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: مقدمة

الظسوف الساهىت باليظبت للمعىُين  لعل مىغىع ؤلاطدثماز ٌعد مً اإلاىغىعاث ألاشد ئغساءا أو حربا في

الخجازي بين الهُئاث الخيىمُت ومإطظاث اللؿاع الخاص،  بالخىمُت ؤلاكخطادًت وؤلاحخماعُت ، والخعامل

ت فػال عً العاملين في مجاٌ  " البدث ؤلاكخطادي ، منها ما ًخعلم بالخدىالث ؤلاكخطادًت والخىىىلىحُا الجاٍز

وعِش آلان خػازة حدًدة  ئلخ ، خُث... ، مىظمت الخجازة العاإلاُت، الخىخالث ؤلاكلُمُت "الثىزة اإلاعلىماجُت 

ً مجخمع ضىاعي ئلى مجخمع حدًد مً أهم   ، فالعالم ًيخلل مً.جسخلف جماما عً خػازة اللسن العشٍس

س للمعسفت واإلاعلىماث، وأي خدًث عً ؤلاطدثماز طىاء اإلادلي أو ألاحىبي في الدٌو الىامُت ، ضفاجه ؤلاهخاج الغٍص

حىهس الىظام الدولي وآلالُاث التي جخدىم فُه، هما ال ًمىً ألي مجخمع الطمىد واللدزة على  فال بد مً فهم

م الصخُذ الري ٌظلىه  اإلاىافظت ما لم ٌظلم بعىاضس الخػازة الجدًدة وي ٌظخؿُع أن ًسطم لىفظه الؿٍس

خىاءم مع زوح العطس بىجاح، ومخغيراث العالم العاضفت والخادة، وما جمثله مً تهدًد ئكخطادي مباشس  ٍو

ت وأوغاعها ؿت اللىة ؤلاكخطادًت العاإلاُت للدٌو و ؾمىخاتها الخىمٍى  . اإلاظخلبلُت على زٍس

العاإلاُت جسجبـ بشيل واضح و مددد بامخالن عىاضس اللىة ؤلاكخطادًت   ئن الخغيراث ؤلاكخطادًت

ل الخىىىلىحُا فائلت الخلدم ئلى طلع و اللائمت على مىخجاث كادزة  ؤلاكخطاد اإلاعسفي الري ًدوز في هؿاق جدٍى

للؿلب على الظلع الىمؿُت ،  على ئزتراق أطىاق العالم و ضىاعت ؾلب حدًد ًخجاوش اإلافاهُم الخللُدًت

وئكخطادًاث   وحعخبر هره الىلؿت الفاضل بين ئكخطادًاث الدٌو اإلاخلدمت

ادة و العىع باليظبت للدٌو  الدٌو الىامُت،  فخخىفس الدٌو اإلاخلدمت على جىىىلىحُاث خدًثت حعلها جدخل الٍص

 .مً الدٌو اإلاخلدمت ئلى الدٌو الىامُت الىامُت لرا وان مً الػسوزي ئهخلاٌ الخىىىلىحُا

ًخجاهل أهمُتها في   فال شً أن لإلطدثمازاث ألاحىبُت دوزا هاما في جىمُت اكخطادًاث الدٌو وال أخد

ادة اللدزاث  دفع عجلت الخىمُت الاكخطادًت وؤلاحخماعُت للدولت، ئذ أن ؤلاطدثمازاث ألاحىبُت حعمل على ٍش

ؤلاكخطادي و جدظين الىغع ؤلاكخطادي، وحعمل ؤلاطدثمازاث ألاحىبُت  ؤلاهخاحُت للدٌو و زفع معدٌ الىمى

ادة الخيامل بين اللؿاعاث مما ًدلم جىمُت مخىاضلت و مخىامُت، فاإلطدثمازاث اإلاباشسة زاضت ألاحىبُت  على ٍش

إلطخلؿاب أهبر عدد ممىً  حشيل مدىز ئهخمام أغلب الخيىماث و زاضت خيىماث الدٌو الىامُت التي حظعى

ً ألاحاهب وجىؾُنهم و ٌ امً اإلاظدثمٍس  . الجصائس هعُىت للدزاطت جسرها مً بين هره الدو

الىؿاق عاإلاُا على مظخىي الدٌو وألاكالُم   ئن اإلاخغيراث العاإلاُت التي شهدث مىحت ئهدماج واطعت

العاإلاُت ووغعذ الدٌو الىامُت الطغيرة في أوغاع جىافظُت  غيرث بشيل حدزي مً اإلاعدالث الخىافظُت

 .معه اإلاظخلبل اللٍسب ضعبت وخسحت جصداد ضعىبتها
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ألاحىبي آزازا على ؤلاكخطاد الىؾني زغم  و لىً زغم ول هره الخخمُاث ًجب الخىبُه أن لإلطدثماز

 . ئًجابُاتها ئال أن لها طلبُاتها

أن جىأي بىفظها عً هره اإلاخغيراث الدولُت، فهي  (ومنها العسبُت)وبالخأهُد ال ًمىً للبلدان الىامُت 

. حصء مً كظمت العمل الدولُت ولها مياهتها في الاكخطاد العالمي، وان وان بمىاكع مخباًىت مً بلد آلزس

ٌ  منها عاهذ التي الاكخطادًت الاغؿساباث حاهب ئلى هرا ول وأدي هدى  وحظابلها حظازعها ئلى الىامُت، الدو

الشاملت  الخىمُت دزب اهتهاج  بهدف الجدًدة الخددًاث لىاء جدذ العالمي الاكخطاد في الاهدماج بسهب الالخداق

. واإلاظخدامت

ٌ  هره بين مً  والجصائس   في اإلاظخدامت والخىمُت الاكخطادي الخلدم جدلُم ئلى حظعى التي الىامُت الدو

مىذ  في واإلاخمثل الاطدثمازي  مىازها تهُئت على حعمل خُث الفىُت، ومهازاتها الاكخطادًت ئمياهُاتها خدود

مً  وللخد بها، الخىمُت عملُت في لدشازن ئليها، الاطدثمازاث لجلب اإلاخعددة والػماهاث واإلاصاًا الدظهُالث

 الاكخطادًت وؤلاحساءث ئؾاز ؤلاضالخاث وفي ألاحىبُت لالطدثمازاث  اإلاطاخبت ًدمله وما الخازج، مً الاكتراع

 بِئت الاطدثماز الخظبان في جأزر أن البد ومدلُا، دولُا ألامىاٌ زؤوض جدفيز أحل مً الدولت، بها كامذ التي

ٌ  جىافع ظل في فيها الظائدة العاإلاُت  وؤلاعفاءاث مىذ الخىافص أضبذ زم ومً الاطدثماز وجدفيز حرب على الدو

بُت  .الاطدثمازاث ألاحىبُت وجدفيز حرب على والفعالت اإلاإزسة العىامل ومً ملخت غسوزة الػٍس

ٌ   و ما هي " الخالي  ئهؿالكا مً هرا جظهس لىا ئشيالُت هرا البدث و التي ًمىً ضُاغتها في شيل الدظاؤ

مع اإلاشيلت بطىزة أوضح ًمىً وغع همىذج  و إلبساش مالمذ" زس ؤلاطدثماز ألاحىبي على ؤلاكخطاد الجصائسي ؟ أ

ألاحىبي و اإلاىار الري ًجب تهُئخه إلطخلؿاب ؤلاطدثماز ألاحىبي ئغافت  كُاس ي هبين فُه العالكت بين ؤلاطدثماز

و ول هرا ًخم  آفاكه في الجصائس ختى ًدظنى لىا معسفت آزاز ؤلاطدثماز ألاحىبي على ؤلاكخطاد الىؾني ئلى واكعه و

  : معسفخه مً زالٌ ؤلاحابت على ألاطئلت الخالُت

 ؤلاطدثماز ألاحىبي ؟اإلالطىد بما  .1

 ما هي أشياٌ ؤلاطدثماز ألاحىبي ؟ .2

 ما هي الدوافع وزاء ؤلاطدثماز ألاحىبي ؟ .3

 ما مدي جؿىز ؤلاطدثمازاث ألاحىبُت في الجصائس ؟ .4

  حظخدله مً ؤلاطدثماز ألاحىبي ؟ هل هالذ الجصائس ما  .5

 :الخالیت الفسغیاث ؾسح ازجأیىا اإلاؿسوخت ألاطئلت على ؤلاحابت كطد  :البحث فرضيات
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 الجصائس في الاكخطادي الىمى على ئًجابُا جأزيرا اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز ًإزس. 

 اإلاددداث مً مجمىعت زالٌ مً اإلاباشس والغير مباشس ألاحىبي الاطدثماز ًخددد. 

 الخىىىلىحُا  واهدظاب ؤلاكخطادًت، الخىمُت جدلُم مً اإلاػیف للبلد یظمذ ألاحىبي الاطدثماز

مظخىي  وجدظين الىؾني باالكخطاد النهىع جم ومً اإلاخدفلت ألاحىبیت ألامىاٌ زؤوض مً والاطخفادة

 .الاكخطادي ألاداء

 بين الجصائس مً حعخبر  ٌ  في مخمسهصة الاطدثمازاث هره أغلب أن ئال ألاحىبیت الاطدثمازاث حربا ألاهثر الدو

 .اإلادسوكاث كؿاع

 :الدراسة أهداف

: الخالُت الىلاؽ في البدث أهداف عام بشيل جخلخظ

 (   2017- 2000)الفترة  زالٌ الجصائس في اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز جدفلاث مظخىي  عسع 

 والامخُاشاث والخىافص، الػماهاث، خُث مً الجصائس في اإلاباشس ألاحىبي لالطدثماز اللاهىوي ؤلاؾاز جلدًم 

ً؛ التي جمىدها  للمظدثمٍس

  مً حملت على باالعخماد ألاحىبُت لالطدثمازاث اطخلؿابه ومدي الجصائس في الاطدثمازي  اإلاىار جدلُل 

 .والدولُت اإلاإشساث العسبُت

 إلاىار ئطتراجُجُت ووغع الاطدثمازاث على الخدفيز طُاطت زالٌ مً الجصائس في الاطدثماز مىار جلُُم 

ٌ  باقي ًىافع مالئم، اطدثمازي   .ألاحىبُت ألامىاٌ زؤوض احخراب في الدو

 : املوضوع اختيار أسباب

 :الخالُت ألاطاطُت الىلاؽ ئلى اإلاىغىع لهرا ازخُازها ًسحع

 الجصائس في الخىمُت عجلت جدٍسً في ألاحىبیت الاطدثمازاث ودوز  أهمُت. 

 الخدىالث حعِش للجصائس التي باليظبت الظاعت مىغىع اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز مىغىع ٌعخبر 

 .الظىق  اكخطاد هدى والخىحه الاكخطادًت

 :الدراسة أهمية

ٌ  اكخطادًاث في هبيرة أهمُت ألاحىبي الاطدثماز ًدخل  : الخالُت الىلاؽ غمً ذلً ًبرش و الدو

 اث، حمُع على الخىمُت ئخدار في مباشس بشيل الفاعلت مظاهمخه  اإلاإشساث في ئًجاًبا ًىعىع ما اإلاظخٍى

 السئِظُت؛ الاكخطادًت

 لي مطدز ٌعخبر ٌ  باليظبت دائم جمٍى س ئلى حظعى التي همثاٌ والجصائس الىامُت، للدو  الجاهب جؿٍى

 اإلاالئم؛ اإلاىار ي وجىفير الاطدثماز
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 حظعى التي الخىمُت وزؿـ بسامج مع مىاشاة ألاحىبُت الاطدثمازاث جدفلاث زضُد في جصاًد حسجُل 

 .ئلى جدلُلها الجصائس

 السقي و الخلدم في الاطدثماز دوز  ئبساش. 

 :املوضوع اختيار سبب

ٌ  أن ًمىً اإلاىؿلم هرا مً طُاطت  مع للجصائس الخدًثت الخجسبت هى اإلاىغىع لهرا ازخُازها طبب أن هلى

ل هاما مطدزا باعخبازه اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز أمام اإلافخىح الباب دوز  جىغُذ مداولت ئلى باإلغافت للخمٍى

ادة في اإلاباشسة ألاحىبُت الاطدثمازاث ع  في لفائدتها الخؿسق  زالٌ مً للجصائس الاكخطادي الىمى معدالث ٍش جىَى

أطعاز  جللباث بعد زاضت الجصائس في للدزل أطاس ي همطس اإلادسوكاث على فلـ الاعخماد وعدم الدزل مطادز

 الجامعُت وألابدار الدزاطاث كلت هى اإلاىغىع لهرا الزخُازها أًػا الظبب ًسحع هما العاإلاُت، ألاطىاق في البتروٌ

هره  زالٌ عسف الجصائسي  الاكخطاد الن 2017 طىت ئلى 2000 طىت مً الدزاطت فترة ازترها وللد له، اإلاعالجت

مع  للخعامل حدًدة ضفدت فخذ مما اإلاُادًً ول مظذ حدًدة مسخلت ئلى زاللها مً دزل ئضالخاث عدة الفترة

الاكخطاد  مظذ التي وؤلاضالخاث الخغيراث هره على أهثر للخعسف مىا وزغبت اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز ملف

. الفترة هره ازترها الجصائسي 

 :اإلاىغىع أهداف.

 جلُُم أداء الاطدثمازاث هى الدزاطت هره مً السئِس ي الهدف فان اإلاىغىع هرا أهمُت جددًد على بىاءا

واللىاهين  وألاهظمت جدفلاتها حجم واطخعساع الجصائس، في الاكخطادي الىمى في مظاهمتها ومدي ألاحىبُت ودوزها

 التي والعساكُل الطعىباث أهم على حظلُـ الػىء مع لدشجُعها الجصائس جمىدها التي واإلاميزاث لها اإلاىظمت

 الخلٌى ا واكتراح (2017-2000)  مً الفترة زالٌ اإلاخىافسة البُاهاث مً مجمىعت على باالعخماد جىاحهها، وذلً

الجصائس  في جىاحهه التي واإلاشاول اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز أهظمت في اللطىز  أوحه لعالج همداولت ولخىضُاث

 .الدزاطت هخائج غىء على

 :الدزاطاث الظابلت

 ألاحىبي الاطدثماز على الىلي لالكخطاد الىمُت اإلاإشساث بعؼ ازس كُاض فازوق،  خىىن  -1

ت، الاكخطادًت علىم ولُت ، ماحظخير الجصائس،مرهسة خالت اإلاباشس،دزاطت  فسخاث حامعت والخجاٍز

 .2009/2010 عباض، طؿُف 

زالظ ئلهام، أزس اإلاخغيراث الاكخطادًت على الاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس ئعداد همىذج كُاس ي للجصائس  -2

 .2014/2015حامعت أم البىاقي . (2013-1990)للفترة 

، حامعت بً "الجصائس خالت"ؤلاكخطادًت  الخىمُت في اإلاباشس ألاحىبي ؤلاطدثماز بظعد خىُمت، أهمُت -3

 .2008/2009ًىطف بً زدة الجصائس
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 .2016/2017طعدي هىد، مداغساث الاطدثماز الدولي، حامعت مدمد بىغُاف، اإلاظُلت، . أ -4

دزي، الاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس والىمى الاكخطادي في الجصائس، حامهت أبي بىس بللاًد،  -5 مت كٍى هٍس

 .2010/2011جلمظان، 

ٌ  ؤلاكخطادي الىمى في دعم اإلاباشس ألاحىبي الاطدثماز زُالي زيرة، دوز  -6  خالت ئلى ؤلاشازة الىامُت مع بالدو

 .2015/2016، حامعت كاضدي مسباح، وزكلت، (2012-2000 ) للفترة جدلُلُت دزاطت - الجصائس 

 طىق  خالت اإلاالُت دزاطت طىق ألاوزاق أداء على اإلاباشس غير ألاحىبي الاطدثماز علبت زػير، أزس -7

. 2014/2015، حامعت زُػس، بظىسة، (2013-2008)الفترة  زالٌ اإلاالُت لألوزاق -كؿس-الدوخت

 : الدراسة في املستعملة وألادوات املنهج

 على اإلاىهج اعخمدها خُث اإلاعسوفت العلمُت البدىر في اإلاظخعملت اإلاىاهج على طىعخمد البدث، مىغىع إلاعالجت

 الجاهب ألاحىبي، أما اإلاخعللت باالطدثماز للمفاهُم عسع زالٌ مً الىظسي  الجاهب الخدلُلي في الىضفي

 ألاحىبي الاطدثماز ازس ًبين بىاء همىذج ًبين اللُاطُت بهدف و ؤلاخطائُت الؿسق  على الاعخماد فخم الخؿبُلي

   ،EVIEWSبسهامج  باطخعماٌ

:  في الدراسة املستعملة ألادوات

: آلاجُت ألادواث باطخعماٌ كمىا البدث هرا باهجاش كُامىا أزىاء

 س، مرهساث، مجالث، هخب، مً مساحع عدة اعخماد  .وؾىُت ملخلُاث جلاٍز

 أحل مً ؤلاهترهِذ بشبىت الاطخعاهت  ٌ في  ئًجادها علُىا التي ًخعرز الخدًثت الدزاطاث على الخطى

 .اإلاىخباث

 ٌالخىحُه وؾلب الاطدشازة أحل مً اإلاجاٌ في اإلاسخطين الجامعیين باألطاجرة الاجطا. 

 اإلاساحع مسخلف مً عليها مدطل وأزكام ئخطاءاث مً اإلاخىفسة البُاهاث جدلُل. 



 

 
 

وجل الري أعاهني على إثمام هرا العمل، أثقدم بجزيل الشكس   شكس  هللا عزبعد

والعسفان ألسحاذي الفاضل ًخلف عبدهللا الري ثفضل مشكىزا بقبىل إلاشساف على 

إعداد هره املركسة، وما قدمه من إزشادات وثىجيهات قيمة كاهد هبراسا ليعسف هرا 

ر.الببح الىىزر

كما أثىجه بالشكس إلى ألاساثرة ألافاضل أعضاء لجىة املىاقشة هره املركسة، وال 

ًفىثني في هرا املقام أن أثقدم بالشكس والحقدًس  لجميع أساثرة في كلية العلىم 

الاقحصادًة، العلىم الحجازية وعلىم الخسيير  على ما قدمىه من ثىجيهات خاصة 

أساثرة الاقحصاد الكمي، كما ال أوس ى أن أثىجه بالشكس إلى الرًن ساعدووي على إثمام 

ر.هرا العمل ولم ًدخسوا جهدا في مساعدجي

 

 

 

ر



ر
 له امللك وله الحمد وهى على كل ، والحمد هلل زب العامين السحمً السحيمبسم هللا

ش يء قدًس، وصلى هللا وسلم على سيدها محمد بً عبدهللا أشسف املسسلين، وخاجم 

أحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مبازكا فيه على جىفيقه لي إلهجاش  هرا العمل . الىبيئين

 . املخىاضع

وحتى جكىن أجمل ذكسي وحتى جكىن نهاًت البداًت برزة أمل قد جأحي معها بداًت 

جدًدة أزسل أجمل جحياحي وأصدق مشاعسي إلى مً كاهىا سىدي، الى مً كاهىا 

وقل زبي ازحمهما كما " شمىعا أضاءث لي دزب الطسيق إلى مً قال فيهما السحمان 

 .إلى زوح الىالدًً الكسيمين زحمت هللا حعالى عليهما" زبياوي صغيرا

 ".فاطمت"إلى عائلتي الصغيرة خاصت الكخكىجت الصغيرة 

 .إلى كل إخىحي وأخىاحي وإلى كل الرًً لم ًدخسوا مجهىدا في مساعدحي

إلى كل شمالئي وشميالحي بمدًسيت الخعمير والهىدست املعمازيت والبىاء الرًً قدمىا لي 

 .ًد العىن مً قسيب أو مً بعيد

 .إلى كل إخىاهىا في غصة

 .إلى كل مً وسخه ذاكسحي وليس قلبي

وفي ألاخير ال هيس ى أن هخقدم بأسمى معاوي الاحترام والخقدًس لكل مً قدم لىا ًد 

املساعدة في هرا العمل مً قسيب أو مً بعيد، وكان سبب في هجاحي وجمعخني بهم 

 .ألاقداز

ر



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاطار املفاهيمي حول الاستثمار

 ألاجنبي املباشر والغير املباشر
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:لخوولالاصخثمارل جىبيل ملباشرلألا اغيرل ملباشر إلاػارل مللاهيمي:ل الفصل ألاول

:لثمهيد

بهٟت ٖامت وؤلاؾدثماعاث ألاحىبُت بهٟت زانت مدىع بَخمام الباخثين و عحا٫  حٗخبر ؤلاؾدثماعاث

ما٫  . في ٧ل مً الضو٫ الىامُت واإلاخ٣ضمت ، وطل٪ مىظ بضاًت الىه٠ الثاوي مً ال٣غن اإلااضخي ألٖا

ؤلاؾدثماع ألاحىبي ٖلى وحه  و ٖلى َظا ألاؾاؽ ٧ان واحبا ٖلُىا في َظا الٟهل ؤن وٗٝغ باإلؾدثماع 

  الظي ٌٗخبر مىيٕى بدثىا الخهىم

ا ما ؤوحب ٖلُىا ج٣ؿُم َظا  و بهٟت ٖامت ًغج٨ؼ الجض٫ خى٫ حضوي َظٍ ؤلاؾدثماعاث و ما ًميَز

  : ًً عثِسخيمبدثينالٟهل بلى 

: ع  ألاحىبي ماَُت  الاؾدثما: اإلابدث ألاو٫ 

الاؾدثماع ألاحىبي : اإلابدـث الثاوي 
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:لل جىبيماهيةلالاصخثمار:ل ملبدحل ألاول

 الىاجج في الٗىامل اإلاازغة ؤخض ٌك٩ل ٧ىهه الخىمىي  الا٢خهاصي ألاصب في باَخمام الاؾدثماع  خٓي

جي،  في ؤلاَخمام طل٪ مٗالم وجبرػ، الضزل والاؾخسضام ٖلى جازغ الاؾدثماع ٖلى جُغؤ التي الخ٣لباث ؤن ٦ما الَى

 مٗاًير في ال٨بير الخىٕى ٖلى ًٞال الاؾدثماع، مؿإلت حٍٗغ٠ بكإن وجضازله وازخالٞه الىٓغ وحهاث حٗضص

ل.بك٩ل ٧امل به ؤلاإلاام ٖملُت نٗب مما جهيُٟه،

:للل جىبيملهوملالاصخثمار:ل ملؼطلل ألاول

 :لعامةلالاصخثمارماهية:ل الررل ألاول

 ٖىه ما جىلض الصخيء زمغة و الثمغة ٖلى الخهى٫  َلب ٧ىهه ًٖ ًسغج لم اللٛت في الاؾدثماع مٟهىم بن" 

  "1.هّماٍ و به ال٣ُام ؤخؿً بن ماله الغحل وزمغ

ً عؤؽ اإلاا٫ ؤو  ى  ٌٗخبر الاؾدثماع في هٓغ الا٢خهاصًين ٖملُت َاصٞت لخ٩ٍى اصة في طل٪ الغؤؾما٫، َو الٍؼ

ض مً الترار اإلااصي للبالص ىا٥ ٖضة بطن ٖملُت جٍؼ : لالؾدثماع حٗاٍع٠ َو

مُٗىت، بمٗجى ؤلاياٞت بلى  ػمىُت ٞترة زال٫ الغؤؾمالُت ألانى٫  ٖلى ؤلاهٟا١ " :به وٗجي ٞاالؾدثماع 

ت ، وؤلانالخاث...وآلاالث  اإلاٗضاث وحكمل اإلااؾؿت ؤنى٫  ٍغ ا مً  بلى بَالت جاصي التي الجَى يَر ٖمغ آلالت  ٚو

اصتها،  وبالخالي ألانى٫ ؤو اصة بظل٪ ٌٗخبر ٞهى ٍػ . 2"الخ٣ُ٣ي للمجخم٘  اإلاا٫ عؤؽ في الهاُٞت الٍؼ

ه خين  في ٠ُ ًٖ ٖباعة: بإهه آزغون ٖٞغ  هدى جىحُه لألمىا٫ ًٖ ٖباعة َى ؤو اإلاا٫ لغؤؽ اإلاىخج الخْى

 .3ا٢خهاصًت خاحاث بقبإ بلى جاصي اؾخسضاماث

ه ٖلُىف ٢غبٕى ٦ما٫ ٖلى ؤهه ٗٞغ ألمىا٫ مً ؤحل الخهى٫ ٖلى مىخىج ؤو  ا٦دؿاب ٧ل :"  َو

 4."بؾتهال٦ه

ٟين َاطًً بلى ًًاٝ و ه خُث الاؾدثماع آزغ مٟهىم الخٍٗغ لى  اللُبرالُىن   اإلا٨ٟغون  ٖٞغ                      عؤؾهم ٖو

Y-benard et J-ccolli.له الضزل اؾخسضام َى... خُاػة وؾاثل الاهخاج :" ٖلى ؤهه ت ؾل٘ بلى وجدٍى . 1"ججهيًز

                                                           
لم ؤخمض مدمض مدمض- 1 ت، ألاولى، الُبٗت ؤلاؾالمي، وال٣ٟه ال٣اهىن  بين م٣اعهت صعاؾت ، ال٣ٗاعاث مجا٫ في ألاحىبُت الاؾدثماعاث ، ؾٍى  ميكإة ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اإلاٗاٝع  23 م ، 2009 .،  باإلؾ٨ىضٍع

ؼ ٞهمي،-2 ت"٩َُل ٖبضالٍٗؼ  .956، م 1985،بيروث،02،صاع النهًت الٗغبُت،الُبٗت02،الُبٗت "وؤلاخهاثُت الا٢خهاصًت اإلاهُلخاث مىؾٖى

٣ا مى٣دت ههىم اإلاٛاعبُت، الضو٫  في لالؾدثماع ألاؾاؾُت ال٣ىاهين بىصَان، مىسخى- 3  10 م ، 2006 مضوي، صاع الجؼاثغ، ، حٗضًالتها ألخضار ٞو

اث ، صًىان"الجؼاثغ في الاؾدثماعاث ٢اهىن " ٦ما٫، ٖلُىف ٢غبٕى . - 4  -.02، م 1999الجامُٗت، الجؼاثغ،  اإلاُبٖى
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 بُٛت ججضًض م٣او٫  مً ًخم بهٟا١ ًٖ ٖباعة َى ":الاؾدثماع ؤن الجضًض الخىحه ؤصخاب اإلااع٦ؿُىن  ًغي  خين في

غ ؤو  .2ؤلاهخاجي اإلاا٫ الغؤؽ بلى الى٣ضي الغؤؾما٫ اهخ٣ا٫ ًٟؿغ والظي ؤلاهخاجي الجهاػ جٍُى

ل:لملهوملالاصخثمارل جىبي- الررل اثاوي

ىانغ ب٢خهاصًت ٖىانغ بين ججم٘ مغ٦بت ٖملُت ألاحىبي ؤلاؾدثماع ٌٗض   ؤن ؤزغي  بٗباعة ٢اهىهُت ؤزغي  ٖو

 ٖمىما ًغح٘ "ألاحىبي الاؾدثماع" مهُلر ؤن ٢اهىوي،بُض وألازغ ب٢خهاصي ؤخضَما ازىين، وحهين الاؾدثماع لهظا

م٨ً ؤلا٢خهاصي ال٣امىؽ ؤو ؤلا٢خهاصًت اللٛت بلى ؤؾاؾه في ٟه ٍو  بين ألامىا٫ عئوؽ بهخ٣ا٫" ؤهه ب٢خهاصًا حٍٗغ

ُٟها ب٣هض بلضًً  ٣ٖاعاث بمخال٥ ؤو عبدا، جضع مى٣ىلت ؤمىا٫ ؤو مالُت ؤوعا١ ٦كغاء مسخلٟت، ٖملُاث في جْى

ٗا، حُٗي ُٟها ب٣هض ؤو َع  في الى٣ىص ٦دٟٔ مثمغة ٚير ٖملُاث ؤو ٧اإل٢غاى مثمغة اثخماهُت ٖملُاث في جْى

ل3."والا٢خهاصي الؿُاسخي  الخىجغ الٓغوٝ في لها جخٗغى ٢ض التي لألزُاع جٟاصًا لإلًضإ بِذ ؤو مهٝغ

ٟه ًم٨ً ٦ما   ب٢خهاصًت مكغوٖاث بًجاص زال٫ مً اإلاا٫ عؤؽ زل٤ بلى تهضٝ ب٢خهاصًت ٖملُت بإهه حٍٗغ

ير ٖلى حٗمل صاثمت  مً ألاحىبي ؤلاؾدثماع حٍٗغ٠ ًسو ُٞما ؤما مالُت ٞىاثٌ جد٤ُ٣ و مسخلٟت بخخُاحاث جٞى

ٟه ُٞم٨ً ال٣اهىهُت الىاخُت  :ًلي ٦ما حٍٗغ

ير اإلاى٣ىلت ألامىا٫ ؤهه -  .٢اثم مكغوٕ في الخىؾ٘ ؤو بوكاء بلى تهضٝ التي اإلاى٣ىلت ٚو

 خضوص زاعج مىا٤َ حٛغاُٞت في الٗمل بلى الخ٨ىىلىحُت زبرجه ؤو اإلاكغوٕ ؤمىا٫ مً حاهب جىحُه ؤهه -

 .ألانلُت صولخه

٣ت ؤلاؾخٛال٫ في للمؿاَمت الضولُت الخضوص ٖبر ؤلاهخاج ٖىامل ؤخض بهخ٣ا٫ ؤهه -  مباقغ ؤلا٢خهاصي بٍُغ

 .مخميز ه٣ضي عبذ جد٤ُ٣ وب٣هض مباقغة ٚير ؤو

ت اإلااصًت ألامىا٫ ج٣ضًم ؤهه -  الضولت ًدمل حيؿُت ال مٗىىي  ؤو َبُعي شخو مً آلاصاءاث و واإلاٗىٍى

ير اإلاباقغ للمؿاَمت اإلاؿخ٣بلت  ما ب٢خهاصي بيكاٍ لل٣ُام بوكاٍئ ؾِخم ؤو ٢اثم مكغوٕ في مباقغة ٚو

 4.الؼمً مً م٣ٗىلت مضة زال٫

ٟه ًم٨ً ٦ما  5.البلضان  مً بلض ًمل٨ها مالُت إلاىاعص الخاعج في ًجغي  بؾخسضام ٧ل" اهه ٖلى حٍٗغ

ى٣ؿم ين بلى ألاحىبي ؤلاؾدثماع ٍو ل.اإلاباقغ ٚير ألاحىبي وؤلاؾدثماع اإلاباقغ ألاحىبي ؤلاؾدثماع هٖى

:لأهو رلالاصخثمارل جىبيل-ل الررل اثااح

                                                                                                                                                                                     
الؿٗىصًت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،  الٗغبُت واإلامل٨ت ومهغ الجؼاثغ بين م٣اعهت صعاؾت – الٗغبُت الضو٫  في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤَمُت" ًُٞل   ٞاعؽ- 1

: ه٣ال ًٖ. 04، م 2005الجؼاثغ،  والدؿُير، حامٗت الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت

- Y-benard et J-ccolli ,"Vocabulaire économique et financier" , édition de seuil, paris, 1976, p36.  

:  هٟـ اإلاغح٘ ه٣ال ًٖ-  2

50Nouveau dictionnaire économique et social , édition social, paris, 1981, p- 

ض- 3  4 م ، 2006 بيروث، الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغآػ "ال٣اهىهُت والًماهاث اإلاٗى٢اث ألاحىبي الاؾدثماع" الؿامغ مدمىص صٍع

غ في ألاحىبي الاؾدثماع صوع " الخُٟٔ، ٖبض ؤخمض نٟىث- 4 اث صاع "الخانت الضولي ال٣اهىن  ؤخ٩ام جٍُى ت الجامُٗت، اإلاُبٖى  2 م ، 2005 ؤلاؾ٨ىضٍع

ٛىػ، ٖلي جغحمت بغجان، حُل- 5 لي َػ ضاث، ميكىعاث "الضولي الاؾدثماع"م٣لض ٖو  7 م ، 1970 لبىان بيرػث ٍٖى
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ين مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت   :ًم٨ىىا الخمُيز بين هٖى

  .الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة -

الٛير اإلاباقغة  الاؾدثماعاث ألاحىبُت -

.لالاصخثمارل جىبيل ملباشرل-أألاال

 مً إلاا هاله هٓغا الضعاؾت، ٖىض والهٗىبت الخ٣ُٗض ٦ثيرة ٧ىهُت ْاَغة اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع  ٌٗض

ً، ال٣غن  مً ألازير الغب٘ بضاًت مىظ اَخمام  ٖىاًت ل٣ي ٣ٞض اإلاضًىهُت، لظا ؤػماث خضة جؼاًض بٗض وباألزو الٗكٍغ

  .الضولُت اإلاىٓماث ختى ؤو اإلاسخهين َٝغ مً ؾىاء زانت

Iل: ملباشر  جىبي الاصخثمار جعريف -ل

ل:لالاقحفادًين هظر ألاجهة مً (-I-1ل

 الاؾدثماع ألاحىبي إلاهُلر ماو٘ حام٘ حٍٗغ٠ بًجاص نٗىبت هي ب٣ىة اإلاُغوخت اإلاكا٧ل بخضي بنل

 اإلاالٟين واحهذ الهٗىباث التي زال٫ مً طل٪ ًبرػ بط ًخسظَا، التي وألاق٩ا٫ ألاهماٍ بزخالٝ بؿبب اإلاباقغ 

 الخٗاٍع٠ مً حملت ٖلى ٖغى ؾىٗغج ولظل٪ الٓاَغة، لهظٍ و٧امل قامل حٍٗغ٠ جدضًض في الا٢خهاصًين

 : ًلي ُٞما الا٢خهاص في وال٨خاب باإلا٨ٍٟغً الخانت

الضولي  صعاؾت الاؾدثماع في اإلاسخهين ؤَم ؤخض ٌٗخبر  والظي (John Dunning) ٌٗٝغ الا٢خهاصي 

 ٌٗخبر خُث ٚير اإلاباقغ؛ ألاحىبي باالؾدثماع ألازير َظا م٣اعهت مبضؤ مً اهُال٢ا اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع"

 ٖنها ًىجم ؤصاة ؤًًا الخام وبهما اإلاا٫ عؤؽ جهضًغ ٣ِٞ لِـ بمىحبها ًخم ؤصاة اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع

ت الخىُٓمُت  و والخبراث جىعٍض اإلاكغوٖاث، وجىُٓم بوكاء جخًمً ٧املت ن٣ٟت  اإلاا٫ الغؤؽ وجإَُل ؤلاصاٍع

 الٛالب في جهاخبها الخام اإلاا٫  لغؤؽ الضولُت الخغ٦ت في الٟغصًت الخانُت (Dunning)البكغي، ٦ما  ًا٦ض 

 .1"اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٚير  ؤزغي  بُغ١  الاهخ٣ا٫ ونٗبت ٖالُت و٦ٟاءاث زبراث

  والٟىاثض اإلاؿدثمغ ٖلى اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع مٟهىمه ع٦ؼ ٣ٞض(لGregory Manikiw) ؤما 

ً الخهى٫  ًخى٢٘ ما بلض في ٣ًىم ٖىضما " :ؤهه ًغي  ٞهى الاؾدثماع، ٖملُت مً اإلاخد٣٣ت  ٖىاثض ٖلى اإلاؿدثمٍغ

٣ت ًمثل ٦ما اؾدثماعاتهم، م ٖلى الضو٫  همى بلى جاصي ٍَغ  َظٍ مً اإلاخد٣٣ت مً الٟىاثض حؼءا ؤن مً الٚغ

ت الخض٣ٞاث اصة ًاصي ال و٢ض ألاحاهب اإلاال٨ين بلى حٗىص ؾٝى الاؾدثماٍع  اإلاا٫، عؤؽ مً الا٢خهاص مسؼون في بلى ٍػ

                                                           

غوخاث ميروهىٝ، .ؤ - 1 غ الخانت ألَا اث صًىان الخؿين، ٖبض ج٣ي مدمض ٖلى : جغحمت الجيؿُاث، اإلاخٗضصة الكغ٧اث بخٍُى  الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى

 92 م ، 1986
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لى ٣ت اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٌٗخبر الٗمىم ٖو   ٍَغ
ًا
 الخ٣ىُاث لخٗلم ال٣ٟيرة الضو٫  حؿخسضمها خضًثت وؿبُا

 .1"الضو٫  اإلاخ٣ضمت في بؾخٗمالها الغاثج واإلاخُىعة الجضًضة

ه   ٞغ  اصاعة . ٖلى الؿُُغة بلى ؤؾاسخي بك٩ل الغامُت اإلاا٫ عؤؽ في الخدغ٧اث " :ًمثل  بإهه(Kojima)ٖو

 2 "ألاحىبُت الكغ٧اث ؤعباح

ه  خين  في  مؿدثمغ َٝغ مً قغاء :٧ل مً ًدك٩ل الظي الاؾدثماع " : بإهه(Bernard Guillochon)ٌٗٞغ

 لغئوؽ والا٢تراى ؤلا٢غاى ؤو الٟغوٕ، مً  ٕٞغ لٟىاثض الاؾدثماع بٖاصة ؤو اإلايكإ، بلض زاعج في مىحىص لغؤؾما٫

غوٖها ألام اإلااؾؿت بين ألامىا٫  .3"ٞو

ه (برثان جيص)  ؤما إزظ ٖلى (ؤلاقغاٝ )الؿُُغة ٌؿخلؼم الظي الاؾدثماع ":بإهه ُٞٗٞغ  َظا اإلاكغوٕ، ٍو

ت باإلاكاع٦ت وخضٍ اإلاؿدثمغ مً ماؾؿت بوكاء ق٩ل الاؾدثماع ت،  ٚير ؤو اإلادؿاٍو   ًإزظ ؤهه ٦ما .اإلادؿاٍو
ًا
 ؤًًا

. 4 "٢اثم إلاكغوٕ حؼجي ؤو ٦لي قغاء بٖاصة ق٩ل

 ًٖ ألاحىبي اإلاباقغ لالؾدثماع مٟهىمهم في الٗغب وال٨خاب الباخثىن  ًسخل٠ ال ألاخىا٫ مً خا٫  وبإي

م، ه ٣ٞض ٚيَر  ٧ل ؤو مً ألاحىبي لجؼء اإلاؿدثمغ جمل٪ ٖلى ًىُىي   الظي":بإهه (قدف أبو  اضالم عبد) ٖٞغ

جي م٘ اإلاؿدثمغ اإلاكغوٕ بصاعة في باإلاكاع٦ت ٢ُامت بلى باإلياٞت اإلاٗين، اإلاكغوٕ في الاؾدثماعاث  خالت في الَى

 ًٖ ًٞال الاؾدثماع، إلاكغوٕ مل٨ُخه اإلاُل٣ت خالت في والخىُٓم ؤلاصاعة ٖلى ال٩املت ؾُُغجه ؤو اإلاكتر٥ الاؾدثماع

ل ألاحىبي اإلاؿدثمغ ٢ُام الضو٫  بلى اإلاجاالث حمُ٘ في الخ٣ىُت والخبرة والخ٨ىىلىحُا اإلاالُت  اإلاىاعص مً ٦مُت بخدٍى

 .5"اإلاًُٟت

٘ بوكاء ًخًمً اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع" :بإن ٣ًى٫  (عجمي هيص) ؤما  ٘ ؤو جىؾُ٘ حضًضة مكاَع  اإلاكاَع

 الخ٤ ا٦خخاب م٘ ؤخضي الكغ٧اث في ألؾهم امخال٦ه ؤم ألاحىبي للمؿدثمغ بال٩امل مملى٦ت ؤ٧اهذ ؾىاء ال٣اثمت

غا٤ٞ ٖلُه والغ٢ابت اإلاكغوٕ إلصاعة  بٗملُاث وال٣ُام واإلاهاعاث واإلاىاعص اهخ٣ا٫ الخ٨ىىلىحُا اإلاظ٧ىع  الاؾدثماع ٍو

لُه اإلا٠ًُ، البلض في مخ٩املت بهخاحُت ٖلُه  والغ٢ابت اإلاكغوٕ بصاعة في نالخُاث جمخل٪ ؤحىبُت وحىص َُإة ٞةن ٖو

ل جؼوٍضٍ ٖلى هٟؿه الى٢ذ في ألاولُت و٢اصعة واإلاىاعص بالخ٨ىىلىحُا وجؼوٍضٍ ت ٖال٢اث وب٢امت بالخمٍى  م٘ ٢ٍى

٘ ىُت اإلاكاَع ٗمل ؤحىبي، اؾدثماع ؤهه ٖلى اٖخباٍع ًم٨ً البلض اإلا٠ًُ في الَى  مىاٞؿت ؾى١  في الاؾدثماع َظا َو

٘ ألن  جامت ٚير ٘ الٛالب في هي الجيؿُت اإلاخٗضصة اإلاكاَع  6"مخٗضصة بلضان في ٖملُاتها جماعؽ ٦بيرة مكاَع

                                                           
1 -Gregory Manikiw , Principles of Economics, 4 th ed , Chaina , 2007, p561 .  

2 - Kojima Kiyoshi, Direct Foreign Investment, Guildfed, London: Billing and Sons. Ltd.,1982, p52. 
3 - Bernard Guillochon & Annie Kamecki, Economie Internationale, Edition Dunod, Paris,2006,P165. 

ضاث، ميكىعاث م٣لض، ٖلي جغحمت الضولي، الاؾدثماع بغجان،  حُل-4  1 م ، 1982 بيروث، ٍٖى

اث ٢د٠، ؤبى الؿالم  ٖبض- 5 ل هٍٓغ  13 م ، 2001 مهغ، الجامٗت، قباب ماؾؿت ألاحىبُت، الاؾدثماعاث وحضوي  الخضٍو

 تهاواو٩ٗاؾا الخىمُت .في الخاعحُت الاؾدثماعاث ؤَمُت خى٫  : الثاوي الٗالمي اإلااجمغ ومدضصاجه، حجمه : ألاعصن في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع عجمي، َُل- 6

ت، والٗلىم الا٢خهاص ٧لُت ألاعصوي، الا٢خهاص ٖلى  3 م ، 2001 ٖمان، ألاَلُت، ؤعبض حامٗت ؤلاصاٍع
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ل: ادألااية  ملىظمات بعع هظر ألاجهة مً-ل(I.-2ل

 ٌك٩لها ٖاإلاُا، التي لألَمُت هٓغا اإلاهُلر لهظا- الضولُت الهُئاث مً ٢ضمذ التي الخٗاٍع٠ حٗضصث ل٣ضلل

 : ًلي ما ط٦غ ًم٨ً حٗاٍع٠ مً حاء ما ؤَم ومً

ٖلى  (لUNCTAD)والخىمُت  للخجاعة اإلاخدضة ألامم ميكىعاث خؿب اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٌٗٝغل

ُٟاث":ؤهه لت ٖلى ًىُىي  ؤهه ٦ما مُٗىت، صو٫  في زابخت عؤؾمالُت مىحىصاث في ؤحىبُت  جْى  ألامض ٖال٢اث ٍَى

 ؤو ألاحىبُت الضولت الٗلُا مً والغ٢ابت مىحىصاجه، بصاعة في الخ٤ له ٩ًىن  ؤزغي  صولت في اإلاؿدثمغ مىٟٗت ح٨ٗـ

  ؤلا٢امت صولت مً
ًا
  اإلاؿدثمغ ٧ان ؤًا

ًا
 1 ." قغ٦ت ؤم ٞغصا

  " بإهه ألاحىبي الاؾدثماعل(I.M.F)الضولي  الى٣ض نىضو١  خضص ٣ٞض ؤلاخهاثُت  ولألٚغاى
ًا
   بطا مباقغا

دُت ال٣ىة ؤو الٗاصًت ألاؾهم مً ؤ٦ثر  ؤو ( % 10 )ألاحىبي اإلاؿدثمغ ؤمخل٪  مؿاَمت لكغ٦ت .ألاؾهم  لخملت الخهٍى

 .2 "اإلاؿاَمت ٚير للكغ٧اث ٌٗاصلها ما ؤو

ذ ٣ٞضل (W.T.O) الٗاإلاُت  الخجاعة مىٓمت  ؤما  وكاٍ ًدضر ؤهه ٖلى اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٖٞغ

  (ألام البلض)ما  بلض في م٣ُم مؿدثمغ ًمخل٪ ٖىضما
ًا
 3.بصاعتها ب٣هض . (اإلا٠ًُ البلض)آزغ  بلض في بهخاحُت ؤنىال

خه  ٦ما غاى الاؾدثماع ":ؤهه  ٖلى(O.E.C.D)والخىمُت  الا٢خهاصي الخٗاون  مىٓمت ٖٞغ  ٖال٢اث بىاء . أٚل

  ٞٗا٫ جإزير مماعؾت بةم٩اهُت حؿمذ صاثمت ا٢خهاصًت
ًا
ا  4. "بصاٍع

ه خين  في اث ميزان بةٖضاص اإلا٩لٟت اإلاداؾبُت الهُئت حٗٞغ ٩ي، اإلاضٖٞى  جخم الخض٣ٞاث التي ٧ل ":بإهه ألامٍغ

 بلض في َامت اإلا٣ُمين بدهت جمخ٘ قٍغ ؤحىبُت قغ٦ت مل٨ُت مً لجؼء حضًضة خُاػة ٧ل ؤو ؤحىبُت، قغ٦ت بلى

 اإلاخدضة الىالًاث ٟٞي بلض آلزغ مً اإلال٨ُت َظٍ وؿبت جسخل٠ خُث الكغ٦ت، َظٍ مل٨ُت يمً وطل٪ اإلاؿدثمغ

٨ُت  ٌٗخبر ألن ٦ُٟلت ألاحىبي اإلاؿدثمغ َٝغ .مً  ما ماؾؿت في ( % 10) جخجاوػ  التي الخُاػة وؿبت ؤن هجض ألامٍغ

. 5"مباقغ ؤحىُا الاؾدثماع َظا

ذ ٣ٞض الاؾدثماع لًمان الٗغبُت اإلااؾؿت  ؤما ت الخض٣ٞاث ":بإهه اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٖٞغ  مجمٖى

ت ألامىا٫ عئوؽ اهخ٣ا٫ هدُجت الىاقئت  اإلاغحاة، اإلاىاٞ٘ ألاعباح وجد٤ُ٣ لخُٗٓم اإلاؿخ٣بلت، ألا٢ُاع بلى الاؾدثماٍع

                                                           
1 - UNCTAD, Investment regimes in the Arab word ISSUES and policies, united nation, New York & Genève, 2000, P.15. 

2 - UNCTAD, world Investment Report 2004 : The shift Towards services, Geneva andnew York , 2004. p 345. 

، الهين الضولُت والخجاعة اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع الٟٛاع، ٖبض  َىاء- 3
ًا
 14 م ، 2002 بٛضاص، الخ٨مت، بِذ ؤهمىطحا

4 -ESCWA, The Role of Foreign Direct Investment In Economic Development In Escwa Member Countries , U. N, New York, 2000, P 14. 

5 -H. Peter et P. Themas, Economies Internationale,10 eme Edition, Economica, Paris, 1996, P82.  
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٘ إل٢امت اإلادلي اإلاا٫ عؤؽ م٘ باإلاكاع٦ت ل اؾدثماعي  ؤهه وكاٍ ؤو ألا٢ُاع جل٪ في اإلاسخلٟت اإلاكاَع  ٣ًىم ألاحل ٍَى

  .1"وال٣غاع باإلصاعة الاؾخ٣ال٫ الٟٗلُت ؤو اإلاكاع٦ت ٣ًهض م٠ًُ ؤحىبي ٢ُغ في ؤحىبي مؿدثمغ به

 
ًا
 :ماًلي اؾخيخاج ًم٨ً ؾب٤، ما مً  وبهُال٢ا

 ل اؾدثماع ًٖ ٖباعة َى اإلاباقغ ألاحىبي ؾدثماعالا  ألاحل؛ ٍَى

 جىُٟظٍ؛ ٖلى الجيؿُاث مخٗضصة قغ٧اث حؿهغ ما ٚالبا اإلاباقغ ألاحىبي ؾدثماعالا 

 ٘اإلاؿدثمغ  مكاع٦ت بكٍغ للمكغوٕ، الجؼجي ؤو ال٩امل الخمل٪ بد٤ اإلاباقغ ألاحىبي اإلاؿدثمغ ًخمخ

 الخالت؛ َظٍ في اإلادلي

 اإلاكغوٕ اإلاا٫ عؤؽ مً ٞى١  ٞما % 10 خهت جمثل  
ًا
خباع ٖخبت و مُٗاعا   الاؾدثماع اٖل

ًا
 .ؤحىبُا

 ؤن الاؾدثماع ال٣ى٫  ًم٨ً الضولُت، واإلاىٓماث الا٢خهاصًين مً ل٩ل الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ زال٫  مً

ل الاؾدثماع مً الىٕى طل٪ ًٖ ٖباعة اإلاباقغ ألاحىبي ٘ ٖلى ًىُىي  الظي ألاحل، ٍَى  اإلاؿدثمغ ًخىلى ب٢امت مكاَع

كتٍر البلض اإلا٠ًُ، يمً بصاعتها  ٖلى ٌٗمل ٦ما حؼجي، ؤو ٧امل بك٩ل امخال٦ها ألاحىبي  خهت ج٩ىن  ؤن َو

  الاؾدثماع ًخم اٖخباع ختى اإلاكغوٕ اإلاا٫ عؤؽ في (% 10 )جٟى١  ألاحىبي اإلاؿدثمغ
ًا
 .ؤحىبُا

 :ًلي ما مً جدك٩ل اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع الغثِؿت اإلا٩ىهاث ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع 

 ى :به  ملضاهم  ملاو رأش البلض )آزغ  بلض في مٗين مكغوٕ مً خهت بكغاء ألاحىبي اإلاؿدثمغ ٢ُام  َو

خًمً. 2 (ألام البلض)ألانلي   بلضٍ ٚير (اإلا٠ًُ قغاء  ؤو حضًضة ؤنى٫  بىاء به اإلاؿاَم اإلاا٫ عؤؽ ٍو

 إلاىذ اإلاال٪ ٖاصة ٧اُٞت الخهت َظٍ ج٩ىن  ٖامت و٣٦اٖضة والاهضماج، الخُاػة بلى باإلياٞت ٢اثمت ؤنى٫ 

 اإلاكغوٕ بصاعة ٖلى الٟٗلُت الؿُُغة مً صعحت ألاحىبي

 وألاعباح ٚير ألاؾهم ٦إعباح اإلاىػٖت ٚير ألاحىبي اإلاؿدثمغ خهت في  وجخمثل: صخثمارها  ملعاد  رباح 

ا بٖاصة ًٟترى اإلاؿاَمت الكغ٧اث مً اإلادخجؼة ألاعباح َظٍ ٞمثل ألاحىبي، اإلاؿدثمغ بلى اإلاٗاصة  اؾدثماَع

 3.اإلا٠ًُ البلض ا٢خهاص في

                                                           
 ألاوؾِ الكغ١  في بلضان الا٢خهاصي الىمى بق٩الُت : خى٫  الضولي اإلالخ٣ى الىامُت، ألا٢ُاع ٖلى وآزاٍع اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ال٩ىاػ، مدمىص ؾٗض - 1

٣ُا  وقما٫ مبر15-14الجؼاثغ،  ألاوعاسخي، ٞىض١ -ؤٍٞغ  .- 337 م ، 2005  هٞى

2 - ESCWA , comparatives study of National strategies and policies with Regard toلForeign Direct لInvestment in the ESCWA 

Region , U. N, New York, 2001, P 3. 
3 - UNCTAD, world Investment Report 1996 : Investment , Trade and International 

policy Arrangements , Geneva and New York , 1996 , pp 219-220 
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 م)الكغ٦ت ألانلُت بين بال٣غوى الكغ٦ت، صازل الضًً مٗامالث  جخمثل : اشرلة د خص  اقرألاض
ًا
 (ألا

غوٖها، وحكير لت ال٣غوى بلى ٞو اإلا٠ًُ،  البلض ٚير في والكغ٧اث الضو٫  مً ألاحل ال٣هيرة ؤو الٍُى

 1.اإلاباقٍغً اإلاؿدثمٍغً بين ألامىا٫ عئوؽ ا٢تراى بلى بياٞت

 ٖلى اإلاباقغ يهُمً ألاحىبي الاؾدثماع م٩ىهاث مً ٦م٩ىن  به اإلاؿاَم اإلاا٫ عؤؽ حجم ؤن اإلاالخٔ  ومً

 ؤما ،اإلاباقغ الاؾدثماع ألاحىبي جض٣ٞاث مجمٕى زلثي هدى ههِبه بلٜ الدؿُٗيُاث ٣ٖض  ٟٞي .الٗالمي اإلاؿخىي 

 صازل لل٣غوى (23% ).اإلاخىؾِ  في ٩ٞاها اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع م٩ىهاث مً آلازٍغً الك٩لين خهت

ا اإلاٗاص لألعباح (% 12) و الكغ٦ت، ا اإلاٗاص ألاعباحلاؾدثماَع ل.2اؾدثماَع

IIلدألا فعلالاصخثمارل جىبيل ملباشرل-ل.

  اإلابدث َظا  ًدىاو٫ 
ًا
  ٖغيا

ًا
ألاحىبُت اإلاباقغة،  الاؾدثماعاث وجهضًغ الؾخيراص الضاٞٗت لألؾباب مٟهال

 التي والُٗىب ببغاػ اإلاؼاًا زال٫ مً الاؾدثماع، مً الىٕى َظا ًخسظَا التي ألاق٩ا٫ مسخل٠ جدلُل ؾِخم ٦ما

  اإلاًُٟت،  ؤو الضولت ألاحىبي اإلاؿدثمغ هٓغ وحهت مً وطل٪ ألاق٩ا٫ مً ق٩ل ٧ل ٖليها ًىُىي 
ًا
 الخٗغى ٖلى ًٞال

 لخجؿُضٍ ألاؾاؾُت وألاصاة اإلاباقغ، ألاحىبي ؤق٩ا٫ الاؾدثماع ؤَم ؤخض ألنها جمثل الجيؿُاث اإلاخٗضصة للكغ٧اث

 .الىا٢٘ ؤعى ٖلى

 ؤو لغؤؽ اإلاا٫، اإلاهضعة بالضولت ألامغ حٗل٤ ؾىاء اإلاباقغ ألاحىبي باالؾدثماع لل٣ُام ٖضًضة صواٞ٘ ها٥ٞهل

ب التي اإلاؿخىعصة اإلاًُٟت الضولت حاهب مً لى ،مً الاؾدثماعاث الىٕى َظا مثل اؾخ٣ُاب في جٚغ  الٗمىم ٖو

ين بين الخٟغ٢ت ًم٨ً  .اإلاباقغ الاؾدثماع ألاحىبي ٢غاع ؤحلها مً ًهضع التي الضواٞ٘ مً هٖى

II-1)زال٫ مً ألاحاهب اإلاؿدثمٍغً صواٞ٘ ؤَم ٖغى ًم٨ً:ل ملباشر  جىبي الاصخثمار ثفدًر دألا فع-ل 

 : آلاجُت ألاؾاؾُت الٗىانغ

 صٞ٘ مهما في صوعا والخجاعي  الا٢خهاصي اليكاٍ َبُٗت جلٗب:  ألا احجارة الاقحفادي  ايشاغ ػبيعة 

ىُت، الخضوص ٖبر وكاَه مؼاولت بلى اإلاؿدثمغ ٗت اليكاٍ ؤهماٍ بٌٗ َىا٥ ؤن بط الَى  حؿخلؼم الخل٠ التي الؿَغ

 ؤلاهخاحُت وه٣ل وخضاجه مالثمت اؾتهال٥ ؤؾىا١ ًٖ  بالبدث -ؤلازٟا١ جالقي  ولٛغى -اإلاىخج ٢ُام يغوعة

٣ُت  .3ٞيها ؤلاهخاج ومباقغة بليها مٗين ما٫ عؤؽ ؤو والدؿٍى

                                                           
 15 م ،صابق مرجع الٟٛاع، ٖبض  َىاء- 1

2 - UNCTAD, world Investment Report 2005 : Transnational Corporations and the 

Internationalization of R & D, U. N, New York, 2005, p 8. 
ض-  3  76 م ، 2006 بيروث، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ال٣اهىهُت، والًماهاث اإلاٗى٢اث ألاحىبي الاؾدثماع الؿامغاجي، مدمىص صٍع
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 اصة جخد٤٣ل : اعو ئد زيادة  ٖىانغ ميزة اهسٟاى مً الاؾخٟاصة حُٗٓم زال٫ مً الاؾدثماع ٖىاثض في الٍؼ

 خُث اإلاخ٣ضمت، البلضان الٗاملت في باألًضي ٢ىعهذ ما بطا الٗاملت ألاًضي عزو :مثل  اإلاًُٟت الضو٫  في الخ٩لٟت

 مسهو ٚير بإهه بهخاحها والتي ًخميز اإلاًُٟت، البلضان في اإلا٣امت الٟغوٕ ْهىع  في صوع  الخانُت لهظٍ ٧ان

 .اإلاخ٣ضمت البلضان هدى الخهضًغ بلى مىحه َى وبهما اإلادلي لالؾتهال٥

  ؤن هجض الخدلُل لهظا  وجبٗا
ًا
٨ُت الكغ٧اث مً ٦ثيرا  بلى الضو٫  ؤلاهخاحُت ٖملُاتها بى٣ل ج٣ىم مثال ألامٍغ

٨ُت، اإلاخدضة للىالًاث اإلاجاوعة ٚير ؤو اإلاجاوعة غة جخميز التي ألامٍغ  ؤحىعَا، واهسٟاى مؿخىي  ٞيها الٗمالت بٞى

  آن في مد٣٣ت الؿُا١ َظا والُاباهُت ألاوعوبُت الكغ٧اث ؤٚلب وحٗخمض
ًا
  واخض اؾدثماعا

ًا
ىاثض مًمىها  ٦ما ٖالُت، ٖو

ت الى٣ل ووؾاثل الُا٢ت و٧ل٠ ٧اإلاىاص ألاولُت ألازغي  ؤلاهخاج ٖىانغ بكإن هٟؿه باالججاٍ ًازظ  ،1الخ...الًغوٍع

ٟاءاث مً ألاحىبُت حؿخُٟض الكغ٧اث ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت بُت ؤلٖا لُت اإلاالُت والخىاٞؼ الًٍغ التي  والخمٍى

 .في حظبها الغاٚبت الضو٫  مً ٦ثير جمىدها

 ًدملها ؤلاهخاج والتي ألاحىبُت الكغ٧اث اؾدثماعاث بليها جخٗغى التي اإلاساَغ ج٣لُلل : ملخاػر ثخليع 

اصة ،الخإمُم الخغب: مثل واخض بلض في  مً ا٦بر ٖضص ٖلى واهدكاع الاؾدثماعاث ٞخىػٕ الخ... الجمغ٦ُت الغؾىم ،ٍػ

ىب ألاصوى للخض اإلاساَغ جل٪ جذجُم ٖلى ٌٗمل الضو٫    2.اإلاٚغ

 الكغ٦ت وكاَها َظٍ ٞخى٣ل ما، قغ٦ت وحىص اؾخمغاع لضعحت تهضًض الضازلُت اإلاىاٞؿت حكخض ٢ض ؤهه  ٦ما

 ؤلام٩ان ٢ضع ألاحىبي ًداو٫  اإلاا٫ ٞغؤؽ الخضة، بىٟـ اإلاىاٞؿت ٞيها جىحض ال ؤزغي  صو٫  ؤو صولت بلى مىه حؼء ؤو

 جخٗغى ٢ض التي الا٢خهاصًت لألػماث .الؿلبُت  الاو٩ٗاؾاث مً ًدض ٧ي مسخلٟت وؤؾىا١ صو٫  في اؾدثماعاجه جىػَ٘

 3. الىاخضة الؿى١  لها

 اإلاؿتهل٨ين والؼباثً اَخماماث : َما ؤؾاؾين ٖاملين ٖلى الكغ٧اث مبُٗاث حٗخمض :ل ملبيعات زيادة 

بت بسضماتها ؤو بمىخجاتها اصة بن الكغاء، ٖلى وال٣ضعة والٚغ  زاعج مخٗضصة الجيؿُاث الكغ٦ت مبُٗاث وجىؾ٘ ٍػ

غاث الاؾخٟاصة مً وبهضٝ.الضولُت لألٖما٫ ألاؾاسخي الهضٝ ًمثل حٗمل بها التي الضولت هُا١  باألحجام ؤلاهخاج ٞو

به ال الظي ٞاثٌ ؤلاهخاج لخهٍغ٠ اإلادلي الؿى١  ٚير ؤؾىا١ ًٖ البدث ًجب ٞاهه ال٨بيرة،  صولت ؾى١  ٌؿخٖى

غ ٖضم خالت وفي واخضة،  اإلا٣ُضة الؿُاؾاث ؤو الخهضًغ ج٩ال٠ُ بؿبب اعجٟإ نٗىبتها ؤو ؤلام٩اهُت َظٍ جٞى

 صولتها لخخجاوػ  زاعج ؤلاهخاج بلى الكغ٦ت جلجا ٖضًضة وهي ألؾباب ؤزغي  ؤو ألازغي  الضو٫  َٝغ مً لالؾخيراص

 .الظ٦غ الؿاب٣ت ال٣ُىص

                                                           
 7 م الؿاب٤، اإلاغح٘  هٟـ-1

ؼ، ٖبض  مدمض- 2  24 م ؾاب٤، مغح٘ الٍٗؼ
ض- 3  7 م ، ؾاب٤ مغح٘ الؿامغاجي، مدمىص  صٍع
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 بهخاحهم وزضماتهم وم٩ىهاث مىخجاتهم ًٖ واإلاىػٖىن  اإلاىخجىن   ًبدث :ثوفيرها ألاطمان  ملو رد ثدضين 

 وألاؾٗاع والجىصة وبال٨مُت اإلاىاص وألاحؼاء لهظٍ اه٣ُإ صون  اإلاؿخمغ الخض٤ٞ يمان وبهضٝ ألاحىبُت، الضو٫  في

ىبت،   .ال٨بير الدجم طاث اإلابُٗاث جد٤ُ٣ وبالخالي اإلاٚغ

 مىاٞؿيها  ٖلى الخميز مً جم٨نها ؤو مىخجاتها حىصة جدؿين مً الكغ٦ت جم٨ً التي هي َظٍ ؤلاؾتراجُجُت 

اصة جد٤ُ٣ جًمً وبظل٪  1.وعبدُتها الؿى٢ُت خهتها في الٍؼ

 ٨ُت ٞغوٕ جاصي اإلاثا٫ ؾبُل  ٞٗلى : ملباشر  جىبي االصخثمار  ابطد صادر ت زيادة  الكغ٧اث ألامٍغ

  الخاعج في اإلااؾؿت
ًا
  صوعا

ًا
لُت بهخاج ًبلٜ بط اإلاخدضة، الىالًاث ناصعاث في َاما ٣ها ًخم التي الهىاٖاث الخدٍى  حؿٍى

ا التي ؤو ُٞه اإلاخىاحضة اإلا٩ان هٟـ في الكغ٧اث ٞغوٕ ٢بل مً  اإلاظ٧ىعة الٟغوٕ ٢بل مً الخاعج بلى ًخم جهضًَغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث بهاصعاث م٣اعهت ؤيٗاٝ زالزت بلى يٟٗين  2.الهىاُٖت اإلاىخجاث مً ألامٍغ

 مدلُت ما واحهذ مىاٞؿت بطا الخاعج في لها مهى٘ ب٢امت بلى الكغ٦ت جلجإ و٢ض : ألا احوصع  اىمو في  ارغبة 

 حؿخُٟض ختى مىه الاؾخيراص، ًخم الظي البلض الكغ٦ت جسخاع خُث الكغ٦ت، ؾٗغ مً ؤ٢ل بؿٗغ مؿخىعص َٝغ مً

 ؤن ٦ما باالؾخيراص، مىاٞؿيها بلى مؿخىي  البُ٘ ؤؾٗاع اهسٟاى زم ومً الخ٩ال٠ُ اهسٟاى مؼاًا مً ؤًًا هي

 الاؾدثماع هدى الخىحه بلى بالًغوعة ًاصي الىمى والخىؾ٘ في اإلاؿدثمغ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ًٖ اإلادلُت الؿى١  عجؼ

ىُت، ومً الخضوص ٖبر مىاٞظ ًٖ والبدث الخاعجي  الٗامل، َظا بَاع في وؿى٢ها ؤن ًم٨ً التي ألامثلت الَى

٨ُت قغ٧اث زالر مً  وهي  واخضة(Chrysler-لر ًسار) قغ٦ت ايُغاع  وهدُجت الؿُاعاث، نىاٖت في ٦بري  ؤمٍغ

 جماعؾان  اللخين(General-للموثورز جنر و (وقغ٦ت (Ford–لفوردل (قغ٦ت ؤمام ٧ل مً الى٢ٝى مً جم٨نها ٖضم

ىُت، الؿى١  في طاتها الهىاٖت  صٞ٘ الكغ٦خين ؤًًا مما الٛغبُت، ؤوعوبا صو٫  في اإلاباقغ الخجاعي  الاؾدثماع بلى الَى

 .اإلاظ٧ىعة الجٛغاُٞت اإلاى٣ُت في جابٗت قغ٧اث لهما، ٞغوٕ بوكاء بلى

 ا٢خهاصًا بدصجُ٘ اإلاخ٣ضمت الضو٫   تهخم: اهيمىة في ألا ارغبة  ملضخثمر ادألااة الاقحفادًة  اضياصة 

جي، ٖلى ا٢خهاصَا ٖضًضة بٟىاثض ٌٗىص الاؾدثماع َظا ؤن باٖخباع الخاعج في الاؾدثماع ٖلى قغ٧اتها  ؤهه بط الَى

 بإؾٗاع الخام اإلاىاص ٖلى وجإمين خهىلها الضولُت ججاعتها حجم وػٍاصة ؤمامها حضًضة ؤؾىا١ ٞخذ بلى ًاصي

ت الخُاة في وػٍاصة صوعَا الا٢خهاصي ويٗها جدؿين بلى  نهاًخه في ًاصي مما م٣ٗىلت،  ؤن ٦ما. 3الضولُت الخجاٍع

  َىا٥
ًا
بت في الىامُت جخمثل الضو٫  في الاؾدثماع بٗملُت جضٞ٘ زُٟت ؤؾبابا  ٞغى في اإلاخ٣ضمت للضو٫  الجامدت الٚغ

 الضو٫  بحباع  وبالخالي.الٗؿ٨غي  الاؾخٗماع مدل الاؾخٗماع الا٢خهاصي وبخال٫ الضولي، الا٢خهاص ٖلى الؿُُغة

 4.ألا٢ىي  إلاى٤ُ الخًٕى ٖلى الًُٟٗت

                                                           
ا ألازال٢ُت اإلاًٗالث الٗمغي، ِٖسخى ٚؿان- 1  ألاػمت جضاُٖاث :الضولي الؿاب٘  الٗلمي اإلااجمغ الجيؿُت، مخٗضصة الكغ٦ت ٖملُاث ؤَضاٝ جغاح٘ في وؤزَغ

ما٫ مىٓماث ٖلى الا٢خهاصًت  20 م  ألاعصن،  ،10/11/11/2009 – "آلاٞا١ -الٟغم -الخدضًاث "ألٖا
ؼ، ٖبض  مدمض- 2  2 م ؾاب٤، مغح٘ الٍٗؼ

ض-1  7 م ؾاب٤، مغح٘ الؿامغاجي، مدمىص صٍع
ما٫ بصاعة ُُٖت،ؤؾاؾُاث مغسخى َاَغ-  4  18 م ، 2000 ال٣اَغة، الٗغبُت، النهًت صاع ألاولى، الُبٗت الضولُت، ألٖا
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 ٞٗلى ؾبُل آزغ، بلى مؿدثمغ مً ًسخل٠ وجغجُبها الؿاب٣ت الٗىامل ؤَمُت صعحت ؤن بالظ٦غ والجضًغ

 ماؾؿت 2500 قمل خىالي والظي 2009 ٞبراًغ في ؤحٍغذ التي الضعاؾاث بةخضي الخام الاؾخبُان خؿب اإلاثا٫

 الخاعج في الاؾدثماع لل٣ُام بٗملُت الُاباهُت اإلااؾؿاث ٢غاع وعاء ال٩امىت الغثِؿُت ألاؾباب ؤن جبين ًاباهُت،

 : 1في جخمثل

 38.2 %  : اإلادلي الؿى١  جىؾُ٘ ؤو ؤلاهخاج ٖلى اإلاداٞٓت بعاصة . 

  32.1 : (جىاٞؿُت ؤ٦ثر ألاؾٗاع حٗل ؤي) الخ٩ال٠ُ ج٣لُو% 

 23.3 %: اإلادلُين اإلاؿتهل٨ين ؤطوا١ م٘ جخىا٤ٞ مىخجاث ج٣ضًم 

 6.4 %: ؤزغي  ؤؾباب 

 : ملباشر  جىبي الاصخثمار إصحير د دألا فع-ل(II-2لل

 اإلاباقغ، ألاحىبي الاؾدثماع لجلب جىاٞـ في والىامُت اإلاخ٣ضمت الضو٫  مسخل٠ ؤنبدذ ل٣ض

غح٘  2:آلاجُت الى٣اٍ في ٖغيها ًم٨ً والتي والضواٞ٘، ألاؾباب مً الٗضًض بلى طل٪ ٍو

 ل في عجؼ مً الىامُت الضو٫  حل حٗاويل :الاصخثمار -الادخار فجوة صد  ٌعجؼ الخىمُت، خُث زُِ جمٍى

ير ًٖ اإلادلي الاصزاع ل جٞى جي، لالؾدثماع ال٩افي الخمٍى ل بلى اإلاهاصع جلجإ ًجٗلها الظي ألامغ الَى  الخمٍى

اهاث اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع في جخمثل والتي الخاعحُت،  .وال٣غى الخاعحُت واإلاىذ وؤلٖا

اهاث جغاح٘ وؤمام ها الخاعحُت واإلاىذ ؤلٖا  بٌٗ الكغوٍ ٖلى واهُىائها الؿُاؾُت لالٖخباعاث وزًٖى

ت، ٖاصلت ٚير لإلٖاهت اإلاؿخلم البلض ًغاَا التي  مهاصع مً ٚيٍر ًًٟل ٖلى اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤنبذ وابتزاٍػ

ل اث اإلا٠ًُ البلض ًلؼم ال ؤهه طل٪ ألاحىبي، الخمٍى ، مالُت زاعحُت له بمضٖٞى
ًا
 مكغوٕ خ٤٣ بطا بال مؿخ٣بال

، اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع
ًا
 ؤو ؾلبُت ًٖ الىٓغ بٌٛ ٞىاثضَا م٘ حؿضص ؤن التي ًجب ال٣غوى ٨ٖـ ؤعباخا

ىبت ٚير الكغوٍ ٖلى ًىُىي  ال ألاحىبي اإلاباقغ الاؾدثماع ؤن هخاثجها، ٦ما بًجابُت  لبٌٗ اإلاهاخبت اإلاٚغ

اهاث جض٤ٞ  ًتزامً ؤن اإلاخى٢٘ ومً .الخاعجي الا٢تراى بها ًخميز التي مً الُٗىب زلٍى وبالخالي ألاحىبُت، ؤلٖا

ى ألاحىبُت، الٗمالث ٖلى خهىله م٘ اإلا٠ًُ، بلى البلض اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع  لالصزاع م٨مال ٌٗخبر ما َو

ل و٢ىة اإلادلي  .الخ٩ىماث جيخهجها التي الخىمُت زُِ صاٞٗت لخمٍى

                                                           
 الٗغبُت، الخلُج . لضو٫  الخٗاون  الٗامت إلاجلـ ألاماهت الخٗاون، مجلت الٗغبُت، البلضان في اإلاباقغة الُاباهُت الاؾدثماعاث ي٠ٗ ؤؾباب الخُاَي، ؤهِـ-  1

 79م ، 2010 ماعؽ ، 69 الٗضص
م ٖبض-  2  الا٢خهاصًت الٗلىم في  ، ؤَغوخت ص٦خىعا2008ٍ- 1996 : الٟترة زال٫ الجؼاثغي  الا٢خهاص ٖلى وآزاٍع اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع بٗضاف، ال٨ٍغ

 .58-56، م 2007/2008 الجؼاثغ، ميكىعة، حامٗت ٚير واإلاالُت، الى٣ىص :جسهو

ؼ، ٖبض مدمض - .  .30م  ؾاب٤، مغح٘ الٍٗؼ



اإلطار المفاهيمي حول االستثمار األجنبي المباشر والغير المباشر  : ...............الفصل األول
 

 

 17 

٘ اإلاغبدت هدى ًخجه اإلاًُٟت الضو٫  بلى الىاعص اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  طاث اإلاكاَع

جخيب الٗالُت، اإلاغصوصًت ل ٍو ٘ جمٍى اهاث اإلاالُت ال٣غوى ؤن خين اإلاغبدت في ٚير اإلاكاَع  ٢ض ألاحىبُت وؤلٖا

٘ في حؿخسضم لُه ؤو يُٟٗت مغصوصًت طاث مكاَع ل مهاصع ًٖ اإلاباقغ الاؾدثماع ألاحىبي ًخميز مىٗضمت ٖو  الخمٍى

 .اإلاالُت للمىاعص ألامثل الاؾخسضام الخىحُه و في الا٢خهاصًت الغقاصة مً ٖالُت بضعحت ألازغي 

 الىمى  إلخضار ألاؾاؾُت الٗىانغ مً الخضًثت الخ٨ىىلىحُا حٗخبر:ل لحدًثة  احنىواوجيا هقصل

٘ الا٢خهاصي   َى اؾخيراص الخ٩ال٠ُ وبإ٢ل الخ٨ىىلىحُا َظٍ ٖلى للخهى٫  ألا٢هغ والٍُغ٤ وجيرجه، وحؿَغ

ٗها ٖلى والٗمل م٩ىهاتها ُنها جَُى ٤ وجَى ٗض الاؾدثماع ألاحىبي اإلادلي، الا٢خهاص مخُلباث ٞو  مً اإلاباقغ َو

 الاؾدثماع َظا ًجلب ؤن مً اإلاٟترى الخ٨ىىلىحُا، خُث لى٣ل الىامُت الا٢خهاصًاث ؤمام اإلاخاخت الُغ١  ؤًٞل

ت واإلاهاعاث الدؿُير اإلاخ٣ضمت وهٓم اإلاخُىعة الخ٣ىُت والُغ١  الخضًثت ؤلاهخاحُت الٟىىن  ٣ُت واإلاالُت ؤلاصاٍع  والدؿٍى

ً في صوعٍ بلى باإلياٞت الخ،... اإلاٗانغة ب اإلاىاعص ج٩ٍى ت وجضٍع ُٟهم زال٫ مً ؾىاء اإلا٠ًُ، ال٣ُغ في البكٍغ  جْى

٘ للٗمل  اخخ٩ا٦ها حغاء مً اإلادلُت اإلااؾؿاث جيخهجه الظي اإلادا٧اة ؤزغ ًٖ ٍَغ٤ ؤو اإلاىجؼة صازل اإلاكاَع

 .ألاحىبُت بالكغ٧اث

 اث جدؿين في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٌؿاَمل: ملدفوعات ميز ن ألاطعية ثدضينل ً اإلاضٖٞى  في مىاٍػ

 جهضًغ ٖاثضاث ألامىا٫ ألاحىبُت، عئوؽ جض٤ٞ هي عثِؿُت ٢ىىاث زالزت زال٫ مً مباقغة بهىعة الىامُت الضو٫ 

ير الكغ٧اث، َظٍ  َظٍ ٍَغ٤ ًٖ ألاحىبي اإلاا٫ ٞخض٤ٞ عؤؽ .الىاعصاث إلخال٫ هدُجت الهٗبت الٗمالث وجٞى

 اإلاخُلباث اإلادلُت اإلاضزغاث حُٛي خُث ال الىامُت، الضو٫  منها حٗاوي التي اإلاؼمىت الٟجىة ٌٗالج الكغ٧اث

ت، اث وي٘ جدؿين ٖلى بًجابا ًى٨ٗـ مما الاؾدثماٍع  1.ميزان اإلاضٖٞى

 مً زال٫ وطل٪ البُالت مك٩لت خل في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٌؿهمل : ابؼااة مضحوول ثخليعل 

ير ٖلى ٢ضعجه  التي ًخم اإلاكغوٖاث في الٗمل ًٖ الٗاَلين حكُٛل بلى جاصي حضًضة ٖمل ٞغم جٞى

ا،الؾُما  الاؾدثماعي بسانُت اإلاكغوٕ جمخ٘ ؤو الىامُت، الضو٫  في الٗاملت الُض ج٩لٟت اهسٟاى ْل في بوكاَئ

  الٗاملت الُض اؾخسضام ٦ثاٞت
ًا
 .اإلاا٫ عؤؽ ٦ثاٞت مً بضال

 ب٢امت اإلاباقغ بلى ألاحىبي الاؾدثماع صزى٫  ًاصي :ل اوػني ألاإلاهحاج  اثابد  ارأصماو في  اتر لم زيادةل 

٘ ت مكاَع اصة ٖىه ًىجغ مما حضًضة، اؾدثماٍع  َظا ًى٨ٗـ ؤن ومً اإلاخى٢٘ لال٢خهاص اإلا٠ًُ ؤلاهخاحُت الُا٢ت ٍػ

ت جد٤ُ٣ في ًهب ؾب٤ ما اإلادلي، و٧ل ؤلاهخاج ٖلى متزامً و اًجابي بك٩ل ألامغ اَُت ػاٍو  للبلض الا٢خهاصًت الٞغ

 .اإلا٠ًُ

 ٧اإلاٗاصن وألاعاضخي ضخمت َبُُٗت مىاعص البلضان بٌٗ  جمخل٪ : اؼبيعية اطمو رد  مثص الاصحغالول 

ُت واإلاُاٍ الكاؾٗت الؼعاُٖت  ٧ل الؾخٛال٫ ال ج٨ٟي اإلاٗجي للبلض الظاجُت ؤلاهخاحُت الُا٢اث ؤن ٚير الخ،... الجٞى

                                                           
ت الىامُت، الضو٫  في الجيؿُت اإلاخٗضصة للكغ٧اث الا٢خهاصي الضوع  ٖميرة، ؾٗض مدمض-  1  ًىهُى والضعاؾاث،  البدىر مغ٦ؼ عجمان، ونىاٖت ججاعة ٚٞغ

 6 م ، 2011
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 م٨مال اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مً ًجٗل الظي ألامغ بًٗها، ؤو اإلاىاعص َظٍ
ًا
 ؤلاهخاحُت، الُا٢اث لهظٍ ٖىهغا

ٍغ ما زال٫ مً غ التي الُبُُٗت مً اإلاىاعص مم٨ً ٢ضع ا٦بر الؾخٛال٫ بم٩اهُاث مً ًٞى   البلضان َظٍ ٖليها جخٞى

 

 

III)ملباشر  جىبي الاصخثمار أشهاو ل-ل : 

 ق٩ل اإلاميزة ل٩ل والخهاثو اليؿبُت لألَمُت جبٗا وجخٗضص اإلاباقغة ألاحىبُت الاؾدثماعاث ؤق٩ا٫ جدباًً

ا ٖىامل، ٖضة بلى والخباًً الخىٕى َظا ؤؾباب وجغح٘ الاؾدثماع، َظا ؤق٩ا٫ مً  1: ٧اآلحي ًم٨ً بًجاَػ

 التي ٌؿعي وألاَضاٝ اإلاًُٟت، الضو٫  في اإلاُب٣ت الؿُاؾُت والىٓم والاحخماُٖت الا٢خهاصًت البجي  ازخالٝ-

 .اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع وعاء مً الحخظابها

ب التي ؤو الجيؿُاث، اإلاخٗضصة الكغ٧اث زهاثو ازخالٝ-  مباقغ ؤحىبي اؾدثماع بوكاء في جٚغ

 وؤَضاٝ الا٢خهاصي اليكاٍ ومجاالث ج٣ضمها التي الخضماث ؤو اإلاىخجاث ؤهىإ الكغ٦ت، حجم :مثل 

 .الخ....الكغ٦ت،

 .الؿى١  في اإلاىاٞؿت وصعحت وكاَه، ألاحىبي اإلاؿدثمغ ُٞه ًماعؽ الظي الا٢خهاصي اإلاجا٫ زهاثو-

 ألاعباح و٦ظا والٟىُت، والخ٣ىُت اإلاالُت، الاؾدثماع ومخُلباث اإلاخى٢ٗت، بالخ٩ال٠ُ جغجبِ  ٖىامل-

ت اإلاساَغ ٖلى ًٞال اإلايكىصة، ير الخجاٍع ت ٚو  .الخجاٍع

 الكغ٧اث هٓغ وحهت مً اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤق٩ا٫ ؤن َى بلُه ؤلاقاعة ججضع ومما

 ألن وطل٪ ٚؼوَا ؤو ألاؾىا١ لضزى٫  ؤؾالُب ؤو َغ١  ؤو مؿاعاث بمثابت َى الجيؿُت اإلاخٗضصة

 ق٩ل مً ؤ٦ثر الٗاإلاُت ألاؾىا١ ؤخض لضزى٫  ؾٗيها في جدبجى ٢ض الجيؿُت اإلاخٗضصة ؤو ألاحىبُت الكغ٦ت

 ؤ٦ثر ؤن بلى الخضًثت الضعاؾاث ؤٚلب ؤقاعث  و٢ض.2اإلاباقغ ٚير ؤو اإلاباقغ الاؾدثماع ؤق٩ا٫ مً

  اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤق٩ا٫
ًا
ا  :ًلي ُٞما جخمثل قُٖى

 III-1-) ملشترك لالاصخثمار : 

                                                           
ؼ، ٖبض مدمض-  1  .36-35  م ؾاب٤، مغح٘ الٍٗؼ
ت، الجامٗت، قباب ماؾؿت ألاحىبُت، لالؾدثماعاث اإلاسخلٟت وألاق٩ا٫ الؿُاؾاث ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض-  2  38م  ، 2001 ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ؤو صولخين ج٣ضخي باقترا٥ خُث ؤلاؾتراجُجُت، الخدالٟاث ؤق٩ا٫ مً ق٨ال اإلاكتر٦ت اإلااؾؿاث حٗض

غاى ؤو ؾل٘ بهخاج بٛغى الخام، ؤو الخ٩ىمي اإلاؿخىي  ٖلى ؤ٦ثر  ؤلا٢لُمُت الؿى١  ؤو اإلادلُت الؿى١  زضماث أٚل

غاٝ ج٣ىم ؤن ٖلى للخهضًغ، ؤو  اإلاا٫، عؤؽ مثل ل٣ُامه، الالػمت الٗىانغ مً بىهِب ُٞه اإلاكاع٦ت باإلاؿاَمت ألَا

ت، واإلاهاعاث الخىُٓمُت الخام، واإلاىاص ىىن  والدؿُيًر  مضي ٖلى اإلاكتر٦ت اإلاكغوٖاث ٞٗالُت وجخى٠٢ .ؤلاهخاج ٞو

ت ؾالمت البِئت  1 .٢ىة بمغا٦ؼ اإلادلُين الكغ٧اء وجمخ٘ الاؾدثماٍع

غي  ٣ُت ؤو بهخاحُت ٖملُاث ٖلى ًىُىي  اإلاكتر٥ الاؾدثماع ؤن(لTerPstraل ثيربضتر ) ٍو  صو٫  في جخم حؿٍى

٩ىن  ؤحىبُت،   جماعؽ صولُت قغ٦ت ٞيها الاؾدثماع ؤَغاٝ ؤخض ٍو
ًا
  خ٣ا

ًا
 ؤلاهخاحُت الٗملُت ؤو بصاعة اإلاكغوٕ في ٧اُٞا

 .ٖلُه ال٩املت الؿُُغة بضون 

٣ترح جي مدلي ؤو َٝغ مً ؤ٦ثر ؤو ؤحىبي َٝغ اقترا٥ خالت في ؤهه الكإن َظا في (ايلىجضحونل) ٍو  َو

ىُت قغ٦ت)  ؤو بهخاجي وكاٍ ؤو ؤي الؿى١  جىمُت ؤو ٢ضًمت ؤو حضًضة ؾلٗت بةهخاج لل٣ُام (طل٪ ٚير ؤو ٢اثمت َو

  ص ٌ٘ َظا ٞةن بالخ٨ىىلىحُا ؤو اإلاا٫ عؤؽ في باإلاكاع٦ت آزغ زضمي
ًا
 اؾدثماعا

 
ًا
ظا مكتر٧ا   ؤ٦ثر ٌٗض الاؾدثماع مً الىٕى َو

ًا
 ًدُذ بط ؤلاهخاج جغازُو ؤو الامخُاػ اجٟا٢ُاث مً جمُيزا

 2. اإلاكغوٕ بصاعة في اإلاكاع٦ت ألاحىبي للُٝغ .

مىما  3 :آلاجُت الجىاهب ٖلى ًىُىي  الاؾدثماع مً الىٕى َظا بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ٖو

 ل ٩ًىن  الاجٟا١ ين بين ألاحل ٍَى ين، َٞغ جي ؤخضَما اؾدثماٍع  وكاٍ بهخاجي ًماعؽ ؤحىبي وألازغ َو

 .اإلا٠ًُ البلض صازل

 جي الُٝغ ًمثل ت شخهُت ٢بل مً الَى  .الخام ؤو الٗام لل٣ُإ جابٗت ج٩ىن  ٢ض مٗىٍى

 ىُت قغ٦ت في خهت بكغاء مؿدثمغ ؤي ٢ُام ؤن ل بلى ًاصي َو اؾدثماع  قغ٦ت بلى الكغ٦ت َظٍ جدٍى

 .مكتر٥

 اإلاكغوٕ بصاعة في اإلاكاع٦ت بد٤ الاؾدثماع ؤَغاٝ ٧ل ًخمخ٘ ؤن البض الؿاب٣ت الخاالث حمُ٘ في. 

 ح٨ٗـ ألنها الجيؿُاث اإلاخٗضصة للكغ٧اث اإلاهمت الهُٜ مً اإلاكاع٦ت نُٛت ؤنبدذ ول٣ض

 اإلاىاعص ٖلى الخهى٫  مً اإلاًُٟت الضو٫  جم٨ً ألنها اإلاًُٟت، والضو٫  ألام الضو٫  بين ما الخىا٤ٞ

                                                           
 1 م ، 1995 ال٣اَغة، الٗغبُت، النهًت صاع اإلاكتر٦ت، اإلاكغوٖاث ا٢خهاصًاث الٟاع، مدمض ببغاَُم-  1
ما٫ بصاعة ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض-  2  2 م ، 1995 بيروث، واليكغ، للُباٖت الجامُٗت الضاع الضولُت، ألٖا
 الا٢خهاصًت،٧لُت الٗلىم في صولت ص٦خىعاٍ قهاصة لىُل م٣ضمت عؾالت الجؼاثغ، في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مىار ج٣ُُم ًدحى، ؾُٗضي-  3

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم - 65 م ، 2007 .  20 ٢ؿىُُىت، مىخىعي حامٗت الدؿُير، ٖو



اإلطار المفاهيمي حول االستثمار األجنبي المباشر والغير المباشر  : ...............الفصل األول
 

 

 20 

ت الخ٨ىىلىحُت ٘ ٖلى الجؼثُت ولى الؿُُغة في خ٣ها ًٖ جخسلى ؤن صون  مً وؤلاصاٍع  ٖلى ؤعاييها، اإلا٣امت اإلاكاَع

غح٘  اإلاخٗضصة مً الكغ٧اث الىامُت الضو٫  والؾُما اإلاًُٟت الضو٫  مى٠٢ بلى اإلاكاع٦ت خ٣ُ٣ت ْهىع  ؾبب ٍو

  ويٗذ بط الجيؿُاث
ًا
  جدٓغ الضو٫  بٌٗ ؤن ؤعاييها، ٦ما ٖلى اإلا٣امت اإلاكغوٖاث مل٨ُت ٖلى ٦ثيرة ٢ُىصا

ًا
 جماما

 .الجيؿُت اإلاخٗضصة الكغ٧اث وكاٍ

خمخ٘ جلخُهها ُٞما  ًم٨ً التي اإلاؼاًا مً بالٗضًض اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع باليؿبت اإلاكتر٥ الاؾدثماع ٍو

 1:ًلي

 ألاهىإ ؤ٦ثر مً ٌٗض  
ًا
 بالخمل٪ لهظٍ الكغ٦ت اإلاًُٟت الخ٩ىمت ؾماح ٖضم خالت في الكغ٧اث لضي جًُٟال

 ؤو البترو٫ ؤو ٧الؼعاٖت اليكاٍ الا٢خهاصي ومجاالث ؤهىإ بٌٗ في زانت الاؾدثماع، إلاكغوٕ اإلاُل٤

  ألاحىبي اإلاؿدثمغ جمل٪ ٖىاث٤ ٖلى وحىص خالت في ؤي الخٗضًً ؤو ال٨هغباء نىاٖت
ًا
  جمل٩ا

ًا
 إلاكغوٕ ٧امال

 .الاؾدثماع

 الاؾدثماع زانت ألازُاع بمكغوٕ جدُِ التي اإلاساَغ جسٌُٟ ٖلى الاؾدثماع مً الىٕى َظا ٌؿاٖض 

ت ٚير  .واإلاهاصعة الخإمُم مثل ججاٍع

 آلازغ الُٝغ ٧ان بطا زانت ألاحىبي الُٝغ ؤمام واإلاكا٧ل الهٗىباث مً ال٨ثير جظلُل ٖلى ٌؿاٖض 

جي ت الصخهُاث بخضي ؤو الخ٩ىمت َى الَى  .( خ٩ىمي بى٪ ؤو الٗام جابٗت لل٣ُإ قغ٦ت ) الٗامت اإلاٗىٍى

 ت ال٣ُىص ٖلى للخٛلب وؾُلت ٌٗض  ٖملُت وبالخالي حؿهُل اإلاًُٟت الضو٫  مً اإلاٟغويت والجمغ٦ُت الخجاٍع

  اإلاباقغ ؤلاهخاج زال٫ مً ؤؾىا٢ها صزى٫ 
ًا
 .الى٦الء ؤو الخهضًغ مً بضال

 اإلادلُت والخهى٫  ال٣غوى ٖلى للخهى٫  ألاحىبي الُٝغ مهمت حؿهُل الاؾدثماع مً الىٕى َظا ٌؿاٖض 

 .للكغ٦ت الالػمت ألاولُت الخام اإلاىاص ٖلى

 :في ٞخ٨مً اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع باليؿبت اإلاكتر٥ الاؾدثماع ُٖىب ؤما

 وؿبت ٖلى اإلادلي الُٝغ بنغاع خالت في زانت الاؾدثماع َغفي بين اإلاهالر في حٗاعى وحىص اخخما٫ 

ظٍ الاؾدثماع مكغوٕ في اإلاا٫ بغؤؽ اإلاؿاَمت في مُٗىت  .ألاحىبي الُٝغ جخ٤ٟ وؤَضاٝ ال ٢ض اليؿبت َو

 جي الُٝغ ٌؿعى ٢ض ظا ٌٗجي مكغوٕ مً ألاحىبي الُٝغ بنهاء بلى مُٗىت مضة بٗض الَى  اعجٟإ الاؾدثماع َو

ظا اإلاساَغة، صعحت  .اإلاٗين الى٢ذ في والىمى والاؾخ٣غاع الب٣اء في ألاحىبي اإلاؿدثمغ ؤَضاٝ م٘ ًدىافى َو

 ًازغ اإلادلي للمؿدثمغ والٟىُت اإلاالُت ال٣ضعاث اهسٟاى  
ًا
 الاؾدثماع لخد٤ُ٣ مكغوٕ ٞٗالُت ٖلى ؾلبُا

لت ؤَضاٞه  .ألاحل وال٣هيرة الٍُى

                                                           
 18 م ؾاب٤، مغح٘ :ألاحىبُت لالؾدثماعاث اإلاسخلٟت وألاق٩ا٫ الؿُاؾاث ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض-  1
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 جي الُٝغ ٧ان بطا   الَى
ًا
  جً٘ ؤن اإلادخمل ٞمً بالخ٩ىمت مخمثال

ًا
  ؤو قغوَا

ًا
٠ُ ٖلى ناعمت ٢ُىصا  لخْى

ل والخهضًغ  1. ألام الضولت بلى ألاحىبي بالُٝغ الخانت ألاعباح وجدٍى

 : في اإلاًُٟت للضو٫  باليؿبت اإلاكتر٥ الاؾدثماع مؼاًا جخمثل ٦ما

 اصة في ٌؿاَم بصاعجه ؤو وجىحيهه جىُٓمه ؤخؿً بطا الاؾدثماع مً الك٩ل َظا بن  ألامىا٫ جض٤ٞ عئوؽ ٍػ

 .الخ٨ىىلىحُت والخىمُت ألاحىبُت

 ؤزغي  مىاٞ٘ مً ًغجبِ بها وما للٗمل حضًضة ٞغم زل٤.  

 اث ميزان خؿينث اصة ٍَغ٤ ًٖ اإلاضٖٞى  الاؾخيراص مً الخض ؤو الخهضًغ ٞغم ٍػ

 ىين اإلاضًٍغً ٢ضعاث جىمُت  اليكاَاث م٘  وزلُٟت ؤمامُت عؤؾمالُت ا٢خهاصًت ج٩امل ٖال٢اث وزل٤ الَى

 2. اإلاًُٟت بالضو٫  اإلاسخلٟت والخضمُت الا٢خهاصًت

 :آلاجُت الى٣اٍ في جلخُهها ًم٨ً اإلاًُٟت للضو٫  باليؿبت اإلاكتر٥ الاؾدثماع ُٖىب خين في

 جي َٝغ ؤي مكاع٦ت ٖضم ٖلى ألاحىبي الُٝغ ؤنغ بطا الؿاب٣ت اإلاؼاًا اإلاًُٟت الضو٫  خغمان  في َو

 .الاؾدثماع

  
ًا
ىُت اإلاالُت ال٣ضعة اهسٟاى الخخما٫ هٓغا  مً ًهبذ مما اإلاكغوٕ حجم نٛغ بلى َظا ًاصي ٣ٞض الَى

  اإلادخمل
ًا
اصة الخانت، الضولت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في اإلاكغوٕ َظا بؾهاماث ج٣ل ؤن حضا  ٞغم مثل ٍػ

،٠ُ  .الخ ..الخ٨ىىلىجي الخدضًث الخْى

 ًاإلادخمل م  
ًا
غ ٖضم حضا جي َٝغ جٞى  ألاؾلىب الاؾدثماعي، َظا في الٟٗالت اإلاكاع٦ت ٖلى ٢اصع ٠٦ء َو

ظا ٘ حجم نٛغ بلى  ًاصي مما مدضوصة بم٩اهُاتها ج٩ىن  بط الىامُت الضو٫  مٗٓم مىه حٗاوي ما َو  اإلاكاَع

 .3ٖضصَا و٢لت اإلا٣امت اإلاكتر٦ت

 III-2بااهامص  ملمطوك  جىبي الاصخثمار (-ل: 

  ألاهىإ ؤ٦ثر "مً اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مً الىٕى َظا ٌٗض
ًا
 اإلاخٗضصة الجيؿُت للكغ٧اث جًُٟال

خمثل ٤ ؤو لإلهخاج ٞغوٕ بةوكاء الكغ٧اث َظٍ ٢ُام في ٍو  ؤو ؤلاهخاجي ؤهىإ اليكاٍ مً آزغ هٕى ؤي ؤو الدؿٍى

 4".اإلاًُٟت الضو٫  في الخضمي

                                                           
1
 66 م ؾاب٤، مغح٘ ًدحى، ؾُٗض-  

ما٫ بصاعة ٢د٠، ؤبى الؿالم  ٖبض- 2  29 م ، ؾاب٤، مغح٘ :الضولُت ألٖا
ما٫ ا٢خهاصًاث ٢د٠، ؤبى الؿالمٖبض -  3  27 م ، 2003 ال٣اَغة، الخضًث، الٗغبي ،اإلا٨خب الضولي الاؾدثماع و ألٖا
4

 6 6ص ،سابق مرجع ٌحٍى، ضعٍذ- 
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ٗض   ؤ٦ثر الاؾدثماع مً الىٕى َظا َو
ًا
 ٖلى ؾُُغة ٧املت ًًمً ألهه الجيؿُاث اإلاخٗضصة للكغ٧اث جًُٟال

٤، ؤلاهخاج   مً الاؾدثماع جترصص الىٕى لهظا اإلاًُٟت الىامُت الضو٫  مً ال٨ثير هجض خين في والدؿٍى
ًا
ذ في ٦ثيرا  الخهٍغ

ٗض الاؾدثماع، إلاكغوٖاث ال٩امل بالخمل٪ الكغ٧اث لهظٍ  مً ٖليها ًترجب وما الا٢خهاصًت مً الخبُٗت الخٝى َو

 اإلاخٗضصة الكغ٧اث بخخ٩اع ؾُاصة اخخماالث الخظع مً و٦ظل٪ والضولي، اإلادلي الهُٗضًً ٖلى ؾُاؾُت آزاع

 الىامُت الضو٫  مً ٦ثير جًُٟل ٖضم وعاء ال٩امىت ؤَم ألاؾباب مً حٗض والتي الىامُت الضو٫  ألؾىا١ الجيؿُاث

 .للمؿدثمغ ألاحىبي بال٩امل اإلاملى٦ت لالؾدثماعاث

 قغ٧اث جىدهغ ٖلى ج٩اص الاؾدثماعاث مً الىٕى لهظا اإلاهضعة البلضان قغ٧اث ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث جإحي خُث اإلاخ٣ضمت؛ الضو٫   العجٟإ بالىٓغ البلضان وطل٪ َظٍ نضاعة في والُابان ألامٍغ

 بلٛذ ٣ٞض الىامُت، الضو٫  مباقغة بلى اؾدثماعاث نىعة في ألامىا٫ عئوؽ جض٣ٞاث حملت مً اليؿبي ههُبها

٨ُت اإلاخدضة للىالًاث اإلاباقغة ألاحىبُت الاؾدثماعاث   الثالث الٗالم بلضان في الخدىلُت مجا٫ الهىاٖاث في ألامٍغ

ا (صوالع زالزت ملُاعاث) ى 1993 ٖام ختى ؾىٍى  مً ألامىا٫ عئوؽ جض٣ٞاث ؤحمالي  مً (% 22)ٌٗاص٫ وؿبت  ما َو

٩ا في الاؾدثماعاث جغ٦ؼث َظٍ و٢ض الىامُت، البلضان بلى اإلاخ٣ضمت البلضان  آؾُا وقغ١  (% 60)بيؿبت  الالجُيُت ؤمٍغ

ل  خهلذ ، و٢ض(% 30)بيؿبت    .1الاؾدثماعاث َظٍ بحمالي هه٠ مً ؤ٦ثر ٖلى واإلا٨ؿُ٪ البراٍػ

ت جىاٞغ اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مً الىٕى َظا ًخمخ٘ بها التي اإلاؼاًا ؤبغػ  ومً في ؤلاصاعة  ٧املت خٍغ

ما٫ وؾُاؾاث ؤلاهخاجي اليكاٍ في والخد٨م ُٟي للكغ٦ت، اليكاٍ ؤوحه بمسخل٠ اإلاغجبُت ألٖا  حجم ؤن ٦ما الْى

 في اإلاسخلٟت ؤلاهخاج ٖىامل ؤو مضزالث ج٩لٟت  الهسٟاى هٓغا وطل٪ ٦بير، ٌٗخبر ٖليها الخهى٫  اإلاخى٢٘ ألاعباح

 2.الىامُت الضولت

 إلاساَغ في حٗغيه ٞخ٨مً الجيؿُاث اإلاخٗضصة للكغ٧اث باليؿبت الاؾدثماع مً الىٕى َظا ُٖىب ًٖ ؤما

ت الخهُٟت ؤو اإلاهاصعة ؤو الخإمُم  مً مىحت ألازيرة احخاخذ َظٍ خُث الثالث، الٗالم صو٫  في الؾُما الجبًر

ً، مً الؿبُٗيُاث ٣ٖض مً ألاو٫  الىه٠ في زانت الخإمُىاث ٖملُاث  مى٣ُُت ٦ىدُجت وطل٪ ال٣غن الٗكٍغ

 مكغوٖا 455 بلى الىامُت البلضان ٣ٖض الؿخِىُاث جإمُم زال٫ لىخٔ ٣ٞض آهظا٥، الخدغعٍت الخغ٧اث لتزاًض

 ؤممذ الؿبُٗيُاث في ؤما الخ،...الؼعاٖت في (98) البترو٫، و ٢ُإ في (40) و الخٗضًً ٢ُإ في (32) منها ؤحىبُا

جُا جخالشخي الخإمُىاث بضؤث مساَغ و٢ض 3.ؤحىبُا مكغوٖا (  914) الىامُت الضو٫   في نهاجي بك٩ل اهتهذ ؤن بلى جضٍع

 اإلاباقغ، ألاحىبي الاؾدثماع م٘ حضًضة نٟدت الىامُت الضو٫  ٞخدذ اإلااضخي، وبالخالي ال٣غن  مً الدؿُٗيُاث ٣ٖض

 .الىامُت ألا٢ُاع بٌٗ في جىمُت لٗبه الظي للضوع  هٓغا

 III-3لحرة  ملىاػق في الاصخثمار (-ل : 

                                                           
لُت الهىاٖت في اإلاخدضة الىالًاث اؾدثماعاث مدضصاث مُللغ، .ع عوبغث-  1  ماعؽ واقىًُ، ،1 الٗضص .30 اإلاجلض ألا احىمية،  احمويص مجطة بالخاعج، الخدٍى

 .16 م ، 1993

 3 03م ،صابق مرجع : ادألااية  عماو إد رة ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض-  2

ت، ٖالم ؾلؿلت ، اقومية  اظاهرة ألامضحقبص  اقومية عابرة  اشرمات ؾُٗض، الؿُض مدمض-  3 ذ، ، 107 ع٢م اإلاٗٞغ  202.م ، 1986 ال٩ٍى
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 ٢ىاهين مً زال٫ ٌٗمل خُث اإلاًُٟت، الضولت ل٣ىاهين الخًٕى ًٖ بُٗضا َىا ألاحىبي الاؾدثماع ٩ًىن 

ت، اإلاكغوٖاث بوكاء ٖملُت له جىٓم به زانت  والًغاثب ٧امل الغؾىم مً بةٖٟاء جخمخ٘ بدُث الاؾدثماٍع

ت اإلاكغوٖاث ٖلى اإلاٟغويت  .الضولت اإلاًُٟت صازل الخغة اإلاىا٤َ في الاؾدثماٍع

 جسل٤ اإلاباقغ، خُث والؾُما ألاحىبي الاؾدثماع وحظب حصجُ٘ َى الخغة اإلاىا٤َ إل٢امت َضٝ ؤَم بن

اصة بلى جٟضخي حُضة ا٢خهاصًت بِئت الخغة اإلاى٣ُت في الضولت  الخ٨ىىلىحُا وه٣ل ألاحىبي اإلاباقغ الاؾدثماع جض٤ٞ ٍػ

ير ذ) الٗابغ اإلاغوع طل٪ في بما ألاوكُت مً طل٪ ٚو ملُاث الصخً (التراهٍؼ  1.والخسٍؼً والخىػَ٘ ٖو

 حٗمل طل٪ وألحل َاب٘ جهضًغي، طاث نىاٖاث ب٢امت َى اإلاىا٤َ َظٍ بوكاء مً ألاَضاٝ ؤبغػ  ولٗل

٘ ٍَغ٤ ًٖ ألاحىبُت لالؾدثماعاث حظب مىا٤َ حٗلها ٖلى الضو٫  ت مىذ اإلاكاَع  مً الٗضًض ال٣اثم بها الاؾدثماٍع

ٟاءاث والخىاٞؼ اإلاؼاًا بُت وؤلٖا ت، باإلياٞت والجمغ٦ُت الًٍغ  بإؾٗاع ألاعاضخي ٖلى الخهى٫  بم٩اهُت بلى اإلاٍٛغ

 2. مىسًٟت

  الٗالم ؤهداء مسخل٠ في البلضان بٌٗ خ٣٣ذ و٢ض
ًا
  هجاخا

ًا
 التي ؤوكإتها، الخغة اإلاىا٤َ ٍَغ٤ ًٖ باَغا

بي، البدغ في الضومُيُ٪ حمهىعٍت في خضر ٦ما  واإلاالبـ عثِؿا للميؿىحاث مهضعا حٗخبر ؤنبدذ خُث ال٩اٍع

 بٖٟاءاث الؿل٘ جل٪ ؤٚلب مىدذ ل٣ض ألامير٦ُت، و اإلاخدضة الىالًاث بلى اإلاهضعة الال٨تروهُت والبًاج٘ وألاخظًت

بي مباصعة اجٟا٢ُت بمىحب الجمغ٦ُت الغؾىم مً  والٟىاثض اإلاؼاًا مً بالٗضًض الخغة اإلاىا٤َ  وجخميز. 3خىى ال٩اٍع

م٨ً ؾىاء، ٖلى خض واإلاؿدثمٍغً اإلا٠ًُ البلض مً ل٩ل ا ٍو  4:آلاجُت الى٣اٍ في بًجاَػ

 : ملظيف باابطد  ملحعطقة  ملس ًا-

 الجضًضة؛ ألامىا٫ عئوؽ حظب وبالخالي الجمغ٦ُت ال٣ُىص جسٌُٟ ٖلى الٗمل  

 ٌُٟاث جس ير زال٫ مً البُالت مؿخٍى   للٗمل؛ ٞغم جٞى

 صازل البلض؛ الهىاُٖت واإلاكغوٖاث الخهضًغ حؿتهضٝ التي اإلاكغوٖاث بين ج٩امل بٗملُت ال٣ُام 

 ج٣ضما؛ وألا٢ل الىاثُت اإلاىا٤َ جىمُت  

 اصة   وؤلاًجاعاث؛ الغؾىم ٍَغ٤ ًٖ ألاحىبي الى٣ض مً البلض خهُلت ٍػ

 غ  .اإلاخ٣ضمت الخ٨ىىلىحُا ٖلى الخهى٫  زال٫ مً اإلادلُت الهىاٖت جٍُى

                                                           
ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ، صنو  مىؼقة في  لحرة  ملىاػق ثؼورل ألاؾ٩ىا،-  1  48 م ، 1995 الثاوي ٧اهىن  هٍُى

2  -J.R.Markusen, Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industral Development ,Eroupean Economic Review , London , Vol 43 , 

1999 , p335 . 
 46 ص ، 2004 .واشىطه،  مىقحة، طبعة الخاصة، الذولٍة المشروعات مركس ،المباشر األجنبي االستثمار روجرز، جٍه و ضىلفٍان .د جىن-  3
 1990 للمذة مختارة عربيت بلذان االقتصاديت التنميت في المباشر األجنبي االستثمار دور الجبىري، حطٍه حمذ الرزاق عبذ-  4

 46ص ، 2014 عمان، والتىزٌع، للىشر الحامذ دار األولً، الطبعة ، 2005 .
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 : جاهل اطمضخثمريً  ملس ًا-

  بُت بٖٟاءاث ٖلى الخهى٫  م٣ٗىلت؛ بإؾٗاع وؤعاضخي وحمغ٦ُت يٍغ

 ٤ ٘ مىخىحاث حؿٍى   اإلاجاوعة؛ البلضان ؤؾىا١ في اإلاكاَع

 الغزُهت؛ ؤلاهخاج ومؿخلؼماث الٗاملت ألاًضي مً الاؾخٟاصة  

 اإلاًُٟت الضولت ج٣ضمها التي ألاؾاؾُت البجى مً الاؾخٟاصة ٘   ؤعاييها؛ ٖلى اإلا٣ام للمكاَع

 البلض صازل ؤلا٢امت خ٤ ٖلى ألاحاهب اإلاؿدثمغون ًخدهل . 

 :ًلي ما ٞيها اإلاباقغ ألاحىبي والاؾدثماع الخغة اإلاىا٤َ بلى اإلاىحهت الُٗىب ؤَم ومً

 الىاخضة الضولت في الا٢خهاصًت والخىمُت الىمى وؿب في مخٟاوجت مىا٤َ زل٤. 

 ت الٗالماث وؾغ٢ت اإلا٣لضة والبًاج٘ ال٣اهىوي ٚير التهٍغب ْاَغة قُٕى  مىا٣ٞت واٖخماصَا بضون  الخجاٍع

 .ألانلي ناخبها

  الخغة اإلاىا٤َ ؤُٖى الظي ألاؾاسخي الباٖث ٧ان ول٣ض
ًا
  مٟهىما

ًا
 خضة وجؼاًض الا٢خهاص الٗالمي ٖىإلات َى حضًضا

 الخ٨ىىلىحُا، وا٦دؿاب ألاحىبي الاؾدثماع احخظاب ٖلى اإلاىا٤َ بين اإلاىاٞؿت

ؼ الىامُت البلضان وؾعي  .الٗاإلاُت ألاؾىا١ في ؤلاهخاحُت ٢ضعتها لخٍٗؼ

 

III-4)-احجميع عمطيات أألا مشرألاعات في الاصخثمار : 

ى جي  والُٝغ ألاحىبي الُٝغ بين اجٟا٢ُت ق٩ل جإزظ ٢ض مكغوٖاث" ًٖ ٖباعة َو  ؤو ٖام (اإلادلي)الَى

  ؾُاعة)مُٗىا  مىخجا الثاوي الُٝغ بتزوٍض ألاو٫  الُٝغ ٢ُام بمىحبها ًخم زام
ًا
  لخهبذ لخجمُٗها  (مثال

ًا
 مىخجا

،
ًا
ت ؤو الخبرة ألاحىبي ٣ًضم الُٝغ الىامُت الضو٫  في وزانت ألاخُان مٗٓم وفي نهاثُا  والخانت الالػمت اإلاٗٞغ

غ١  الٗملُاث وجض٤ٞ للمهى٘ الضازلي بالخهمُم ً َو  ًخ٤ٟ مٗين ماصي ٖاثض م٣ابل في الخ، . ..والهُاهت الخسٍؼ

 إلاكغوٕ ال٩امل ؤو اإلاُل٤ الخمل٪ ق٩ل ؤو مكتر٥ اؾدثماع ق٩ل جإزظ ٢ض الخجمُ٘ مكغوٖاث ؤن ٦ما. 1"ٖلُه

 .ألاحىبي للُٝغ الاؾدثماع

III-5-)الاصحدو ذ ألا الاهدماج عمطياتل: 

                                                           
 بمجلص اتخار القرار ودعم المعلىمات مركس مع للتخطٍظ العربً المعهذ إعذاد مه بروامج المباشر، األجنبي االستثمار تطويربابكر، مصطفى-  1

 19 ، - 18 ص ، 2004 ٌىاٌر 28-24.بمصر ،  الىزراء
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ً بٛغى ؤ٦ثر ؤو قغ٦خين مهالر  بجداص(Fusion)باالهضماج  ٣ًهض الاؾخدىاط  ؤما حضًض، ٦ُان ج٩ٍى

(Acquisition)٢اثمت ألاولى الكغ٦ت جٓل خُث ؤزغي، قغ٦ت ٖلى باالؾدُالء الكغ٧اث بخضي ٢ُام ٖىض  ُٞيكإ 

ا صوعا لٗبذ خُث باعػة، والاؾخدىاط ؾمت الاهضماج ٖملُاث ؤنبدذ ول٣ض .الثاهُت وجظوب جسخٟي بِىما ٍغ  في حَى

لت باإلنالخاث ال٣ُام حصجُ٘  .اإلايكأث في ألانى٫  جسهُو بٖاصة و ٩َُلت الٗملُاث، بٖاصة مثل ألاحل، ٍَى

لت َُاتها ٞىاثض في جدمل ؤن ًم٨ً الٗملُاث َظٍ ومثل  اإلاىاٞؿت لخِؿير ؾُاؾاث ناخبتها ما بطا ألاحل ٍَى

ؼ الكغ٧اث زاللها مً خُث حؿتهضٝ.للكغ٧اث الخاػمت ؤلاصاعة وجدؿين اصة و الخىاٞؿُت، ٢ضعاتها حٍٗؼ  امخضاصَا ٍػ

  1.الٗالمي الؿى١  خهتها في جىؾُ٘ و الجٛغافي،

 2:ًلي ما الخىحه لهظا الضاٞٗت ألاؾباب مً  ولٗل

 الخ٩ال٠ُ ج٣لُو حؿتهضٝ خُث للكغ٧اث، ؤلاؾتراجُجي البٗض ٘  الجٛغافي؛ والامخضاص اإلاىخجاث وجىَى

 ل ٞغم مً الاؾخٟاصة  اإلاخاخت؛ الخمٍى

 ب الكغ٧اث مٗٓم ؤن اٖخباع ٖلى الخاعحُت، البِئت ؼ في جٚغ  الخىؾ٘ ًٖ بدثا مىاٞؿيها، م٘ الخٗاون  حٍٗؼ

 .والىمى

 هامُت)صولت  78 مً  جخ٩ىن   لُٗىت(''Philipp'' &'' Pierre'' )مً   بها ٧ل ٢ام صعاؾت ؤن بالظ٦غ والجضًغ

 ؤن خين في ٌٗؼػ الىمى، الخإؾِسخي اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤن بُيذ  (2005-1987)الٟترة  زال٫ (وهاقئت

 الخدلُل مً ٢ىتها الخُب٣ُُت َظٍ الىدُجت  وحؿخمض.الىمى ٖلى ًظ٦غ جإزير لها لِـ والاؾخدىاط الاهضماج ٖملُاث

ى اإلا٠ًُ للبلض اإلاا٫ عؤؽ في الخىؾ٘ الخإؾِسخي ٨ٌٗـ اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع حجم بإن ال٣اثل الىٓغي؛  ما َو

 ٖباعة ج٩ىن  ؤن بال حٗضو ال والاؾخدىاط الاهضماج ؤما ٖملُاث الىمى الا٢خهاصي، في له الاًجابُت اإلاؿاَمت ًٟؿغ

 3.حضًضة اؾدثماعاث ٖنها بوكاء ًىجغ ال بالخالي و للمل٨ُت، ه٣ل ًٖ

III-6-)محد خطة أخرول أشهاول: 

ىا٥   ٧ىنها خُث مً مخضازلت حٗض ألاحىبي لالؾدثماع ؤزغي  ؤق٩ا٫ َو
ًا
  اؾدثماعا

ًا
 مباقغ ؤو ٚير مباقغا

ل إلاىاعص ٖملُت ٖلى بؿُِ حؼء ٖلى ولى الخخىائها اإلاباقغ الاؾدثماع مً ٖضَا وباإلم٩ان ت ماصًت جدٍى  وبكٍغ

 :4آلاحي بازخهاع وهي وج٣ىُت

                                                           
 ، 38 لذا ،1 .العذد ،والتنميت التمويل مجلت أضٍا، شرق فً الحذود عبر شرائها و الشركات اوذماج عملٍات وجٍشً، شىكى و مىدي أشىكا-  1

 06 ص ، 2001 مارش
2 -Sharan Kahn, Global Mergers and Acquisitions: the year of Mega Feal, Global Finance, 

September, 1998, pp 10-11 
3 - Philipp Harms & Pierre-Guillaume Méon, the growth effects of greenfield investment and mergers and 

acquisitions: econometric investigation and implication for mena countries,Working Paper N0:794,Economic 

Research Forum, November 2013, P16. 

4 - Charles Oman et autres, les nouvelles forme d’investissement dans les pays en voie deلdéveloppement, OCDE , 1989,pp11-13 
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 بخىعٍض الخ٨ىىلىحُا اإلا٠ًُ البلض اججاٍ ألاحىبُت الكغ٧اث جلتزم وبمىحبهال : اتر خيص  ثلاقياتل-ل(أ

 بمخُاػاث بلى اإلاد٣٣ت، باإلياٞت وألاعباح اإلابُٗاث مً وؿبت ٖلى وخهىلها حؼافي، صٞ٘ م٣ابل الخ٣ىُت، واإلاٗاٝع

ضخي الخباص٫ في اجٟا٢ُاث الكإن َى ٦ما مىسًٟت، بإؾٗاع ؤولُت إلاىاص ا٢خىائها بم٩اهُت في جخمثل ؤزغي   الخٍٗى

ت  .باإلاىخج والدؿٍى

ين، بلى الترازُو ٣ٖىص وج٣ؿم ؿىص الايُغاعي، الترزُو ٖلُه ًُل٤ ألاو٫  هٖى  في َظا الىٕى َو

 الخمل٪ ٖلى الجيؿُت الخهى٫  مخٗضصة الكغ٧اث ٖلى ًهٗب خُث الىامُت؛ الضو٫  وبٌٗ الاقترا٦ُت البلضان

ت، الترازُو هي الثاوي الىٕى ؤما .لالؾدثماع ال٩امل  الجيؿُت مخٗضصة الكغ٧اث ٞان الخالت َظٍ  مثل وفي الازخُاٍع

٤ ؤو ؤلاهخاج جغازُو مىذ جًٟل  1.مباقغ ٚير ٦إؾلىب الدؿٍى

 في مجا٫ الاخخ٩اعي  الىٓام خماًت : بُنها مً ألاحىبُت للكغ٧اث َاثلت مؼاًا ال٣ٗىص َظٍ وجد٤٣

 حؿخُُ٘ التي اإلابخ٨غاث الخ٨ىىلىحُت جغزو ال وبالخالي والخ٣لُض الخ٣اصم الكُٕى هدُجت الخهضٕ مً الخ٨ىىلىحُا

 جد٤٣ ٦ما والخ٣لُض، والكُٕى جخٗغى للخ٣اصم التي اإلابخ٨غاث ٣ِٞ جغزو وبهما اخخ٩اعي، ٦مىعص الاخخٟاّ بها

  ؤًًا اإلاؿدثمغة للكغ٧اث ال٣ٗىص َظٍ مثل
ًا
  مالُا ٖاثضا

ًا
غ  البدث ه٣ٟاث حُُٛت ٖلى ٌؿاٖض ٦بيرا والخٍُى

 2.الخ٨ىىلىجي والخجضًض

الٗملُاث  مً حؼء بةصاعة ألاحىبُت الكغ٧اث ج٣ىم بم٣خًاَا والتي :ل(إلاد رة) اخضيير عقود-(بل

ُُٟت وألاوكُت ً التزامها م٘ اإلا٠ًُ، البلض في اؾدثماعي  بمكغوٕ الخانت الْى  الٗما٫ وجإَُل بخ٩ٍى

اصة ال٣ٗض، ٞترة زال٫ اإلادلُين  اجساط خ٤ ألاحىبُت للكغ٦ت اإلادلي اإلاال٪ جى٦ُل ال٣ٗىص َظٍ حكمل ما ٖو

 واإلاداؾبت .واإلاىاػهت  الٟىُت وؤلاصاعة والاؾخسضام الخٗلُم، وبىاء والخسُُِ ال٩لُت ؤلاصاعة مجا٫ في ال٣غاعاث

 3.ماصي ٖىاثض ل٣اء وطل٪ ؤلاهخاج، وبصاعة

 جلتزم اإلادغو٢اث، خُث ٢ُإ في الاجٟا٢ُاث مً الىٕى َظا اؾخسضام ٌكُ٘ : إلاهحاج ثوزيع  ثلاقيات (-جل

لُت ٢ضعاث مً لضيها بما ألاحىبُت، الكغ٧اث ت وج٨ىىلىحُت جمٍى ٣ُت، باالؾخ٨كاٝ وحؿُيًر  والخى٣ُب، وحؿٍى

 4.ؤلاهخاج مً مدضصة وؿبت ٖلى خهىلها م٣ابل

 الجضوي  صعاؾت بةحغاء ألاحىبي اإلاؿدثمغ ٢ُام ال٣ٗض ًخًمً خُثل: ايد في ألاملحاح مىحج عقود (-دل

غ١  جهمُماجه ٧اٞت وج٣ضًم الاؾدثماعي  اإلاكغوٕ ٖلى  وجخٟاوث له، ونُاهخه؛ الالػمت والخ٨ىىلىحُاث حكُٛله َو

 ًم٨ً ٦ما الاؾخٛال٫، ٖملُت ٖىض اهُال١ جخى٠٢ ٣ٞض ال٣ٗض، بىىص جخًمىه خؿبما ألاحىبُت الكغ٧اث نالخُاث

 .(الُض في ٣ٖض مىخج)  ؤلاهخاج مً مُٗىت وؿبت بلى الىنى٫  ٚاًت بلى حؿخمغ ؤن

                                                           
 495-494م  صابق، مرجع : ادألالي الاصخثمار ألا  عماو  قحفادًات ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض -  1

  229 م ،صابق مرجع : اقومية  اظاهرة ألامضحقبص  اقومية عابرة  اشرمات ؾُٗض، الؿُض مدمض- 3

 324 م ، 2002 بيروث، الخ٣ى٢ُت، الخلبي ميكىعاث ، ادألالي الاقحفاد أصاصيات قهاب، مدمىص مجضي خكِل، ؤخمض ٖاص٫-  3
4 -B.HUGONNIER , Investissements directs, coopération internationale et firmesللmultinationales, Economica, Paris, 1984,P174. 
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 في ما٫ ٦بير بغؤؽ اإلاساَغة ٦ٗضم اإلاخٗضصة، إلاؼاًاَا ال٣ٗىص َظٍ اؾخٗما٫ ألاحىبُت الكغ٧اث  وجًٟل

ا،  ألاحىبُت جىاحه الكغ٧اث التي ألام الضولت ٢ُىص مً للخسلو ؤؾاؾُت وؾُلت ٌٗخبر الىٕى َظا ؤن ٦ما بهجاَػ

ب ٖىضما اث ٦مكغوٖاث)للبِئت  اإلالىزت الهىاٖاث في الخا٫ َى ما مثل الخىؾ٘، في جٚغ  ؤن ٦ما ،(البترو٦ُماٍو

  حٗخبر ال٣ٗىص َظٍ
ًا
  مضزال

ًا
 1. الاؾدثماع لهظا خ٣ُ٣ُت ج٩لٟت جدمل  صون  اإلاباقغ لالؾدثماع حُضا

 بجمُ٘ مغاخل الكغ٧اث ج٣ىم ؤن الخاالث بٌٗ في ًهٗبل :( ملىاألااة ) اباػً مً  احعاقد عقود (-ٌل

٤ اإلاىخجاث ؤو اإلاكغوٕ، بصاعة ؤو الهىضؾُت، الخضمت بُ٘ ٖلى وكاَها ٣ًخهغ ما ٞٗاصة الٗملُاث،  لظل٪ و ،...حؿٍى

 آزٍغً م٣اولين م٘ بدىُٟظَا ال ج٣ىم التي اإلاغاخل ؤو ألاوكُت، ٖلى الباًَ مً الخٗا٢ض بلى الكغ٧اث َظٍ حؿعى

وخضجين  بين اجٟا٢ُت ٖلى الباًَ الخٗا٢ض مً ن٣ٟاث جىُىي  و بليهم، اإلاٗهىص اليكاٍ ؤو اإلاغخلت لخىُٟظ

غاٝ ؤخض ٣ًىم بهخاحُخين  اإلا٩ىهاث ؤو الُٛاع، ٢ُ٘ جهضًغ ؤو ؤو جىعٍض ؾلٗت، بةهخاج (الباًَ م٣او٫ ) ألَا

 بهىعتها الؿلٗت إلهخاج باؾخسضامها ألازير َظا ٣ًىم و ، (ألانُل) آلازغ للُٝغ مُٗىت بؿلٗت الخانت ألاؾاؾُت

ت بٗالمخه و النهاثُت،  2. الخجاٍع

إزظ   :3اإلاىالُت ألاق٩ا٫ الباًَ مً الخٗا٢ض  ٍو

 ؤخض  م٘ بالخٗا٢ض للؿلٗت ألانلي اإلاىخج ٣ًىم خُث ؤلاهخاحُت، الُا٢ت لكغاء الباًَ مً الخٗا٢ض

٣ا الؿلٗت َظٍ إلهخاج ؤلاهخاحُت الىخضاث  اإلاىخج ٣ًىم ُٞه الظي الى٢ذ هٟـ في مدضصة، إلاىانٟاث ٞو

ٓهغ بةهخاحها، ألانلي  الؿل٘، مً الُلباث ؤلاياُٞت حُُٛت وبهضٝ الُلب لتزاًض هدُجت الك٩ل َظا ٍو

مثل ين بين ما٢خت ٖال٢ت الك٩ل َظا ٍو  .(ؤ٣ٞي ج٩امل) الُٞغ

 ألانلي اإلاىخج ٣ًىم خُث للخسهو، هدُجت الباًَ مً الخٗا٢ض ٌ  ال٨مُت بةهخاج  الٟغعي اإلا٣او٫  بخٍٟى

 ؾلؿلت مً الخل٣ت ؤو هٟـ اإلاغخلت في الكغ٧اث جخسهو ٦ما ،(عؤسخي  ج٩امل(الؿلٗت  مً اإلاُلىبت

 .اإلاًاٞت ال٣ُمت

 الخهمُم  ٖملُت ٖلى الخامت بالؿُُغة الٟغعي اإلا٣او٫  ٣ًىم خُث اإلاىعص، م٘ الباًَ مً الخٗا٢ض 

غ غ١  والخٍُى  .النهاجي ؤحؼاء اإلاىخج ؤخض جهيُ٘ ٖلى ألانلي اإلاىخج م٘ الاجٟا١ بٗض ؤلاهخاج، َو

 :4في جخمثل اإلادلُت للكغ٧اث باليؿبت ٖضًضة مميزاث الك٩ل ولهظا 

 الظاجُت؛ اإلاالُت باالؾخ٣اللُت الخمخ٘- 

                                                           
 324م ،صابق مرجع قهاب، مدمىص مجضي و خكِل ؤخمض ٖاص٫ - 1

 ميكىعة، ٚير، الا٢خهاصًت الٗلىم في ٖلىم ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ، لجس ئرية  ملحوصؼة ألا  افغيرة  ملؤصضات في  احفدًر إصتر ثيجية ٖماعي،  حمعي-2

 .156-155، م 2010/2011 باجىت، حامٗت، الدؿُير ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت

 همىطحين، الؿل٩ىن  واصي  و الثالثت بًُالُا ججغبت-الهىاُٖت الٗىا٢ُض إلؾتراجُجُت الغاثضة الضولُت الخجاعب في ٢غاءاث الٗىاصي، خمؼة و حباعي  قىقي-  3

 . 43، م 2012، 03الجؼاثغ  ، حامٗت03الٗضص  الا٢خهاصًت، والؿُاؾاث الٗىإلات مسبر ًٖ جهضع ،الاقحفادًة ألا اضياصات اطعوملة  لجس ئرية  ملجطة

4  -Denis Tersen . Jean Luc Bricout, L'investissement international, édition Armand Colin, Masson, Paris, 1996,p62. 
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ت ال٨خلت-   مىسًٟت؛ ألاحٍغ

 ألاحىبي؛ الُٝغ ٖاج٤ ٖلى مل٣اة الٗمل وقغوٍ ألاحىع  جدضًض مؿاولُت- 

 .ؤلاهخاج مً حؼء جهٍغ٠ بم٩اهُت- 

، َظا مثل ج٨خى٠ التي الُٗىب ًسو ُٞما ؤما ا ًم٨ً الىٕى  :آلاجُت الى٣اٍ في بًجاَػ

 صون  ألازغي  الكغ٧اث لخؿاب مىسًٟت بخ٩ال٠ُ مىخجت قغ٧اث مجغص اإلادلُت الكغ٧اث ب٣اء- 

غ ٖملُت في اإلاكاع٦ت ٤ ؤو اإلاىخىج جٍُى   له الدؿٍى
ًا
 .صولُا

ت ألاؾماء بٌٗ َغح ًٖ الاؾدثماع مً الك٩ل لهظا اؾخٗمالها ٖىض الىامُت الضو٫  بمخىإ-   الخجاٍع

 .اإلاخ٣ضمت الضو٫  في ألاحىبُت الكغ٧اث جُغخه بما وا٦خٟائها

III-7-)لجيضيات  ملحعددة  ملشرماتل : 

 الاؾدثماع زلث جمثل اإلاخٗضصة الجيؿُاث التي الكغ٧اث هجض ألاحىبي لالؾدثماع ألازغي  ألاق٩ا٫ ومً  

ها اإلاباقغ، ألاحىبي  اإلااؾؿاث مً ٦بير ججم٘ ٖلى حؿُُغ ألام قغ٦ت ؤنها ٖلى (VERNON)الا٢خهاصي  ٖٞغ

ت اإلاالُت اإلاىاعص مً مكتر٥ إلاهب لها مضزل ؤن لى ٦ما ًجٗلها ججمٗها ؤن بال ٖضًضة ٢ىمُاث في والٟغوٕ  والبكٍغ

ض التي اإلاىٓمت ٞهي جل٪ مكتر٦ت بؾتراججُت لٗىانغ خؿاؾا ًبضو والظي  100 ًٖ مبُٗاتها ؤو ؤٖمالها ع٢م ًٍؼ

 الكغ٧اث َظٍ ٞةن َظا حاهب بلى ؤ٦ثر، ؤو ؤحىبُت صو٫  ؾخت في ٞغوٖا بهخاحُت ؤو حؿهُالث جمل٪ والتي صوالع ملُىن 

 :ؤَمها مميزاث بٗضة جخميز

 الدجم ال٨بير. 

 الدكدذ الجٛغافي. 

 الخىٕى في اليكاَاث. 

 خماص ٖلى الخ٨ىىلىحُا اإلاخُىعة . الخىٕى في اإلاىخجاث والٖا

IVملباشر  جىبي الاصخثمار أهد ف (-ل :  

ً بلى يهضٝ و٦ظل٪ الاؾدثماع، هٕى ٧ان مهما وطل٪ الٗاثض جد٤ُ٣ َى لالؾدثماع الٗام الهضٝ بن   ج٩ٍى

 الاؾدثماع يهضٝ ول٨ً ٖامت، بهٟت َظا اإلاىحىصاث ٢ُمت ٖلى اإلاداٞٓت و٦ظا الخاحاث وجإمين وجىمُتها الثروة

 1 :بلى زانت بهٟت اإلاباقغ ألاحىبي

                                                           
 20 :م ، 1997 ألاعصن، والخىػی٘، لليكغ الىھج صاع الاؾدثماع، مباصت ؾیان، ػ٦غیا  ؤخمض- 1
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  نىاٖتها في اؾخسضمها ألحل ٞيها اإلاؿدثمغ الضو٫  مً الخام اإلاىاص ٖلى الخهى٫. 

 ألاحىبُت الكغ٦ت وبًاج٘ إلاىخجاث حضًضة ؤؾىا١ بًجاص. 

 ٟاءاث بدصجُ٘ اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهين مً الاؾخٟاصة بُت وؤلٖا  .ٞيها اإلاؿدثمغة الضو٫  جمىدها التي الًٍغ

 ٞيها اإلاؿدثمغة الضو٫  في الغبذ جد٤ُ٣ ٞغم مً الاؾخٟاصة. 

 وطل٪ وألاؾٗاع الجىصة خُث مً اإلادلُت والهىاٖاث الكغ٦ت بمىاٞؿت ألاحىبُت الكغ٧اث ٢ُام ؾهىلت 

 .مخُىعة ج٨ىىلىحُا لخمل٨ها

 الاؾدثماعاث واهدكغث جىػٖذ ٧لما بط ألاحىبُت الكغ٧اث اؾدثماعاث لها جخٗغى التي اإلاساَغ ج٣لُل 

 .الخُغ ٢ل ٧لما الضو٫  مً ٦بير ٖضص ٖلى

V)ل:ل ملباشر  جىبي الاصخثمار خفائص -ل

ا زهاثو ٖضة اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع  :1الخىالي ٖلى هظ٦َغ

زهم  بٗض الخاعج في الاؾدثماع ٖلى الهافي الٗاثض ٧ان بطا اإلاًُٟت للضولت الضولي الاؾدثماع هدُجت -1

بين  اإلاٗضلين حؿاوي  خالت وفي اإلاؿدثمغ، بلض ؤي الضازل في الاؾدثماع ٖلى مىه ؤٖلى اإلاساَغ مٗض٫

ت اإلادلُت الٗملت و٢ُمت ؤلاياُٞت اإلاساَغ ؤؾاؽ ٖلى ال٣غاع ٩ًىن  ٞؿٝى اإلاًُٟخين الضولخين  وخٍغ

ل ألاعباح  .الىاٞض الضولي الاؾدثماع في الخ٩ىمي ٫الكل واخخماالث جدٍى

جؼصاص  ٦ما اإلاًُٟت الضولت في الٗملت ٢ُمت جضوي خاالث في الخهضًغ لهىاٖاث الضولي اإلاؿدثمغ هدُجت  -2

ج٨ىىلىحُا  ٖلي والؿُُغة اإلادلُت ؤلاهخاج ج٩ال٠ُ اهسٟاى خالت في الٗالمي، الؿى١  في الخىاٞؿُت ٢ضعجه

 .حضًضة

 الضولت في واإلاىاٞؿت والًغاثب البِئت إلاك٨الث ججىبا اإلاًُٟت للضولت الضولُت الاؾدثماعاث جخجه  -3

 .اإلاخ٣ضمت

VI2ًلي ُٞما جخمثل:  ملباشر  جىبي الاصخثمار أهمية (-ل :

 الىٕى لهظا الباب ٞخذ جبرع ال بضعحت اإلاًُٟت الضو٫  بلى اإلاخض٣ٞت ألاحىبُت ألامىا٫ عئوؽ حجم نٛغ -1

                                                           
 21 :م ، 2000 الاؾ٨ىضعیت، الجامٗت، قباب ماؾؿت ، اظریبي ألا احيضیق  ادألالي الاصخثمار الىجاع، ٞغیض- 1

 2 :م ، 2000 الاؾ٨ىضعیت، الجامٗت، قباب ماؾؿت ، اظریبي ألا احيضیق  ادألالي الاصخثمار الىجاع،  ٞغیض- 2
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 .الاؾدثماعاث مً

ل بلى الجيؿُاث اإلاخٗضصة الكغ٧اث جمُل  -2  بلى) ٖملُاتها مً اإلاخىلضة ألاعباح مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جدٍى

ا بٖاصة مً بضال (ألام الضولت  .اإلاًُٟت الضو٫  في اؾدثماَع

اجه جخالءم التي الخ٨ىىلىحُا بى٣ل الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٧اث  ٢ُام -3  الخىمُت مخُلب م٘ مؿخٍى

 الا٢خهاصًت

 .اإلاًُٟت بالضو٫  والث٣اُٞت والاحخماُٖت

:لالاصخثمارل جىبيل اغيرل ملباشرل:ثاهيال

اث التي هالذ بَخماما واؾٗا مً ٢بل الباخثين الاؾدثماع ألاحىبي ٚير اإلاباقغبن مىيٕى   مً اإلاىيٖى

ضعى َظا الىٕى ؤًًا باالؾدثماع ألاحىبي  بط جمثل بخضي ألاق٩ا٫ الغثِؿُت لخض٣ٞاث عئوؽ ألامىا٫ ٖبر الٗالم ٍو

ٖلى ، بط ًخٗل٤ بدغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ بين صو٫ الٗالم اإلاسخلٟت، (Foreign Direct Investment FPI)اإلادٟٓي 

 ؤال ٩ًىن لألحاهب خ٤ بصاعة اإلاكغوٕ ؤو اجساط ال٣غاعاث ؤو الغ٢ابت ٖلى جل٪ اإلاكغوٖاث اإلاغجبُت باؾدثماعاتها، 

. في خين ٩ًىن لهم الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٖاثض هٓير مكاع٦تهم

 I)جعريفلالاصخثمارل جىبيل اغيرل ملباشرل-ل: 

ت َىا٥  :منها اإلاباقغ ٚير ألاحىبي لالؾدثماع ؤُُٖذ الخٗاٍع٠ مً مجمٖى

بخضي  في ألاؾهم ؤو الؿىضاث مً ٖضصا ألاحىبي جمل٪" :بإهه اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع  ٌٗٝغ

َظٍ  هٓير ٖاثض ٖلى خهىله م٣ابل ؤٖمالها، ٖلى الغ٢ابت ؤو الؿُُغة مً جم٨ىه ال بهىعة اإلادلُت الكغ٧اث

. 1"والؿىضاث باألؾهم اإلاخمثلت اإلاكاع٦ت

 ألاوعا١ مً مسخلٟت ؤهىإ في بالخٗامل اإلاؿدثمغ ٢ُام" :بإهه اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع ٌٗٝغ  ٦ما

 بالٗملُت بىٟؿه اإلاؿدثمغ ٣ًىم و٢ض ،(الؿىضاث) صًً خ٣ى١  ؤو (ألاؾهم) مل٨ُت خ٣ى١  ٧اهذ ؾىاء اإلاالُت

ت،  ماؾؿاث زال٫  مً ألاصواث بخل٪ بالخٗامل ٣ًىم ٢ض ؤو الؿمؿغة، بُىث زال٫ مً بالخٗامل وطل٪ الاؾدثماٍع

ا التي الىزاث٤ قغاء ٍَغ٤ ًٖ الاؾدثماع نىاص٤ً :مثل مخسههت مالُت . 2 "جهضَع

                                                           
ؼ ٖبض مدمض-  1  20 :م ؾاب٤، مغح٘ ، هللا ٖبض الٍٗؼ

ير اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مدضصاث مدمض، هللا خؿب ؤميرة 2 -  19م. 2004  2005-مهغ، الجامُٗت، الضاع الٗغبُت، الا٢خهاصًت البيُت في اإلاباقغ ٚو
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ا ٧األؾهم اإلاالُت ألاوعا١ في اؾدثماع" :بإهه اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع اٖخبر  ٦ما يَر  مً والؿىضاث ٚو

٣ىم الدؿُير، في اإلاكاع٦ت خ٤ ٖضم م٘ الخ٣ى١  تهخم  ماؾؿاث ؤو ؤٞغاص اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع ٍو

ىت ٦ؿىضاث الجمهىع  بمؿاَماث  .1"وال٣غوى الخٍؼ

 بصاعة مً جم٨ىه الؿلُت مً ٢ضعا اإلاؿدثمغ خُاػة في ًخجؿض اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مُٗاع ٧ان بطا 

 عؤؽ ج٣ضًم مجغص ٖلى صوعٍ ٣ًخهغ الاؾدثماع ؤن َى اإلاباقغ ٚير الاؾدثماع ٞمُٗاع ٞيها، اإلاكاع٦ت ؤو اإلاكغوٕ

 بصاعة جىُٓم في اإلاكاع٦ت ؤو الغ٢ابت مً هٕى ؤي للمؿدثمغ ٩ًىن  ؤن صون  الاؾدثماع بهظا لخ٣ىم مُٗىت حهت بلى اإلاا٫

 2.الاؾدثماعي   اإلاكغوٕ

 ٍَغ٤ ًٖ طل٪ و اإلاالُت، ألاوعا١ في الاؾدثماع ؤو اإلادٟٓت في الاؾدثماع" اإلاباقغ ٚير باالؾدثماع ٣ًهض - 

 َظٍ اإلاالُت،ل٨ً ألاؾىا١ مً الضولت ؾىضاث ؤو الضًً الؿىضاث ؤو الخهو بإؾهم الخانت الؿىضاث قغاء

 اإلاكغوٕ وبصاعة جىُٓم في اإلاكاع٦ت ؤو الغ٢ابت مً هٕى ؤي مماعؾت خ٤ الكغ٧اث الهُئاث ؤو لألٞغاص حُٗى ال اإلال٨ُت

 3.اإلاباقغ ألاحىبي ؤلاؾدثماع  م٘ ٢ىعن ما بطا ألاحل ٢هير الاؾدثماعاث مً الىٕى َظا ٌٗخبر ٦ما ؤلاؾدثماعي 

 ٌٗخبر الظي الٗاثض مٗض٫ ٦ؿب بهضٝ ألانى٫  قغاء ٖلى اإلاالُت ألاوعا١ مدٟٓت في الاؾدثماع ًىُىي  -ل

 4.ألانى٫  َظٍ جهضع التي الهُئت ٖلى الغ٢ابت في م٨دؿب خ٤ وحىص ٖضم م٘ اإلاساَغ، مً مٗين إلاؿخىي  حظابا

 ٖليها ًدهل التي يماهاث ألاؾهم، الؿىضاث،:ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى اإلاالُت ألاوعا١ مل٨ُت ًمثل -ل

 َظا ٣ًترن  و٢ض اإلااؾؿت وكاٍ ٖلى الغ٢ابت مماعؾت للم٣غى ًد٤ وال اإلاؿدثمغ، اإلاا٫ عؤؽ م٣ابل اإلا٣غيىن 

 5.الخبراث و الخ٨ىىلىحُا بى٣ل ؤخُاها الاؾدثماع

 مؿدثمغ ؤحىبي ٢ُام" :بإهه اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع بإن ال٣ى٫  ًم٨ً الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ زال٫ مً 

 اإلاخمثلت َظٍ اإلاكاع٦ت م٣ابل ٖاثض ٖلى خهىله م٣ابل والؿىضاث، ألاؾهم في اإلاخمثلت اإلاالُت ألاوعا١ في باالؾدثماع

 ."والؿىضاث ألاؾهم في

II):لأشـهاولالاصخثمارل جىبيلغيرل ملباشـر: 

 لجؼء مال٪ ٩ًىن  ال  اإلاباقغ، ٚير لالؾدثماع اإلاسخلٟت ألاق٩ا٫ ْل في ألاحىبي اإلاؿدثمغ بلى ؤلاقاعة ؾب٤ 

 لالؾدثماعاث اإلاسخلٟت ألاق٩ا٫ مىا٢كت وؾِخم جىُٓمه ؤو بصاعجه في ًخد٨م ال اهه ٦ما الاؾدثماع مكغوٕ ٧ل ؤو

 :ًلي ُٞما اإلاباقغ ٚير ألاحىبُت

II-1ألاإلاهحاج  احفييع مجاالت في مباشر غير الاصخثمار ت أشهاو(-ل: 

II-1- 1-)لل: اتر خيص

                                                           
1 -Bertrand Bellon,Ridha Gouir,Investissement Direct étrangers et développement industriel méditerranéen,economica,Paris,1998,P03. 

، ؾب٤ مغح٘ الخُٟٔ، ٖبض اخمض نٟىث-  2  4 م ط٦ٍغ

اث" ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض-  3 ل هٍٓغ  14 م ، 1989 مو الجامٗت قباب ماؾؿت "ألاحىبُت الاؾدثماعاث وحضوي  الخضٍو

ش، صاع "الضولُت الا٢خهاصًت الٗال٢اث " َضهضع وماع٥ َضؾً حىن -  4  33 م ، 1987 الٍغاى اإلاٍغ

غوخاث " ال٣ؼوٍجي ٖلي جغحمت ميرهىٝ، ؤ.ؤ-  5 اث صًىان " الجيؿُاث مخٗضصة الكغآاث بالخُىع  الخانت الَا  92.م 1986 الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى
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 اإلادلي الىُا١ مً بهخاحها جى٣ل ؤن الجيؿُاث مٗضصة للكغ٦ت ًم٨ً التي ألاؾباب ؤخض الترازُو حٗخبرل

 ًٖ ٖباعة هي والخهيُ٘ ؤلاهخاج وجغازُو اؾدثماعي، اجٟا١ ؤي بلى الخاحت صون  الضولُت ألاؾىا١ بلى ألام بالضولت

جي إلاؿدثمغ بالترزُو الجيؿُاث مٗضصة الكغ٦ت ج٣ىم بم٣خًاٍ ٣ٖض ؤو اجٟا١  (زام ؤو ٖام ٢ُإ) ؤ٦ثر ؤو َو

 ماصي ٖاثض م٣ابل في الهىضؾُت ؤلاصاعة ؤبدار وهخاثج الٟىُت الخبرة ؤو الازترإ بغاءة الؾخسضام اإلاًُٟت بالضولت

 1.مٗين

م٨ً الاؾدثماع مً الىٕى بهظا اإلاغجبُت الخاالث بٌٗ بلى ؤلاقاعة وججضع   :ًلي ُٞما جلخُهها ٍو

 :الاطؼر رية أألا بااظرألارة  اتر خيص : ألالى  لحااة

ٌ التي الىامُت الضو٫  بٌٗ في زانت بهٟت الخالت َظٍ وحؿىص  ذ جٞغ  مٗضصة للكغ٧اث الدؿٍغ

 بُ٘ ٖلى اإلاىا٣ٞت بلى اإلاُٗىت الكغ٧اث جًُغ اإلاى٠٢ َظا وبػاء ؤلاؾدثماع، إلاكغوٖاث ال٩امل بالخمل٪ الجيؿُاث

ىُين للمؿدثمٍغً الترزُو ؤو ؤلازترإ بغاءاث  ؤو ؤلازترإ بغاءاث مً ؤلاؾخٟاصة و باإلهخاج الضو٫  َظٍ في الَى

 َظٍ في مباقغ ٚير الضزى٫  ؤو لالؾدثماع ٧ىؾُلت مُٗىت ؤحٗاب ؤو ماصي ٖاثض م٣ابل في الخ...الٟىُت الخهمُماث

 .ألاؾىا١

ٗخبر  ضم اإلاًُٟت بالضولت الؿى١  حجم نٛغ َو ل ألاحل في عبدُخه ٖو  الاؾخ٣غاع ٖضم بلى بياٞت الٍُى

 الضزى٫  بلى الجيؿُاث اإلاخٗضصة بالكغ٧اث جضٞ٘ التي ألاؾباب ؤخض اإلاًُٟت بالضولت والا٢خهاصي الؿُاسخي

 2.الترازُو بُ٘ ٍَغ٤ ًٖ مٗين لؿى١ 

 :باالخحيار  اتر خيص : اثاهية  لحااة

٤ ؤو ؤلاهخاج جغازُو مىذ جًٟل الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٦ت ؤن هجض الخالت َظٍ وفي   ٦إؾلىب الدؿٍى

ؼو  لإلؾدثماع مباقغ ٚير م الضولُت ألاؾىا١ بٌٗ ٚو  في اإلاسخلٟت بإق٩اله اإلاباقغ الاؾدثماع ٞغم جىاٞغ مً بالٚغ

 :َى الترازُو َظٍ مىذ وؾبب ألاؾىا١ َظٍ

 اإلاًُٟت الضولت في اإلاباقغ لإلؾدثماع الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص جىاٞغ ٖضم. 

 ٣ُت والخبرة ال٣ضعة ي٠ٗ  .اإلاًُٟت بالؿى١  الدؿٍى

 بت جىاٞغ ٖضم ير حضًض ؾى١  بةؾخٛال٫ الخانت اإلا٣ضعة ؤو الٚغ  باليؿبت الى٢ذ هٟـ في مٗغوٝ ٚو

 .اإلاُٗىت للكغ٦ت

 بت  .للخهضًغ ٦بضًل واؾخٛاللها الترازُو بُ٘ في الٚغ

                                                           
 492 م ؾاب٤، مغح٘ ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض - 1

 494 م ؾاب٤، مغح٘ ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض - 2
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 ت ج٩لٟت بضون  الجضًضة ألاؾىا١ لٛؼو  الجُضة الىؾاثل مً وؾُلت حٗخبر الترازُو  ؤصوى وبدض اؾدثماٍع

 1.الخُغ مً

 : افىاعية  احجميع ألاعمطيات  اتر خيص بين  ملسج : اثااثة  لحااة

 هٟـ وفي الؿُاعاث ؤهىإ ؤخض بةهخاج الخانت ؤلازترإ بغاءة الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٦ت جبُ٘ ٢ض مثال 

 بين الٟغو١ جخالشخى الخالت َظٍ وفي اإلاًُٟت، بالضولت الىٕى لهظا الخجمُ٘ مكغوٕ في بالضزى٫  ج٣ىم الى٢ذ

 2.ألاحىبُت ألاؾىا١ لٛؼو  بضًلت وؾُلت ؤو ق٩ل حٗخبر التي الخجمُ٘ ٖملُاث ؤو ومكغوٖاث الترازُو

II-1- 2-) مللحاح جضطيم عمطيات : 

جي والُٝغ ألاحىبي الُٝغ بين ًخم بجٟا١ ؤو ٣ٖض بمىحب   ؤلاؾدثماعي  اإلاكغوٕ بة٢امت ألاو٫  ٣ًىم الَى

 الثاوي، الُٝغ بلى حؿلُمه ًخم الدكُٛل مغخلت اإلاكغوٕ ًهل بن وما الدكُٛل، بضاًت ختى ٖلُه وؤلاقغاٝ

م٨ً  :ؤلاؾدثماعاث مً الىٕى لهظا الخالُت اإلاميزاث اؾخسالم ٍو

 الخانت الخهمُماث ج٣ضًم ؤو بىي٘ ٢ُامه م٣ابل ألاحىبي للُٝغ ؤحٗاب بضٞ٘ اإلاًُٟت الضولت ج٣ىم 

غ١  باإلاكغوٕ  .ُٞه الٗاملين وجضٍعب وبصاعجه ونُاهخه حكُٛله َو

 ال٣ىاٖض وبىاء الى٣ل ج٩ال٠ُ بلى بياٞت وآلاالث الخجهيزاث ٖلى الخهى٫  ج٩لٟت اإلاًُٟت الضولت جخدمل. 

 جي للُٝغ اإلاكغوٕ حؿلُم ًخم وؤلاهخاج الدكُٛل ج٩ال٠ُ بحغاء بٗض  3.الَى

II-1-3-) إلاد رة ألاعقود  احفييع عقود: 

  .وبخضي الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٦ت بين مبرمت اجٟا٢ُاث ًٖ ٖباعة هي الخهيُ٘ ٣ٖىص 

ىُت الكغ٧اث  .بالى٧الت بهخاج اجٟا٢ُاث ؤنها ؤي اإلاًُٟت، بالضولت الَى

ظٍ  لت ٖاصة ج٩ىن  الاجٟا٢ُاث َو خد٨م ألاحل، ٍَى  وؤوكُخه اإلاكغوٕ  ٖملُاث بصاعة في ألاحىبي الُٝغ ٍو

 4.اإلاسخلٟت

ُُٟت وألاوكُت الٗملُاث مً حؼء ٧ل بصاعة بم٣خًاَا ًخم اجٟا٢ُاث ًٖ ٖباعة ؤلاصاعة ٣ٖىص ؤما   الْى

 م٣ابل ؤو ماصي ٖاثض م٣ابل ألاحىبُت الكغ٦ت َٝغ مً اإلا٠ًُ البلض في مٗين اؾدثماعي  بمكغوٕ الخانت

 1.والؿُاخت ة الٟىض١ الُيران، مجا٫ قي ال٣ٗىص وهجض ألاعباح في اإلاكاع٦ت

                                                           
٤" ٢د٠، ؤبى الؿالم ٖبض- 1  119 م ؾاب٤، مغح٘ ،"الضولي الدؿٍى

ما٫ ا٢خهاصًاث" ٢د٠ ؤبى الؿالمٖبض- 2  496 م ؾاب٤، مغح٘ "الضولي والاؾدثماع ألٖا

 498 م ؾاب٤، مغح٘ ، ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض .- 3

 33م ؾاب٤، مغح٘ "ألاحىبُت لالؾدثماعاث اإلاسخلٟت والؿُاؾاث ألاق٩ا٫" ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض-.-4
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ل

II-1- 4-)اباػً مً  ادألالي  احفييع ألا إلاهحاج عقود : 

 بمىحبها بهخاحُخين وخضجين بين بجٟا٢ُت ًٖ ٖباعة ببؿاَت َى الباًَ مً الضولي ؤلاهخاج بمخُاػ ؤو ٣ٖض 

غاٝ ؤخض ٣ًىم  بؿلٗت الخانت ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث ؤو الُٛاع ٢ُ٘ جهضًغ ؤو وجىعٍض بةهخاج ( باًَ م٣او٫  )ألَا

ت وبٗالمخه النهاثُت بهىعتها الؿلٗت بهخاج في باؾخسضامها ٣ًىم ،الظي(ألانُل ) ألاو٫  للُٝغ مُٗىت  و٢ض الخجاٍع

 م٩ىهاث لخهيُ٘ الالػمت الخام باإلاىاص الباًَ مً اإلا٣او٫  بتزوٍض ألانُل ٣ًىم ؤن بليها اإلاكاع ؤلاجٟا٢ُت جىُىي 

 2.لألنُل بتزوٍضَا طل٪ بٗض  ٣ًىم زم الؿلٗت

II-2)- ألاإلاهحاج  اخضويق مجاالت في  ملباشرة غير  جىبية الاصخثمار ت أشهاو: 

II-2-1-) اومااة عقود : 

ين بين اجٟا٢ُت ًٖ ٖباعة الى٧الت ٣ٖض  غاٝ ؤخض ٢ُام بمىحبها ًخم َٞغ ٠ُ(   ألانُل ) ألَا  الُٝغ بخْى

 اإلاؿتهل٪ َى زالث لُٝغ ألاو٫  الُٝغ ومىخجاث ؾل٘ بُ٘ بجٟا٢ُاث وببغام حؿهُل ؤو لبُ٘ ( الى٦ُل ) الثاوي

م٨ً النهاجي، ل:وهي عثِؿُت ؤهىإ ؤعب٘ بلى الى٦الء جهي٠ُ ٍو

 :بااعمواة  اوليص (-1-1-ب

 ٖلُه ًخ٤ٟ مُٗىا مبلٛا ًخ٣اضخى بالٗمىلت الى٦ُل ؤن ٚير الى٦الء حٍٗغ٠ هٟـ ٖلُه ًىُب٤ 

ظا  بضوعة ٣ًىم الظي ألانُل بلى الُلبُاث بعؾا٫ في صوعٍ ًىدهغ خُث الٗمىلت، ؤو باألحٗاب ٌؿمى اإلابلٜ َو

ى للٗمُل، مباقغة البًاج٘ بعؾا٫  .مٗها ًخٗامل التي اإلاىخجاث ؤو الؿل٘ بمسؼون ًدخٟٔ ال َو

 -:اطبائع  اوفاء ألاطمان بااعمواة  اوليص (-2-1-بل

اء بًمان الخانت مؿاولُخه جدذ آلاحل بالبُ٘ الى٦ُل َظا ب٣ُام ٩ًىن  َىا الازخالٝ   للباج٘، الٞى

اء يمان م٘ بالٗمىلت الى٦ُل ًخدمل وبالخالي ال، ؤم بالؿضاص الٗمُل ٢ُام ًٖ الىٓغ وبٌٛ  ؤزُاع للباج٘ الٞى

ًهم ؤو الٗمالء بٞالؽ م ٞع  .الؿضاص في وجإزَغ

 :ألا اخضهيالت ألا لخدمات  اغيار قؼع ألاليص (-3-1-لب

                                                                                                                                                                                     
ض الىجاع- 1 ت في "الضولي لالؾدثماع الٗام الىمىطج " ٍٞغ بي الخيؿ٤ُ خى٫  هضوة ؤٖما٫ مجمٖى  الٗغبُت، الضو٫  حامٗت ، الٗغبُت الاؾدثماعاث لخىمُت الًٍغ

 240 م ، 1995 مهغ .

ما٫ ا٢خهاصًاث " ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض- 2  .ؾاب٤ مغح٘. 506 م "الضولي والاؾدثماع ألٖا
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 بالؿلٗت اإلاغجبُت والدؿهُالث الخضماث ب٩اٞت الٗمُل وجؼوٍض الُٛاع ٢ُ٘ وجسٍؼً ببُ٘ الى٦ُل ٣ًىم 

اصة ألانُل، ولِـ الٗمُل ًضٞٗها ؤحٗاب م٣ابل وطل٪ اإلاسخلٟت الهُاهت ؤٖما٫ بلى باإلياٞت  م٣ضاع جدضًض ًخم ٖو

 .ألانُل م٘ باالجٟا١ ألاحٗاب َظٍ

 :بااحخسيً ألاقائم بااعمواة  اوليص (-4-1-بل

ً ؤًًا بل بالبُ٘ ٣ِٞ لِـ ألانُل وبين بِىه اإلابرمت الاجٟا٢ُت بمىحب الى٦ُل َظا ٣ًىم   البًاج٘ بخسٍؼ

خ٣اضخى اإلاباٖت، البًاٖت لدؿلُم الالػمت والدؿهُالث اإلاؿاٖضاث وج٣ضًم  ٖلى ٖمىلت الى٦الء مً الىٕى َظا ٍو

ً ومهاٍع٠ ؤحٗاب م٣ابل زابذ مبلٜ بلى باإلياٞت اإلابُٗاث  ؤن بالظ٦غ والجضًغ البًاج٘، حؿلُم وحؿهُالث الخسٍؼ

ت الٗالمت بىٟـ جبإ البًاج٘  1. )لألنُل )الخجاٍع

 : ملوزعونل (-2-لب

 بٛغى وطل٪ الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٦ت ؤو اإلاهضع مً اإلاباقغ بالكغاء ٣ًىم ٖمُل ًٖ ٖباعة َى اإلاىػٕ 

 ؤن بمٗجى مٗين، ؾى١  لخضمت ما إلاىػٕ بمخُاػ بمىذ اإلاهضع ؤو اإلاُٗىت الكغ٦ت ج٣ىم و٢ض الخام، لخؿابه البُ٘

 الجملت لخجاع بالبُ٘ ٢ام ؾاء ألاحىبُت الكغ٧اث بخضي إلاىخجاث مُٗىت ؾى١  في الىخُض اإلاؿخىعص ٩ًىن  ٢ض اإلاىػٕ

 .الؿى١  َظا في الهىاعي ؤو ألازير للمؿتهل٪ اإلاباقغ البُ٘ ؤو مٗا الازىين ؤو الخجؼثت آو

م٨ً  ت باإلاٗامالث ًسخو ٞيها ؤنُال ما قغ٦ت إلاىخجاث الىخُض اإلاىػٕ بٖخباع ٍو  ٢ُامه وبم٩اهُاث الخجاٍع

خه ٣ُت والؿُاؾاث ألاوكُت مماعؾت و ال٣غاعاث بجساط في وخٍغ  والخىػَ٘ والتروٍج ٧الدؿٗير اإلاسخلٟت الدؿٍى

 2.الخ ...للؿل٘ اإلااصي

III )خفائصلالاصخثمارل جىبيلغيرل ملباشر:ل: 

 : ؤما زهاثو َظا الىٕى مً الاؾدثماع ٞهي

  ؾهىلت الضزى٫ والخغوج بلى الضو٫ اإلاًُٟت وألاؾىا١ اإلاؿتهضٞت .

 م٤ ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت اصة ؾُىلت ٖو . ٌٗمل ٖلى ٍػ

  نٗىبت جد٨م ألاؾىا١ اإلاالُت اإلاًُٟت في َظٍ الاؾدثماعاث ويبُها خُث ٢ض  جيسخب بهىعة

 .مٟاحئت هدُجت ٖىامل ٖضة

                                                           

  509 م ؾاب٤، مغح٘ ٢د٠، ؤبى الؿالم  ٖبض- 1

 51 3م ؾاب٤، مغح٘ ٢د٠، ؤبى الؿالم  ٖبض- 2
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  ًىدهغ َظا الاؾدثماع في اإلاباصلت واإلاخاحغة باألوعا١ اإلاالُت الضولُت ؤو ألاوعا١ اإلاسجلت في

 .ؤؾىا١ مالُت ؤحىبُت باليؿبت للمؿدثمغ

  ٌُٟىاثض ؤ٦ثر مً الٗىاثض في الؿى١ اإلادلي م٘  جس الهضٝ الغثِـ له جد٤ُ٣ ؤعباح ٖو

٘  .اإلاساَغة مً زال٫ َظا الخىَى

IV- ملباشر غير  جىبي الاصخثمار ألاصطبيات مس ًا : 

 ٖلى وا٫ألام ؽوعئ  خغ٦ت ٖلى جغجب ث التيو  يُٟتلما لتوللض باليؿبت ألاحىبي الاؾدثماع ًتَمؤ جخجؿض 

 وهي  ، الٗغبُتو٫ الض منهاو الىامُت و٫ الض وهذ زانت )اإلادٟٓي الاؾدثماع( باقغًغ المٙ ألاحىبي الاؾدثماع ق٩ل

 :ي٧الخا٫

 :  ملس ًا -(لأ

 وألاؾىا١ يُٟتو٫ المالضي ب٫ ل واخلروج الضزى ؾهىلت ٌو الاؾدثماعاث مً الىٕى طاٌ ًؼمي ما مٌؤ مًن ب 

ت مٌمغا٦ؼ حٗضًل يب٫ لُتوالض اإلاداٞٔ ومؿدثمغ ٌؿعى ،بط ؾتهضٞتالم ي الخغوج ؤو بالخا٫و ، الاؾدثماٍع

 ٦ما ،الضو٫  طٍله الُتلماوا١ ألاؽ لخُىع  ٣ٞاو يُٟتو٫ المالض فيالضزى٫ بلى ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت 

 .وا١ ألاوعا١ اإلاالُت في َظٍ الضو٫ ؤؽ اؾخ٣غاع ٖلى او٩ٗاؾاث مً لظل٪

 اصة ٖلى الاؾدثماعاث حٗمل لب في ن٩ًى ؤهه  بط ،وعا١ اإلاالُتألا ؾىا١ ؤ ٖم٤و ؾُىلت ٍػ  ق٩ل في ألٚا

ت ٢غاعاتها جخه٠ ماؾؿُت اؾدثماعاث  عقُضة ٖلمُت ؤؾـ ٖلى مبيُت نج٩ىو ، ألامض بُى٫  الاؾدثماٍع

تي ب٫ بياٞت ض  ٖلى حصج٘ ؾُىلت ألا٦ثرالؿى١ اإلاالي  نب بالظ٦غ حضًغو . جىُٟظٍو ال٣غاع جساط ا ؾٖغ اإلاٍؼ

ظا  الاؾدثماعو الاصزاع مً اصة ٖلى ٍعصوب ٌؿاٖضَو  ؾىاء الاؾدثماعاث و هذ جىحيههاو ألامىا٫ حظب ٍػ

ت وؤ ًتو٫ ألاوا١ ألاؽ يب٫  .الثاهٍى

 ال٣ُإ ٖلى بالىٟ٘ حٗىص نؤ ٦ًًم )اإلادٟٓي(باقغًغ المٙ ألاحىبي الاؾدثماع نؤ يب٫ نالا٢خهاصًى ًغ ٌل 

 ألاحىبُت لالؾدثماعاث مهضع ًغجٝى اإلادٟٓي ألاحىبي الاؾدثماع لخض٤ٞ ٦ًمي بط ، لال٢خهاص ٣ُ٢يلرا

 لالصزاع م٨ملت نج٩ى نؤ ٦نهامي ٌٞان لظا. مىا٫ألا ؽوعئ  في الصخت طاث الىامُت نالبلضا يب٫ اًمالؽو

 ج٣لل ؤًًا بنها ٦ما الىامُت، نالبلضا في ألاحىبي الى٣ض ًغجٝى ن زال٫م الاؾدثماع ص٫مًً٘ لخدـ اإلادلي

ت الؿل٘ مً الىاعصاثن همىا مما ًجٗل البلضا أل٢ل ألاحىبُت الٗمالث ٞجىة يِٛ مً  الاؾدثماٍع

 ؤٖلي مٗضالثي ب٫ ٣ًىص ٢ض إلاُتالٗا اإلادٟٓت عؤؾما٫  جض٣ٞاث عع جذ نٞا لظا . لهم باليؿبت ؾهلت الالػمت
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٘ يب٫ ًمُل ٢ضٌ ألن ،يالا٢خهاص الىمى مً  بهخاحُت يب٫ اصٍوب ج٣ىص جل٪و ، إلاُتالٗا ألاؾهم وا١ؤؽ حؿَغ

 1.اإلادلي للٗامل متزاًضة

 طل٪ يب٫ مىا٫ألا ؽوعئ  خغ٦ت ويٌ٘ اإلادلُت،وا١ ألاوعا١ اإلاالُت ؤؽ يب٫ ألاحىبُت الاؾدثماعاث ٌجىجي نب 

ضٌ بإن ؤقاع ٦ما مؼاًاٍ مً طاٍو لضبا٫ ٘و الٗمالث بليهاٌ جخج التي الٗملت ٖلى الُلب مً ًٍؼ  في ٌاؾٗغ ًٞغ

اصة يب٫ ي ًاصوا١ وألاؽ  .ٌاؤؾٗاع بٍىي ٌبالخا٫وا٫ وألام ؽوعئ  منها جسغج التي الٗمالث ٖغى ٍػ

 : 2ٌصطبيات -(لب

 طٍ ٌمثل فيوا١ اإلاالُت اإلاًُٟت ألاؽ جد٨م نٗىبت ٞهى الاؾدثماع مً الىٕى طا ٌ ؾلبُاث ؤبغػ  مً ؤما 

 ٖضة هدُجت بُ٘ مىحاث ق٩ل فيو مٟاحئت، بهىعة الاؾدثماعاث َظٍ جيسخب ٢ض بط ب٣ًاٖها، ٦ًبِ الاؾدثماعاث

اإلاالُت الٗاإلاُت  ألاػمت في خهل ٦ما ٠ً،إلاٌا البلض فيو١ ألاوعا١ اإلاالُت ؽ اؾخ٣غاع في ؾلبا ًازغ ما ، ٫ٖىام

 الا٢خهاص جىمُت في مباقغة بهىعة مٌٌؿا ال ٢ض ألاحىبي الاؾدثماع مً الىٕى طان ٌؤ ل٪ي طب٫ ؤي٠.ألازيرة

٘ البُالت مٗضالث ٌُٞزال٫ جش مً ويالٍى اصة ؤلاهخاحُت الُا٢ت ٦ٞغ  ًخمثل ٌألن ٦ظل٪ الىمى، مٗضالث ٦ٍؼ

 .ال٩لُت الا٢خهاصًت لُاثوألا عةوبالًغ ًإزظ الو ،ؾى١ ألاوعا١ في صعحتلما الُت لما اثوألاص في باؾدثماع

ل

ل

:ليلالاصخثمار ملىاخ:ل اثاويل ملبدحل

جُا الاؾدثماعي  اإلاىار مٟهىم جُىع  الا٢خهاصًت  الٗىامل مً مغ٦بت جىلُٟت ٖلى ٌكخمل ؤنبذ ؤن بلى جضٍع

ت، وللٟغم لل٣ُغ التروٍج بلى الىنُت الجهاث حؿعى زاللها مً التي والؿُاؾُت الاحخماُٖت ؤن  طل٪ الاؾدثماٍع

ً ىُين اإلاؿدثمٍغ ين اؾدثماعاتهم  ٣ًغعون  ال وألاحاهب الَى  لظل٪  الٗامت الكغوٍ ٞدو بٗض بال مى٣ُت في جَى

 3.اإلاىار

 الاصخثماريل  ملىاخ جعريف :  ملؼطلل ألاول

ال٣غاع  في جازغ التي الٓغوٝ خهُلت ؤهه ٖلى الاؾدثماعي  اإلاىار اٖخباع بلى اإلادللين بٌٗ ًظَب

والخض٣ٞاث  اإلادلُت اإلادضصاث والا٢خهاصًت، الاحخماُٖت بإبٗاصٍ ؾىاء خض ٖلى وألاحىبي اإلادلي الاؾدثماعي 

                                                           
 ٧لُت مجلت  اإلاالُت، لألوعا١ الٗغا١ ؾى١  في جُب٣ُُت صعاؾت الٗاصًت ألاؾهم جضاو٫  ٖلىٌ واو٩ٗاؽ اإلاباقغ ٚير ألاحىبي الاؾدثماع ،َغ مدمض َاؤًاص- 1

 106 ،م 2013 ال٩لُت، عجمئمبلخام ا الٗضص امٗتلجا الا٢خهاصًت مللٗلى بٛضاص

 ا٢خهاصًت بدىر مجلت بىعنت ٢ُغ، خالت صعاؾت ألاحىبُت الاؾدثماعاث حظب في وصوعَا الخلُجُت اإلاا٫ ؤؾىا١ في الاؾدثماع, ٖمكت ؤبى  مدمض ٦ما٫ - 2

 75 م ، 2013 ، 62 و 61 نالٗضصا ، ٖغبُت

ضعي، مدمض ؾُٗضي، وناٝ-  3 لىم الا٢خهاصًت الٗلىم مجلت ،- والٗىاث٤ الخىاٞغ بين - الجؼاثغ في الاؾدثماع مىار وا٢٘ ٢ٍى  حامٗت ، الدؿُير، ٖو

 39م ، 2008 .الثامً  الجؼاثغ،الٗضص ؾ٠ُُ،
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اإلاثلى،  الاؾدثماع ؤوحه في والخض٣ٞاث الخاعحُت اإلادلُت، اإلاضزغاث جىحُه ٖلى حٗمل التي ال٣اهىهُت الخاعحُت

ظا ٢بل طي مً اوؿُابا ؤ٦ثر اإلاا٫ عؤؽ خغ٦ت باجذ و٢ض الؾُما بت ًٟؿغ ما َو  باألمان بالكٗىع  ألاحىبي اإلاؿدثمغ ٚع

.1 

نها  ألامىا٫ عئوؽ اججاَاث في اإلاازغة والٓغوٝ ألاويإ مجمل الاؾدثماع مىار حٗبير ًمثل ٦ما وجَى

البلض  به ًخميز وما للضولت ؤلاصاعي  والخىُٓم ,ايُغاب ؤو اؾخ٣غاع مً به جخه٠ وما للضولت الٗامت ٞاألويإ

غاُٞت، حٛغاُٞت زهاثو مً اإلا٠ًُ غ ٖلى ٨ٌٗـ مما وصًمٚى  اإلا٠ًُ البلض ٌكُضٍ وما ؤلاهخاج ٖىانغ جٞى

 ومخىاػن  مُغص همى جد٤ُ٣ في مؿاَمتها ومضي ومىاػهاتها، الا٢خهاصًت وبغامجها الضولت زُِ زم جدخُت مً بجى

بُٗت الخاعج، بالضازل وم٘  وزباجه وويىخه ٦ماله ومضي ال٣اهىوي الىٓام وآلُخه، بالضولت الؿاثضة الؿى١  َو

 َظٍ حٗخبر خُث الاؾدثماع مىار حٍٗغ٠ في جضزل الٗىانغ َظٍ ٧ل وؤٖباء، خ٣ى١  مً ٖلُه بما ًىُىي  وجىاػهه

البُت البٌٗ، ببًٗها وجخإزغ وجازغ الٗىانغ مخضازلت  ؤوياٖا جٟاٖلها ًسل٤ مخٛيراث اإلاظ٧ىعة الٗىانغ ٚو

 2.له َاعصة ؤو اإلاا٫ لغؤؽ حاطبت ٦ٗىامل مدهلتها وجترحم مسخلٟت بمُُٗاث  حضًضة

 هجاخه ألامقوماثه الاصخثماريل  ملىاخ عىاصر :  ملؼطلل اثاوي

 3: ًلي ُٞما بًًاخها ًم٨ً 

 بخد٤ُ٣ وطل٪ ال٩امل، الدكُٛل وجد٤ُ٣ ألاؾٗاع حهاػ في الاؾخ٣غاع جد٤ُ٣ ٖلى ٢اصع مالي حهاػ 

 أولىٌات وتىظٍم الضرٌبً الهٍكل على والمعتمذ المطلىب الىمى لهذف المؤدٌة المالٍة الخىاػهاث

 الحكىمً؛ اإلوفاق

 ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ الى٣ضًت الؿُاؾت ؤصواث بظل٪ مؿخسضمت الى٣ضي لالؾخ٣غاع مد٣٣ت ه٣ضًت ؾلُت 

 لغئوؽ حاطب اؾدثماعي  مىار بًجاص بلى باإلياٞت ا٢خهاصي اؾخ٣غاع جد٤ُ٣ في واإلاؿاَمت الىمى

 ألاحىبُت؛ ألامىا٫

 ت ؾُاؾت اصة الخاعجي الخىحُه ٖلى مغج٨ؼة ججاٍع  ٢ىي  وػٍاصة اإلادلُت، ألاؾىا١ في الخىاٞؿُت ال٣ضعة لٍؼ

 ٩٦ل؛ الا٢خهاص صازل الخىاٞؿُت اإلاؼاًا وبياٞت الابخ٩اع ٖلى ٢اصعة ميكأث إلًجاص الضٞ٘

  الخ٣ُ٣ي، ألاحغ مٗض٫ ٖلى مٗخمض بىجاح ال٩لُت الا٢خهاصًت الؿُاؾاث جىُٟظ ٖلى ٢اصع ٖمل ؾى١ 

 .الٗاإلاُت بلى للىنى٫  الخىاٞؿُت ال٣ضعة اؾخمغاع في اإلادلي ؤلاهخاج ٖىامل جسهُو ٖلى ٌٗمل خُث

 الاصخثماريل  ملىاخ منوهات :  ملؼطلل اثااح

                                                           

ا ؤخمض-  1 ٣ُا، قما٫ ا٢خهاصًاث مجلت ٦ىمىطج، ألاعصن – الٗىإلات ْل في الٗغبُت الضو٫  بلى الخاعحُت الاؾدثماعاث حظب آلُاث نُام، ػ٦ٍغ  ألاعصن، بٍٞغ

 92 م .الثالث، الٗضص

٢ؿىُُىت،  حامٗت الا٢خهاصًت الٗلىم في صولت ص٦خىعاٍ قهاصة لىُل م٣ضمت عؾالت الجؼاثغ، في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مىار ج٣ُُم ًدحى، ؾُٗضي - 2

 .175، م 2006-2007

ت، للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت الٗغبي، الا٢خهاصي الخٗاون  ومؿخ٣بل الٗغبُت الاؾدثماعاث لُٟي، ٖلي - 3  32 م ، 2009 مهغ، ال٣اَغة، ؤلاصاٍع
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 :  اضياس ي  ملىاخ:ل الررل ألاول

بلى  الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ٖضم ؤن خُث اإلاًُٟت، بالضولت الاؾدثماع مىار حك٨ُل في الؿُاسخي اإلاىار ًازغ

لُه ،1ألامىا٫ عئوؽ َغوب مٗضالث وػٍاصة الاصزاع، مٗضالث زٌٟ ت َىا٥ ٖو  ٖلى جازغ الٗىامل مً مجمٖى

ا ًم٨ً الاؾدثماعي  اإلاىار  2:ًلي ُٞما بًجاَػ

 ِص٦خاجىعٍا ؤو صًم٣غاَُا هٓاما ٧ىهه خُث مً اإلاخب٘ الؿُاسخي الىم. 

 ألاحىبي الاؾدثماع اججاٍ الضو٫  في واإلادلُت الضازلُت الؿُاؾُت ألاخؼاب مى٠٢. 

  ت اإلااؾؿت صوع  ومضي لضيها الؿُاسخي الىعي صعحت خُث مً اإلا٠ًُ البلض قاون بصاعة في الٗؿ٨ٍغ

 .الا٢خهاصًت الخىمُت إلاكا٧ل جٟهمها

 ُم ب٣اء بين الٗال٢ت صعاؾت  ًسخل ؤم با٢ُا ْل بط ألازغ ومضي الؿُاسخي، الاؾخ٣غاع وخالت الخا٦م الٖؼ

 .ب٣اثه ؤو بغخُله الىٓام

 ال٣اصمت ؾىت الٗكٍغً ؤو الٗكغة زال٫ اإلاًُٟت الضولت في الؿُاسخي الاؾخ٣غاع خالت. 

 بت خُث مً الؿُاسخي الىعي صعحت  ٖملُت في باإلاكاع٦ت اإلاباقغة ألاحىبُت لالؾدثماعاث الؿماح في الٚغ

 .الا٢خهاصًت الخىمُت

 : الاقحفادي  ملىاخ -الفرع الثاني

ت في الا٢خهاصي اإلاىار ًخمثل لى اإلاؿدثمغ، ٖلى اإلاازغة الٗىامل مً مجمٖى  وهي  اإلاكغوٕ، وكاٍ ٖو

 3: ٧اآلحي

 الضولت صازل اإلاخاخت الُبُُٗت اإلاىاعص م٣ضاع. 

 غ مضي  .نالخُتها ومضي الخدخُت البيُت جٍُى

 ت وصعحت الكغاثُت، ال٣ىة ٖلى اإلاازغة والخاعحُت الضازلُت الؿى١  مىاٞظ  .للمكغوٖاث الضزى٫  خٍغ

 الخاعحُت اإلاىاٞؿت مىاحهت ٖلى وال٣ضعة الضولت صازل اإلاخاخت اإلاىاٞؿت صعحت. 

  الن الضٖاًت وؾاثل صوع  .اإلاىخجت الؿل٘ ًٖ وؤلٖا

                                                           
 ، 2012-2000للٟترة  البلض زُغ إلااقغاث جدلُلُت صعاؾت -الجؼاثغ في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مىار مساَغ بغباف، ٖىترة بغخىمت، الخمُض ٖبض - 1

ت، والٗلىم والدؿُير مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت  230 م ، 2013 الٗاقغ، الٗضص الخجاٍع

 3 0م الؿاب٤، اإلاغح٘ لُٟي، ٖلي-  2

، ؾب٤ اإلاغح٘ لُٟي، ٖلي-  3  31 م ط٦ٍغ
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 غ  .واإلااَغة اإلاضعبت الٗمالت جٞى

 بُت الؿُاؾت زانت والى٣ضًت اإلاالُت الا٢خهاصًت الؿُاؾت مغوهت  ومضي الهٝغ ؾٗغ وؾُاؾت الًٍغ

ا، ى زباتها واؾخ٣غاَع  .اإلاؿدثمغ به يهخم ما َو

 ير ٖلى و٢ضعتها البىى٥ ٦ٟاءة ومضي الاؾدثماع، ٢ىاهين واؾخ٣غاع ويىح صعحت  الخدخُت اإلاٗلىماث جٞى

 .الاثخماهُت الدؿهُالث ٖلى الٟاثضة ومٗضالث للمؿدثمغ

 ت الٟغم مٗض٫  للمؿدثمٍغً الخماًت وصعحت اإلاىسًٟت، اإلاساَغ طاث الضولت صازل اإلاخاخت الاؾدثماٍع

 .صازل الضولت

 ت الؿُاؾاث اؾخ٣غاع مضي  .ؾىىاث زمـ ؤصوى بدض الخطخم ومٗضالث الؿٍٗغ

 : ألا اثقافي الاجحماعي  ملىاخ - الررل اثااحل

ت ٖلى اإلاىار َظا ٌكخمل  وم٣ضاع ج٩امله وبم٩اهُت اإلاكغوٕ وكاٍ ٖلى اإلاازغة الٗىامل مً مجمٖى

برػ اإلاُلىب الخٗاون   1: زال٫ مً طل٪ ٍو

  بُت الخٗلُمُت الؿُاؾت صوع يُت والخضٍع  .اإلاٗخمضة والخ٩ٍى

 الكغ٧اث  ليكاٍ اإلاجخم٘ ؤٞغاص وحٗاون  جٟهم وصعحت الا٢خهاصي، الخ٣ضم وم٣ىماث بٗىانغ الىعي صعحت

 .ألاحىبُت

 اإلاخبٗت الاحخماُٖت الخإمُىاث وم٣ضاع الهحي الىعي صعحت. 

 والضًيُت والاحخماُٖت ألازال٢ُت ال٣ُم. 

 الم وؾاثل ت اإلاغثُت ؤلٖا  .واإلا٣غوءة واإلاؿمٖى

 الاحخماُٖت الُب٣اث إلاسخل٠ الاؾتهال٥ ٩َُل. 

 اإلاؿتهل٨ين وؤطوا١ والخ٣الُض الٗاصاث. 

 الؿ٩ان مِٗكت ْغوٝ ومؿخىي  جىػَٗها الؿ٩اهُت، ال٨ثاٞت صعحت.  

ل

 :  اقاهووي  ملىاخ - الررل ار بع

                                                           

ت - 1  في اإلااحؿخير قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة الٗغبي، الا٢خهاصي الخ٩امل جد٤ُ٣ في ومؿاَمتها البُيُت الٗغبُت الاؾدثماعاث ؾهام، بجاٍو

 2 م ، 2005 الجؼاثغ، .حامٗت  الدؿُير، ٖلىم
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ى ٢اهىن  الٗمل، ٢اهىن  الاؾدثماع، ٢اهىن ) 1باالؾدثماع الهلت طاث الُاعصة ؤو اإلادٟؼة ال٣ىاهين مجمل َو

بي، الىٓام ؤلاقهاع، ٢اهىن  اإلاؿتهل٪، خماًت ٢اهىن  الخجاعة، ٢اهىن  الجماع٥، والًماهاث،  الخىاٞؼ الًٍغ

ت، ؤلاحغاءاث الاؾخيراص، عزو الاؾدثماع، عزو الامخُاػاث،  وحىص  ال٣ًاء، ٖضالت البيرو٢غاَُت، ؤلاصاٍع

بي الاػصواج ٖضم ٧اجٟا٢ُت اجٟا٢ُاث   2(الًٍغ

ٗاث ٢ىاهين ووحىص الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ٖلى عثِؿُت بهٟت الاؾدثماعاث حٗخمض خُث خىاٞؼ  ج٨ٟل وحكَغ

بُت حمغ٦ُت وبٖٟاءاث خ٤  واإلاهاصعة، الخإمُم مساَغ مثل الا٢خهاصًت اإلاساَغ يض لًماهاث باإلياٞت ؛ ويٍغ

ل في اإلاؿدثمغ ض لخٓت ؤي في صولت ألي ؤعباخه جدٍى ٗاث  بنضاع ٖلى البٌٗ بًٗها الٗالم صو٫  جىاٞـ ًٍغ حكَغ

 ال٣ىمُت  اإلاىاعص لًُإ الخىاٞؼ جل٪ جاصي ؤال بكٍغ ألازغي، الٗالم صو٫  ج٣ضمها التي الخىاٞؼ جٟى١  لإلقهاع

 3.اإلاًُٟت الضولت وم٩اهت ؾُاصة مً وألازظ

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
، ؾب٤ اإلاغح٘ بغباف، ٖىترة بغخىمت، الخمُض ٖبض-  1  23 م ط٦ٍغ

ت-  2 ، ؾب٤ اإلاغح٘ ؾهام، بجاٍو  27 م ط٦ٍغ

 الا٢خهاصي، الىي٘ ٖلى اواو٩ٗاؾا اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع اؾخ٣ُاب في الؿىصان ججغبت ج٣ُُم با٣ٞا، هللا ٖبض الضًً ٖلم حاهٟي، ٖلي ٣ٌٗىب-  3-

ت للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت ل الاؾدثماع ماجمغ ؤلاصاٍع  5م 2006 مهغ، اإلاباقغ، ألاحىبي الاؾدثماع خى٫  والخمٍى
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:لخالصة

م ٧ل ٖضة  الخٗاٍع٠ خى٫ ؤلاؾدثماع زانت ألاحىبي بال ؤن َظا اإلاىيٕى ًب٣ى واؾٗا هٓغا إلقخماله ٚع

ض  ؤهىإ وؤق٩ا٫ وبزخالٝ وحهاث الىٓغ خىله ، بال ؤهه ًب٣ى ؤخض ؤَم اإلادغ٧اث ألاؾاؾُت التي مً قإنها ؤن جٍؼ

ت ماي، في الىمى ؤلا٢خهاص  .ٌٗىُه ؤلاؾدثماع ألاحىبي بال مً زال٫ صعاؾت ٧ل ما ًخٗل٤ به و ال ًم٨ىىا مٗٞغ

اإلاباقغ والٛير )٦ما ًخطر لىا مما ؾب٤ ط٦ٍغ في َظا الٟهل، ؤهه هٓغا ألَمُت الاؾدثماع ألاحىبي 

ُٟه  (اإلاباقغ ل  حؿعى الضو٫ اإلاًُٟت زانت منها الضو٫ الىامُت بلى جْى باٖخباٍع مهضعا مً مهاصع الخمٍى

ً ألاحاهب ٌٗخبروهه ٖامال صًىام٨ُُا  ت باإلاىاػاة لظل٪ ٞةن اإلاؿدثمٍغ ٦ٗامل لخضُٖم مسُُاتها الخىمٍى

م في الؿى١ الٗاإلاُت  وحُٗٓم ؤعباخهم . الهدكاَع

وحٗخبر الجؼاثغ مً بين الضو٫ الىامُت التي ؤبضث مجهىصاث لخدؿين ؤوياٖها الا٢خهاصًت والؿُاؾُت 

م  غ الا٢خهاص وزصخهخه، ل٨ً بالٚغ خُث ٢امذ بٗضة بنالخاث وباقغث بدىُٟظ ٖضة بغامج ج٣ىم ٖلى جدٍغ

ً ألاحاهب بال ؤنها لم جغقى بلى اإلاؿخىي  مً بعؾائها لهظٍ ؤلانالخاث وعٚم الخىاٞؼ التي مىدتها للمؿدثمٍغ

. اإلاُلىب
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 : جمهيد

 غلى و اىمى الاقخصادر بما  ألاحىبي الاطدثماز بحن  اقياطيت  اػالقاث اخقديس  اىنسر  ؤلاػاز  يػخمد

 Endogenous Growth)همىذج  اىمى  اد خلي غلى  ؤوNeo-Classical Model)) لحديث   اخقليدر  اىمىذج

Model) ادوات في الاطدثماز حجم اصيادة ؤد ة ألاحىبي الاطدثماز ؤن ،  لحديث  اخقليدر  اىمىذج يػخبر  خيث  

.   شيادة لفاءجه زم ومً  إلاظيفت

 طى ء  الاقخصادر و اىمى بااخىميت  إلاخػلقت  لجى هب مخخلف بلى  اخؼسر   افصل هر  في طىداوى 

  إلاباشس  اخىنحر جخػدي و اتي  لخاصت بهما  لحديثت ألافهاز غلى وطجرلص بينهما،  افسر  ؤو اهما  اىنسياث  إلافظسة

 . الاقخصادر و اىمى  اخىميت اػمليت خدور
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الاقخصادي ألاالخنميت الاقخصادًت  النمح  حول أشاشيت مفاهيم : ألاول املبحث

 إلافهىمحن  بحن  لخلؽ مً هىع يخم غادة فةهه و اخىميت الاقخصاديت  اىمى مفهىم بحن غالقت اىحىد  هنس 

و إلاقاييع  و اخىميت الاقخصاديت، الاقخصادر  اىمى مً مل بخػسيف  إلابدث هر  في طىقىم  اغسض واهر 

 .اقياطهما  إلاظخػملت

الاقخصادي  النمح  ألاول املطلب

 :النمح الاقخصادي حعريف: أألاال

  إلاظخمسة في  اصيادة ؤهه غلى الاقخصادر  اىمى يػسف بديث الاقخصادر،  اىمى حػازيف حػددث اقد"  

  .1"طىت إلادة ما بلد في  إلاىخجت و لخدماث  اظلؼ لميت

 بما يدقق  اقىمي  ادخل بحمالي ؤو  إلادلي  اىاجج بحمالي في شيادة خدور الاقخصادر بااىمى يقصد  لما

 :ما يلي يػني  إلافهىم وهر   لحقيقي،  ادخل مً  افسد هصيب مخىطؽ في شيادة

 غليه وؤن يترجب البد بل  إلادلي،  اىاجج بحمالي في شيادة خدور فقؽ يػني ال الاقخصادر  اىمى ؤن -(أ

 يصيد ما ولثحر  . اظهاوي مػدى  اىمى يفىر   انلي  ادخل همى مػدى ؤن بمػنى  لحقيقي،  افسد دخل في شيادة

  افسد دخل مخىطؽ في شيادة هىاك جهىن  ال وبااخالي بمػدى ؤغلى  اظهان غدد ويصيد ما بلد في  إلادلي  اىاجج بحمالي

 .2" اىاجج  إلادلي شيادة مً بااسغم  لحقيقي

 3:ؤنّن   اقىى  يمنً طبق ومما

 الصكاني النمح معدو – القحمي الدخل النمح معدو = الاقخصادي النمح معدو

فاادخل   اىقدر، وايع  لحقيقي  افسدر  ادخل في شيادة خدور يػني الاقخصادر  اىمى ؤنّن - "(ب

 وذاو طىت ما جهىن  غادة مػيىت شمىيت فترة خالى  افسد يدظلمها  اتي  اىقديت  اىخد ث غدد بلى يشحر  اىقدر

  اػام  إلاظخىي  بلى  اىقدر  ادخل يظاور وظبت  ارر  لحقيقي  ادخل ؤما يقدمها،  اتي ؤلاهخاحيت  لخدماث مقابل

 شمىيت فترة خالى  اىقدر دخله  هفار مً  افسد غليها  اتي يدصل و لخدماث  اظلؼ انميت يشحر فهى األطػاز
                                                           

1 - Amine .V.Sarkan, poverty alleviation towards sustainable development , revue economie et management, 

université de Tlemcen, N° 02, mars 2003 ,P113. 
2
 الرجارج كلٍح ، االقرصاد قسم ، االسكىذرٌح ،"وذطثٍقٍح وظرٌح دراساخ االقرصادٌح الرىمٍح "، واصف غظٍح إٌمان ، ػجمٍح الؼسٌس ػثذ  محمذ- 

 51 ص ، 2000 ، تاإلسكىذرٌح
3
 51 ص وفسه،  المرجغ- 
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  لحقيقي  ادخل فةن  ايظبت بىفع األطػاز  اػام  إلاظخىي  وش د مػيىت  اىقدر بيظبت  ادخل ش د فةذ  .مػيىت

 مً مػدى ؤقل بمػدى  اىقدر  ادخل ش د وبذ   افسد، مػيشت مظخىي  في جدظً هىاك يددر زابخا وال ينل طىف

 هىاك يددر اً زم ومً.مظخىي مػيشخه ويخدهىز  يىخفع طىف الفسد  لحقيقي  ادخل فةن ألاطػاز في  اصيادة

 "1. اخضخم مػدى مً  اىقدر ؤلبر  ادخل في  اصيادة مػدى مان بذ  بال  قخصادر همى

 :2ؤن  اقىى  يمنً طبق ومما

 الخضخم معدو - النقدي الفردي الدخل في الزيادة معدو = الحقيقي الاقخصادي النمح معدو

ادوات  بغاهت غىيت دوات جقدم فقد ماقخت، ظاهسة وايظذ مظخمسة ظاهسة الاقخصادر  اىمى بنّن - (ج

 .3" قخصاديا  إلااقخت همى   اصيادة هره حػخبر ال وانً مػيىت إلادة فيما  لحقيقي  ادخل مظخىي  مً جصيد فقحرة،

 ما ؤر ومتز يد الىاض، مسجفؼ مػيش ي مظخىي  جىفحر مً يخمنً ختى  اىمى مً االقخصاد البد فةهه هنر "

 ما بلد  قخصاد همى حظازع ؤفظل، فهلما هىغيتها جهىن  وؤن و لخدماث،  اظلؼ مً  إلاصيد غلى  لحصىى  اهم ينفل

 مى زدها مً يصيد ؤن البد مػيىت دوات فةن  قخصاد  اىمى واخدقيق و زجفػذ، فيه  إلاػيشت مظخىياث جدظيذ

 :4"يلي فيما  إلاخمثلت ؤلاهخاحيت

 : مثل  لخام و إلاى د ألازض حشمل بإنها  اؼبيػيت  إلاى زد الاقخصاديىن  يػسف :الطبيعيت املحارد 1- 

 . اشمع وطىء و إلاياه،  إلاػادن

 .و إلاػد ث و إلاان  وألادو ث  إلاصاوؼ ويظم : املاو رأس 2-ل

 مظخىياتهم  اخػليميت حػني لما يػملىن، ؤو غمل غً يبدثىن   اديً  اىاض مل حػني : العاملت اليد 3-ل

 . وخبر تهم  اػمليت

 .و إلاخترغاث ألاغماى مجاى في و ابدث  اػلمي  ابدث بلى وحشحر : الخقنيت 4-ل

:لالاقخصادي النمح مقاًيض :ثانيا

 :ما يلي الاقخصادر  اىمى غً يػبر  ارر و  اىػني  ايشاغ حجم في  لحاصل  اخغيحر مقاييع ؤهم مً

 : للنمح النقدًت املعدالثل-ل(أ

 بااػمالث  اىقديت يػاداها ما بلى و لخدميت  اػيييت  إلاىخجاث جدىيل خالى مً  اىمى مػدالث قياض يخم" 

 طىء الاغخباز بػحن  اخػديالث وألاخر بحس ء بػد خاصت الخقديس  إلاخاخت ألاطاايب ؤفظل ذاو ويػخبر  إلاخد وات،

                                                           
1
 12 ص ، 2000 ، تاإلسكىذرٌح الجامؼٍح الذار اإلسكىذرٌح، ، الرىمٍح فً حذٌثح اذجاهاخ ، ػطٍح القادر ػثذ محمذ القادر ػثذ- 

2
 12 وفسه،ص  المرجغ- 

3
 13 ص وفسه،  المرجغ- 

4
 34 ص ، 2008 ، األردن ، األولى الطثؼح الذولً، االقرصاد ، حرب أتى  ػثمان- 
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 مىخد مداطبي هنام غلى الاجفار  ادوى  خيث جداوى   اػمالث، مخخلف بحن  اخدىيل ووظب و اخضخم،  اخقديس

 ألاطػاز ؤهى ع باطخخد م مخخلف  اىمى مػدالث قياض ويخم الاقخصاديت،  ابياهاث مؼ  اخػامل يظهل مما به جلتزم

 1:" مايلي منها

 : الجاريت باألشعار النمح معدالث (-1- أ

 باطخخد م  اػمالث وذاو طىىيا  إلايشىزة  ابياهاث باطخخد م الاقخصادر  اىمى قياض يخم ما  غادة

  اىاجج همى مػدى يخم  طخخد م خيث قصحرة، افتر ث  إلادليت  اىمى مػدالث دز طت غىد ذاو ويهىن   إلادليت،

  اىمى مػدالث خظاب بلى  الجىء جم ظاهسة  اخضخم بسوش مؼ  هه بال  اىػني،  ادخل همى ومػدى ؤلاحمالي  اىػني

 .  اثابخت باألطػاز

 :  اثابخت باألطػاز  اىمى مػدالث- (2- أ

 ألاطػاز وظهىز  الزجفاع هديجت  ادخل ؤو ؤلاهخاج في  اصيادة غً حػبر ال  لجازيت ألاطػاز ؤصبدذ اقد 

 بػد  اثابخت جقديسها باألطػاز ويخم  األطػاز  اقياطيت ألازقام بلى  طدىاد  ابياهاث حػديل  طخلصم مما  اخضخم،

. ػىيل ألاحل الاقخصادر  اىمى مػدالث قياض غىد ذاو ويهىن   اخضخم  زس بش ات

 :  ادوايت باألطػاز  اىمى مػدالث -(3-أل

 يخم  طخخد م بل  إلاقازهت،  ادوايت الاقخصاديت  ادز طاث بحس ء غىد  إلادليت  اػمالث  طخخد م يخم  ال

 اخجازة  مجاى خاصت في خظابها  إلاؼلىب  إلاقاييع لحظاب ألامسيهي  ادوالز جهىن  ما غادة و خدة غملت

ؤزس  بش ات بػد دوايا  اػملت  إلاىخدة جلو مً يػاداها ما بلى وجدىى   إلادليت  اػمالث جقىم  لخازحيت، وبااخالي

 .  اخضخم

  : 2 الاقخصادي للنمح العينيت املعدالثل-ل(ب

 مً  ادخل  اىػني مً ؤو  اىػني  اىاجج مً ؤو ؤلاحمالي،  إلادلي  اىاجج مً  افسد هصيب همى مػدى  يػخبر

 شيادة مػدالث في  اهائلت هديجت الصيادة هر  ومان  اظهاوي، بااىمى وغالقخه الاقخصادر  اىمى قياض ماشس ث ؤهم

 دقت وهنس  اػدم  لخدماث مجاى في ؤما  اىاجج  اىػني، همى مػدالث شيادة جقازب و اتي  اىاميت  ادوى  في  اظهان

 ألاػباء  غدد:مثل الاقخصادر  اىمى غً حػبر و اتي مقاييع ؤخسي   طخخد م زم فقد  اىقديت  إلاقاييع  طخخد م

 . لخ ... وظمت ؤاف اهل

 3 :الشرائيت القحة مقارنتل-ل(ج

                                                           
1
 118 ص ، 1999 ، الفىٍح اإلشؼاع مصر، ، االقرصادٌح والرىمٍح للرخطٍط الرٌاضٍح ،الىمارج احمذ الظاهر ػثذ سهٍر ، مصطفى مذحد  محمذ- 

2
 119 ص ساتق، مرجغ احمذ، الظاهر ػثذ سهٍر ، مصطفى مذحد  محمذ- 

3
 120 ص  ،ساتق مرجغ احمذ، الظاهر ػثذ سهٍر ، مصطفى مذحد  محمذ- 
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 د خل خدودها  اىػىيت الػملت  اشس ئيت  اقدزة غلى يػخمد مقياض  ادولي  اىقد صىدور   غخمد  اقد

 مقازهت  اىػىيت مً غملخه و خدة وخدة مقابل  إلاى ػً غليها يدصل  اتي و لخدماث  اظلؼ حجم يػني و ارر

 دزحت خظب  ادوى  بترجيب  ادوايت جقىم  إلاىنماث ماهذ وقد ألاخسي،  ابلد ن في الػمالث  اشس ئيت بااقدزة

 خد في الاقخصاد قىة جسبؽ  اؼسيقت جلو ؤن ألامسيهي، خيث باادوالز مقىما  اىػني  اىاجج إلاقياض وفقا  اخقدم

ألها   اؼسيقت بهره باألخر جقم ام  ادوايت فاإلااطظاث ذاو باادوالز، وزغم  اىػىيت  اػملت جبادى مػدى وبحن ذ جه

 صىدور  قام ألاخحرة آلاوهت وفي  اظبػيىاث في  إلاخؼؽ الاقخصاد جبيذ  اتي بػع  ادوى  ؤخسشجه  ارر  اخقدم جبرش

 .  افنسة بدبني هره  ادولي  اىقد

:لألاقياشها الخنميت الاقخصادًت حعريف : الثاني املطلب

 :الخنميت الاقخصادًت حعريف :أألاال

 خاحياث  اظهان بشباع غلى  ابلد ؤنها قدزة   اخىميت الاقخصاديت غلى Sylvie Brunel لجغس في  يػسف "

 1" اسفاهيت اهم يىفس مما  اظسوزيت

األفظل،  وجؼىيسها خياجه اخدظحن ؤلاوظان يفػله ما مل بإنها الاقخصاديت لراو  اخىميت حػسف لما" 

 2"مخاخت خبر ث وؤدو ث ووطائل مى زد مً اديه ما مل مظخخدما

الاهخقاى  بمقخظاها  اتي  اػمليت بإنها  ابػع فيػسفها"الاقخصاديت،   اخىميت حػازيف حػددث وقد  هر 

  اخغحر ث  لجرزيت مً  اػديد بخد ر يقخض ي الاهخقاى هر  ؤن خيث  اخقدم، خاات بلى  اخخلف خاات مً

 3"الاقخصادر  اهيهل في و لجىهسيت

لراو  وجخظمً بل مػيىت  قخصاديت حغيحر ث غلى فقؽ جىؼىر  ال الاقخصاديت  اخىميت فةن زم مً" 

  لحقيقي  ادخل  اقىمي في شياد ث جخظمً ؤنها ،خيث و اخىنيميت و اهيهليت الاحخماغيت  إلاجاالث في هامت حغيحر ث

  اتر لم يدغم مما الادخاز غلى شيادة يظاغد و ؤلاهخاج ؤو  ادخل في يدظً وهر  مىه  افسد هصيب في ولراو

  اخىميت حشخمل لما و ادخل ؤلاهخاج دغم بدوزها غلى هره وحظاغد  إلاجخمؼ في  اخنىىاىجي و اخقدم  اسؤطمالي

 مظخىياث وجدظحن و إلاى صالث  اىقل وطائل وجؼىيس وجىنيم ؤلاهخاج،  إلاهاز ث جدظحن غلى لراو الاقخصاديت

 4"و اخػليم  اصحت

 جالد  اى قؼ و اىقائؼ في  اخجازب خيث جىميت، بااظسوزة يػني ال الاقخصادر  اىمى خدور فةن هنر  "

 ألاطاطيت  اخغحر ث مً فقؽ حصء جمثل الادخاز ومػدالث  افسد وهصيب  لحقيقي  اىػني  ادخل في  اصيادة ؤن

 في غمليت جباػا يددر قد بيىما طسيؼ همى  قخصادر يخدقق ؤن  إلادخمل مً ؤهه لما  اخىميت، غمليت جخظمنها  اتي

                                                           
1 - Pierre Dallence , luc lecru, croissance et mutations de l’économie mondiale depuis 1945, Edition de seuil, 

1999 , p152. 
2
 11 ص ، 2009 الجامؼح، شثاب مؤسسح تشرٌا،اإلسكىذرٌح، ،ثقافٍا،اقرصادٌا،سٍاسٍا،إدارٌا، اجرماػٍا-الرىمٍح ، رشىان أحمذ الحمٍذ ػثذ  حسٍه- 

3
 55 ص ، ساتق مرجغ ، واصف ػطٍح إٌمان ػجمٍح، الؼسٌس ػثذ محمذ 3 - 

4
 20 ،ص 2003 ، تاإلسكىذرٌح الجامؼٍح الذار اإلسكىذرٌح، ، االقرصادٌح الرىمٍح ، اللٍثً ػلً محمذ ، ػجمٍح الؼسٌس ػثذ محمذ4 - 
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 بلغ فمثال و اثقافيت، و اظياطيت الاحخماغيت الخدىالث  اىمى الاقخصادر جدظً مى لبت اػدم وذاو  اخىميت،

 ذاو ومؼ  االجيييت ؤمسيها في  اىاميت  ادوى  بػع في % 6 جقازب مسجفػت  اىػني مػدالث الدخل الاقخصادر  اىمى

 و إلاسض و لجهل  افقس مً حػاوي طهانها مً و طػت فئاث و طخمسث مىخفظت فيها مظخىياث  إلاػيشت بقيذ

  اظهان  اريً يػيشىن  وظبت  زجفػذ خيث الاحظاع هدى  ججهذ و افقس ء ألاغىياء بحن  افجىة ؤن لما و ابؼاات،

 فقد  اىػني، همى  ادخل في مخى طػت  قخصادر همى مػدالث ؤخسي  دوى  خققذ خحن في  افقس، خؽ جدذ

  إلاخصلت  لحاالث غدد في  اخىميت  ابشسيت مسلب ماشس مظخىي  غلى به بإض ال جقدما جدقق ؤن  طخؼاغذ

  إلاسجقب  اػمس زفؼ مً  إلااض ي  اقسن  مً في  اثماهيىاث طحريالهها  طخؼاغذ فمثال ألاطاطيت، الاخخياحاث بةشباع

  إلالمحن مخىطؽ شيادة مً جمنىذ لما ( طىت74) إلاخقدمت  مػدى  ادوى  مً قسيب وهى (طىت 73) بلى  اىالدة غىد

 1"مً  اظهان % 78 بلى و انخابت بااقس ءة

 :الخنميت قياس :ثانيا

ألامم  إلاخددة  بسهامج بػاز في  إلاخددة ألامم مىنمت قامذ الاقخصاديت  اخىميت جدديد اصػىبت هنس " 

 وهى ، 1990ظهس طىت و ارر (HDI)  ابشسيت  اخىميت دايل في و إلاخمثل الخىميت مقياض ، بةصد ز(PNUD)الخىميت 

  إلاظخىي  و  إلايالد، غىد  إلاخىقؼ بااظً غىه  اصحي  إلاػبر  إلاظخىي  في مخمثلت ؤطاطيت مػايحر زالر يشمل

  ادايل هر  بلى باإلطافت  إلاػدى،  لحقيقي  ادخل بمظخىي   إلاػبر غىه  إلاػيشت مظخىي   اثااث و اػامل  اخػليمي،

 بلى باإلطافت وؤلاهار  ارمىز  بحن  ابشسيت  اقدز ث جىشيؼ في  اػد ات الاغخباز غدم بػحن يإخر آخس دايل هىاك

 "2.الجيع  إلاػدى  ابشسيت  اخىميت دايل في  إلاقياض هر  ويخمثل  اظابقت  إلارمىزة،  اثالزت  إلاػايحر

  اػاامي خىى   اخقسيس بلى  طخػمااه يسحؼ  ارر  اخىمىر   افقس ماشس في يخمثل الخىميت ألاخحر  ادايل ؤما" 

 غىاصس ؤو هفع مهىهاث في و اىقائص باالخخالالث ؤطاطا  إلااشس هر  ، ويهخم 1997اظىت  ابشسيت  اخىميت

 في و إلاخمثلت  ابشسيت ألاطاطيت الخىميت  اػىاصس مً  افسد خسمان في يخمثل  اخىمىر   افقس ؤن خيث  اخمىيت،

  "3. ما لحد غام مقبىى  مػيش ي ومظخىي  مسض ي حػليمي ومظخىي  حيدة صحيت زغايت

 

 

 

 

 

                                                           
1
 103 ص ، 2003 الجسائر، ، 02 ػذد الثاحث، مجلح الهٍكلً، اإلصالح ضمه الثشرٌح الرىمٍح مىقغ هللا، ػثذ  ػلً- 

2
 60 ،ص ساتق مرجغ لٍلً، صىا الذٌه صذر- 

3
 ، 2005 مارش ، الجسائر ، ذلمسان جامؼح ، 04 الؼذد والمىاجمىد، االقرصاد مجلح االقرصادٌح، الرىمٍح ػلى أثارها و الفقر ظاهرج رجم، صٍة- 

 192 ص



 االطار النظري للعالقة بين النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي:                الفصل الثاني
 

 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألاالحدًثت  النيحكالشيكيت النمح نماذج : الثاني املبحث

  إلاىؼلق ألاطاس ي)  لحديثت  اىمى هماذج ( اد خلي  اىمى وهماذج الىمى  اىيىلالطينيت  اىماذج حػخبر 

 جإزحره غلى ومدي ( إلاباشس وغحر  إلاباشس)  ألاحىبي الاطدثماز حدوي  خىى  و اخؼبيقيت  اىنسيت ادز طاث إلاػنم

 : فيما يلي منهما اهل هخػسض وطىف الاقخصادر  اىمى

 النيحكالشيكيت النمح نماذج :  ألاول املطلب
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 حػخبر  اىنسياث لما ،(دوماز -هازود) همىذج قبل مباشسة الاقخصادر الىمى  اىيىلالطينيت  اىنسيت  جيبؼ

بااىمى  همىذحه  إلاخػلق بىاء في (طىاى) غليها  غخمد  اتي ألافهاز مىبؼ الىمى (طىاى) همىذج قبل ؤجذ  اتي

  :                                                     1956طىت  مقااه لخابت بلى ؤدث  اتي ألاطباب ؤن الاقخصادر، خيث

 « A contribution to the theory of economic growth" (هازود) مً مل طؼسه  إلاظاز  ارر في مخمثلت 

 . الاقخصادر الىمى جفظحرهما في (دوماز)و

 : دألامار-هارألاد نمحذج :أألاال

 الىمى  ومخهاملت مىخدة صيغت غً   ابدث( Harrod-Domar) (دوماز و هازود) مً مل خاوى  اقد 

 في ؤفهازهما صياغت جم الاقخصادر، خيث  اىمى غىاصس و  انجزر   اخدليل بحن  لجمؼ غلى حػخمد الاقخصادر،

  "1: ؤن ينهس همىذج شهل

 

=  مػدى  اىمى 

 

 ؤلاهخاحيت، وؤن   إلاظدثمس في  اىخدة(K) إلااى  زؤض لميت غلى يػخمد ؤلاهخاج ؤن هى الىمىذج ألاطاس ي الافتر ض"

 MPS  (Marginal Propensity to Save ))االدخاز   لحدر  إلايل غلى  يػخمد(Y/Y) اىاجج  في  اىمى مػدى

 حظاور   وبافتر ض(K/ Y) وزمصها (capital output ratio) اىاجج /  إلااى زؤض مػامل ولراو (S/Y)وزمصها 

: 2"ؤر االدخاز  إلاخىطؽ  إلايل مؼ االدخاز  إلايل  لحدر

 

 

 هي مػدى الادخاز( s )خيث ؤن

 S=I: وفي خاات  اخى شن فةن الادخاز يظاور الاطدثماز ؤر 

 i = I / Y (......................2 :  .)وبراو فةن

 :هى  اخغحر  ارر يدصل في خصيً زؤض  إلااى ؤر ؤن( I )هي مػدى الاطدثماز، وؤن الاطدثماز( i )خيث

                                                           
  اػلىم في  إلااحيظخحر شهادة اىيل مقدمت مرلسة  إلاغسب، – لجص ئس–جىوع خاات دز طت الاقخصادر، و اىمى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز هص زر، زفيقل- 1

 79 ص ، 2008 .باجىت، الاقخصاديت،

 75 ص ، طابق مسحؼ ،  اقسيش ي مدخذ- 2

الناتج/رأس المال  

 معدل االدخار

…………………………………… (1) s

S 

=

S 

S 

=

S 

S 

Y Y 
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              I = Δ K ………..…….. (3) 

 :ؤر ؤن (K )يظاور  (Incremental Capital Output Ratio) اىاجج /و إلاػامل  لحدر اسؤض  إلااى 

 

 

: هدصل غلى (4)ومً  إلاػادات 

 

 

:  غلى هدصلYغلى  (5)وبقظمت ػسفي  إلاػادات 

 

 

 

مقظىما غلى  إلاػامل  لحدر  (ؤو مػدى الادخاز)وغليه فةن مػدى  اىمى في  اىاجج يظاور مػدى الاطدثماز 

.  اىاجج/اسؤض  إلااى 

 :ويمنً بغادة صياغت  إلاػادات بااشهل  اخالي

 

 :خيث ؤن 

g  : جمثل مػدى همى  اىاجج

S : مػدى الادخاز

K : اىاجج/  إلاػامل  لحدر اسؤض  إلااى  .

 1":لما ؤن زصيد زؤض  إلااى يظاور الاطدثماز  إلادلي والاطدثماز ألاحىبي، ؤر ؤن"

 

                                                           

 .80زفيق هص زر ، مسحؼ طابق ، ص -  1

…………………..(5) 
I 

=

S 

K 

K 
…………………..(4) 

I 
=

S 

k =

S 

Y 

Y Y 

Y /1 Y 
=

S 

…………………..(6) 

K Y 

g 

s 

k 
=

S 
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(Id + If ) / Y 

Id           If   

 If   

I = If + Id ………………..(7) 

: خيث ؤن

Id : الاطدثماز  إلادلي

If : الاطدثماز ألاحىبي

: هخدصل غلى (7)وبااخػىيع في  إلاػادات 

 

                                          ……………….(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهنس  الهخفاض  إلااى، زؤض زصيد ؤو  إلادلي الادخاز باهخفاض يىخفع الاقخصادر  اىمى فةن هىا مً"

  إلادلي، والادخاز الاطدثماز  إلادلي بحن  افجىة اظد بد ئل غلى حػخمد فةنها  اىاميت  ادوى  في الادخاز مػدالث

  "1.ؤز طيها د خل بلى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز جدفقاث حشجيؼ ؤهمها

 شحلح نمحذج : ثانيا

                                                           
1
 80 ص وفسه، المرجغوساري،  رفٍق- 

y 

Y 
= 

K 

Y 

g

Y 
= 

K 

+ 
…………………..(9) 

y 
g

Y 

= 

S 

+ 

K 

…………………..(10) 

y 

+ 
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الىنسيت   اخؼىيس بروز  خمل بطهاما الاقخصادر الىمى  اىيىلالطيهي (طىاى)همىذج  يػخبر" 

 بدخاى غً ػسيق دوماز–هازود همىذج بػاز جىطيؼ غلى  اىمىذج هر  يقىم خيث  اىمى، في  اىيىلالطينيت

  "1. اىمى الاقخصادر مػادات بلى  اخنىىاىجي  إلاظخىي  وهى زااث مظخقل ومخغحر  اػمل، غىصس

 ومسدوديت (L) اػمل،  (K)  إلااى زؤض، (Y) ؤلاهخاج مً مل في  اىمىذج في  اد خليت  إلاخغحر ث وجخمثل" 

  اػى مل هره وجدخل ،  اثالزت  إلارمىزة  اػى مل مً مػحن حجم لحنت مل في الاقخصاد بدىشة خيث،  (A) اػمل

 : اخالي  اشهل في ؤلاهخاج د ات في

Y(t) = F((K(t) , A(t) L(t)) …………..(11) 

 

.  جمثل  اصمً t: خيث ؤن

 في  اصمً بخغحر يخغحر ؤلاهخاج وؤن  اد ات، في مباشسة يدخل ال  اصمً  اد ات، هره خصىصياث ومً

 غً  اصمً في و اتي  جصد د و اػمل  إلااى زؤض مً مػؼاة لمياث ػسيق غً غليها  إلادصل ؤلاهخاج غى مل غى مل

 غلى  افػلي، ويقاى بااػمل يظمى( AL ) اخالي  لجد ء ؤما  إلاػسفت، حجم بصيادة يخم و ارر  اخقني،  اخقدم ػسيق

 ؤلاهخاج د ات غلى (A)يازس بها   اتي  اؼسيقت ؤن خيث خيادر، بإهه  افػلي  اػمل مً يسفؼ  اخقني  ارر  اخقدم

 2" اخجسيبيت  إلاػؼياث ػسيق غً  اؼىيل  إلادي في  اىديجت مالدة زابخت، وهره (K/Y)ؤلاهخاج  وظبت ؤن يظخلصم

 و اػمل  افػلي  إلااى زؤض ؤلاهخاج، غى مل مً مل ؤن هى طىاى همىذج في ألاطاطيت  افسطياث ومً" 

 بهخاج غلى  افػلي هخدصل و اػمل  إلااى زؤض لمياث طاغفىا بذ  ؤهه يػني هر  زابخت، حجم وفىز ث اديهم

 مل بديث  اهافي، بااقدز يهىن مخؼىز  ؤن الاقخصاد غلى يفترض فةهه ذاو بلى باإلطافت  انميت، بىفع مظاغف

 بصفت مخؼىز  غحر  قخصاد خاات في يددر ال وهر  قد ماملت، بصفت مظخغلت جهىن   اخخصص غً  اىاججت ألازباح

. 3" اظػف مً بإلثر ؤلاهخاج في شيادة بلى و اػمل جادر  إلااى زؤض لمياث مظاغفت ؤيً مػيىت،

  ما النهايت بلى جاوى  اػمل ؤو  إلااى اسؤض  لحديت ؤلاهخاحيت ؤن ؤلاهخاج، د ات خصىصياث مً ولراو" 
ّن
 إلاا

 "4:النهايت ماآلحي ما بلى ياوالن إلاا  اصفس بلى وجاوى  اصفس، بلى ياوالن و اػمل  إلااى زؤض مً مل

 

Lim (FK) = lim (FL) = ∞ ; Lim(FK) = lim(FL) = 0 ………….(12) 

                                                           
1
 81 ص ، ساتق مرجغ ، وساري رفٍق2- 

 ،ص 2006 ،  لجص ئس حامػت الاقخصاديت،  اػلىم في  ادلخىز ه شهادة اىيل ؤػسوخت  اىاميت،  ادوى  في  ادوايت و اخجازة  اىمى صى ايلي،  اديً صدز-  2

40 

 41ص ، طابق مسحؼ صى ايلي،  اديً صدز-  3

 41ص ، طابق مسحؼ صى ايلي،  اديً صدز-  4
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 K →0            L →0                      K →∞             L →∞ 

 

   ايظبت الادخاز فةنSب  زمصها بذ  بديث الادخاز، يظاور   اصافي الاطدثماز ؤن طىاى همىذج ويفترض"

 ؤن بلى باإلطافت ، nقيمخه خازجي يىمى بمػدى  اظهان غدد  وؤن،dK(t)/dt = sY(t)ب  جنخب  إلااى زؤض في  اصيادة

 لخابتها ويمنً و اؼلب   اػسض مً مل  جمثلL إلاخغحرة  فةن وغليه  اؼىيل،  إلادي في  اخى شن  في هى  اػمل طىر 

dL(t)/dt =nL(t)،  في   اصيادة غً بااخػبحر قمىا وبذA(t)الفسد  إلااى زؤض في  اصيادة فةن ،         ؤطيت   بصيادة 

 1:"ماآلحي جنخب

dK(t)/dt = sf K(t) – (n+)k(t) …………(13) 

 : بديثK  مً *Kوبااخالي فةن همؽ  اىمى  اىنامي يػسف بقيمت 

sfK* = (n+)K* ………………………(14) 

  dk(t)/dt =0: خيث جخمثل  لحاات  اىناميت في مىن غدة مخغحر ث جىمى بمػدى زابذ، ؤر ؤن

 (الحدًثت)الداخلي  النمح نماذج : الثاني املطلب

 مصادز  اىمى غلى  اظىء باقاء  في) اىيىلالطينيت ( إلاددزت  انالطينيت الىنسياث  اظػيف ألاد ء بن" 

 ؤو جفظحر  اخباغد في  اىنسيت هره جفلح ام خيث  اىنسياث، جلو غً  اسطا غدم بلى قاد قد ألامد ػىيل

 هي حديدة هنسيت بلى ظهىز  دفؼ  ارر ألامس  إلاخخلفت،  ابلد ن بحن فيما الاقخصادر ألاد ء في  انبحرة الاخخالفاث

 2" اد خلي  اىمى هنسيت

 3رألامر نمحذج : أألاال

 ػسيق  افسطيت غً وهر   اىيىلالطينيت، الىنسيت حديد هفع بغؼاء مً  Romer( 1986)زومس   جمنً

 في جخػلم  إلاادر زؤض مااها مً جسفؼ  اتي  إلااطظت ؤن بديث ،  اخمسن  ػسيق غً  اخػلم غامل بدخاى في  إلاخمثلت

 ػسيق غً بااخمسن  يىصف غلى ؤلاهخاحيت، الخبرة ؤلايجابي ألازس وهر  فػاايت، بإلثر ؤلاهخاج مً  اىقذ هفع

 الاقخصاد، مل في آهيا جىدشس  إلاندشفت  إلاػسفت في ؤن مخمثلت  اثاهيت  افسطيت فةن ذاو بلى باإلطافت الاطدثماز،

   يمثلdAi/dt اخغحر  ؤن يػني  هر AI باإلااشس Iفي  إلااطظت   إلاخىفسة  إلاػسفت جمثيل يمنً ؤهه  غخبرها بذ  وغليه

  : هي ؤلاهخاج د ات ومىه ،  إلااى زؤض  إلاخصونKiفي   اخغحر مؼ يدىاطب بدوزه و ارر االقخصاد،  انلي  اخػلم

Yi = F(ki , KLi) ..................(15)                 

                                                           
 42ص ، طابق مسحؼ صى ايلي،  اديً صدز-  1

. 78مدحت القريشي، مرجع سابق، ص- 2

 50 ص ، سابق مرجع صواليلي، الدين صدر- 3
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  لحجم زابخت، وفس ث و مخىاقص غامل اهل  لحدر ؤلاهخاج في مخمثلت  اىيىلالطينيت،  لخصائص  جدققF: بديث 

 بلى ياوالن و اػمل  إلااى زؤض مً مل  نهايت إلاا ال ما بلى جاوى  اػمل ؤو  إلااى اسؤض  لحديت ؤلاهخاحيت ؤن بلى باإلطافت

 . ال نهايت ما بلى ياوالن إلاا  اصفس بلى وجاوى  اصفس،

 همىذج في مالخظ  لما هى Ki اـمخىاقصت مسدوديت بلى مػسطت هي ماطظت  زابخت، ملLi و Kمً  مل ماهذ بذ 

 K و Kiفي  و خد  ادزحت مً مخجاوظت ؤلاهخاج  د ات  ، فةنLiاـ  مػؼاة قيمت ؤحل مً ؤهه بلى باإلطافت طىاى،

، وبخدديد د ات ؤلاهخاج باالطخػاهت  إلاسدوديت الاحخماغيت اسؤض  إلااى زباث هى  اد خلي  اىمى مصدز فةن وبااخالي

: (مىب دوقالص)بد ات 

 

Yi = A.(Ki)
 . (KLi)

1- ………(16)  

 1  0: خيث ؤن 

 

:   اىاجج  إلاخىطؽ هىki/k و yi=y ، زم بىطؼ فيما بػد yi=Yi/Li ، ki=Ki/Li ،k=K/L: وبىطؼ 

y/k = f(L) = A . L 1- ………………(17) 

 

 هخدصل ki=k وبخػىيع L و  Kبخثبيذ  Ki اـ يمنً جدديد  اىاجج  لحدر  لخاص اسؤض  إلااى باالشخقار باايظبت

:  غلى

:   وغليه فةنK وهى غحر مسجبؽ بـ L ومىه فةن  اىاجج  لخاص اسؤض  إلااى يسجفؼ مؼ 

                         ∂Yi/∂Ki = A .  .L1- …………….(18) 

 اىاجج  إلاخىطؽ وهر   مً ؤقل وهى ،  إلاسدوديت جىاقص هدى  إلايىى  يلغي  إلاػسفت و هدشاز  اخمسن  ػسيق غً  اخػلم

 1  0: اهىن 

: وبإخر قيد  إلاحز هيت الػائلت  اخالي

da /dt = w + ra –c – na…………………….(19) 

.  جمثل مسدوديت ألاصلrجمثل ألاصىى الفسد،  aجمثل ألاحس و  w: خيث
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 جدذ قيد  إلاحز هيت غً ػسيق  اخػنيم  اديىاميهي  اىاجج غً Uوغليه فةن مشهل حػنيم د ات  إلاىفػت 

:  لحظاب  اهاميلخىوي، يػؼى بااػالقت  اخاايت

 

r = p -                                 (ċ/c)……………...(20) 

 

: باطخخد م د ات  إلاىفػت  إلاظماة بمسوهت الاخالى غحر شمىيت

  

 u(c)  =   ……..(21) 

 فةن  اػائالث جىدسف غً الاطتهالك  اىنامي في  اصمً، ومسوهت الاخالى اد ات  إلاىفػت مػؼاة ϴغىدما جسجفؼ 

: ، وباالطخػاهت مما فةن د ات  إلاىفػت جنخب لما يليϴ/1بـ 

(ċ/c) = (1/θ)(r −ρ)………………. . (22) 

 

 :ز  إلامسلصغي االقخصاد  اىمى مػدى غلى جخدصلAL1- -    في    إلاخمثلتrقيمت  وبخػىيع

gc = (1/θ)( AL1- -  −ρ)………………. . (23) 

 

 :( اخػنيم الاحخماعي) إلاخؼؽ  ػسف مً  إلاددد  اىمى مػدى غلى هخدصل  إلاخىطؽ  اىاجج الاغخباز بػحن وباألخر

gcp = (1/θ)( AL1- -  −ρ)………………. . (24) 

 gcp > gc : فهر  يػني ؤن <1ؤن  ومؼ  اػلم

حص فيت   غً ػسيق طسيبت-1بمػدى  الاطدثماز بخدغيم قمىا بذ  الاحخماغيت ألاغنميت غلى  لحصىى  يمنً 

(forfaitaire)قيمخه   حصء  إلااى زؤض غلى  لحاصلحن دفؼ ، بذًحظاور   إلااى اسؤض  لخاصت  إلاسدوديت جهلفخه،  م 

 . الاحخماغيت  إلاسدوديت

 

 

ű(c).c 

ú(c) 

c(1-) 

c(1-) 
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املباشر   حنبي الاشدثمار ألاعيحب مزاًا : الثالث املبحث

 اه لما  ؤن اه،  إلاخلقيت الدوى  هامت ومىافؼ فى ئد جدقيق في لبحر دوز   إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز  يلػب

 :يلي فيما اه طيخؼسر  ما وهر   ادوى  هره  قخصادياث غلى طلبيت ؤزاز

 املباشر   حنبي الاشدثمار مزاًا : ألاول املطلب

  إلاظيفت  ادوات مظخىي  غلى :ؤوال

حس ء  غليها  لحصىى   إلاظيفت الدوى  يمنً  اتي  اهامت الاقخصاديت و افى ئد  إلاىافؼ مً  انثحر هىاك" 

 :بينها مً و اتي  إلاباشس ألاحىبي االطدثماز  طخقؼابها

 .وخؼؽ  اخىميت بس مج اخمىيل ألامى ى زئوض ؤو  اػمالث غلى الحصىى  مخجدد مصدز جىفحر .1

 ػسيق وذاو غً ألاغماى زحاى مً حديدة ػبقت وخلق  اقىمي  اىاجج في  لخاص  اقؼاع مظاهمت زفؼ .2

 مظاهدة مشسوغاث حديدة  طخدد ر ؤو الاطدثماز مشسوغاث في باإلاظاهمت  إلاجخمؼ ؤفس د قيام

 .ألاحىبيت الاطدثمازيت المشسوغاث

  "1.ؤهى ع  اصىاغاث ابػع خاصت و إلاؼىزة  لحديثت  اخقىياث غلى  إلاظيفت  ادوى  خصىى  حظهيل .3

                                                           
1
 11 ص ساتق، مرجغ خضر، حسان- 
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 وبلظابها  إلاهاز ث ألاحىبيت  اشسماث بفسوع  اػمل فسص اها جخاح  اتي  إلادليت  اػماات جدزيب" .4

  افسوع بهره يقىم  اػاملىن  خيث و اخدزيب،  اػمل ؤطاايب ؤخدر باطخخد م  لحديثت  اخنىىاىحيت

 يلخدقىن  غىدما  اىػىيت بلى  اشسماث وؤلاد زيت و افىيت  اػلميت ومػسفتهم مهاز تهم و طخخد م بىقل

 1"بااػمل بها

 : اخالي  لجدوى  هإخر  لجيظياث مخػددة  اشسماث في  اػماات حجم جؼىز  إلبس ش و

ل

ل

ل

 

 

ل

ل

 

(ل1988-1985)جطحر حجم العمالت في املؤشصاث مخعددة الجنصياث :ل(لII-1)حدألاو رقم 

 1985 1998 

 

 ألام  إلااطظاث-

  إلاخقدمت  ادوى  فسوع-

 إلاخقدمت   ادوى  مجمىع-

 اىاميت   ادوى  فسوع-

 %ماليحن  %ماليحن 

43 

15 

58 

7 

 

 

 

89 

11 

 

50 

17 

67 

19 

 

 

 

78 

22 

 

                                                           
1
 07 ص ساتق، مرجغ األسرج، المطلة ػثذ حسٍه- 
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 100 86 100 65 إلاجمىع  اػام 

   Source : CLAUDE Pottier, les multinationales et la mise en concurrence des salaires, France, Edition l’Harmattan, 2003 ,p72. 

 09  اىاميت مقابل  ادوى  في غامل مليىن  12 بمقد ز  زجفؼ قد  اػماات حجم ؤن يدبحن  لجدوى  خالى  مً

 قد  اىاميت  ادوى  في  اػماات حجم ، وؤن1998- 1985 بحن   إلامخدة  افترة  إلاخقدمت خالى  ادوى  في ماليحن

. 1998 طىت 22% بلى 1985 طىت % 11 مً  هخقل  افترة، خيث خالى جظاغف

 بلى يادر مما ،  إلادليت  اػلمي  ابدث مس لص وبحن ألاحىبيت  اشسماث فسوع بحن غلميت غالقاث بقامت" .5

 . بدثيت جنىىاىحيا وؤطاايب مً  اػاإلايت  اشسماث بايه جىصلذ ما ألخدر  إلاس لص جلو  لدظاب

 هقص  إلادخس ث وحػىيع  اىاميت  ابالد القخصادياث  اسؤطمالي  اخهىيً بلى ألاحىبيت الاطدثماز ث بطافت .6

 .غى ئدها  طدثماز بغادة ؤو الاطدثماز ث اخلو  إلاخجدد  اخدفق هديجت  إلادليت

 محز ن  إلاباشس غلى ألاحىبي االطدثماز ألاوايت آلازاز ؤن خيث  إلاظيفت، باادوى   إلادفىغاث محز ن دغم .7

 خظاب) اىقد ألاحىبي  مً  ادوات جلو خصيلت اصيادة هنس  وذاو بيجابيت  إلاظيفت  ادوات مدفىغاث

 بشبنت وخبرتها  ادوايت بدنم  جصاالتها ألاحىبيت  اشسماث ؤن بلى باإلطافت هر  ( اسؤطماايت  اػملياث

 وغالمتها باطمها و إلاسجبؼت  ادوايت في ألاطى ر  اشسماث جلو طمػت بفظل ولر   ادوايت ألاطى ر

 خصيلت وشيادة  اخصديس ؤطى ر اغصو  ؤلبر بمهاهاث الدوى  إلاظيفت جديذ  اشسماث جلو فةن  اخجازيت،

 1".صادز تها

 : اىاميت باادوى   اشاملت  اخىميت في  لجيظياث مخػددة  اشسماث بطهاماث بػع فيما يلي

ل2.بالدألاو الناميت الشاملت الخنميت في الجنصياث مخعددة الشركاث إشهاماث (:لل2-للII)دألاو رقم ج

 حصاعد على ألاعحامل أشبابلاملنافع

لاملنافع جحقيق

لالثانحيت آلاثارل ألاليت آلاثار

زئوض  شيادة جدفق 1-

غلى  وألازس ألامى ى

 محز ن  إلادفىغاث

 قؼاغاث  قخصاديت بحن غالقاث بىاء

  إلاخخلفت  ايشاغ الاقخصادر

 إلادليت    إلاى زد  طخغالى -

 حديدة الخصديس ؤطى ر فخذ -

بمحز ن  مخىقؼ جدظحن -

وشيادة في   إلادفىغاث

 ألاحىبي  مً  اىقل  إلاخدصالث

الاقخصادر  و اىمى  إلاقدزة جدظحن -

  افػاى الاطخخد م هديجت و اظياس ي

 و هخفاض و إلاىخج المى زد الاقخصاديت

 وجدغيم وشيادة  اصادز ث الاطػاز

 خلق وجىميت  و الاقخصادر الاطخقالى

                                                           
 6 ص ، طابق مسحؼ ، الاطسج  إلاؼلب غبد خظحن  .- 1
 .68-67  إلاصدز غبد اظالم ؤبى قدف، بد زة ألاغماى  ادوايت، مسحؼ طابق، ص- 2
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  ادوى  بحن  إلاظيفت الدوى  مظخقلت هىيت 

 مً لميت قليلت ؤو غدد  طخحر د -  اقىمي  اىاجج  جىميت -2

 .  لخام  إلاظخلصماث و إلاى زد

 جدخل  اشسماث ال غامت بصفت -

مجاالث  ايشاغ  في هفع ألاحىبيت

 جمازطه  اشسماث  اتي الاقخصادر

 وهر   اىػىيت

 وػىيت ؤر شسلت خسوج غدم يظمً

 اظىر   مً

 بػع خسوج  خخماى -

 مً (حد  قليل غدد ؤو) 

 . اىػىيت  اشسماث

 

  اىمى الاقخصادر ؤو  إلاقدزة جدظحن

 : هديجت  إلاظيفت و اظياس ي الدوى 

 اظس ئب  مً  ادوات خاصالث شياد ث -

 وخلق  اىػىيت  إلالنيت وجىميت ألازباح غلى

 .ألاغماى زحاى مً حديدة ػبقاث

وؤلاهخاحيت   اخىافظيت  إلاقدزة جدظحن -

 بدخاى ػسيق غً  اىػىيت الشسماث

 ؤو وؤلاد زة ؤلاهخاج ػسيق غلى جدظيىاث

  اشسماث بخقليد هره  اشسماث قيام

 .  لجيظياث مخػددة

 المى زد جىميت وجدزيب بس مج جقييد  اخنىىاىحيا  هقل 3-

 جسلحز خاات في ختى ) ابشسيت 

  اشسماث مخػددة  لجيظياث

 وػنها في  اخىميت ألوشؼت وبس مج

  (ألام

 مً  اخنىىاىحيا  إلاخقدمت بدخاى -

  إلاظيفت حشجيؼ  لحهىماث خالى

 .  لجيظياث الشسماث مخػددة

 غً ػسيق  إلاباشس الاطدثماز

 مخػددة  لجيظياث  اشسماث

 مً ملمىض هقل قدز في حظاهم

  اخنىىاىحيت ؤو  اخقىيت  إلاػسفت

 باإلاقازهت) إلاظيفت  بلى  ادوى 

هر   (ألاخسي  باألطاايب

 طخمس زيت  بلى باإلطافت

  اخؼىيس و  اخدديث

 -. ادوى  اهره  اخنىىاىجي

  لحاايت و إلاػسفت  إلاهاز ث جىميت- 

 إلاهاز ث  مً حديدة ؤهى ع بدخاى -

  ايشاغ مياديً شتى في و إلاػسف

 . الاقخصادر

مً  حديدة ومػازف مهاز ث  لدظاب -

 ألاحىبيت اىنحرتها  اىػىيت  اػماات جقليد

 (وؤلاد زيت  افىيت)مافت  إلاجاالث  في

بحن  الاقخصاديت  اسو بؽ وجىميت جدغيم -

 . إلاخخلفت الاقخصادر  ايشاغ قؼاغاث

 غاى بمظخىي  حديدة مىخجاث جقديم -

 .مىخفظت وبإطػاز مً  لجىدة

املصدرة  الدألالت مصخحول على :ثانيا

 :يلي فيما اه  إلاصدزة  ادوات مظخىي  غلى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز مص يا جخمثل 

 . إلادلي  ابديل الاطدثماز مً  غلي غائد مػدى غىد ألامى ى  طدثماز .1

 .  اخنىىاىحيا  خخهاز .2

 . إلاظيفت الدوات  اد خليت  اشاون في مااخدخل طياطيت اغاياث  اشسماث هره  طخغالى .3

لاملباشر  حنبي الاشدثمار عيحب :الثاني طلبالم
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املضيف  الدألالت مصخحول على : أألاال

 في  ادوى  الاقخصادر  اىمى جدفحز في  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز به يقىم  ارر  اهام  ادوز  مً  بااسغم

 و اتي مً الاهخقاد ث بااػديد يى حه  هه الا  ارلس، طاافت  إلاص يا مً  ادوى  جلو  طخفادة خالى مً  إلاظيفت

 :1  اخالي منها هرلس

 باطخحر د مخؼلباث  إلاظدثمسيً قيام  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز مً  إلاصيد جدفق غلى يترجب ما غاابا 

 مقازهت  قل ؤنها ذ ث حىدة ،ؤو   إلادلي  اظىر  في جى فسها غدم ظل في خاصت  لخازج، مً الاطدثماز

  إلاحز ن غلى طلبا ذاو  اى زد ث، ويىػنع فاجىزة شيادة طبق ما غلى ويترجب  لخازج مً بمثيالتها

  اصادز ث، بلى ألاحىبي الاطدثماز ما يظيفه جفىر   اى زد ث في  اصيادة ماهذ بذ  خاصت  اخجازر 

 يازس  ارر ألامس ،  لخازج بلى ؤمى اهم جدىيل غلى  إلاظدثمسيً ألاحاهب قدزة خاات في طىء  ألازس ويصد د

 . إلادفىغاث لهل محز ن غلى طلبا

 الاطدثماز  إلادلي  مص خمت ؤو  إلادلي الاطدثماز جىاقص بلى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز يادر قد(Crowd 

Out)غلى يشجؼ ؤن مً بدال  إلاظيفت  ادوى   في (Crowd In)وبااشهل  إلادليت الاطدثماز ث مً   مصيد 

 مً حصء جمىيل بظبب  إلاص خمت وجددر جلو  ادوى، في الاقخصادر  اىمى غلى جإزحره مً يدد  ارر

 الاطدثماز شسماث بحن  إلاىافظت بظبب ؤو  إلادلي مً  اظىر   إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز مخؼلباث

 و اتي  إلادلي  اظىر  في  إلادخس ث هقص ألاولى  لحاات غلى بديث يترجب  إلادليت و اشسماث ألاحىبي

  اقادزة غحر  إلادليت  اشسماث بػع خسوج  اثاهيت  لحاات غلى ويترجب الاطدثماز ث  إلادليت، بلى جخجه

  اقادزة غحر  إلاظيفت  ادوى  في  إلادليت  اشسماث خسوج ؤن بذ ألاحىبيت،  إلاىافظت  اصمىد ؤمام غلى

يشجؼ  قد ذاو ؤن بذ ،  اؼىيل ألاحل في خاصت  إلاظيفت  ادوات صالح في يهىن  غلى  إلاىافظت

 مصيد بلى ويادر ذاو ؤخسي  مسة ؤلاهخاج خلبت في و ادخىى  ؤوطاغها جدظحن غلى  اظػيفت  اشسماث

 .  إلاظيفت  ادوى  في الاقخصادر  اىمى مً

 هقل  اخنىىاىحيا خالى مً) إلاظيفت   ادوى  في  إلاباشس ألاحىبي االطدثماز الايجابي  ادوز  يخىقف 

 غلى حظاغدها ؤطاطيت قىيت بييت جى فس مثل  ادوى، جلو وبمهاهياث ظسوف مدي غلى (اه  إلاصاخبت

  إلاى زد هىغيت لراو ،  ابدىر و اخؼىيس غلى ؤلاهفار شيادة غً و اىاججت  لحديثت  اخنىىاىحيا جؼبيق

 زؤض غلى ؤلاهفار شيادة غً هاحمت غماات ماهسة جى فس مدي مثل ؤلاهخاحيت  اػمليت في  إلاظخخدمت

 جإزحر يجػل  ارر ألامس  إلاقىماث جلو بلى جفخقس  ادوى  اىاميت مػنم ؤن  إلاالخظ ومً  ابشسر   إلااى

 وال مددودة جهىن  قد  اخنىىاىحيا جلو بن بل فدظب ذاو مددود ، ايع  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز

  إلاسحىة الاطخفادة  إلاظيفت  ادوى   طخفادة غدم بلى يادر مما  إلاظيفت، ظسوف  ادوى  مؼ جدىاطب

الدوى   إلادليت  اشسماث في ؤلاهخاحيت غى ئد شيادة جظائل ؤو خدور غدم ذاو يترجب غلى ، منها

                                                           
 مرطلثاخ ضمه مقذمح رسالح ،األردن فً االقتصادي النمو على المستوردات و المباشر األجنبً االستثمار أثر لٍلً، أتى ػرفاخ محمذ زٌاد 1- 1

 16 ص ، 2003 .،  األردن الماجسرٍر، شهادج
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 يػىر  وبااشهل  ارر ، طػيفت جنىىاىحيت بقدز ث جدظم  اتي  اقؼاغاث في خاصت  إلاظيفت، بصفت

 .  لحديثت  اخنىىاىحيا وجقبل حػديل مً  اشسماث جلو

 .  الدوات  إلاظيفت  اػامت  إلاى شهت غلى طلبا جازس قد  إلاباشسة ألاحىبيت الاطدثماز ث ؤن  ابػع يسي 

 ؤوشؼت جلو غلى لبحرة طسيبيت بغفاء ث بخقديم  إلاظيفت  ادوى  قيام ظل في خاصت بصفت

 غلى يازس طلبا مما  اظسيبيت  ادوات بيس د ث جأمل بلى  اظابقت ؤلاغفاء ث جادر بذ الاطدثماز ث

 .  اػامت  إلاى شهت

 اىى حي  اظياطيت في  اخدخل مً هىع وحىد بلى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز جدفقاث شيادة جادر قد  

 جدنمذ  إلادليت، ؤو  اشسماث مبيػاث غً  اظىىيت مبيػاتها جص يدث بذ  خاصت وبصفت الدوات،

 بخدي جىصلذ  إلاظيفت، لراو  ادوات في ألاطاطيت  لخدماث بػع آو بخدي في ألاحىبيت  اشسماث

  اخبػيت دزحت شيادة في  إلاباشس، و إلاخمثل ألاحىبي االطدثماز طلبي جإزحر وحىد بلى  ادز طاث

 جسلص ؤن وحد بذ  اسؤر   ذاوHymer مثل وغحرهم  لجدد  إلاازلظيىن  ؤلد واقد الاقخصاديت

  اخبػيت، دزحت شيادة بلى ؤدي  ادوى  إلاظيفت في  اخصديس قؼاغاث في  إلاباشسة ألاحىبيت الاطدثماز ث

 مً  اخصديس مخؼلباث  طخحر د غلى  إلاباشس ألاحىبي شسماث الاطدثماز باغخماد ذاو جبريس جم اقد

 غلى  إلاظيفت  ادوى  صادز ث جمثل و اتي  اشسماث هره صادز ث جخىقف خصيلت وبااخالي ، ألام  ادوى 

 . ألام  ادوى  مً ؤلاهخاحيت جلو  إلاخؼلباث جىفحر مدي

 إلاظيفت فيما  ادوى  في ومثيالتها ألاحىبيت  اػماات بحن  إلاظيفت  ادوى  في ألاحىبيت  اشسماث جمحز  

 اػماات  ادوى  إلاظيفت  إلامىىخت بخلو مقازهت غاايت ؤحىز  ألاحاهب  اػاملىن  يمىذ بذ باألحىز  يخػلق

 حغيحر خدور مً غليه وما يىؼىر   اشسماث جلو مىخجاث بلى يىحه ألاحىز  جلو مً لبحر  حصء  ؤن لما

  اتي  ادز طاث بخدي ؤشازث اقد اىػىيت،   إلاىخجاث  ججاه  إلاظيفت الدوى  الاطتهالمي  اىمؽ في

 ألاحىبي  إلاىظف  حس ؤن بلى 1994 غام مصس وألاغماى في الاطدثماز بىىك غلى ؤلاػاز هر  في ؤحسيذ

  ابىىك في ؤمثااه زالزت وخى لي  ابىىك جلو في  إلاىظف  إلاصسر   حس طػف مً ؤلثر بلى وصل

 . إلاشترلت

 في البيئت  اصىاغاث  إلالىزت بػع في (ؤخياها) إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز جسلص في ويخمثل ؤخس  هخقاد  هىاك  

 غاايت جهاايف بهفار (ألام  ادوى ) ادوى  إلاخقدمت  في بقامتها يخؼلب  اتي  اصىاغاث جلو ،  إلاظيفت  ادوى 

 الاطمىذ ،  اصلب ، ، إلايظىحاث  انيماويت مثل صىاغاث ،  اىاميت باادوى   إلاقازهت  ابيئت غلى المدافنت

 . و اظحر ميو

 : املصدرة الدألالت مصخحول على : ثانيا

 : يلي فيما  إلاصدزة  ادوات مظخىي  غلى  إلاباشس ألاحىبي الاطدثماز غيىب ؤهم  جمثل -
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 . اشسماث غلى  ادخل طس ئب مً  إلاصدزة  ادوات  خسمان-

 . اػمل فسص جصديس -

 . إلادفىغاث ومحز ن  اخجازر   إلاحز ن غلى اخإزحر     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل خالصت 
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ؤلاطدثماز ألاحىبي لمدفص و مىجد إلقخصاد  ادوى اػدة مدصالث  حػىد طسوزة بغخماد

 طخغالى  اؼاقاث  إلاهمشت ؤو  اغحر مظخػملت، و ذاو بااسغم مً جبايً  اسئي و  بيجابيت جسمي بلى

مؼ  خىى دو فؼ و هخائج ؤلاطدثماز ألاحىبي شسيؼت  اػمل غلى جدقيق غى ئد ؤلبر بإقل خؼىزة  إلاصالح

.  اخهاايف ؤلاإلاام ببيئت مى جيت و  طخغالى خقيقي الثرو ث مؼ  اػمل غلى جقليل

 جإزحر ببس ش الاقخصاديحن بهدف مً  اػديد قام بها  اتي  اخجسيبيت  ادز طاث  خخلفذ واقد

 الاقخصاديحن، هاالء بحن  اىنس وحهاث  خخلفذ خيث الاقخصادر،  اىمى غلى  إلاباشس الاطدثماز ألاحىبي

هماذج  غليها يؼلق ما ؤو  اد خلي  اىمى هماذج و الىمى  لحديثت  انالطينيت  اىماذج مً مل قد ماهذ و

 إلاباشس  ألاحىبي غيىب الاطدثماز مً فبااسغم . ادز طاث هره إلاػنم  اىنسر  ألاطاض  لحديثت  اىمى

  انفس بمص ياه ؤحل مً الطخقؼابه جدىافع  ادوى  هره ؤن بال اه و إلاصدزة  إلاظيفت  ادوات مظخىي  غلى

 زؤض وزفؼ لفاءة  إلااى، زؤض جس لم في و إلاظاهمت  لحديثت و اخقىياث  اخنىىاىحيا هقل في جخمثل  اتي

 . لخبر ث و المهاز ث وجدظحن  ابشسر   إلااى



 
 

 الفهــــرس
شكس وعسفان 

إلاهداء 

الفهسس 

  اائم االداوول

ل01لل..…………………………………………………………مقدمم عامم   

 06................:إلاطاز املفاهيمي حوو الاشتثئاز ألاحىبي املباشس والغيراملباشس:لالفصل ألاوو ل

 :تئهيد 

ل06ل…………………………..………:ألاحىبيماهيم  الاشتثئاز:لاملبحث ألاوو 

ل35…..........………………………………ي الاشتثئاز املىاخ:املبحـث الثاوي ل

خالصم  

ل: الىظسي للعال م بين الىئو الا تصادي والاشتثئاز ألاحىبيإلاطاز:لالفصل الثاوي 

 :تئهيد 

ل41………..الا تصادي والتىئيم الا تصادًم الىئو حوول أشاشيم مفاهيم:ل املبحث ألاوو 

ل46…………..………………وااحدًثم الىيوكالشيكيم الىئو هئاذج : الثاوي املبحث

ل53.……….……………املباشس ألاحىبي الاشتثئاز وعيوب مزاًا : الثالث املبحث

لخالصم 

الدزاشم القياشيم ألثس الاشتثئاز ألاحىبي املباشس على الىئو الا تصادي في االزااس فترة ما بين :لالفصل الثالث 

 :2017ل-ل2000

ل:تئهيد 

ل61.تحدًد الىئوذج املصتخدم وتحليل تطوز متغيرات الىئوذج خالو فترة الدزاشم :لبحث ألاوو  الم

-2000ل)محاولم هئرحم  أثس إلاشتثئاز ألاحىبي املباشس على الىئو الا تصادي في االزااس للفترة:لاملبحث الثاوي 

ل66…….........................................................…………للللل(2017

لخالصم 

لخاتئم عامم

 اائم ألاشكاو واالداوو 

 اائم املالحق 

 املساحع

  الفهسس
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  : ثمهيد

     طىحاوى مً دالى هرا الفصل جبُان أثازه كلى الىاجج املحلي الخام لمإػس للىمى إلاقخصادي كً 

ق جىصُف همىذج قُاس ي مهىن مً مجمىكت مً املخغيراث دالى الفترة  ثم جحلُل الىخائج  (2017-2000)ػٍس

ت إلاقخصادًت  .املظخذسحت ومؼابقتها مم مىؼلق الىـٍس

    حُث جىاوى هرا الفصل مبحثين ًخظمً ألاوى جحدًد مخغيراث الدزاطت جم جحدًد الىمىذج وقُاطه، 

خظمً املبحث الثاوي ئحساء بلع إلادخبازاث إلاحصائُت وجحلُل الىخائج  .ٍو
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 .ثحدًد الىموذج املظحخدم وثحليل ثعوز محغيرات الىموذج خالل فترة الدزاطة : املبحث ألاول 

قبل دزاطت وجحلُل البُاهاث إلاحصائُت التي ولخمد كليها في الدزاطت القُاطُت، هقىم باكؼاء ملحت كً - 

 .مخغيراث الدزاطت

 . ثحدًد محغيرات الدزاطة: املعلل ألاول 

لسف باملخغير الدادل وهى املخغير املساد جفظير طلىله، وفي دزاطدىا هره املخغير الخابم هى : املحغير الحابع: أوال َو

سمص له بالسمص    PIBالىاجج املحلي الخام لمإػس للىمى إلاقخصادي، ٍو

املخغيراث املظخقلت التي لها الخأثير في املخغير الخابم مً دالى ػبُلت اللالقت بُنهم، : املحغيرات املظحللة:  ثاهيا

فها لما ًلي  : ومخغيراث الدزاطت الدزاطت ًمنً حلٍس

وقُمت إلاطدثمازث مً الدوى الخازحُت كلى مظخىي التراب : ثدفلات إلاطخثمازات ألاحىبية املباشسة-  -1

سمص لها بالسمص   . IDEالىػني ٍو

سمص لها بالسمص:  إلاطخثماز املحلي  -2  .IL وهى قُمت إلاطدثمازاث املحلُت كلى مظخىي التراب الىػني ٍو

 ولغسض جحلُل اللالقت بين املخغيراث املظخقلت واملخغير الخابم، طىقىم أوال بدزاطت جحلُلُت ملخغيراث الىمىذج 

 

 .دزاطة ثحليلية ملحغيرات الىموذج: املعلل الثاوي

 .املحغير الحابع الىاثج املحلي الخام : أوال

 (.2017-2000)ًبين ثعوز الىاثج املحلي الخام خالل الفترة  (III-1)الشكل زكم 

 
 Eviws8من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات :المصدر
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 هالحف أن الىاجج املحلي الخام كسف ئزجفاق دالى فترة الدزاطت وهرا بظبب (III-1) ًدبين مً دالى الؼهل- 

إلاصالحاث إلاقخصادًت التي جبىتها الجصائس في جلو الفترة بهدف الخسوج مً إلاقخصاد املذؼؽ والخىحه هحى 

 اقخصاد الظىو واولاغ إلاقخصاد الجصائسي 

 .املحغيرات املظحللة: ثاهيا

 .ثحليل ثعوز ثدفلات إلاطخثماز ألاحىبي املباشس  -1

 (.2017-2000)ًبين ثعوز ثدفلات إلاطخثماز ألاحىبي املباشس خالل الفترة  (III- 2)الشكل زكم 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث :املصدز

هالحف أن جدفقاث إلاطدثماز ألاحىبي املباػس للجصائس دالى فترة الدزاطت ػهدث فتراث (III- 2)مً الؼهل 

وجميزث بازجفاق مظخمس وجميزث باطخقؼاب حُد   (2010-2000)مخباًىت ما بين فترجين أطاطِخين الفترة ألاولى 

 .    جميزث بخربرباث مخنسزة 2010لإلطدثماز ألاحىبي املباػس   والفترة الثاهُت ما بلد 
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 .دزاطة ثعوز إلاطخثماز املحلي  -2

 (.2017-2000)ًبين ثعوز إلاطخثماز املحلي خالل الفترة  (III- 3)الشكل 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث :املصدز

 
 50 ئلى 2008هالحف أن حجم إلاطدثماز املحلي كسف ئزجفاكا بىجيرة مظخمسة لُصل طىت (III- 3)مً الؼهل 

 .ملُاز دوالز ، وهرا الخؼىز امللخىؾ زاحم ئلى اطخقساز ألاوطاق إلاقخصادًت في الجصائس
 .الدزاطة إلاحصائية ملحغيرات الىموذج: املعلل الثالث

 .PIBدزاطة إحصائية للىاثج املحلي الخام  : أوال

 .PIBًبين دزاطة إحصائية للمحغير الحابع  (III -1): الجدول زكم 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث :املصدز
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 أما الىطُؽ فهاهذ قُمخه 137.22 هالحف أن قُمت الىطؽ الخظابي ماهذ (III- 1: )مً الجدوى زقم 

 حُث 2000 أما أدوى قُمت فهاهذ طىت 213.5 حُث قدزث بــ 2016، أما ألبر قُمت فهاهذ طىت 148.65

 .55.96 ، أما كً إلاهحساف امللُازي فهاهذ قُمخه بـــــ 57.7قدزث بــ 

 .دزاطة إحصائية للمحغير املظحلل ثدفم إلاطخثماز ألاحىبي املباشس : ثاهيا

 IDEًبين دزاطة إحصائية للمحغير املظحلل  ( III -2):  الجدول زكم

 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث :املصدز

، أما 1.35 أما الىطُؽ فهاهذ قُمخه 1.42هالحف أن قُمت الىطؽ الخظابي ماهذ  (III -2)مً الجدوى زقم  

، أما 0.053 حُث قدزث بــ 2015 أما أدوى قُمت فهاهذ طىت 2.76 حُث قدزث بــ 2009ألبر قُمت فهاهذ طىت 

 .0.76كً إلاهحساف امللُازي فهاهذ قُمخه بـــــ 

 .دزاطة إحصائية للمحغير املظحلل إلاطخثماز املحلي: ثالثا

 .ILًبين دزاطة إحصائية للمحغير املظحلل  (III- 3):  الجدول زكم

 
 

 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث :املصدز
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، أما ألبر 51.25 أما الىطُؽ فهاهذ قُمخه 47.1هالحف أن قُمت الىطؽ الخظابي ماهذ  (III -3)مً الجدوى 

 ، أما كً 11.3 حُث قدزث بــ 2000 أما أدوى قُمت فهاهذ طىت 85.5 حُث قدزث بــ 2017قُمت فهاهذ طىت 

  .27.16إلاهحساف امللُازي فهاهذ قُمخه بـــــ 
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محاولة همرحة  أثس إلاطخثماز ألاحىبي املباشس على الىمو الاكحصادي في الجصائس للفترة : املبحث الثاوي 

(2000-2017.) 

طىحاوى في هرا املبحث بىاء همىذج اقخصادي قُاس ي للىمى إلاقخصادي في الجصائس مً أحل ملسفت أهم 

 .املإػساث التي جإثس فُه، وهرا باإلكخماد كلى جقىُاث إلاقخصاد القُاس ي 

 .جعيين الىموذج:املعلل ألاول 

اض ي وذلو فُما ًلي  :  لخلُين الىمىذج البد مً جحدًد املخغيراث والؼهل الٍس

 .ثحدًد محغيرات الىموذج: أوال

خمثل في الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام ولقد جم اطخذدامه لخلبير كً الىمى : املحغير الحابع-  ٍو

ت(PIB) الاقخصادي وزمصها له بالسمص  . ملبر كىه باليظبت املئٍى

 : جخمثل املخغيراث املظخقلت في: املحغيرات املظحللة

 IDE: ثدفم إلاطخثمازات ألاحىبية -3

  IL : إلاطخثماز املحلي   -4

 .ثحدًد الشكل السياض ي للىموذج: ثاهيا -5

  بلد جحدًد املخغير الخابم امللبر كً الـاهسة محل الدزاطت و مجمىق املخغيراث املفظسة ًمنً الخلبير كما 

اطُت الخالُت  :طبق بالصُغت الٍس

                            

اطُت للىمىذج الخؼي في صُغت امللادلت الخالُت  : وحلؼى الصُغت الٍس

PIBt=  0+  1  +  2   Ut 

 :حُث

PIB :هي؛ ًمثل الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام   بامللُاز دوالز أمٍس

IDE: إلاطدثمازاث ألاحىبُت  ًمثل جدفق. 

IL :ًمثل إلاطدثماز املحلي  . 

 جمثل مللماث الىمىذج؛ 4  ,3  ,2  ,1  , 0

t : جمثل الصمً أي قُمت املخغير في الظىتt؛ 
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Ut : حد الخؼأ الري ًجب ئطافخه للىمىذج لُىىب كً بلع املخغيراث التي ًمنً أن جإثس كلى الىمىذج

صلب قُاطها  .ٍو

  .ثحدًد الحوكعات اللبلية: ثالثا

ت المً خ      املحلي حقُقي للىاجج ى الخابم للىمى الظىىي ابين املخغير اللالقت جهىن الاقخصادًتى الىـٍس

 : الخام واملخغيراث املظخقلت لما ًلي

جهىن اللالقت بين ملدالث جدفق إلاطدثماز ألاحىبي املباػس  والىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام - 

 كالقت ػسدًت؛

 جهىن اللالقت بين الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي إلاحمالي إلاطدثماز املحلي  ػسدًت؛- 

 .ثلدًس معلمات الىموذج الخعي: املعلل الثاوي

 .اخحياز ظسيلة اللياض املالئمة- أوال

قت املسبلاث الصغسي اللادًت      لخقدًس الىمىذج القُاس ي امللبر كً اللالقاث إلاقخصادًت وظخذدم ػٍس

MCO  قىدها ذلو ئلى ملسفت امللاًير للخنم كلى حىدة هره  باكخبازها حلؼي مقدزاث دؼُت غير مخحيزة ٍو

بت مً القُم الخقُقت  ، وبالخالي حلخبر 1املقدزاث كمىما، مً املفسوض أن جهىن قُم امللامالث املقدزة قٍس

قت املسبلاث الصغسي مً أحظً الؼسو لخقدًس الىماذج الخؼُت وذلو ملا جمخاش به مً دصائص وفسطُاث  ػٍس

 .لخقدًس إلاهحداز الخؼي املخلدد

 : خصائئ ظسيلة املسرعات الصغسر  - أ

 : خاصية عدم الححيز -1

 . هقىى بأن املقدز مخحيز0الخحيز هى الفسو بين مقدزة ما ووطؽ جىشَلها فاذا ئدخلف هرا الفسو كً 

 : خاصية الاجظاق -2

 : هقىى بأن املللماث هي مقدزاث مدظقت ئذا جحقق ماًلي

 .قُم امللالم املقدزة جقترب مً قُم امللالم الخقُقت وذلو ملما لبر حجم اللُىت- 

ان الصفس ملما ئقترب حجم اللُىت ئلى ماال نهاًت-   .قُمتي الخحير والخباًً جقتربان أو حظاٍو

 : خاصية أصغس ثباًن- 3

 .أقل مً جباًً أي قُمت مقدزة أدسي    ًقصد بأقل جباًً ممنً للمقدزاث، كىدما ًهىن جباًً

 
 :  فسضيات هموذج إلاهحداز الخعي املحعدد - ب

                                                           
1
ت  والخؼبُق، داز وائل للؼباكت واليؼس، كمان -    .179، ص1998مجُد كلي حظين، كفاف كبد الجباز طلُد، الغقخصاد القُاس ي الىـٍس
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قت املسبلاث الصغسي اللادًت في جقدًس الىمىذج الخؼي املخلدد، فاهه ًجب جىفس الفسطُاث  كىد ئطخذدام ػٍس

 : الخالُت

املخغير الخابم ًهىن دالت دؼُت في املخغيراث املظخقلت بحُث جهىن قُمت واحدة كلى ألاقل مً قُم   :       

 .املخغيراث املظخقلت مذخلفت كً بقُت القُم
 .القُمت املخىقلت أو مخىطؽ القُمت للمخغير اللؼىائي حظاوي الصفس:   
 .ججاوع جباًً ألادؼاء أو جباًً املخغير اللؼىائي ًهىن ثابذ  :   
 .كدم وحىد ئزجباغ ذاحي بين ألادؼاء   :  

 .ئطخقالى املخغير اللؼىائي كً املخغيراث املظخقلت  :   
 .املخغير اللؼىائي مىشق جىشَم ػبُعي:     
 
 .جعيين الىموذج ثأجي مسحلة ثلدًس معلمات الىموذج وذلك من خالل الخعوات الحالية - ت

 .حمع البياهات وثحدًد البرهامج إلاحصائي املظحعمل: ثاهيا

، (2017-2000)قمىا بخجمُم البُاهاث الخاصت بمذخلف املإػساث محل الدزاطت وذلو دالى الفترة   

 باإلكخماد كلى 

 www.ons.dzالدًىان الىػني لإلحصائُاث - 

س إلاطدثماز  -  www.andi.com:  الىمالت الىػىُت لخؼٍى

 . www.iaigc.netاملإطظت اللسبُت لظمان إلاطدثماز  وائخمان الصادزاث - 

 : جحصلىا كلى هخائج الخقدًس للىمىذج  لماًليEviws8بلد ئدداى البُاهاث في بسهامج   

 

 

                                         :   (2.46)       (2.2)           (7.35)                 

R2=0.8408               N=18                                    = 39.62 

    =0.8196                       DW=0.8                                       Prob=   0.000001     

 : حُث

 : هي قُمت ئحصائُت طدُىدهذ املحظىبت للملالم املقدزة ، وجحظب باللالقت الخالُت:  

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.andi.com/
http://www.andi.com/
http://www.iaigc.net/
http://www.iaigc.net/
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=         ,  

 ملامل الخحدًد؛: 

 ًمثال ملامل الخحدًد املصدح؛ : 

N : كدد املؼاهداث؛ 

DW :جمثل ئحصائُت دازبً واحظىن حظخذدم للنؼف كً إلازجباغ الراحي لألدؼاء؛ 

Prob :احخمالُت الخؼأ؛ 

 : متثل إحصائية فيشر احملسوبة وفق العالقة التالية: 

= 

 : حيث

N :كدد املؼاهداث. 

M:كدد املخغيراث املظخقلت. 

.  ألاول  دزاطة ثحليلية وإحصائية للىموذج: املعلل الثالث 

جخمثل هره الدزاطت في الخحلُل إلاحصائي وإلاقخصادي للىمىذج املقدز، ولدزاطت مدي صالحُت      

ت  الىمىذج البد مً احساء مجمىكت مً إلادخبازاث وذلو مللسفت مدي صالحُت الىمىذج مً مىـىز الىـٍس

الاقخصادًت ومدي صالحُخه مً الىاحُت إلاحصائُت ثم ادخبازه مً الىاحُت القُاطُت، ولرلو ادخباز مدي 

(  )الثقت إلاحصائُت في الخقدًساث الخاصت بمللماث الىمىذج وذلو بىاطؼت ملامل الخحدًد املصدح
ت الهلُت باطخذدام ئحصائُت فِؼس ت املللماث باطخذدام ( F )وادخباز امللىٍى لما طِخم ئدخباز ملىٍى

 .(T) ئحصائُت طدُىدهذ

 .الححليل إلاحصائي: أوال

إلحساء هرا إلادخباز حظخذدم ئحصائُت طدُىدهذ وذلو لخقُُم : إخحباز املعىوية الفسدًة للمعالم امللدزة -1

ت ملالم الىمىذج، ومً ثم جأثير املخغيراث املظخقلت في املخغير الخابم، وإلحساء هرا إلادخباز هقىم بمقازهت  ملىٍى

ت   وظخذسحها مً حدوى طدُىدهذ كىد %5ئحصاءة طدُىدهذ املحظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

ت أي  ت%5هفع ملىٍى  وحظاوي ( n-k ) وبدزحت حٍس
18 -3 =15  
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 :  أي 
 .جمثل كدد مخغيراث الىمىذج :  k : حُث

         n :جمثل كدد املؼاهداث. 

 : والجدوى الخالي ًىضح ئحصائُت طدُىدهذ املحظىبت لهل مللمت في الىمىذج
 

 .هحائج اخحباز طخيودهد للىموذج الخعي امللدز: (III.6)الجدول 

 الليم  املعامالت امللدزات

 Tca املحظوبة

 الليم 

 Ttab الجدولية

أدوى مظحور 

 Prob معىوية

 0.02 2.13 2.46  الثابد

IDE  2.2 2.13 0.04 

IL  7.35 2.13 0.000 

 (.01)مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى امللخق زقم :املصدز

ت   ، وفقا %5وإلحساء هرا الادخباز هقىم بمقازهت ئحصاءه طدُىدهذ املحظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

 : للفسطُت الخالُت
 

 

 
 :حُث

ت ئحصائُت:     .جمثل فسطُت اللدم وحلني املللمت لِع لها ملىٍى

ت ئحصائُت:     .جمثل الفسطُت البدًلت وحلني املللمت لها ملىٍى

 إخحباز معىوية . 
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وهقبل     فسطُت اللدم و بالخالي هسفع     : هالحف أن (1-3)مً دالى الجدوى زقم 

ت ئحصائُت  ومىه،  الفسطُت البدًلت  .لها ملىٍى
 إخحباز معىوية . 

 

 
وهقبل     فسطُت اللدم و بالخالي هسفع     : هالحف أن (1-3)مً دالى الجدوى زقم 

ت ئحصائُت  ، ومىه الفسطُت البدًلت  .لها ملىٍى

 :إخحياز املعىوية إلاحمالية للىموذج -2

ت إلاحمالُت للىمىذج وظخذدم ئحصائُت فِؼس  ، وذلو مً دالى مقازهت ئحصائُت Fisher   إلدخباز امللىٍى

مم ئحصائُت فِؼس الجدولُت  التي ًخم ئطخذساحها مً حدوى فِؼس كىد   فِؼس املحظىبت

 :  لمالي%5مظخىي 

 
 :وإلحساء هرا الادخباز هقىم بىطم الفسطُت الخالُت 

          

 
 : حُث

ت ملُت:   .جمثل فسطُت اللدم وحلني الىمىذج لِع له ملىٍى

ت ملُت أو ًىحد كلى ألاقل مخغير مظخقل واحد له جأثير :    جمثل الفسطُت البدًلت وحلني الىمىذج له ملىٍى

 .كلى املخغير الخابم

  : ئحصائُت فِؼس املحظىبت هي (1-3)مً الجدوى زقم : لدًىا 

  : أما ئحصائُت فِؼس الجدولُت هي
وبالخالي الىمىذج له   وهقبل الفسطُت البدًلت  فاهىا هسفع فسطُت اللدم  : بما أن

ت ملُت، أو أهه ًىحد كلى ألاقل مخغير مظخقل واحد له جأثير كلى املخغير الخابم  .ملىٍى
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جدفق إلاطدثماز ألاحىبي  مً دالى الدزاطت الاقخصادًت وإلاحصائُت للىمىذج الخؼي املقدز ، هالحف أن مل

ت ئحصائُت ،   املباػس و إلاطدثماز املحلي  لهما ملىٍى

 :إخحباز الحوفيم وإلازثباط

 ملا له من خصائص جتعله 0.8196=   ئكخمدها في ئدخباز الخىفُق وإلازجباغ كلى ملامل الخحدًد املصدح
ادة ، R2وسيلة قياس جودة التوفيق أفضل من  فهى كلى ألاقل ًجُب كلى حظاؤالث بلع الباحثين حىى أهمُت ٍش

كدد املخغيراث للىمىذج، بدون الخفنير في طبب ؿهىز هره املخغيراث كلى مل حاى، زغم ذلو ال ًجب 

حُث أن القساز حىى ئمهاهُت ؿهىز بلع   R2 ًحل مل املؼامل املخللقت باملقُاض  الخفنير في أن

ت أدسي في القُاض إلاقخصادي، لما أن  املخغيراث في الىمىذج أم ال، جبقى ملخمدة كلى اكخبازاث هـٍس

 .جهىن حد حظاطت لىىق امللؼُاث أو البُاهاث املظخلملت    لـ القُمت اللددًت

مفظسة بىاطؼت املخغيراث  (PIB) الخغيراث الخاصلت في املخغير الخابم %81.96   ومىه هقىى أن 

في الىمىذج املقدز، وهرا ًدى كلى وحىد ئزجباغ بين  املظخقلت، والباقي جفظسه مخغيراث أدسي لم جددل

 .املخغير الخابم واملخغيراث املظخقلت مما ٌلني أهه مقبىى 

ت الىمىذج ولخمد : كياض مدر إطحلسازية ثلدًسات الىموذج خالل فترة الدزاطة     إلدخباز ئطخقساٍز

 : كلى دالت إلازجباغ الراحي والجصئي لما هى مىضح في الؼهل الخالي

 .دالة إلازثباط الراجي والجصئي : ( III—06)الشكل 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى مذسحاث : املصدز 

مً دالى دالت الازجباغ الراحي والجصئي هالحف أن طلظلت البىاقي للىمىذج جقم دادل مجاى الثقت وهرا ًفظس 

 .أن الظلظلت مظخقسة

 .اخحباز الىموذج الثاوي من الىاحية اللياطية: املعلل الخامع 
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    بلد جألدها مً صالحُت الىمىذج مً الىاحُت الاقخصادًت وإلاحصائُت طىقىم بادخبازه مً الىاحُت 

 .القُاطُت مللسفت مدي اوسجامه وجؼابقه مم الفسطُاث الخاصت به، وطِخم ادخباز الىمىذج الثاوي

 للنؼف ئذا Whiteطِخم ئكخماد  ئدخباز : (إخحباز واًد)اخحباز مشكل عدم ثجاوع ثباًن ألاخعاء  -1

  مان هىاك ججاوع أو كدم ججاوع ألادؼاء، والري ٌلخمد بالدزحت ألاولى كلى جقدًس اهحداز مظاكد بين 
 : مً هاحُت واملخغيراث املفظسة مً هاحُت أدسي أي جقدًس الصُغت الخالُت

 0+  1  +  2  + + +     +  

  .ثم حظاب ملامل الخحدًد الخاص بهره امللادلت 

 :  التي ًيبغي ادخبازها هي فسطُت ثباث جباًً ألادؼاء - 

 = =0 

 
H0 :جمثل فسطُت اللدم وجىص كلى ججاوع جباًً ألادؼاء. 

ت ملين  (WH)، هقىم بحظاب ئحصائُت (04)         مً دالى امللخق زقم   ودزحاث %05كىد مظخىي ملىٍى

ت حظاوي   :  حُث هره ألاديرة حلؼى باللالقت الخالُتK=5حٍس

WH=n = 18(0.48)=8.67  

ت ثم هقىم بمقازهت هره ألاديرة مم القُمت الخسحت لخىشَم   حُث وظخذسحها مً حدوى %05 بيظبت ملىٍى

 : القُم الخسحت وهي ماألحي

8.67  ومً دالى املقازهت هجد    WH= 

 . وهرا ٌلني ثباث ججاوع جباًً ألادؼاءوبالخالي هقبل فسطُت اللدم 

 :اخحباز الكشف عن الازثباط الراجي لألخعاء -2

 للنؼف كً وحىد أو كدم وحىد مؼهل :إخحباز دازبين واجظون  - أ

 حُث حظمح هره إلاحصاءة بادخباز DWإلازجباغ الراحي لألدؼاء وظخذدم ئدخباز دًسبين واحظىن 

 :الفسطُت الخالُت

 
                                   

    
 . وحىد ئزجباغ ذاحي لألدؼاءوجىص كلى كدمجمثل فسطُت اللدم   

 .جمثل الفسطُت البدًلت وجىص كلى وحىد ئزجباغ ذاحي لألدؼاء 

ت  (1)املخحصل كليها مً امللخق  (DW)هقىم بمقازهت قُمت  املخحصل كليهما مً  (dL, du)مم القُمت الىـٍس

 الجدوى دازبً واحظً 

 : حُث

DW=0.8 وهي القُمت املحدظبت الدخباز دازبً واحظً؛ 
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 (Durbin - Waston)مىاظم اللبول والسفض لدازبين واجظون : (III-7)الشكل زكم 

 

4 4-dL            4-du              2                    du                 dL                0 

     DW=0.8  

 ارتباط ذايت موجب منطقة غري حمددة عدم وجود ارتباط  عدم وجود ارتباط منطقة غري حمددة ارتباط ذايت سالب

                        3.07                  2.31                                       1.69                    0.93   

 

مما  (مىؼقت الؼو) جقم في مىؼقت غير محددة 0.8   املحظىبت في الىمىذج حظاوي  (DW)هالحف  أن قُمت 

 -Breuchًدى كلى كدم ملسفت ئذا مان هىاك ازجباغ ذاحي لألدؼاء أو أهه ال ًىحد، ولهرا همس ئلى الادخباز 

Godfrey.  

ًصلح هرا إلادخباز كىدما ًهىن إلازجباغ الراحي لألدؼاء ألبر : Breusch –Pagan- Godfreyئدخباز  - ب

خم وفق ئدخباز الفسطُت الخالُت  :مً الدزحت ألاولى، ٍو

      

 
ت وجىص كلى كدم وحىد ئزجباغ ذاحي لألدؼاء   .جمثل الفسطُت الصفٍس

 جمثل الفسطُت البدًلت وجىص كلى وحىد ئزجباغ ذاحي لألدؼاء 

 :  هخحصل كلىBreusch –Pagan- Godfreyلىخائج ئدخباز  (4)باإلكخماد كلى امللخق زقم 

 Breusch –Pagan- Godfreyهحائج الحلدًس إلخحباز  (III  -8)الجدول 
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 . Eviews8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مذسحاث : املصدز 

 : ئكخمدها في إلادخباز كلى أدؼاء مً الدزحت الثاهُت وبالخالي هذخبر الفسطُت الخالُت

                   

 
 املحظىبت وفق اللالقت LM كلى مقازهت ئحصاءة Breusch –Pagan- Godfreyٌلخمد ئدخباز 

  :الخالُت

 
 :                                   الجدولُت الخالُت  مم ئحصاءة

 
ت  : هالحف أن و هقىى أهه ال ًىحد مؼهل    وهسفع ومىه هقبل الفسطُت الصفٍس

 .(إلاطخقاللُت ما بين البىاقي)إلازجباغ الراحي لألدؼاء 

 .(Jarque -Beraإخحباز )إخحباز الحوشيع العبيعي للبواقي  -3

 Jarque Bera إخحباز الحوشيع العبيعي للبواقي لــــ  (III -8)الشكل 

 
 .Eviews 8من إعداد الطالب بناءا على خمرجات : المصدر
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 ومىه ًمنً وطم الفسطُاث 0.05 مم  probability  كلى مقازهت Jarque –Beraٌلخمد ئدخباز 

 : الخالُت
:البواقي تتبع التوزيع الطبيعي   

 
 

   Prob=0.81 هالحف أن Eviews 8ئكخمادا  مذسحاث  (6-3)مً الؼهل 

ومىه هقىى أن   وهسفع الفسطُت البدًلت  فاها هقبل فسطُت اللدم   Prob :بما أن 

 .البىاقي جخىشق جىشَلا ػبُلُا

 

قت: إخحباز الحعدد الخعي  -4  الري ًدبم  Farrar-Glauber  إللدؼاف  الخلدد الخؼي طىدبم  ػٍس

 : الخؼىاث الخالُت

  :  ملصفىفت ملامالث إلازجباغ بين املخغيراث املظخقلتDحظاب محدد : أوال 

 

 .  مصفوفة إلازثباط الجصئية بين املحغيرات املظحللة (III-9)الجدول زكم 

 
 

D =  =0.88 

 

 :    وذلك بوضع الفرضيات التالية    نستعمل إختبار    : ثانيا

 

 
 : حلسف لما ًلي (القُمت املحظىبت)   Farrar-Glauberإحصائية 

= -n-1- .ln D 
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خم الىبري ln Dو  هى كدد املخغيراث املفظسة في الىمىذجk هى حجم اللُىت،  nحُث   ملحدد   هى اللىغاٍز

 .ملامالث إلازجباػاث الجصئُت 

  D=0.1جحصلىا كلى قُمت املحدد لما ًلي  Excelباطخلماى بسهامج 

 : املحظىبت لما ًلي أما قُمت 

= -18-1- .ln 0.1= 1.82 

ت  أما قُمت  ت =V = 3 الجدولُت كىد دزحت حٍس  7.81 هي %5 ووظبت ملىٍى

ت املحظىبت أصغس مً القُمت املجدولت لخىشَم  ومىه هقىى أن  قُمت    بدزحت حٍس

    V= ت  وهرا ٌلني أهه ال ًىحد   وهسفع   ، وكلُه هقبل   ،  %5ووظبت ملىٍى

 .حلدد دؼي  

 .الححليل إلاكحصادي: املعلل الظادض 

  ئػازجه مىحبت  مما ًدى كلى أن اللالقت ػسدًت بين (  )باليظبت مللامل مخغير إلاطدثماز ألاحىبي املباػس

، حُث (إلاطدثماز ألاحىبي املباػس)و املخغير املظخقل  (الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام)املخغير الخابم 

 17.61ئذا حغير هرا ألادير بىحدة واحدة ، فان الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام طىف ًسجفم  بــ 

 .وحدة  ومىه هرا املخغير مقبىى مً الىاحُت الاقخصادًت

  ئػازجه مىحبت مما ًدى كلى أن اللالقت ػسدًت بين املخغير (  )باليظبت مللامل مخغير إلاطدثماز املحلي

، حُث ئذا حغير هرا (إلاطدثماز املحلي )و املخغير املظخقل  (الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام)الخابم 

 وحدة  ومىه هره 1.65ألادير بىحدة واحدة ، فان الىمى الظىىي الخقُقي للىاجج املحلي الخام طىف ًخغير بــ 

ت إلاقخصادًت   .اللالقت جخىافق مم الىـٍس
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 : خالصة

   حاولىا مً دالى هرا الفصل بدزاطت قُاطُت ألثس إلاطدثماز ألاحىبي املباػس  كلى الىمى الاقخصادي ممثال 

م، وذلو باطخذدام الؼسو وألاطالُب النمُت 2017-2000في همى الىاجج املحلي الخام دالى الفترة 

ومىاهج الاقخصاد القُاس ي بهدف الخىصل ئلى ػبُلت اللالقت بين إلاطدثماز ألاحىبي املباػس  والىمى الاقخصادي 

في الجصائس، حُث جم جحدًد الىمىذج القُاس ي وحمم بُاهاث املخغيراث املظخقلت واملخغير الخابم في الدزاطت 

القُاطُت مً كدة مصادز مذخلفت، وبلد ذلو جم بىاء وجقدًس همىذج قُاس ي باطخلماى الاهحداز الخؼي 

املخلدد  ثم جمذ ملالجت هرا الىمىذج باطخذدام ملاًير اقخصادًت وئحصائُت وذلو بهدف ملسفت مدي 

جىافق الفسطُاث املىطىكت ، وهخائج الخقدًس، ومً دالى ذلو جم الخىصل ئلى هخائج الدزاطت القُاطُت وهي 

 : ماألحي 

ت ئحصائُت ، وجأثيره كلى الىمى الاقخصادي ًهىن بلالقت ػسدًت-   .مإػس إلاطدثماز ألاحىبي املباػس  له ملىٍى

ت ئحصائُت، وله كالقت ػسدًت مم الىمى الاقخصادي-   .مإػس إلاطدثماز املحلي  له ملىٍى

 .الىمىذج ألامثل املخحصل كلُه هى حُد مً الىاحُت الاقخصادًت ، إلاحصائُت والقُاطُت- 
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 :خــاثـمــة عــامة

س إلاكخصاد وفخذ املجاٌ أمام اللؼاع الخاص املعخمدة مً ػسف الدولت في  إن طُاطت جدٍس

إلاًجابي على جدفم إلاطدثمازاث ألاحىبُت املباشسة في الجصائس، وهرلً  لثماهِىاث وان لها ألازسانهاًت 

 الجُىاطتراجُجي للجصائس وجىفسها على مىازدها ػبُعُت هائلت وحجم الظىق املخجه هدى أن املىكع

الباب على مصسعُه  الخؼىز وإلاهظمام املسجلب للجصائس للمىظمت العاملُت للخجازة وذلً ما ًفخذ لها

إلطخلؼاب إلاطدثماز ألاحىبي  لإلهدماج في إلاكخصاد العالمي، ول هره العىامل جمثل هلاغ إًجابُت

  املباشس

إلاكخصادًين الخىاص ًيخلدون مىار إلاطدثماز في الجصائس  ن زغم هرا فئن أغلب املخعاملينٌن

ت الىظام إلاكخصادي، وهرلً مً  لعدة أطباب منها جباػؤ س وال مسهٍص الدولت في مظازها هى جدٍس

الىظام  الحلُلُت مشيل العلاز وازجباغ الدولت الدائم بلؼاع املدسوكاث طف إلى ذلً جأزس املشاول

الخدخُت، هرا ما ٌعىع  املصسفي والبيروكساػُت وعدم فعالُت الىظام اللاهىوي وعدم صالخُت البيُت

الحظىت لتركُت مىار إلاطدثماز في الجصائس  طلبا على جدفلاث إلاطدثماز ألاحىبي املباشس إال أن الىُت

الخىمُت إلاكخصادًت الشاملت ًمثل حاهب إًجابي على  إلطخلؼابه وإلاطخفادة مً مصاًاه في جدلُم

 . إلاكخصاد

ت إلاطساع في إلاصالخاث وإلاطدثماز أهثر في  وبىاء على هره إلاعخبازاث ال بد للحيىمت الجصائٍس

جدظين مىار ألاعماٌ ووطع طُاطت جسكُت خلُلت لجلب إلاطدثمازاث ألاحىبُت املباشسة وهرا  مجاٌ

الفىائد، وهرا ال  ما ًىعىع على الىمى إلاكخصادي وزلم مىاصب شغل وهلل الخىىىلىحُا وغيرها مً

الىشازة املىخدبت لتركُت إلاطدثماز، ) ًخأحى إال بعملُت جيظُم بين حمُع الهُئاث الىاشؼت في إلاكخصاد

. (ةوشازة املالُت، الصىاعت، الخجاز

ص الخداوز بين الدولت و اللؼاع الخاص ملداولت معسفت أهم املشاول، ولهرا ال بد عليها  و حعٍص

ادة حاذبُت  مخابعت املداوز الخمع التي طيخؼسق لها والتي حعخبر في هظسها مً أهم الحلٌى لٍص

  . إلاطدثمازاث ألاحىبُت املباشسة

: التوصيات وآفاق البحث

على طىء دزاطدىا ملىطىع البدث، وبعد اطخعساطىا لىخائجه املخىصل إليها، ًمىً في هرا املجاٌ 

: جلدًم الاكتراخاث والخىصُاث الخالُت

 سمىار إلاطدثماز  . يمىاػم خسة التي حعخبر حد مهمت للمظدثمس ألاحىب بئوشاء جؼٍى

 جفادي جظازب اللسازاث بين مسخلف  بمشازهت حمُع الهُئاث و وضع سياسةإستثمارية حقيقية

 الهُئاث 
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 حسين صورة البلد في الخارجث  

 ت اللؼاع الخاص و وظُج املؤطظاث   الصغيرة واملخىطؼت جلٍى

  ت ً زأض ماٌ بشسي ذا حىدة بذ جثمين املىازد البشٍس  وٍى

 و ً البدث مً حهت و اللؼاع العام والخاص مً  العمل على زلم ازجباغ بين الجامعت ومساهص الخيٍى

 حهت أزسي 

  ع و جدظين الخسصصاث الجامعُت للخدزج و ما بعد الخدزج و ذلً لخىفير  جىَى

  ج وىادز  طمً امللاًِع أوادًمُت العاملُت زبؽ الىظام الجامعي الىػني بالىظام الدولي لخسٍس

  ٌت العمل عل خماًت هخائج البدث العلمي مً زال  . طً كىاهين زاصت بدماًت امللىُت الفىٍس

 :الاستنتاجات

 :والخالي هي الدزاطت زالٌ مً إليها جىصلىا التي الاطخيخاحاث أهم مً

 املىظماث مً بالىثير دفع الري ألامس معلدة، اكخصادًت ظاهسة املباشس ألاحىبي الاطدثماز ٌعخبر 

 .وشسخها جفظيرها مداولت إلى واملفىٍسً الاكخصادًين مً الدولُت والعدًد

 وجدفلاجه مسصوهه وشٍادة املباشس ألاحىبي الاطدثماز الطخلؼاب الدولُت املىافظت امخداد ًؤهد 

 أهه على إلاحمالي، املدلي والىاجج الثابذ املاٌ السأض جساهم في مظاهمخه وازجفاع الىازدة والصادزة

ل مصدز  .الدولي أطاس ي للخمٍى

 ػبُعت بازخالف جسخلف التي املددداث مً بالعدًد املباشس ألاحىبي الاطدثماز جدفلاث جسجبؽ 

 ألاوطاع مجمل في املخمثل الاطدثمازي  املىار فعالُت مظخىي  لىً املظدثمس، املشسوع وحيظُت

 ألاحىبي، املظدثمس الطخلؼاب مددد أهم ٌعخبر واللاهىهُت والظُاطُت والاحخماعُت الاكخصادًت

ٌ  املسجل الخفاوث ما ًبرز وهرا  .جدفلاجه حجم في العسبُت بين الدو

 وهرا املباشسة ألاحىبُت الاطدثمازاث الطخلؼاب مؤهل غير الجصائس في الاطدثماز مىار ًصاٌ ال 

 لألطباب الخالُت

ص الىفؽ، بأطعاز الجصائسي  الاكخصاد أداء ازجباغ اطخمساز .1 الصدماث  الطخيراد كابلُخه وحعٍص

 .الخازحُت

 .املصسفُت واملعامالث إلاحساءاث زلل بفعل املالي، الىظام أداء طعف .2
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اث ازجفاع إلى أدي ما وهى الساشد، الحىم مؤشساث في الجصائس مىكع طعف .3 الفظاد  مظخٍى

 .والاطخلاللُت للفعالُت اللظاء حهاش وافخلاز اللاهىن  طُادة وطعف

 البيروكساػُت اهدشاز هدُجت املظدثمٍسً لسغباث اطخجابخه وطعف إلادازي  الجهاش زلل  .4

 .املظدثمس معها ًخعامل التي ألاحهصة وافت في والسوجين والخعلُداث

 

 ًله وان  (املباشس والغير املباشس) ألاحىبي الاطدثماز جدفلاث أن إلى جىصلىا اللُاطُت الدزاطت زالٌ وم 

 طعُفت واهذ مظاهمخه لىً ،) الاكخصادي للىمى همؤشس( إلاحمالي املدلي على الىاجج إًجابي جأزير

 لهما هً املدلي والاطدثماز العمالت أي ألازسي  املظخللت املخغيراث جأزير جدفلاجه، هرلً حجم لظعف

 باالطدثماز ازجباػه بظبب الدزاطت همىذج مً املدلي الاطدثماز مخغير كمىا بدرف أهىا إال إًجابي جأزير

ادة مىازد ألن املباشس ألاحىبي ت فسص زلم في حظاعد ألاحىبي الىلد ٍش  للمظدثمٍسً حدًدة اطدثماٍز

ادة وبالخالي املدلُين  .املدلي في الاطدثماز ٍش

 :والتوصيات الاقتراحات

 :الخالُت وامللترخاث الخىصُاث بعع عسض ًمىىىا الظابلت، الىخائج طىء على

 املباشسة ألاحىبُت الاطدثمازاث اطخلؼاب وزاء مً إلاًجابُاث أكص ى جدلُم على العمل ًجب 

 مً أهبر مىه املسدود ًيىن  أن ًجب أي إًجابُت النهائُت الىدُجت جيىن  أن فمً الظسوزي 

ص عً ػٍسم وهرا الخظائس  وإشسان املدسوكاث غير ألازسي  الاكخصادًت اللؼاعاث حاذبُت حعٍص

ع ألاحىبُت في املدلُت العمالت  ألاحىبُت شسواث باٌ وزبؼه املدلي الخاص اللؼاع وحشجُع املشاَز

س للبدث مساهص وإوشاء ع والخؼٍى  والخجازب البدىر إلحساء ألاحىبُت الشسواث وزبؼها بمشاَز

 .معها املدلت الخىىىلىحُا مً لالطخفادة العلمُت

 وطسوزة بالىفؽ الىػني الاكخصاد ازجبان لفً فعالت اطتراجُجُاث وإعداد بدائل صُاغت 

له عي مً جدٍى ص مظافت، كُمت على ًلىم اكخصاد إلى اكخصاد َز  كؼاعاث مظاهمت وحعٍص

 لظمان والىلدًت املالُت إلاصالخاث مع اطخىماٌ الخىمُت، عملُت في والصزاعت الصىاعت

ل ألاحل في الاكخصادي الاطخلساز  .الؼٍى

 س طسوزة  على ًؤزس إًجابا أن املباشس ألاحىبي لالطدثماز ًمىً خُث الخجازي، الخبادٌ جدٍس

 .مسجفعت الاهفخاح واهذ دزحت إذا الىمى

 ع في وحعلها الاطدثماز، لعملُت املىظمت اللىاهين حعدد إلغاء  بالىطىح ًخصف واخد حشَس

 وحشجُع الاخخياز مىع كىاهين اعخماد طسوزة مع الخىاكع وعدم والشفافُت وإلاطخلساز

ت الفظاد والظىق  وميافدت املىافظت ت امللىُت خلىق  وخماًت املىاٍش  .ألاحىبي واملظدثمس الفىٍس
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  س ت الخعلُداث مً وألاحىبي املدلي املظدثمس جدٍس س البيروكساػُت، وإلاحساءاث إلاداٍز  بخؼٍى

اث، على إلادازة  .العلىباث وحشدًد اللاهىن  طلؼت وجدعُم ول املظخٍى

 س  ما وجدعُم ،(واملىاصالث املعلىماث وجىىىلىحُا الاجصاالث) املسخلفت اللاعدًت الهُاول جؼٍى

 .والخىمُت الاطدثماز ملخؼلباث منها لالطخجابت أهجص

 لدظهُل الىاخدة الىافرة زدمت وجفعُل ألاحىبي املظدثمس معها ًخعامل التي الجهاث حعدد إشالت 

 ألاوشؼت الاكخصادًت مصاولت جسازُص عملُت اطخسساج
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 : امللخص

 الدوو  من العدًد جسعى حيث املحداولة الاقحصادًة املىاضيع أهم من املباشس ألاحنبي الاسخثماز  ٌعد

 ثدفق أن إذ املضيفة، للدوو  الاقحصادًة الحنمية مشسوعات في الهام لدوزه وذلك النامية السحقطابه

 كما املضيفة، الدوو  في محىفسة الغير وإلامكاهيات املىازد في الفجىة سد إلى ثؤدي ألاحنبية املباشسة الاسخثمازات

د خلق في جساهم  السحقطابه جسعى الجزائس بينها ومن النامية الدوو  من العدًد هسي  لرلك العمل، من فسص املٍز

 لحدفقات املناسبين والاقحصادي السياس ي املناخ ثأمين خالو من النمى الاقحصادي عجلة لححٍسك وحربه

بية عن الحىافز فضال املباشس ألاحنبي الاسخثماز  جشهدها التي البتروو أسعاز طفسة بعد خاصة والجمسكية الضٍس

 خالو من قمنا ذلك على وبناءا البالد،

الخام  املحلي الناثج على لحأثيرها قياسية دزاسة مع الجزائس في املباشسة ألاحنبية الاسخثمازات واقع بححليل دزاسخنا

 ألاحنبي ثؤثس الاسخثماز ثدفقات أن اكخشفنا حيث ،(2017-2000)من  لفترة خالو الاقحصادي للنمى كمؤشس

 أداء بيئة لضعف هظسا الحدفقات حجم لحىاضع زاحع وهرا حدا ضعيف بحجم لكن الاقحصادي النمى على إًجابا

 الجزائس في الاسخثماز

 .الصادزات، الىازدات،  النمى الاقحصادي، هماذج قياسية: الكلمات املفتاحية.

Résumé 

 L'investissement étranger direct est l'un des sujets économiques les plus 

importants négociés, où de nombreux pays en développement cherchent à la 

polarisation et à son rôle important dans le développement économique des pays 

d'accueil des projets, comme des flux d'investissements directs étrangers 

conduisent à combler l'écart dans les ressources des autres et sur les possibilités 

dans les pays d'accueil, et de contribuer à la création de plus emplois, de sorte 

que nous voyons de nombreux pays en développement, y compris l'Algérie 

cherche à engloutir leurré pour déclencher la croissance économique par le 

climat politique et droit économique aux entrées d'assurance des investissements 

étrangers directs, ainsi que incitations fiscales et douanières, en particulier après 

la flambée des prix du pétrole dans le pays, et sur cette base nous avons de au 

cours de notre étude a analysé la réalité de l'investissement direct étranger en 

Algérie avec une étude standard de l'impact sur le PIB comme indicateur de la 

croissance économique au cours de la période de (1990-2014), où nous avons 

découvert que les flux d'investissements étrangers ont un impact positif sur la 

croissance économique, mais le volume très faible et cela est dû à la taille 

modeste des flux dus la mauvaise performance de l'environnement 

d'investissement en Algérie 

Mots clés:  Exportations, Importations,  Croissance Economique, Modèles Econométriques. 
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