٤َٝهَح٤١ش •

.هخٙ  

.ٗوٚ حُؼٔخُش حُٔخَٛس ٝحُٔيٍرش حُالُٓش َُٔ٘ٝػخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ •  

حهظٜخٍ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ـ رٞؿٚ ػخّ ـ ػ٠ِ ٗٞػ٤خص ٓليىس ٖٓ حُوطخػخص  •

. ٓؼَ هطخع حُزظٍَٝ ٝحُـخُ ٝح٤ُٔخكش ىٕٝ حُوطخػخص حألهَٟ  

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ اىهخٍ حُظؼي٣الص ػ٠ِ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظ٣َ٘ؼخص ك٢ ٣ٍٞٓش رٜيف ط٘ـ٤غ  •

ٝؿٌد حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش ٝهخٛش حُٔزخَٗ ٜٓ٘خ، كبٜٗخ ُْ ط٘ـق ك٢ إٔ طٜزق ٓٞهغ ؿٌد 

ُالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٓوخٍٗش رـ٤َٛخ ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، كخُز٤خٗخص طئًي ٟآُش ٤ٜٗذ 

٣ٍٞٓش ٖٓ طيكوخص حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، ك٤غ ِٝٛض ٌٛٙ حُظيكوخص ا٠ُ ٗلٞ 

 ٤ِٓ2,064خٍ ىٝالٍ ك٢ ُز٘خٕ،  4,280ٓوخٍٗش ر٘لٞ  ٤ِٓ2010ٕٞ ىٝالٍ ك٢ ػخّ 1,469



 ٤ِٓ2,264ٕٞ ىٝالٍ ك٢ ح٤ٌُخٕ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ، ٝ ٗلٞ  ٤ِٓ5,510خٍ ىٝالٍ ك٢ حُٔٞىحٕ، ٝٗلٞ 

.٤ِٕٓٞ ىٝالٍ ك٢ حُـِحثَ هالٍ ٗلْ حُلظَس  

٣ظ٠ق ؿ٤ِخً أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ا١الهخً اٌٗخٍ حُيٍٝ حُٜخّ ح١ٌُ ٣ِؼزٚ حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢  -7

ط٣َٞٔ ٝطلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ُألهطخٍ، ٝإٔ ؿ٤ٔغ ىٍٝ حُؼخُْ ػ٠ِ كي ٓٞحء ُْ طؼي طَٟ ك٢ 

حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ػ٠ِ أٗٚ هطَ ٌَٝٗ ؿي٣ي ٖٓ أٌٗخٍ حالٓظؼٔخٍ، رَ ٤ِٓٝش 

ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ٝحالُىٛخٍ، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي حُظٔخرن ٝحُٔ٘خكٔش حُظ٢ ظَٜص ك٢ ح٥ٝٗش 

حأله٤َس ر٤ٖ حُيٍٝ كظ٠ حُٔظطٍٞس ٜٓ٘خ ٖٓ أؿَ طٞك٤َ ٝطلو٤ن ًَ ٓخ ٣ظطِزٚ حُٔٔظؼَٔ 

حألؿ٘ز٢ ُِو٤خّ رخٓظؼٔخٍٙ، اال أٗٚ ٝك٢ حُـٜش حُٔوخرِش ال ٣ـذ إٔ ٌَٗ٘ رؼٞ ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش 

حُظ٢ طلَُٛخ طِي حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش، ٌُح ٝؿذ ػ٠ِ حُيٍٝ ح٤٠ُٔلش إٔ طظؼخَٓ ٓغ ٌٛح 

حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ رط٣َوش ٤ٍٗيس ٝكن ٓخ ط٣َيٙ إٔ ٣ليع ٖٓ آػخٍ ح٣ـخر٤ش، ًٔخ أٗٚ ٝكظ٠ 

طٔظط٤غ ٌٛٙ حُيٍٝ حٓظوطخد حالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٝؿذ ػ٤ِٜخ طٞك٤َ حُٔ٘خٓذ ٝحُٔالثْ 

. ُظلل٤ِٙ

:انًمزطحبرٕانزٕصٍبد  

 .ط٤١ٞي حُؼالهخص ٓغ ح٤ُٜجخص ٝحُٔ٘ظٔخص حُؼَر٤ش ٝحإله٤ٔ٤ِش حُٔؼ٤٘ش رخالٓظؼٔخٍ -1

حالٓظَٔحٍ ك٢ طط٣َٞ ٝطل٤ٖٔ ٓ٘خم حالٓظؼٔخٍ ٖٓ هالٍ طط٣َٞ ًخكش حُظ٣َ٘ؼخص ًحص  -2

 .حُِٜش

ػِىخُلٌٞٓشح٣ٍُٞٔشطوي٣ٔخ٣ُِٔيٓ٘خُلٞحكِٝحُظ٤ٜٔالطخُـخًرشُالٓظؼٔخٍحطؼِىؤٓٔؼ٤ِٔشٓيٍّٝ -3

 .س،ٝحُؼِٔؼِىظ٘ل٤ٌٛخ،ٝرٔخال٣ظؼخٍٟٔؼخُِٜٔلشح٤٘١ُٞش

 أٗظوٞٓخُيٝحثَحُٔؼ٤٘شرخالٓظؼٔخٍرَ٘٘ر٤خٗخطؼٖ -4

،ٌُٜٛخالٓظؼٔخٍحطخألؿ٘ز٤شحُٔزخَٗس،ًٌٜٞٗٛخُز٤خٗخط٤ٜز٤خٗخص(ٗٞع،ٜٝٓيٍ،ٝحُظ٣ُٞؼخُوطخػ٢)

 . كي٣ؼشحُؼٜيٗٔز٤خً 

حُظ٤ٌلٔؼخُٔظـ٤َحطخالهظٜخى٣شٝحُظو٤٘شحُلي٣ؼشٝطط٣َٞحُوٞحػيحُظ٤ظؼخُـخُٔؼٞهخطخُظ٤ظولؤٓخٓظ٤ٓٞغ -5

 .ٝط٤ٜٔالُظـخٍسر٣ٍٞٔ٘٤شًَٝٗخءٛخحُظـخ٤٣ٍٖ

٣ُخىسًلخءسحُٔ٘ظـخطخُٔل٤ِش،ك٤ٔخ٠٣ٔ٘ويٍطٜخػِىخُٔ٘خكٔشك٤خألٓٞحهخُوخٍؿ٤ش،ٓ٘والُزٌال٣ُِٔي -6

 . ٓ٘خُـٜٞىُيػٔخُٜخىٍحطٞط٣ٞ٘ؼٜخ،ٝطط٣َٞحُز٤٘شحُظلظ٤شُِ٘وِٞحُويٓخطخُِٞؿٔظ٤ش

.  حُليٓ٘خُؼوزخطخإلىح٣ٍشحُظ٤الطِحُظلُٞي٣ِٗٝخىسحُظزخىالُظـخ٣ٍز٣ٍٞٔ٘٤شًَٝٗخءٛخحُظـخ٤٣ٍٖ -7

ٍَٟٝسه٤خٓخُلٌٞٓشح٣ٍُٞٔشرخ٣ُِٔيٓ٘خإلؿَحءحطخُيػخث٤ش،ٝحُظ٣ٞٔو٤ش،ٝحُظ٣َٝـ٤شك٤خُيحهَ، -8

ٝحُوخٍؿزٌِ٘ٔٔظَٔٝى١ٍٝ،رٜيكخُظؼ٣َلزخُٔ٘خهٞحُِٔح٣خٝحُلٞحكِحالٓظؼٔخ٣ٍشحُٔظٞكَسك٢ 

 . ٣ٍٞٓش،ك٤ٔخ٣ظؼِوزـٌرخالٓظؼٔخٍحألؿ٘ز٢

ٍؿْ ٓخ طٞكَٙ حُيُٝش الٓظؼٔخٍحص حُوطخع حُوخٙ ٖٓ كٞحكِ ٝط٤ٜٔالص اال أٜٗخ طظَ  -9

ؿ٤َ ًخك٤ش ك٤ـذ اُحُش ٓؼٞهخص حالٓظؼٔخٍ حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٓؼَ حُز٤َٝهَح٤١ش، 

ٝؿ٤َٛخ، ًُٝي ُٔٔخػيس حُوطخع حُوخٙ ٣ُِخىس ٓٔخٛٔظٚ ك٢ ... ر٢ء اؿَحءحص حُظوخ٢ٟ



.  حألٗ٘طش حُظ٣ٞٔ٘ش حُٔوظِلش
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A International Monetary Fund  ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ 

http://www.unctad.org/DIAE/IPFSD


Adjustable Rate  َٓؼيٍ هخرَ ُِظؼي٣ Intra-Company Loans  هَٝٝ ر٤ٖ حًَُ٘خص 

AdverseSelection  حالهظ٤خٍ ح٤ُٔت Investment Banker  ٍر٘ي حالٓظؼٔخ 

Amortization ٖأَٛ حُي٣ J 
Assembly Operations ػ٤ِٔخص حُظـ٤ٔغ Joint Venture حالٓظؼٔخٍ حُٔ٘ظَى 

Asset-BackedSecurity ٍٞٛأٍٝحم ٓيػٞٓش رؤ L 
Attractive Factors  حُؼٞحَٓ حُـخًرش Lack of Confidence أُٓش ػوش 

B Last Haven َحُٔالً حأله٤ 

BadCreditHistory  طخ٣ٍن حثظٔخ٢ٗ ٤ٓت Less Risks Averse  طلَٔ ٓوخ١َ ُحثيس 

Bad Debt  ّٝحُي٣ٖ حُٔؼي Liquid Assets حألٍٛٞ حُٔخثِش 

Banking Crises حألُٓش حُز٤ٌ٘ش Liquidity Crisis  أُٓش ح٤ُُٔٞش 

Basis Point  ّٗوطش أٓخ M 
Black Monday  حالػ٤ٖ٘ حألٓٞى Macro Fundamentals  حالٓخ٤ٓخص ح٤ٌُِش 

Bureaucracy  حُز٤َٝهَح٤١ش Macro-Economic Policies ٤ٓخٓخص حالهظٜخى ح٢ٌُِ 

C Management  حإلىحٍس 

Capital Account  كٔخد حُؼ٤ِٔخص حَُأٓٔخ٤ُش Modernity حُليحػش 

Capital Accumulation  حُظَحًْ حَُأٓٔخ٢ُ Monetary Expansion  حُظٞٓغ حُ٘وي١ 

Capital Flight  ٍٍأٓٔخٍ حُط٤خ MoralHazard  حُٔوخ١َ حالهاله٤ش 

Capital Goods  حُِٔغ حَُأٓٔخ٤ُش Mortgage  حَُٖٛ حُؼوخ١ٍ 

Capital Intensity  ًٍؼ٤لش ٍأّ حُٔخ Mortgage Broker  ٓٔٔخٍ حَُٖٛ حُؼوخ١ٍ 

Collateralized Debt 

Obligations 

 ٓوَٝ حَُٖٛ حُؼوخ١ٍ  Mortgage Lender حُظِحٓخص حُي٣ٖ ح٠ُٔٔٞٗش 

Compulsory Reserve  حالكظ٤خ٢١ حالؿزخ١ٍ Mortgage-Backed Securities  ٍٞٛٓيػٞٓش رؤ ٍٕٞٛ 

Confidence Crisis أُٓش ػوش Multi National Corporation  حًَُ٘خص ٓظؼيىس حُـ٤ٔ٘خص 

Contagion Risk ٟٝهطَ حُؼي Multinational Enterprises ًَٗخص ٓظؼيىس حُـ٤ٔ٘خص 

Creative Destruction  حُظي٤َٓ حُوالم N 
CreditDefault Swaps  ٕٓزخىُش ٓوخ١َ حالثظٔخ National Bureau of 

Engineers Registration 

 ٌٓظذ ٢٘١ٝ ُظٔـ٤َ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ 

Credit-Rating Agencies ًٕٝخالص ط٤ٜ٘ق حالثظٔخ Natural Resources  حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش 

Cross-Border Mergers And 

Acquisitions 

 ػُٔٞش ؿ٤يس  Nice Commission حالٗيٓخؽ ٝحالٓظلٞحً

D No Documents At All  ال ٝػخثن ٓطِٞرش ٓطِوخ 

Dawn Payment ىكؼش أ٤ُٝش No Down Payment  ال ىكؼش أ٤ُٝش 

Debt Services ٖهيٓش حُي٣ No Proof of Income  َال حػزخص ُِيه 

Debts Crisis  ٕٞأُٓش حُي٣ Non-PerformingLoans-NPL  حُي٣ٕٞ حُٔؼيٝٓش 

Default  حُظٞهق ػٖ حُٔيحى North American Free Trade 

Agreement 

حطلخه٤ش حُظـخٍس حُلَس ك٢ 

 أ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُش 

Deflationary Policy  ٤ٓخٓش حٌٗٔخ٤ٗش O 
Developing Economies حالهظٜخىحص حُ٘خ٤ٓش Oil Revenue ػٞحثي حُ٘ل٢ 

Doubtable Loans  حُي٣ٕٞ حٌُٔ٘ٞى ك٢ طل٤ِٜٜخ Organization of Petroleum 

Exporting Countries 

ٓ٘ظٔش حُيٍٝ حُٜٔيٍس 

 ُِزظٍَٝ 



Dumping  حإلؿَحم Over Lending ٝحالكَح١ ك٢ حالهَح 

E Overdependence  

Economic And Social Commission 

For Western Asia 

  Over-Invoicing حالٌٓٞح

Economic Dependence طزؼ٤ش حهظٜخى٣ش Overnight Repo  

  Owner Occupied Housing  

Economic Disequilibrium ػيّ حُظٞحُٕ حالهظٜخى١ Ownership  ح٤ٌُِٔش 

Economic Equilibrium: حُظٞحُٕ حالهظٜخى١ P 
Equity Capital  Periodic Payment  ىكؼخص ى٣ٍٝش 

Ethnocentric Enterprise  Polycentric Enterprise  

European Community حُٔـظٔغ حألٍٝٝر٢ Positive Externalities  

Expansionary Policy  ٤ٓخٓش طٞٓؼ٤ش Poverty Reduction And 

Growth Trust 

 

Expelling Factors حُؼٞحَٓ حُطخٍىس Preventive Bankruptcy  اكالّ ٝهخث٢ 

Export Processing Zones  Prices Bubble ٍكوخػش أٓؼخ 

Extended Credit Facility  Prime Borrowers ٓوظَٟٞ ٖٓ  حُيٍؿش حأل٠ُٝ 

External Aids حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش Prime Mortgage حُيٍؿش حأل٠ُٝ ٖٓ ٍٖٛ 

External Commitments  حالُظِحٓخص حُوخٍؿ٤ش   

External Loans حُوَٝٝ حُوخٍؿ٤ش Private ٙهخ 

F Public ّػخ 

FDI by SWF  R 
FDI inflows as a percentage 

of gross fixed capital 

formation 

ح ح ّ ً٘ٔزش ٖٓ ٍأّ 

 حُٔخٍ حُؼخرض 
Rapid Credit Facility  

Rate of Interest ٓؼيٍ حُلخثيس 

FDI inward stock as a 

percentage of gross domestic 

product 

 Real Assets  حألٍٛٞ حُلو٤و٤ش 

FDI Performance Index And 

FDI Potential Index 

 Real Growth Rate  ٓؼيٍ حُ٘ٔٞ حُلو٤ن 

FinancialAssets حألٍٛٞ حُٔخ٤ُش Reinvested Earnings  أٍرخف ٓؼخى حٓظؼٔخٍٛخ 

Financial Capital  Restore Confidence  حٓظؼخىس حُؼوش 

Financial Crisis  أُٓش ٓخ٤ُش Restrictive Clauses  

Financial Economy  حالهظٜخى حُٔخ٢ُ Restructuring  

Financial Engineering حُٜ٘يٓش حُٔخ٤ُش S 
FinancialMediation 

Institution 

 هط٢ حٗوخً Salvation Plans ٓئٓٔش حُٞٓخ١ش حُٔخ٤ُش

Financial Sector  حُوطخع حُٔخ٢ُ Securitization حُظ٣ٍٞن 

Fixed Exchange Rate  ٓؼَ حَُٜف حُؼخرض Slight Recession  

Fluctuation  طٌرٌد Solvency  حُٔالثش حُٔخ٤ُش 

Food & Fuel Crisis  أُٓش حُطخهش ٝحُـٌحء Sovereign Wealth Funds  



Foreclose  َُٖٛ٣لزْ ح SpecialDrawing Rights  ٙكوٞم حُٔلذ حُوخ 

Foreign Direct Investment  َٗحالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ حُٔزخ Special Economic Zones  ٓ٘خ١ن حهظٜخى٣ش هخٛش 

Foreign Indirect Investment  َحالٓظؼٔخٍ حألؿ٘ز٢ ؿ٤

 حُٔزخَٗ 

Special Purpose Vehicle  ًَٗخص حُظ٣ٍٞن 

Foreign Portfolio Investment  حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُٔللظش

 حُٔخ٤ُش

Speculation  ح٠ُٔخٍرش 

Forsaken  َ٣ٜـ Standby Credit Facility  

Franchise  ُحٓظ٤خ Stimulus Packages  كِّ طلل٣ِ٤ش 

Free Zones حُٔ٘خ١ن حُلَس Subprime Borrowers  ٓوظَٟٕٞ ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش 

Funds Drain  ٍحٓظِ٘حف حألٓٞح Subprime Mortgage  حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٍٖٛ 

G Subsidiary Company  ًَٗش طخرؼش 

Geocentric Enterprise  Survival of The Fittest  ٍحُزوخء ُألؿي 

GoodCreditHistory  طخ٣ٍن حثظٔخ٢ٗ ؿ٤ي Sustainable Growth  َٔٓٔظ ٞٔٗ 

Great Depression  َحٌُٔخى حٌُز٤ T 
Gross Domestic Product  حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حالؿٔخ٢ُ Technology Dependence  طزؼ٤ش طٌُ٘ٞٞؿ٤ش 

H Technology Gap حُلـٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش 

Hand-To-Mouth Existence  ػ٤ٖ حٌُلخف The End of History ٜٗخ٣ش حُظخ٣ٍن 

Hedge Funds ٛ٘خى٣ن حُظل١ٞ Time Bomb  ه٘زِش ٓٞهٞطش 

Herd Behavior ِٓٞى حُوط٤غ Toxic Assets  حألٍٛٞ حُٔخٓش 

History Repeat Itself ٚٔحُظخ٣ٍن ٣ؼ٤ي ٗل   

Home Country   ّحُزِي حأل Transfer of Technology  ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

Horizontal Transfer  Transition Economies  حهظٜخىحص ٓظلُٞش 

Host Country  حُزِي ح٤٠ُٔق Transnational Corporation  ًَٗخص ٓظؼيىس حُـ٤ٔ٘ش 

Hot Capital  ٍٖأّ حُٔخٍ حُٔخه Troubled Asset Relief 

Program 

رَٗخٓؾ ٓٔخػيس حألٍٛٞ 

 حُٔظؼؼَس 

Housing Policy ٕ٤ٓخٓش حالٌٓخ Tulip Crises  أُٓش َُٛس حُظ٤ُٞذ 

Human Resources  حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش Turning Point  ٍٞٗوطش حُظل 

Human-Induced Disaster ًٕخٍػش ٖٓ ٛ٘غ حالٗٔخ Turn-Key Contract ػوٞى ط٤ِْٔ حُٔلظخف 

I Tying-Aids  حُٔٔخػيحص حَُٔر١ٞش 

IlliquidAssets  حألٍٛٞ ؿ٤َ حُٔخثِش  U 
Imports Growth Rate ٓؼيٍ ٗٔٞ حُٞحٍىحص Unemployment Rate  ٓؼيٍ حُزطخُش 

Inflationary Policy  ٤ٓخٓش ط٠و٤ٔش V 
InfrastructureProjects  ٓ٘خ٣ٍغ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش Vertical Integration  طٌخَٓ ػٔٞى١ 

Instability ٍػيّ حالٓظوَح vertical Transfer ٗوَ ػخٓٞى١ ُِظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

Insurance Company ًَٖٗش حُظؤ٤ٓ Very Nice Fee  ًأؿَ ؿ٤ي ؿيح 

Insurance Contract ٖػوي طؤ٤ٓ W 

Intellectual Property  حُلوٞم حُل٣ٌَش Wall Street  ٓظ٣َض ٍٝٝ 

Interbank Lending حالهَحٝ ر٢ حُز٘ٞى Wholly-Owned FDI َٓحالٓظؼٔخٍ حُِٔٔٞى رخٌُخ 

International Bank For 

Reconstruction And 

حُز٘ي حُيٍٝ ُإلٗ٘خء 

 ٝحُظؼ٤َٔ 

World Indebtedness Crisis  أُٓش حُٔي٤ٗٞ٣ش حُؼخ٤ُٔش 



 

Development 

International Investment حالٓظؼٔخٍ حُؼخ٢ُٔ   

International Labor 

Organization 

   ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُي٤ُٝش 


