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 قدیم ت. 1

األموال رؤوس  تدفق  اماً لھراً  مصد)  FDI(  جنبي المباشریعتبر االستثمار األ 
دفع عجلة   في  اً كبیر  اً تلعب دورالتي    وزیادة االحتیاطیات من العمالت األجنبیة

وقد یأخذ  ھذا،    .بشكل عام  نمو االقتصاديوالمساھمة في ال   ، التنمیة االقتصادیة
األ جدیدة   جنبياالستثمار  مشاریع  القطاعات    شكل  من  العدید  البنیة    مثلفي 

المتجددة، والطاقة  من خالل  التحتیة  شراء  إ  أو  و  أكلي  بشكل    صولاأل عادة 
األجنبي  الستثمار  تدفقات ا ة ل ستقبلقائمة في الدولة المال لشركات  لبعض ا جزئي 
 .  المباشر

االستثمارعدیدة    عواملثر  ؤت تلك  ساعد  ت   ،ةالمباشر  ةجنبیألا  اتفي  بعض 
لھا،  رئیساً    شكل بعضھا عائقایُ   في حیناالستثمارات،    استقطاب  في    العوامل

في  االستثماریة    ھمعیقامة مشارإبالمستثمرین  وعدم تفكیر    ھاتراجع  وتؤدي إلى
مع  إلقامة المشاریع،    تحتیة مناسبةالبنیة التكن  لم    إذاخاصة  ،  الدول المضیفة

 .مشاریعھم  إلقامةللمستثمرین  ةتقدمھا الدولمزایا حوافز وتوفر   عدم 

األجنبیة  االستثمارات  ستقطاب  إي  ف  تساھم التي  مناسبة  ال  ستثماریةاإل بیئة  الخلق  
یتطلب منھا إجراء العدید من  حیث  ،  الدوللیھا  إ تسعى  تعتبر غایة    ، المباشرة 

وتقدیم  اإل وصالحات  للمستثمرالالحوافز  التحتیة و  ینضمانات  البنیة  تطویر 
ووتحسین   األعمالمناخ  ،  المناسبة  االقتصادیةصالحات  اإلوإجراء    ،بیئة 

حریة حركة التجارة  ساھم في  بما ی تفاقات مع الدول  اال عقد  قیامھا بلى  إ إضافة  
بالمشاریع  للقیام  ز المستثمرین  یتحف  التي تعمل على  التدابیركل  واتخاذ  الدولیة،  

   . االقتصادیة

  االستثمار األجنبي المباشر 

5 

المباشر، وتمییزه   بمفھوم االسستثمار األجنبي  التعریف  الكتیب  یستھدف ھذا 
  ،عن المصطلحات القریبة مثل استثمار المحفظة، ومخزون االستثمار األجنبي 

استقطاب   محددات  أھم  یستعرض  كما  واالستحواذ،  االندماج  وعملیات 
 ، ودوره في دعم النمو االقتصادي: االستثمار األجنبي المباشر 

 

 :المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر . المصطلحات 2

ھناك عدد من المصطلحات ذات العالقة بمفھوم االستثمار األجنبي المباشر،  
 نذكر منھا:، عنھ ى معانیھا وتمییزھاالتي تتطلب التعرف عل

   على أنھ االستثمار األجنبي المباشر    فیُعرّ  :  1رالمباشاالستثمار األجنبي  
 10  ما نسبتھ حوالي  التدفقات االستثماریة للمستثمرین األجانب التي تمثل

بالمائة من   10  ما یمثل حوالي  بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أو
   .القوة التصویتیة

 المحفظة ھو  استثمار  حقوق  :  تتضمن  الحدود  عبر  ومواقف  معامالت 
أو   المباشر  االستثمار  في  المدرجة  تلك  بخالف  دین،  سندات  أو  ملكیة 

بعملیات تجاریة  في بلد ما  باالستثمار  تقوم الشركات  و.  األصول االحتیاطیة
 ھا. حدودلمصالح تجاریة تقع خارج  أجنبیة

   المباشر األجنبي  (  –االستثمار  التدفقات  تت:  )Inwardالوارد  مثل 
أجنبیة  ة  د وار ال  یةاالستثمار كیانات  باالستثمار  من  قتصادات  االفي  تقوم 

 
 . 2009، صندوق النقد الدولي، إحصاءات میزان المدفوعات  1
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أجنبيومحلیة  ال مال  رأس  عملیات   االستثمار  یتألفلیھا.  إ   تجلب  من 
القائمة للشركات  جدیدة  عملیات  إنشاء  أو  واالستحواذ  بحیث    ،االندماج 

على تحسین االقتصادات المحلیة    (الواردة)  االستثمارات الداخلة  ھذه   تعمل
الثروة   الحدیثة، ومن خالل جلب  بالتقنیات  العمل مصحوبة  خلق فرص 

لتي تدخل االقتصاد  األموال األجنبیة ا وتعتبر    . ھذا، التحتیةوتطویر البنیة  
 . و واردة)أة (داخل  اتالمحلي استثمار

   المباشر األجنبي  (  –االستثمار  تتخذ    عادةً   :)Outwardالخارج  ما 
، منھا  االستثماراتالعدید من أشكال  الستثمار األجنبي التدفقات الخارجة ل

بلد  ل   شركة تابعةبإنشاء    الشركاتعلى سبیل المثال قیام   لشركة األم في 
أجنبي  كما    ،أجنبي بلد  في  أیًضا  أو االستحواذ  االندماج  أن یحدث  یمكن 

مباشًرا).   خارجیًا  استثماًرا  اعتباره  یمكن  األجنبي  االستثمار  (وبالتالي 
في   بتوسیع  یعتبر  الخارج  المباشر  محلیة  شركة  فیھا  تقوم  استراتیجیة 

أجنبي بلد  إلى  الشركات  لیھا  إ  وتلجأ   ، عملیاتھا  أسواقھا  إذا أصبحت  تلك 
فرص   وتوفر  مشبعة  الخارج  استثماریةالمحلیة  في  وتقوم  ھذا،    .أفضل 

باستثمارات    وغیرھا  الشركات األمریكیة واألوروبیة والیابانیةالعدید من  
 مكثفة خارج أسواقھا المحلیة. 

 ) مخزون االستثمار األجنبي المباشرStock:(    مخزون االستثمار یعرف
المباشر في نقطة زمنیة   االجنبي   الستثمارقیمة اإجمالي  ب  األجنبي المباشر 

 السنة.  نھایة  سنة أو  و نصف  أربع  كل  وعادة ما یكون ذلك في نھایة    معینة،

  االستثمار األجنبي المباشر 

7 

 إلى تشیر عملیات االندماج واالستحواذ  :  2عملیات االندماج واالستحواذ  
  توحید الشركات أو األصول من خالل أنواع مختلفة من المعامالت المالیة،

المناقصات   وعروض  والتوحید  واالستحواذ  الدمج  عملیات  ذلك  في  بما 
وشراء األصول واالستحواذ اإلداري. تكون عملیة اإلندماج بموجب عقود  

ماج ولھ عدة صورمنھا اند  ، قانونیة بین الجھات التي لھا عالقة باإلندماج
شركة أو أكثر في شركة قائمة وبذلك تزول الشخصیة المعنویة للشركة أو  

، أو تندمج شركات قائمة األصلالشركات المندمجة لتحل محلھا الشركة  
الشخصی تزول  وبذلك  المندمجة وتظھر   ةمع بعضھا  للشركات  القانونیة 

شخصیة قانونیة جدیدة تحل محل الشركات المندمجة. من حیث التبعات  
بموجب  ال صوراالندماج  جمیع  في  اإللتزامات  تحمل  عبء  یقع  قانونیة 

أوالشركات  الشركة  محل  تحل  حیث  الدامجة،  الشركات  على  القانون 
القانونیة وإلتزاماتھا  حقوقھا  جمیع  في  بین    .المندمجة  الرئیس  الفرق 

األول الحالة  في  أنھ  واإلستحواذ  اإلعتباریة    ىاالندماج  الشخصیة  تزول 
ذ علیھا تتمتع  فتظل الشركة الُمستحوَ   ،اإلستحواذ في  أما    ،للشركة المندمجة

 . بشخصیتھا القانونیة وتعمل تحت ظل الشركة المستحوذة 
 :لدیھا سیطرة أو حصة أغلبیة في شركة    الشركة األم التي  الشركة  ھي 

یمكن   كما،  التابعة أخرى، مما یمنحھا الحق في التحكم في عملیات الشركة  
أن تشارك الشركات األم بشكل مباشر في إدارة الشركات التابعة لھا. عادة 

على شركات أصغر من   ھایتم إنشاء الشركات األم عن طریق استحواذ
ما یكفي من أسھم  شراء  تقوم بعملیات االستحواذ، حیث  ما یسمى بخالل  
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األغلبیة  ة ر یالصغ  اتالشرك حقوق  مجالس   لمنحھا  في  التصویت  في 
آخر .  اإلدارة  ستحواذ على  اال إلى    األم   ات شركبعض  ، تسعى  من جانب 

شركات أصغر لتقلیل المنافسة في تلك السوق، ولجلب موظفین جدد إلى  
  تقوم الشركةكما    ة.ر یمجلس اإلدارة واالستفادة من موارد الشركة الصغ

نشاء شركة مستقلة عن إلعملیة بیع فرعیة،  في بعض األحیان بتنفیذ    األم 
األم  الشركة  في  المساھمین  إصدار  في    ، طریق  جدیدة  شركة ال أسھم 

تداول األسھم الجدیدة بنفس طریقة تداول أسھم الشركة  بحیث یتم  فرعیة.  ال
 عالقتھا تحدث الشركات المنبثقة عندما ترید الشركة األم قطع    عادة و  ،األم
  ن عملیاتھا، أو لتحسین عملیات الشركة التابعةجزء ضعیف األداء مالمع  
من    ةالشرك  تسعىكذلك    .لھا أكثر  السیطرة على  في    51األم من خالل 

خرى، مما یمنحھا سیطرة األغلبیة على عملیات  األشركة  ال المائة من أسھم  
یمكن للشركة األم أن تختار تغییر االتجاه الحالي في حین الشركة التابعة. 

"كمدیر"    فیھا  عملیات الشركة التابعة، أو یمكنھا ببساطة التصرف وطریقة  
 ر. غیر مباش

  :فرعیة بشكل مباشر أو  كل شركة تمتلك شركةً  تشیر إلىالشركة التابعة
من   أكثر  المال  رأس  یمثل  بحیث  مباشر،  أسھم    50غیر  من  المائة  في 

القائمة إلى ش  .التصویت  التابعة  الشركة  تنتمي  الشركات،  عالم  ركة في 
بحیث تمتلك    .أخرى، یشار إلیھا عادةً باسم الشركة األم أو الشركة القابضة

الشركة األم حصة مسیطرة في الشركة الفرعیة، مما یعني أنھا تمتلك أو 
تسیطر على أكثر من نصف أسھمھا. في الحاالت التي تكون فیھا شركة 
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بنسبة   مملوكة  یشار    100تابعة  أخرى،  شركة  قبل  من  المائة  إلى  في 
 الشركة التابعة على أنھا شركة تابعة مملوكة بالكامل. 

 :المتعددة كذلك    الشركات  مؤسسة تسمى  أو  الجنسیات،  متعددة  شركة 
أنشطتھا التجاریة بین دولتین    تتوزع شركة دولیة وھيمتعددة الجنسیات،  

أن أي شركة لھا   المعنیة)  السلطاتالدول (تعتبر بعض  كما    ،على األقل
یقصر البعض تعریف  في حین    .فرع أجنبي ھي شركة متعددة الجنسیات

  البلد التي تجني ما ال یقل عن ربع إیراداتھا خارج  تلك    المتعددة   الشركات
، وھي موضحة على ثالث فئات من الشركات متعددة الجنسیات توجد  األم.  

 : النحو التالي
 شركة المركزیة ذات حضور قوي في وطنھا. 
 حیث تتوفر موارد   ،شركة مركزیة عالمیة تتمتع بمیزة التكلفة

ً رخیص  .ة نسبیا
  .شركة عالمیة تعتمد على البحث والتطویر للشركة األم 

أھم   أ من  دولة  في  والتواجد  الدولیة  العملیات  تأسیس  إنشاء ھي  ،  خرىمزایا 
تكون فیھا األجور أقل، وإنتاج نفس السلع بجودة عالیة  عملیات في األسواق  

في حین تقوم بعض  أكثر كفاءة.    یكون  رأس مالھامما یعنى أن  وبتكلفة أقل،  
القوة الشرائیة للمستھلكین  زیادة  األسعار و  بتخفیض  الشركات متعددة الجنسیات

العالم   أنحاء  عملیاتمن خالل  وذلك  في جمیع  البلدان    ھاإنشاء  من  العدید  في 
الدولالمختلفة،   تلك  المنخفضة في  إضافة  .  واالستفادة من معدالت الضریبة 

تحفیز نمو الوظائف في االقتصادات    تشمل على  لمزایا األخرىإلى ذلك فإن ا
   للشركة.المتوقعة اإلیرادات ة  زیادوبالتالي  وزیادة تنوع السلع، المحلیة
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القابضة:  تجار  الشركة  كیان  ما  ھي  وعادة  ذات  تي،  شركة  أو  شركة  كون 
أي   بیع  أو  شيء  أي  بتصنیع  القابضة  الشركة  تقوم  وال  محدودة.  مسؤولیة 
منتجات أو خدمات أو إجراء أي عملیات تجاریة أخرى. بدالً من ذلك، تمتلك  
أن   الرغم من  المسیطرة في شركات أخرى. على  القابضة األسھم  الشركات 

ركات أخرى، إال أنھا غالبًا ما تحتفظ بقدرات  الشركة القابضة تمتلك أصول ش
كما ال تشارك  ى قرارات إدارة الشركة،  من خالل اإلشراف عل  ،إشرافیة فقط 

 بنشاط إدارة العملیات الیومیة لألعمال التجاریة للشركات التابعة. 

 
 : االستثمار األجنبي المباشر محددات. 3

في   تساھم  التي  الرئیسة  العوامل  األجنبیة  تتعدد  االستثمارات    للدولة استقطاب 
، حیث تسعى الدول إلى جذب مختلف المشاریع االقتصادیة والصناعیة  المضیفة 

حیث  والخدمیة، وذلك من خالل بناء القاعدة األساسیة والمتینة لجذب االستثمارات.  
  أن تكون   ، اري في الدول المضیفة تج   مشروع أي  إقامة  قبل  عادة    لمستثمر یفكر ا 

تتمثل العوامل التي تلعب  المشاریع.  مختلف  قامة  إل   مناسبة حاضنة و بیئة  تلك الدول  
 : فیما یلي جنبي المباشر،  دورا رئیسا في استقطاب االستثمار األ 

 حجم السوق . 1.3

تعریف   یتم  حیث  األجنبیة،  االستثمارات  جذب  في  العوامل  أھم  حجم  أحد 
السكان  حجم  و بأجمالي  بالناتج المحلي اإل إما    األدبیات االقتصادیة  في السوق 

دوراً    یلعب ُكبر حجم السوقاإلجمالي. و  الناتج المحليمن  لفرد  نصیب ا بو  أ
مكانیة من اإلوكذلك  ،  المنتجات السلعیة والخدمیةزیادة الطلب على    ھاماً في

  إضافة إلى توفیر البیع والربح في تصریف السلع والخدمات التي یتم تقدیمھا،  
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استقطاب  یساعد كبر حجم السوق على  وبالتالي    .وخلق العدید من فرص العمل
الصناعیة  سواًء التجاریة واالستثماریة  مشاریعھم    إلقامة  انباألج  ینالمستثمر

والخدمیة أن  والزراعیة  یعني  وھذا  السوق  ،  تجذب  الاقتصادیات  كبیرة 
إضافة  المستثمرین على    نأ  لىإ.  القدرة  لدیھا  الكبیرة  تصریف  األسواق 

 الربح.مزید من فرص التوفر  إمكانیة وبالتالي ،السلعیة  منتجاتال

 : مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي. 2.3

الرئیسة   العوامل  تتنوع حیث  ،  ةالمباشر  ةجنبیاأل   اتاالستثمارجذب  في  من 
 :  وذلك بما یشملاالستقرار االقتصاد الكلي، مؤشرات 
   التضخم)Inflation(:    مؤشرات عدم االستقرار    كأحدیُستخدم  عادة

إلى  االقتصادي  یشیر  و، حیث  الحكومة  مقدرة  النقدیة  عدم  السلطة 
ن واالقتصادی  . ویرىالعرض النقديتحقیق التوازن والحد من على 
األجنبي    أثرلھ  التضخم  فاع  ارت أن   االستثمار  تدفقات  على  سلبي 

    .للدول المستقبلة لالستثمارات  المباشر
 الكتلة النقدیة  )Broad Money(:  حد مؤشرات  أمن    الكتلة النقدیةعتبر  ت

االقتصادي  األجنبي   ي الذ  االستقرار  المستثمر  علیھا  حیث  یركز   ،
عمق   الماليیقیس  یقلل  ،القطاع  المعامالت و  أ  مما  تكلفة  من  یزید 

ساھم ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدیة في البلد  یتوقع أن یكما  ،  المالیة
 .   ةجنبیاأل اتاالستثماراستقطاب على  المضیف

 

 ي: القطاع الخارجؤشرات . م 3.3

االستثمارات    جذب في    العالمیةھمیة التجارة  أ  التي تقیستتعدد المتغیرات  
 :  یشملوذلك بما جنبیة، األ
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   االنفتاح اأحد    :)Openness(درجة  في  العوامل  جذب  لرئیسة 
االدول    أن  خاصة  ،ات االستثمار على  االنفتاح  تشجع  سواق  ألالتي 

الدولیةو  العالمیة التجارة  على  قیود  تفرض  استقطاب  في  تساھم    ال 
تصریف  مكانیة  إاالستفادة من    ، وكذلكھم عقامة مشاریإلتثمرین  س الم

الدولالمنتجات   حدول  خارج  والخدمیة  وبالتالي  .  المضیفة   ةالسلعیة 
مؤشر ً یإیجاب  مؤثراً التجاري  االنفتاح    یعتبر  االستثمار   ا تدفق  على 

 األجنبي المباشر.  
   عجز میزان المدفوعات)Balance of Payment(:   ُالحساب  جز  شیر عی

على  بدرجة كبیرة  تعتمد    الدول  أن  إلى  میزان المدفوعات الجاري في  
في حركة رأس   ین یتقیدونإلى أن المستثمرمما یؤدي  خرین،  موارد اآل 

 . المال واألرباح
 

  :مؤشرات الحریة االقتصادیة . 4.3

المالیة   تلعب الحریة  بمتغیرات  المرتبطة  الرشیدة  الحوكمة  مؤشرات 
ومدى فعالیة   تعزیز الحوكمة االدرایة حریة حقوق الملكیة وووالمصرفیة  

المباشرة  األجنبیة  االستثمارات  استقطاب  في  وفعاالً  ھاماً  دوراً  ،  الحكومة 
المؤشرات  تعكس  حیث   االستثماریةھذه  البیئة  فعالیة  والقانونیة    مدى 

تختلفالمصرفیةو فيدرجة    .  االقتصادیة  الحریة  استقطابھا    مؤشرات 
 المؤشرات:   فیما یلي بعض ھذه ة ، والمباشر   ةجنبیاأل  اتالستثمارل

   مؤشر الحریة المالیة والمصرفیة)Financial Freedom(:  ھذا    یعكس
تقدم  التي    المؤسسات المالیةحیث أن  لكفاءة المصرفیة،  المؤشر مدى ا 

لھا مطلق الحریة ، تكون  الخدمات المالیة لألفراد والشركاتمختلف  
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.  قبول الودائع، وإجراء عملیاتھا بالعمالت األجنبیةو  في تقدیم االئتمان
المضیفة    الدولیتم معاملتھ من قبل    جنبي أنیرغب المستثمر األلذلك  

التدخل  ة  ن تكون مستقلأمحلیة، وشركة  ك الحكومة في  عن سیطرة 
سیطرتھا  في حین أن الدول التي تفرض   والمصرفي. بالقطاع المالي

بما قلل من المنافسة  ت   ،بالكامل على ملكیة البنوك والمؤسسات المالیة
ً   ،وى الخدمات المتوفرة ؤدي إلى تراجع مستی في بیئة    والعكس تماما

من خالل تدخل الحكومة بالحد األدنى لعمل   ،مصرفیة وتمویلیة مثالیة
في تنظیم المؤسسات المالیة    السلطة النقدیةإشراف  القطاع المصرفي ك

 لتنفیذ االلتزامات التعاقدیة ومنع الغش التجاري. 
   مؤشر حریة االستثمار)Investment Freedom(:    بعض الدول  في

علىال   قیود  األموال  حركة  توجد  حیثرؤوس  لألفراد  یُ   ،  سمح 
،  الدول   یة قیود عبر حدودأ  دونالمالیة  والشركات بتحویل الموارد  

االست جذب  في  ذلك  یساھم  األثوبالتالي  بعض   جنبیة.مارات  في 
على    الحاالت  القیود  بعض  الدول  والتحویالت  ا تفرض  لمدفوعات 

تقیدھا في الحصول على إلى  ذلك  ، حیث یؤدي  والمعامالت الرأسمالیة 
حیان  ألالنقد األجنبي، مما تضطر تلك الصناعات األجنبیة في بعض ا

والروتین    ضعف الحوكمةن لوائح العمل، وأ  لىإلى اإلغالق. إضافة  إ
الدول  الحكومي بعض  كبیرة   ؤثری  في  استقطاب    على  بدرجة 

 االستثمارات األجنبیة. 
 والبیروقراطیة من الحریة    ضعف الحوكمةیقیض  :  ضعف الحوكمة

للمستثمر  عدم الیقین  األمن و  التأثیر علىمن خالل    وذلك  ،االقتصادیة 
دوائر  ن تفشي الفساد االداري داخل حیث أالقات االقتصادیة،  في الع
عدم    الدولة إلى  العقود  یؤدي  تنفیذ  على  الشركات    یدفعمما  قدرة 
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إقامة االستثمارات في الدول  جدوى  التفكیر في  إلى  المستثمر األجنبي  
  .ضعف الحوكمةالتي یتفشى فیھا  

   حریة حقوق الملكیة)Property Rights(:    یعتبر ً لقدرة األفراد    تقییما
كامل بشكل    مضمونةملكیتھ  تكون    ، بحیثعلى تملك الملكیة الخاصة

قدرة الدولة على حمایة حقوق   المؤشر یقیسفي حین  من قبل الدولة.  
الملكیة الخاصة والدرجة التي تفرضھا الحكومات على تلك القوانین.  

حالة   في  الملكیةأما  حقوق  حریة  ھذا    ،انعدام  مصادرة  فان  یعني 
 الملكیات الخاصة.  

و عكسي  أ يیجابإ  لھا تأثیریكون   خرى قد أ عواملما سبق، ھناك لى إإضافة  
األ االستثمار  تدفقات  المباشر  على  الدولة  إ جنبي  مارات،  ثلالست المستقبلة  لى 

ومثل   الخاص،  للقطاع  الممنوح  الحكومي  إلانسبة  االئتمان  الناتج  إنفاق  لى 
 .بیئة األعمال التجاریة  مؤشراتو  ،جمالي، وسعر الصرف الحقیقي المحلي اإل

 ب االستثمارات األجنبیة المباشرةذامل ج: عو)1( شكل
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 يأھمیة االستثمار األجنبي المباشر في دعم النمو االقتصاد .4

من خالل زیادة إنتاجیة االقتصادي،  یؤثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو  
اإلجمالیة،   الموارد  زیادة  والعوامل  استخدام  والمادیة  كفاءة  في  البشریة 

األثر المباشر  لقیاس    من خالل ثالث قنواتفي ھذا الجانب  العمل  . یتم  االقتصاد
الروابط بین االستثمار    ، وھية المضیف  الدول  على العوامل الھیكلیة في اقتصاد

األجنبي المباشر وتدفقات التجارة الخارجیة، والتداعیات والعوامل الخارجیة 
كما    .الدول المستضیفة لإلستثمارات األجنبیةعمال في  األخرى تجاه قطاع األ

ي المتغیرات المساھمة فأحد  بإعتباره  اً  ھام  اً الستثمار األجنبي المباشر دورلأن  
تدفق  لنمواً ملحوظاً  األخیر من القرن العشرین  ربع  الشھد    لقدالنمو االقتصادي.  

ذلك  السبب في  ویرجع    ، العالم االستثمارات األجنبیة المباشرة في جمیع أنحاء  
الستثمار جعلت استقطاب ا  ،إلى أن العدید من البلدان، وال سیما البلدان النامیة 

المباشر   مناألجنبي  حیث   ااستراتیجی  جزءاً  االقتصادیة،  للتنمیة  الشاملة  تھا 
  ،تساھم االستثمارات األجنبیة المباشرة في التنمیة االقتصادیة للدول المضیفة 

  قنیات الحدیثةنقل التبفضل  زیادة رأس المال وتعزیز الكفاءة  الل  من خوذلك  
والمطورة  واالبتكارتحسین  ،  واإلدارة،  التسویق  دوراً   ،مھارات  تلعب    التي 

 . دارة االستثماراتإ كبیراً في 

مھم المباشر  األجنبي  یعتبراالستثمار  آخر،  جانب  ً من  النامیة   ا لالقتصادات 
حیث تحتاج الشركات إلى التمویل والخبرة لتوسیع مبیعاتھا    ،واألسواق الناشئة

الدولیة. یعتبر االستثمار الخاص في البنیة التحتیة والطاقة والمیاه محرًكا مھًما 
فوائد   بعض  یلي  فیما  واألجور.  الوظائف  زیادة  في  یساعد  حیث  لالقتصاد 

 :اشراالستثمار األجنبي المب
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 یساعد في تنویع محفظة المستثمرین. 
 یشجع على اإلقراض المستقر طویل األجل . 
   الجدیدة في الدول النامیة  التقنیاتینشر  . 
 یوفر التمویل للبلدان النامیة. 
  .كما یتم جلب المعرفة والتقنیات المالیة والخبرة اإلداریة للدول النامیة 
 یخلق المزید من الوظائف والفرص . 
  تحسین البنیة التحتیة في البلدان النامیة علىیساعد . 
  رفع مستویات المعیشة في االقتصادات الناشئة علىیساعد . 
  إنشاء تخصیص رأس مال عالمي تنافسي علىیساعد . 
 النمو االقتصادي  یساھم في . 

 المنھجیة المتبعة إلعداد إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر  .5

دلیل میزان المدفوعات  األجنبي على  إحصاءات االستثمار  عداد  إ الدول عند    تعتمد 
الدولي،   النقد  الصادر عن صندوق  الدولي  االستثمار  الجھات  ووضع  تقوم  كما 

تنفیذ مسح االستثمار  ب   ، بناًء على توصیات صندوق النقد الدولي المعنیة في الدول  
 . األجنبي المباشر بصفة سنویة 

صافیة في  ال   ة زیاد ال   المدفوعات االستثمار األجنبي المباشر من منظور میزان  یمثل  
  المضیف، رأس المال المدفوع للمستثمرین في الشركات التابعة الموجودة في البلد  

. یتم تسجیل ھذه الزیادات  3زیادة في األرباح المحتجزة لھذه الشركات ال إلى    إضافًة 
كتدفق   (المستثمر والدولة المضیفة)  بلدین في حسابات رأس المال طویلة األجل لل 

طویل األجل لرأس المال من بلد المستثمر وكتدفق رأس مال طویل األجل لبلد  
یبدو  فإن احتساب الزیادات في األرباح المحتجزة قد    وبالتالي، الشركات التابعة.  

 
3 Edward M. Graham (1995), Foreign Direct Investment in The World 
Economy, Staff Studies for the World Economic Outlook, IMF. 
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،  البلدین حیث ال تحدث أي معاملة في الواقع بین  ،  غریًبا   من الناحیة المحاسبیة 
التحدي معالجة  یتم    وعلیھ  معاییر    ھذا  خالل  میزان  دلیل    في   محاسبة ال من 

النظر في جمیع األرباح التي  وذلك ب   ، صندوق النقد الدولي   الصادر عن   المدفوعات 
(سواءً  التابعة  الشركة  عنھا  إلى    أبلغت  أعیدت  أو  التابعة  الشركة  بھا  احتفظت 

إلى  تحویلھا  تم  أنھا  األم) على  األم   الشركة  البلد  في  ذلك  4المستثمرین  بعد  یتم  . 
تصنیف جزء من ھذه األرباح المحتفظ بھا في الشركة التابعة على أنھ تدفق رأس  

 المضیف. مال طویل األجل یعود إلى البلد  

للشركة   العمومیة  المیزانیة  للشركة  تعتبر  التابعة،في  الصافیة  قیمة   ،القیمة 
 ً مطروحا الشركة  غیر    أصول  أخرى  لكیانات  المستحقة  االلتزامات  منھا 

  لصاحبأن تكون القیمة الصافیة مساویة للقیمة الدفتریة  و   ،أصحاب األعمال
التي تتكون بدورھا من رأس المال المدفوع للمالك إضافة إلى    الملكیةحقوق  

 :األرباح المحتجزة 

 

لألموال    اً االستثمار األجنبي المباشر مصدریعتبر  تابعة،  الشركة  المن منظور  
ولیس استخداًما لألموال. وإذا لم یكن لدى الشركة األم األجنبیة ملكیة بنسبة 

المحلیین   100 األقلیة  مساھمي  من  المال  رأس  زیادة  یتم  فإنھ  المائة،  ،  في 
التابعة    وتعتبر ا  منالنفقات الرأسمالیة للشركة  الستثمار الحقیقي ھي مفھوم 

 . استخدامات لألموال

 

 
أن نتذكر أنھ في جمیع الحاالت تقریًبا یكون "المستثمر" ھو في الواقع المؤسسة األم لشركة    من المناسب  4

 . متعددة الجنسیات 

 (الخصوم) + (حقوق المالك) =(األصول) 
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 حجم االستثمار األجنبي المباشر على مستوى العالم  .6

بنحو   للعالم  الوارد  المباشر  األجنبي  االستثمار  الفترة    9.2نما  خالل  المائة  في 
ملیار دوالر أمریكي    998.9لیصل حجم االستثمار للعالم نحو  ،  . 5  ) 2020- 1970( 

 1970.7عام  في    ملیار دوالر أمریكي   13.3مقارنة بنحو    20206عام  في  

 ) 2020-1970جنبي للعالم خالل الفترة ( ): تدفقات االستثمار األ2شكل (

 

 

 

 

 

 ).UNCTAD(  المتحدة للتجارة والتنمیةبرنامج األمم    المصدر: قاعدة االستثمار األجنبي المباشر، 

تراجع تدفق االستثمار   ،19- كوفید  جائحةال سیما في أعقاب    2020عام  خالل  
للعالم بنحو   الوارد  المباشر  ما یعادل    531األجنبي  ملیار دوالر أمریكي أي 

أغلب الدول  غالق التام في  نتیجة اإل، وذلك  2019في المائة مقارنة بعام    34.7
ال المشاریع    أدىحیث    ،) 19-تصدي لجائحة (كوفیدمن أجل  إلى تراجع  ذلك 

 
 معدل نمو مركب.  5
 . UNCTAD (2022برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ( االستثمار األجنبي المباشرقاعدة  6
 ). UNCTADقاعدة االستثمار األجنبي المباشر، برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (  7
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العدید  في  القائمة  الدول  االستثماریة  ا  من  تفكیر  المتعددة  وإعادة  لشركات 
 ).  19-الجدیدة في ظل انتشار جائحة (كوفیدمشاریعھا    إعادة تقییم   فيالجنسیات  

من األكثر استقطابا لالستثمارات األجنبیة،    آسیا   في   األسواق الناشئة تعتبر دول  
في المائة من إجمالي تدفقات االستثمارات الواردة    50حیث بلغت حصتھا حوالي  

  12.3تحاد األوروبي على حوالي  ، بالمقابل استحوذت دول اإل 2020للعالم عام  
  ى في المائة من إجمالي االستثمارات في العالم. بینما استحوذت الدول العربیة عل 

 ) . 1في المائة من إجمالي االستثمارات الواردة للعالم، جدول (   4.1  نحو 

 حصة االستثمار األجنبي المباشر الوارد لبعض األقالیم (%) : ) 1جدول (
 ) 2020و 2019و 2015(

 ).UNCTAD( برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  األجنبي المباشر، المصدر: قاعدة االستثمار  

إلى    19-لجائحة كوفیدللتصدي    في جمیع أنحاء العالم اإلغالق  أدت عملیات  
تراجع االستثمارات األجنبیة المباشرة الواردة للدول في أغلب األقالیم باستثناء  

في المائة   2.5و  5.1الدول الناشئة في آسیا والدول العربیة، حیث ارتفعت بنحو  
تحاد األوروبي  أكبر تراجع في دول اإل  وسجل  على الترتیب.  2020عام  في  

  45.4و  71تراجعت بنحو    حیث،  الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي أمریكا    ودول
 .  2020عام في في المائة 

 2020 2019 2015 األقال�م 

ى   2.97 2.18 2.24 أف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب
ي أم��كا الالتين�ة ومنطقة البحر   8.77 10.49 7.71 ال�ار�يب

 1.28 0.92 0.80 االقتصادات النام�ة منخفضة الدخل  
 63.17 46.62 32.85 منها: األسواق الناشئة،  

 49.99 31.03 24.21 األسواق الناشئة: آس�ا 
 4.05 2.58 1.25 الدول الع���ة 

ي   12.31 27.82 31.02 اإلتحاد األوريب
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في المائة خالل    9.4نمت تدفقات االستثمارات األجنبیة إلى الدول العربیة بنحو  
 2020عام  في  ملیار دوالر أمریكي    40.5) لتبلغ نحو  2020-1970الفترة (

 ).3، شكل (1970عام في ملیون دوالر أمریكي  502مقارنة بنحو  

 العربیة ): معدل نمو وتدفق االستثمار األجنبي المباشرإلى الدول 3شكل (

 

 

 

 

 

 

 ).UNCTAD(  برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  المصدر: قاعدة االستثمار األجنبي المباشر، 

عام   كوفید  2020في  جائحة  من  االستثمارات  19-وبالرغم  ارتفعت  فقد   ،
ما یعادل حوالي  ملیار دوالر أمریكي  العربیة بنحو  للدول  المباشرة  األجنبیة 

  39.5نحو  ملیار دوالر أمریكي مقارنة ب   40.5حوالي    لتصل إلى في المائة    2.5
 . 2019عام في ملیار دوالر أمریكي 
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األ  االستثمارات  العربیة  تأثرت  الدول  من  العدید  في  الواردة  ة  حائبججنبیة 
المباشر  تتراجع  حیث،  19-كوفید األجنبیة  في عشرة    ة تدفقات االستثمارات 

ارتفع   بالمقابل.  2020عام  في  في المائة    405 إلى  وصلت دول عربیة بنسب  
بین   تراوحت  بنسب  عربیة  دول  تسعة  في  المباشر  األجنبي    2.5االستثمار 

 .2020عام في في المائة  133و

 حصة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للدول العربیة: )4شكل (

 ) 2020( وخالل الجائحة) 2019(قبل الجائحة  

 

 

 
 
 
 
 
 

 ).UNCTAD( برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  المباشر، المصدر: قاعدة االستثمار األجنبي 

 أھم قطاعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة . 2.7

  1092بلغ عدد المشاریع الواردة للدول العربیة حوالي  8حصاءات اإل خر آل  استناداً 
  ، مقابل حوالي 2019عام  في  مشروع في مختلف القطاعات االقتصادیة والصناعیة  

عام    878 في  على  2018مشروع  األعمال  خدمات  مشاریع  استحوذت   .156  

 
 المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.   8
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عدد  2018عام  في  مشروع    98مقابل    2019عام  في  مشروع   بلغ  حین  في   ،
المتع  حوالي  المشاریع  المتجددة  بالطاقة  عام    42لقة    15مقابل    2019مشروع 

بلغ    حیث وحّل في المرتبة الثانیة مشاریع الخدمات المالیة،    .  2018مشروع في عام  
البرمجیات  ب ، كما بلغ عدد المشاریع المتعلقة  2019مشروع عام    133عددھا حوالي  

 .  2019مشروع عام    97حوالي    المعلومات   تقنیة وخدمات  

بالنسبة للدول العربیة المستقطبة لھذه المشاریع، فقد استحوذت اإلمارات على  
،  2019العربیة عام  في المائة من إجمالي المشاریع الواردة للدول    41حوالي  

في المائة    12.7مشروع. واستحوذت مصر على حوالي    445حیث بلغ عددھا  
في المائة   12.3من ھذه المشاریع، في حین استحوذت السعودیة على حوالي  

 . 2019من المشاریع الواردة للدول العربیة عام 

 عدد المشاریع الواردة للدول العربیة (%) : ) 2جدول (

 2019 2018 االقتصاد�ة والصناع�ة القطاع 
 156 98 خدمات األعمال
 133 87 الخدمات المال�ة 

مج�ات وخدمات   97 77 المعلومات تقن�ةال�ب
 57 79 المنسوجات 

 55 37 الفنادق والس�احة 
 54 58 االتصاالت 

 50 41 النقل والتخ��ن
ن   47 71 منتجات المستهل�ني

و�ات   47 45 المأ�والت والم�ش
 44 29 العقارات

 42 15 الطاقة المتجددة 
 41 44 المعدات الصناع�ة 

 269 197 آخرى
 1092 878 المجم�ع

 المصدر: المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
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 خاتمة  

االستثمار األ المباشریعتبر  للدول    جنبي  رؤوس  لتدفق  رئیساً  راً  مصدالوارد 
ا وزیادة  األجنبیة  حتیاطیاتھااألموال  العمالت  دعم   ،من  في  یسھم  النمو   ما 

 . دفع عجلة التنمیة االقتصادیةواالقتصادي 

من الدول القیام بالعدید من  یتطلب االستثمارات األجنبیة،  المزید من استقطاب 
تقدیم  وتحسین كفاءة ودور المؤسسات  ، وصالحات االقتصادیة والتشریعیةإلا

،  موال االستثماریةقیود على تدفقات رؤوس األال  وتقلیلالضمانات للمستثمرین  
على    إضافةً  العمل  األعمالإلى  بیئة  الرقابة التجاریة  تحسین  دور  وتفعیل   ،

وتوفیر بیئة اقتصادیة مستقرة، وبنیة تحتیة جیدة،  ،  القانونیة على المؤسسات 
 االستثماریة. مع تسھیل إجراءات بدء األعمال والمشروعات

في تحقیق العدید من المزایا للدول المضیفة،    االستثمار األجنبي المباشریساھم  
ل دعمھ  االقتصاديمنھا  جدیدة  لنمو  وظائف  وخلق  یقلل  ب،  البطالة،  من  ما 

تنویع محفظة أفراد المجتمع، كما یسھم في    معیشة  مستویات  في رفعالمساھمة  و
االستثمار األجنبي  یساھم  ، وبالتالي تقلیل االعتماد على جھة واحدة.  المستثمرین 

ویحفزھا  یة، الدول النامإلى التقنیات الحدیثة والمتطورة   المباشر أیضا في نقل
التحتیةعلى   البنیة  على  تحسین  البلد  قدرة  من  یزید  فإنھ  لذلك  وكمحصلة   ،

  المنافسة العالمیة. 
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عدد  2018عام  في  مشروع    98مقابل    2019عام  في  مشروع   بلغ  حین  في   ،
المتع  حوالي  المشاریع  المتجددة  بالطاقة  عام    42لقة    15مقابل    2019مشروع 

بلغ    حیث وحّل في المرتبة الثانیة مشاریع الخدمات المالیة،    .  2018مشروع في عام  
البرمجیات  ب ، كما بلغ عدد المشاریع المتعلقة  2019مشروع عام    133عددھا حوالي  
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بالنسبة للدول العربیة المستقطبة لھذه المشاریع، فقد استحوذت اإلمارات على  
،  2019العربیة عام  في المائة من إجمالي المشاریع الواردة للدول    41حوالي  

في المائة    12.7مشروع. واستحوذت مصر على حوالي    445حیث بلغ عددھا  
في المائة   12.3من ھذه المشاریع، في حین استحوذت السعودیة على حوالي  

 . 2019من المشاریع الواردة للدول العربیة عام 

 عدد المشاریع الواردة للدول العربیة (%) : ) 2جدول (

 2019 2018 االقتصاد�ة والصناع�ة القطاع 
 156 98 خدمات األعمال
 133 87 الخدمات المال�ة 

مج�ات وخدمات   97 77 المعلومات تقن�ةال�ب
 57 79 المنسوجات 

 55 37 الفنادق والس�احة 
 54 58 االتصاالت 

 50 41 النقل والتخ��ن
ن   47 71 منتجات المستهل�ني

و�ات   47 45 المأ�والت والم�ش
 44 29 العقارات

 42 15 الطاقة المتجددة 
 41 44 المعدات الصناع�ة 

 269 197 آخرى
 1092 878 المجم�ع

 المصدر: المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
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