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تقديــــم

جنبي املبا�ضر ملجموعة من 63  يتناول هذا العدد من �ضل�ضلة اخلرباء ُمددات ال�ضتثمار الأ

17 دولة عربية، وذلك بغر�ص تعزيز الفهم لهذه املحددات وُماولة تف�ضري توا�ضع ح�ضة  دولة منها 

املخزون  من   %3.5 عن   2009 عام  يف  تزد  مل  التي  املبا�ضر،  جنبي  الأ ال�ضتثمار  من  العربية  الدول 

جنبي املبا�ضر. اإعُتمد يف هذا العدد على منوذج اجلاذبية الذي ي�ضمح با�ضتغالل  الإجمايل لال�ضتثمار الأ

التعاون القت�ضادي  املاأخوذة من قاعدة بيانات منظمة  جنبي املبا�ضر  الثنائية لال�ضتثمار الأ البيانات 

والتنمية. 

جنبي املبا�ضر تتما�ضى مع معظم الطروحات  يو�ضح نتائج هذا العدد اأن ُمددات ال�ضتثمار الأ

جنبي  النظرية ف�ضاًل عن النتائج التطبيقية ال�ضابقة. فقد اأكد على اأن املحددات التقليدية لال�ضتثمار الأ

جنبي  املبا�ضر الداخل من حجم القت�ضاد والنفتاح التجاري ومعدل النمو، توؤثر اإيجابًا على ال�ضتثمار الأ

اإيجابي على  اأن للبيئة املوؤ�ض�ضية والبنية التحتية وتوافر العمالة املاهرة وقع  املبا�ضر. كذلك فقد تبني 

�ضلبيًا على  دورًا  ال�ضركات  املفرو�ضة على  ال�ضرائب  يلعب معدل  املبا�ضر، يف حني  جنبي  الأ ال�ضتثمار 

جنبي املبا�ضر من  جنبي املبا�ضر. كما يبني العدد اأن واردات الدول امل�ضدرة لال�ضتثمار الأ ال�ضتثمار الأ

الدول امل�ضيفة لها تاأثري اإيجابي وذو معنوية اإح�ضائية، يف حني اأن ال�ضادرات الثنائية فاقدة للمعنوية 

الإح�ضائية مما يوؤيد فكرة واجهة الت�ضدير.

انطالقًا من هذه النتائج ولغر�ص �ضياغة �ضيا�ضات اأكرث ُمالئمة وجناعة يف ا�ضتقطاب ح�ضة 

جنبي املبا�ضر نحو الدول العربية، مت حتليل الفجوة بني خمزون كل دولة عربية  اأكرب من ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر مقارنة بكوريا اجلنوبية. بنينّ هذا التحليل اأن لبع�ص الدول العربية مزايا  من ال�ضتثمار الأ

ل�ضيما يف البنى التحتية ومعدلت ال�ضرائب والنفتاح التجاري واملوؤ�ض�ضات، يف حني تعاين كل الدول 

القت�ضادي  التعاون  منظمة  دول  مع  البينية  التجارة  ب�ضعف  مقرونًا  القت�ضادي  العربية من حجمها 

والتنمية. واأخريًا، بينت الورقة اأن اجلزء غري املف�ضر من فجوة ال�ضتثمار ي�ضهد تفاوتًا كبريًا من دولة 

عربية اإىل اأخرى  مما ُيحدد جملة ال�ضيا�ضات  املالئمة لكل دولة.

الت�ضور  تاليف  يف  امل�ضاعدة  اأجل  من  القرار  و�ضناع  الباحثني  اأيدي  بني  �ضدار  الإ هذا  ن�ضع 

جنبي يف الدول العربية. املتعلق بجذب ال�ضتثمار الأ

   

املـديــر الـعـام   
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ُمقدمــــة  اأواًل: 

خري ارتفاعًا غري م�ضبوق، وقد عكفت العديد من  جنبي املبا�ضر يف العقد الأ �ضهد ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر على اقت�ضاديات الدول امل�ضت�ضيفة  كادميية على درا�ضة فوائد ال�ضتثمار الأ دبيات الأ الأ

جنبي  دبيات القت�ضادية على مددات ال�ضتثمار الأ له.  كذلك فقد ان�ضب اهتمام جزء اآخر من الأ

املبا�ضر، بغر�ص فهم تفاوت خمتلف الدول يف ا�ضتقطاب هذا ال�ضتثمار، وماله من اأهمية  للعديد من 

جنبي املبا�ضر،  هذه الدول الراغبة يف حت�ضني جاذبيتها، من اأجل ا�ضتقطاب ح�ضة اأكرب من ال�ضتثمار الأ

نتاجية وتعزيز مناف�ضتها، وو�ضول  ملا لذلك من وقع اإيجابي على منوها القت�ضادي، من خالل حت�ضني الإ

�ضادراتها اإىل ال�ضوق العاملية.

ارتفع   ،)2 و   1 رقمي  امللحقني  )انظر  والتجارة  للتنمية  املتحدة  مم  الأ موؤمتر  لبيانات  وفقًا 

جنبي املبا�ضر يف عام  2009  اإىل 17.7 تريليون دولر مقارنة بـ 700 مليار دولر  خمزون ال�ضتثمار الأ

الدول  ال�ضنوية غري مت�ضاو بني  املبا�ضر  جنبي  1980. ويبدو توزيع تدفقات ال�ضتثمار الأ فقط يف عام 

يف عام   %43 1980 اإىل ما يقارب  13.8% يف عام  واملناطق، حيث ارتفعت ح�ضة الدول النامية من 

�ضد من املخزون  2009. وبالرغم من هذا التح�ضن، فاإن الدول املتقدمة ل زالت ت�ضتحوذ على ح�ضة الأ

جنبي املبا�ضر بن�ضبة تقارب 70% يف عام 2009. كما يالحظ تقدم الدول النامية  العاملي لال�ضتثمار الأ

يف اآ�ضيا واأمريكا الالتينية على ح�ضاب الدول العربية واأفريقيا، حيث ح�ضلت اآ�ضيا واأمريكا الالتينية 

ما ميثل  وهو   ،2009 لعام  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  الرتتيب من خمزون  8.3 على  و   %16.3 على 

جنبي املبا�ضر الداخل اإىل الدول النامية جمتمعة. وباملقابل فاإن مكا�ضب  و 30% من ال�ضتثمار الأ  %59

الدول العربية يف هذا ال�ضدد ل تزال هزيلة، حيث ل تزيد ح�ضة الدول العربية من خمزون وتدفقات 

جنبي املبا�ضر ل�ضنة 2009 عن 3.1% و 7% على التوايل. كذلك فاإنه يالحظ تقدم اململكة  ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر الداخل  44.8% من تدفقات ال�ضتثمار الأ العربية ال�ضعودية، يف �ضوء ا�ضتحواذها على 

جنبي املبا�ضر الداخل للدول  للدول العربية ل�ضنة 2009، وهو ما ميثل 27.1% من خمزون ال�ضتثمار الأ

مارات وم�ضر )اأنظر امللحقني رقمي 3 و 4(. العربية، يليها يف ذلك كل من الإ

جنبي املبا�ضر �ضرحًا  ي�ضتدعي ف�ضل الدول العربية يف ا�ضتقطاب ح�ضة اأكرب من ال�ضتثمار الأ

موثوقة  بيانات  توفر  لعدم  نظرًا  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  العديد  دقة  �ضعف  �ضوء  يف  خا�ضة  دقيقًا، 

�ضافة ل�ضتخدام عينة مدودة من الدول العربية واإهمال عوامل مف�ضرة ذات  لال�ضتثمار البيني، بالإ

اأهمية على غرار البيئة  املوؤ�ض�ضية.
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ا�ضتخدام  العربية، عن طريق  الدول  �ضجل  على  نظرة جديدة  لقاء  لإ العدد  يهدف هذا  كما 

بيانات ال�ضتثمار البينية ال�ضادرة عن منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية للفرتة 2000-2009. وقد 

مت يف هذا ال�ضدد جمع بيانات ال�ضتثمار ال�ضادر من 13 دولة متقدمة ع�ضو  يف املنظمة، اإىل 63 دولة 

م�ضت�ضيفة من بينها 17 دولة عربية.

دبيات االقت�سادية االأ ثانيًا: 

يف  بارزة  ق�ضية  املا�ضي  القرن  ثمانينات  منذ  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  ا�ضتقطاب  اأ�ضبح 

راأ�ضمالية  اأجل احل�ضول على تدفقات  ال�ضواء، وذلك من  واملتقدمة على حد  النامية  الدول  �ضيا�ضات 

جل وخالية من الفائدة، من اأجل تعزيز منوها القت�ضادي عن طريق احل�ضول على التقنية  طويلة الأ

دبيات القت�ضادية يف هذا اخل�ضو�ص اإىل  نتاجية وتنويع القت�ضاد. وميكن تق�ضيم الأ احلديثة وزيادة الإ

جنبي املبا�ضر على اقت�ضاديات الدول امل�ضيفة له، بينما ُيعنى  ول، ُيعنى باآثار ال�ضتثمار الأ ق�ضمني: الأ

الفعالة يف  لل�ضيا�ضات  النامية  الدول  اإر�ضاد  اأهمية يف  من  لذلك  ملا  بدرا�ضة مدداته  الثاين،  الق�ضم 

جنبي املبا�ضر. ا�ضتقطاب ح�ضة اأكرب من ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر، اأولهما اأفقي، يبحث عن اأ�ضواق  تقليديًا، يتم حتديد �ضنفني من ال�ضتثمار الأ

جديدة، والثاين عمودي، يبحث عن احلد من التكلفة. وقد اأو�ضحت بع�ص الدرا�ضات احلديثة )اأكومل، 

 )2004 2003، وايجر، لر�ص وبففرمري مايري  2003، غرو�ضمان، هليمان وزادل  فور�ضليد ومركو�ضن 

درا�ضة  اأكدت  وقد   .)Knowledge–Capital FDI( املعريف  املال  راأ�ص  وهو  اإ�ضايف  عن وجود مدد 

جنبي املبا�ضر املرجح  بلتجي ، اإيجر وبففرمري )2007(، عن طريق تقدير منوذج معقد لال�ضتثمار الأ

ا�ضتثمار  وجود  على  والالبيني  البيني  ثر  لالأ العتبار  بعني  خذ  لالأ للدول،  الن�ضبي  الوزن  على  اإعتمادًا 

�ضافة اإىل وجود »واجهة ت�ضدير« وا�ضتثمار عمودي معقد يعتمد على  اأجنبي مبا�ضر اأفقي وعمودي، بالإ

راأ�ص املال املعريف.

و�ضط و�ضمال اأفريقيا )وهي  كما اأكدت درا�ضة اأوتاما وبرييدي 2010 لت�ضع دول من ال�ضرق الأ

ردن، ولبنان، واملغرب، و�ضوريا، وتون�ص وتركيا( على اأهمية املحددات  اجلزائر، وم�ضر، واإ�ضرائيل، والأ

ال�ضوق،  حجم  اأهمية  اإىل  الدرا�ضة  هذه  خل�ضت  وقد  املبا�ضر.  جنبي  الأ لال�ضتثمار  والالبينية  البينية 

وت�ضابه حجم ال�ضوق وتوفر العمالة املاهرة. وقد اأكدت هذه الدرا�ضة كذلك على اأن اإ�ضرتاتيجية »واجهة 

الدول. هذه  اإىل  الداخل  املبا�ضر  جنبي  الأ لال�ضتثمار  رجح  الأ هي  – الت�ضدير« 
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وقد اأكدت درا�ضات اأخرى على اأهمية هذه املحددات، اإىل جانب دور املوارد الطبيعية والبيئة 

املبا�ضر،  جنبي  الأ لال�ضتثمار  العربية  الدول  تف�ضر �ضعف جاذبية  الدرا�ضات مل  ولكن هذه  املوؤ�ض�ضية. 

عادة  �ضالحات يف البنى التحتية والبيئة املوؤ�ض�ضية وغريها. لذلك ترمي هذه الورقة لإ بالرغم من كل الإ

من  جمموعة  وا�ضتخال�ص  الدول،  من  عري�ضة  ملجموعة  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  مددات  قيا�ص 

املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  اأر�ضدة  بني  الفجوة  حتليل  خالل  من  العربية،  للدول  املالئمة  ال�ضيا�ضات 

الداخل لكل دولة عربية، مقارنة بكوريا اجلنوبية كدولة مقارنة.

ثالثا:النموذج

جنبي املبا�ضر البينية ال�ضادرة من 13 دولة ع�ضو  اعتمدت الدرا�ضة على تدفقات ال�ضتثمار الأ

 ،
)1(

يف منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية اإىل نحو 63 دولة م�ضت�ضيفة، بالعتماد على منوذج اجلاذبية

جنبي املبا�ضر الداخل  اأو خمزون ال�ضتثمار الأ اإجمايل تدفقات  يف حني تعتمد معظم الدرا�ضات على 

للدول. وميكن �ضياغة هذا النموذج كالتايل:

�ضكل  اإىل  اجلاذبية  منوذج  حتويل  من  حيث متكن                                                             

خطي، ومتكن من التعامل مع القيمة »�ضفر« والقيم ال�ضالبة.

جنبي املبا�ضر ال�ضادر من الدولة i  اإىل الدولة j  يف  ومتثل                      خمزون ال�ضتثمار الأ

ijtX  م�ضفوفة املتغريات املف�ضرة، التي حتتوي على امل�ضافة، وت�ضابه القت�ضاد، واحلرية  ال�ضنة t. ومتثل 

التجارية، وحجم القت�ضاد، والحتياطي النفطي، والتجارة الثنائية، ومعدل الت�ضخم، ومعدل النمو، 

واللغة امل�ضرتكة، وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي، والبنية التحتية، ون�ضبة ال�ضرائب على ال�ضركات ون�ضبة العمالة 

جنبي  الأ ال�ضتثمار  بيانات  وقد مت جمع  امل�ضرتكة.  للغة  وهميًا  متغريًا   ijDum املاهرة. يف حني ميثل 

املبا�ضر ال�ضادر من 13 دولة اإىل 63 دولة من موقع منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية )اأنظر قائمة 

الدول يف امللحق رقم 5 (.

رابعا:النتائج

بغر�ص   )6 رقم  امللحق  )اأنظر  اخلطي  اجلاذبية  لنموذج  خمتلفة  مناذج  اأربعة  تقدير  تـم 

ثار املحتملة للدول. وقد مت التحقق من  التعامل مع الزدواج اخلطي للمتغريات املف�ضرة اإىل جانب الآ

ربعة اإعتمادًا على م�ضفوفة الرتباط بني خمتلف املتغريات اإىل جانب اختبار عامل الفرق  النماذج الأ



- � -

ثار الفردية الثابتة والع�ضوائية  يف الت�ضخم )Variance Inflation Factor(. واأخريًا، مت التعامل مع الآ

من خالل اختبار هو�ضمن . 

ومدى  القت�ضاد  كحجم  املبا�ضر  جنبي  الأ لال�ضتثمار  التقليدية  املحددات  اأن  النتائج  تو�ضح 

ال�ضتثمار  على  اإيجابي  ب�ضكل  توؤثر  امل�ضرتكة  واللغة  النمو  ومعدل  التجاري  والنفتاح  القت�ضاد  ت�ضابه 

جنبي املبا�ضر الداخل. الأ

يف نف�ص ال�ضياق، ات�ضح اأن واردات الدول امل�ضدرة لال�ضتثمار من الدول امل�ضيفة له، لها تاأثري 

يوؤيد  الإح�ضائية، مما  للمعنوية  الثنائية فاقدة  ال�ضادرات  اأن  اإح�ضائية، يف حني  موجب وذو معنوية 

فكرة “واجهة الت�ضدير”.

وعلى العك�ص من ذلك، فاإنه يت�ضح اأن معدل الت�ضخم والحتياطي النفطي فاقدان للمعنوية 

نتاج اإىل الحتياطي هي التي توؤثر  الإح�ضائية، مما يتفق مع درا�ضة مينا 2007، التي اأفادت باأن ن�ضبة الإ

جنبي املبا�ضر الداخل. اإيجابًا على ال�ضتثمار الأ

اإىل جانب ذلك، فقد تبني اأن البيئة املوؤ�ض�ضية جم�ضدة يف امل�ضافة بني م�ضتوى موؤ�ضر ال�ضتقرار 

ال�ضتثمار  على  �ضلبي  تاأثري  لها  امل�ضيفة  الدولة  يف  وم�ضتواه  لال�ضتثمار  امل�ضدرة  الدولة  يف  ال�ضيا�ضي 

يف  حظوظها  نق�ضت  كلما  ما،  دولة  يف  املوؤ�ض�ضية  البيئة  �ضاءت  كلما  اأنه  يعني  هذا  املبا�ضر.  جنبي  الأ

جنبي املبا�ضر. يف نف�ص ال�ضياق، تبني اأن معدل ال�ضرائب على ال�ضركات يوؤثر  ا�ضتقطاب ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر، يف حني متثل البنية التحتية وتوافر العمالة املاهرة عوامل اإيجابية  �ضلبًا على ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر. يف جذب ق�ضط اأوفر من ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر م�ضاعدة خمتلف الدول يف �ضياغة  ميكن لهذه املحددات الهامة لال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر، لكن كيف ميكن تف�ضري توا�ضع  �ضيا�ضات من �ضاأنها جذب ح�ضة اأكرب من ال�ضتثمار الأ

التحتية  والبيئة  املوؤ�ض�ضية  بالبيئة  املتعلقة  �ضالحات  الإ من  العديد  من  بالرغم  العربية،  الدول  ح�ضة 

والنفتاح التجاري وغريها؟

لهذا الغر�ص، متت املقارنة بني م�ضتوى ال�ضتثمار الداخل اإىل كوريا اجلنوبية كدولة مقارنة مع كل 

دولة عربية، وحتليل الفجوة عن طريق النموذج رقم )3(، اإعتمادًا على �ضتة متغريات هي، النفتاح التجاري، 

والتجارة البينية، وحجم القت�ضاد، والبنية التحتية، ومعدل ال�ضرائب على ال�ضركات والبيئة املوؤ�ض�ضية.
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اأفادت هذه املقارنات مبا يلي:

اأف�ضل من كوريا با�ضتثناء كل  اأن معظم الدول العربية تفر�ص ن�ضبة �ضرائب على ال�ضركات   •
مارات وتون�ص واليمن. من ليبيا وقطر وال�ضودان والإ

تليها  اجلنوبية  كوريا  من  اأف�ضل  حتتية  بنية  والبحرين  وال�ضعودية  مارات  الإ من  لكل  اأن   •
ردن. مبا�ضرة الكويت وُعمان وقطر والأ

اأن البيئة املوؤ�ض�ضية يف كل من قطر والكويت وُعمان اأف�ضل من مثيلتها يف كوريا اجلنوبية. يف   •
حني ت�ضكو دول اأخرى من تردي البيئة املوؤ�ض�ضية لديها كاليمن وم�ضر وال�ضودان واجلزائر.

خر الذي يلعب ل�ضالح بع�ص الدول العربية هو، النفتاح التجاري، خا�ضة يف كل  اأن العن�ضر الآ  •
مارات. ردن والإ من البحرين والأ

يف املقابل، تكت�ضب كوريا اجلنوبية ميزة يف حجم اقت�ضادها، ويف حجم التجارة الثنائية مع   •
بقية دول املنظمة.

جنبي  60% من الفارق يف ال�ضتثمار الأ مارات، يف�ضر حجم  القت�ضاد اأكرث من  يف حالة الإ  •
املبا�ضر. اأما يف كل من م�ضر وال�ضعودية فت�ضل هذه الن�ضبة اإىل %35.

اأن للتجارة البينية اأهمية تناهز اأهمية حجم القت�ضاد.  •
�ضعف  عن  يعربان  نهما  لأ ق�ضوى  اأهمية  الثنائية   التجارة  وحجم  القت�ضاد  حلجم  اأن   •

القت�ضاديات العربية من حيث احلجم والتنوع.

جنبي املبا�ضر الداخل لكوريا  كذلك فاإنه يت�ضح اأن احل�ضة غري املف�ضرة من الفارق يف ال�ضتثمار الأ

مارات، واليمن، وم�ضر وال�ضودان( اإىل ما يناهز 60% )البحرين،  والدول العربية تتاأرجح من 20% )الإ

ردن، والكويت، وتون�ص، وموريتانيا، وليبيا، وُعمان، وقطر واملغرب وباأقل تقدير ال�ضعودية  واجلزائر، والأ

�ضالحية املتعلقة  بال�ضرائب، والبيئة املوؤ�ض�ضية والبنية التحتية،  و�ضوريا(. هذا يعني اأن لل�ضيا�ضات الإ

وىل. وباملقابل فاإن هذه ال�ضيا�ضات  اإمكانية ل�ضتقطاب اأكرث ا�ضتثمار اأجنبي مبا�ضر يف حالة املجموعة الأ

جنبي املبا�ضر يف املجموعة الثانية التي يجب اأن تكف  ي فر�ضة يف ا�ضتقطاب اأكرث لال�ضتثمار الأ تفتقر لأ

عن الرتكيز على هذه املتغريات والجتاه نحو �ضيا�ضات اأخرى اأكرث فعالية يف ردم هذه الفجوة.
 

خام�سًا: اخلامتة
 

اكت�ضاف  بعر�ص  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  ملحددات  الفهم  تعزيز  الورقة  هذه  ا�ضتهدفت 

�ضالحات  جنبي املبا�ضر بالرغم من العديد من الإ اأ�ضباب �ضعف جاذبية الدول العربية لال�ضتثمار الأ

ُبناها التحتية واملوؤ�ض�ضية. واعتمدت الورقة على عك�ص العديد من الدرا�ضات ال�ضابقة على منوذج  يف 
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جنبي املبا�ضر ال�ضادر من 13 ع�ضو يف  اجلاذبية الذي ي�ضمح با�ضتغالل البيانات الثنائية لال�ضتثمار الأ

منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية نحو 63 دولة، منها 17 دولة عربية.

جنبي املبا�ضر تتما�ضى مع معظم الطروحات  بينت نتائج الدرا�ضة اأن ُمددات ال�ضتثمار الأ

النظرية ف�ضاًل عن النتائج التطبيقية ال�ضابقة. على وجه اخل�ضو�ص، يوؤثر حجم القت�ضاد والنفتاح 

ال�ضتثمار  اإيجابًا على  املاهرة  العمالة  وتوفر  التحتية  والبنية  املوؤ�ض�ضية  والبيئة  النمو  ومعدل  التجاري 

املبا�ضر من  جنبي  الأ الدول امل�ضدرة لال�ضتثمار  لواردات  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت  املبا�ضر. كما  جنبي  الأ

الدول امل�ضيفة تاأثري اإيجابي وذو معنوية اإح�ضائية ، مما يوؤيد فكرة واجهة الت�ضدير.  على العك�ص من 

جنبي املبا�ضر.  ذلك، يلعب معدل ال�ضرائب املفرو�ضة على ال�ضركات دورًا �ضلبيًا على ال�ضتثمار الأ

النتائج، ولغر�ص زيادة تف�ضري توا�ضع ح�ضة الدول العربية من ال�ضتثمار  اإنطالقًا من هذه 

املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  من  عربية  دولة  كل  خمزون  بني  الفجوة  حتليل  مت  فقد  املبا�ضر،  جنبي  الأ

التحتية،  البنى  ل�ضيما يف  مزايا  العربية  الدول  لبع�ص  اأن  التحليل  هذا  بنينّ  اجلنوبية.  بكوريا  مقارنة 

حجمها  من  العربية  الدول  كل  تعاين  حني  يف  واملوؤ�ض�ضات،  التجاري  والنفتاح  ال�ضرائب  ومعدلت 

القت�ضادي مقرونًا ب�ضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية. واأخريًا، بينت 

الورقة اأن اجلزء غري املف�ضر من فجوة ال�ضتثمار ي�ضهد تفاوتًا كبريًا من دولة عربية اإىل اأخرى، مما 

الدول  هذه  جاذبية  زيادة  لغر�ص  اأخرى  اإىل  عربية  دولة  من  خمتلفة  �ضيا�ضات  �ضياغة  بوجوب  يفيد 

جنبي املبا�ضر.  لال�ضتثمار الأ

�ساد�سًا: ملخ�ص املناق�سات 

الدول  قدرة  عن  ال�ضتف�ضار  مت  فقد  واملالحظات.  النقاط  من  عدد  اإىل  املناق�ضات  تطرقت 

جنبي املبا�ضر نظرًا ل�ضغر حجم اأ�ضواقها. فاأ�ضار املحا�ضر اإىل اأنه  العربية على ا�ضتقطاب ال�ضتثمار الأ

قليمية مثل منظمة التجارة احلرة الكربى والحتاد املغاربي  با�ضتطاعة الدول العربية تفعيل التكتالت الإ

الدول  اإىل  للو�ضول  املبا�ضر مزايا جتارية  جنبي  الأ امل�ضتثمر  اإعطاء  بغر�ص  التعاون اخلليجي  وجمل�ص 

العربية من خالل ا�ضتثمار يف دولة واحدة مما قد ي�ضكل مفزًا هامًا.

كما تطرقت املناق�ضة اإىل اإمكانية تركيز الدرا�ضة على حتليل ح�ضة الدول النامية فقط من 

جنبي املبا�ضر والتي متثل 30% منه فقط. يف هذا ال�ضدد اأ�ضار املحا�ضر اإىل اإمكانية ذلك  ال�ضتثمار الأ

من الناحية الفنية عن طريق ا�ضتبعاد الدول املتقدمة من العينة، كما اأ�ضار اإىل ميله  للتعامل مع اأكرب 

الن�ضبي  الوزن  اعتماد  اإمكانية  مع  كاملة،  املبا�ضر  جنبي  الأ ال�ضتثمار  مددات  لتحديد  ممكنة  عينة 
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جنبي املبا�ضر على غرار بلتجي،  ثر البيني والالبيني على ال�ضتثمار الأ خذ بعني العتبار لالأ للدول بالأ

اإيجر وبففرمري )2007(.

ال�ضتثمارية  اجلن�ضية  املتعددة  ال�ضركات  اأكرب  نوايا  �ضرب  اإمكانية  عن  احلديث  مت  واأخريًا 

وحتليلها بغر�ص اإ�ضفاء اأكرث دقة على درا�ضة مددات ال�ضتثمار، ومن ثم حتديد �ضيا�ضات اأكرث فعالية 

اأن مو�ضوع مددات  املحا�ضر  بني  املبا�ضر. ويف اخلتام  جنبي  الأ ال�ضتثمار  اأوفر من  ق�ضط  يف جذب 

كادمييني يف  جنبي املبا�ضر يجب اأن يكون مل اهتمام اأو�ضع من طرف �ضانعي القرار والأ ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر ملا له من  الدول العربية وذلك بغر�ص جرب ق�ضور الدول العربية يف جذب ال�ضتثمار الأ

مزايا اإقت�ضادية.

الهوام�ص

)1(  ملعرفة املزيد عن منوذج اجلاذبية، اأنظر عبد موله 2010.
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املالحــــق

جنبي املبا�ضر )مليار دولر( ُملحق رقم )1(: خمزون ال�ضتثمار الأ

198019902000200720082009

700.22081.77442.51799015491.117743العامل

298.4524.51728.44452.64213.64893.4الدول النامية

401.61555.65653.112858.710851.212352الدول املتقدمة

01.660.9678.6426.2497.4الدول يف مرحلة التحول

13.350.887.2368.9461.6541.8الدول العربية

ن�ضبة مئوية

42.6525.2023.2224.7527.2027.58الدول النامية

0.080.823.772.752.80..الدول يف مرحلة التحول

57.3574.7275.9671.4870.0569.62الدول املتقدمة

1.902.441.172.052.983.05الدول العربية 

5.872.912.072.302.672.90الدول النامية: اأفريقيا

5.975.356.756.468.148.30الدول النامية: اأمريكا

30.5916.8014.3515.9516.3316.31الدول النامية: اآ�ضيا

19.5931.3440.2622.8819.3520.56الدول املتقدمة: اأمريكا

0.920.690.981.081.731.53الدول املتقدمة: اآ�ضيا

32.9738.7832.7945.0046.6745.30الدول املتقدمة: اأوروبا
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جنبي املبا�ضر ُملحق رقم )2(: تدفقات ال�ضتثمار الأ

)مليار دولر(

197019801990200020082009

13.354207.61401.41770.81114.1العامل

3.87.435.1256.4630.01478.3الدول النامية

9.446.5172.51137.91018.2565.8الدول املتقدمة

00.020.077.02122.569.9الدول يف مرحلة التحول

3.11.26.0596.979.1-0.5الدول العربية

ن�ضبة مئوية

28.8813.8316.9018.3035.5842.93الدول النامية

0.040.040.506.926.28..الدول يف مرحلة التحول

71.1286.1383.0781.2057.5050.79الدول املتقدمة

5.850.620.435.477.11-3.76الدول العربية 

9.490.741.370.704.085.26الدول النامية: اأفريقيا

11.9811.864.306.9710.3410.46الدول النامية: اأمريكا

6.401.0010.8910.6121.0527.05الدول النامية: اآ�ضيا

23.1042.0226.9627.1821.4713.35الدول املتقدمة: اأمريكا

1.070.530.941.091.991.42الدول املتقدمة: اآ�ضيا

39.1639.5150.2751.7231.1233.96الدول املتقدمة: اأوروبا
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جنبي املبا�ضر الداخل للدول العربية ُملحق رقم )3(: خمزون ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر الداخل اإىل الدول العربية( )ن�ضبة من اإجمايل ال�ضتثمار الأ

 198019902000200120022003200420052006200720082009

na43.0820.1518.1616.9614.8513.216.4818.219.9224.1827.16ال�ضعودية

مارات العربية املتحدة 3.071.481.232.373.416.2811.5114.1114.9215.115.0413.55الإ

16.9521.7322.8821.5120.1817.1215.1814.1913.9913.691312.31 م�ضر

17.125.9210.1412.2411.613.7212.8410.210.7610.478.537.51املغرب

0.150.15.726.777.438.538.478.087.036.225.915.92 لبنان

25.0514.9813.2412.1113.2513.0311.528.277.857.16.35.88 تون�ص

0.620.122.192.322.712.773.013.523.834.164.225.2قطر

0.220.111.62.072.573.13.473.784.033.73.523.56ال�ضودان

ردن 6.812.693.593.63.794.015.376.54.574.353.533.45الأ

11.443.074.064.975.545.164.724.123.663.213.143.2اجلزائر

13.921.330.520.360.460.50.630.991.452.362.782.86اجلماهريية العربية الليبية

0.461.096.776.295.935.394.754.074.023.513.192.77البحرين

3.623.392.952.711.791.941.591.951.982.382.42.45عمان

na0.31.431.421.41.311.261.241.151.21.281.35جمهورية �ضوريا العربية

nananananana0.170.380.420.580.860.93العراق

na0.351.531.341.280.810.810.390.690.770.950.84 اليمن

na0.120.170.230.280.310.510.790.610.50.470.4موريتانيا

nana1.0710.920.780.660.530.390.30.250.22فل�ضطني املحتلة

0.230.070.70.450.420.310.260.320.280.250.190.18الكويت

0.080.030.050.050.040.050.060.080.120.140.160.16 جيبوتي

0.26na0000na0.010.040.070.070.08ال�ضومال

0.010.030.020.020.020.020.020.010.010.010.010.01 جزر القمر
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جنبي املبا�ضر الداخل للدول العربية  ُملحق رقم )4(: تدفقات ال�ضتثمار الأ

جنبي املبا�ضر  الداخل اإىل الدول العربية( )ن�ضبة من اإجمايل تدفقات ال�ضتثمار الأ

1970198019902000200120022003200420052006200720082009

1.46100.8424.233.025.355.345.157.6925.4124.3328.0639.3744.86ال�ضعودية

0.340.384.153.147.364.144.755.254.975.784.2411.02-1.13قطر

17.3256.9920.45.417.631.578.5511.2914.2514.239.88.48-0.14م�ضر

00.380.515.9215.4115.7618.949.846.984.454.154.476.07لبنان

مارات العربية  الإ

املتحدة
1.55-3.08-8.99-8.3612.5715.528.1839.6322.918.1817.4414.145.06

2.426.486.098.418.935.994.845.0332.683.83-0.28-0.33ال�ضودان

11.013.117.2312.712.564.23.492.272.552.042.733.6-15.95اجلزائر

اجلماهريية العربية 

الليبية
63.1434.4112.342.33-1.21.710.951.412.182.865.764.243.38

ردن 1.072.9215.082.92.813.623.714.175.033.222.923.01-0الأ

3.1111.051.370.061.440.170.443.232.274.12.432.79-0.6عمان

7.796.8912.875.179.693.862.531.644.71.992.852.13-3.18تون�ص

0.0203.114.461.171.361.061.271.220.941.531.511.81-جمهورية �ضوريا العربية

2.8212.816.9729.815.6815.333.543.473.483.452.571.68-3.98املغرب

0.0201.191.080.541.21.911.35-0.07-0.05-0.050.03-0.18-العراق

4.260.852.563.423.432.24.142.161.850.32-013.2البحرين

0.050.18-0.450.090.490.170.14-1.860.04-0.030.430.27-5.17الكويت

0.631.591.131.60.16-0.160.111.441.20.040.57-1.07-2.51اليمن

0.020.050.140.170.090.14-0.01-0.900.43000ال�ضومال

0.0100.050.040.040.090.150.120.230.240.240.13-0جيبوتي

0001.020.20.110.120.190.10.030.030.050.04فل�ضطني املحتلة

000.0300.010.010.010000.010.010.01جزر القمر

0.05-0.860.520.660.810.80.671.551.710.150.170.35-0.16موريتانيا
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ُملحق رقم )5( : جمموعة الدول حتت الدرا�ضة

الدول امل�ضدرة لال�ضتثمار 

جنبي املبا�ضر الأ
جنبي املبا�ضر الدول امل�ضيفة لال�ضتثمار الأ

النم�ضا  اجلزائر  الربتغال  اليابان

الدمنارك  رجنتني  الأ قطر  ردن الأ

فنلندا  اأ�ضرتاليا  الحتاد الرو�ضي  كينيا

فرن�ضا  البحرين  ال�ضعودية  كوريا

اأملانيا  الربازيل  �ضنغافورة  الكويت

اإيطاليا  كندا  �ضلوفاكيا  لبنان

اليابان  ال�ضني  �ضلوفينيا  ليبيا

هولندا  الدمنارك  لوك�ضمبورغ  �ضرق اأفريقيا

الرنويج  م�ضر  اأ�ضبانيا  ماليزيا

ال�ضويد  فنلندا  �ضريالنكا  موريتانيا

�ضوي�ضرا  فرن�ضا  املك�ضيك  ال�ضودان

اململكة املتحدة  اأملانيا  املغرب  ال�ضويد

الوليات املتحدة اليونان  هولندا  �ضوي�ضرا

هوجن كوجن  �ضوريا نيوزيلندا

هنغاريا  تايالند  نيجرييا

اأي�ضلندا  تون�ص  الرنويج

الهند  تركيا  ُعمان

اإندوني�ضيا  مارات  الإ باك�ضتان

اإيران  اململكة املتحدة  الفلبني 

اأيرلندا  الوليات املتحدة 

اإ�ضرائيل  اليمن 

اإيطاليا بولندا 
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ُملحق رقم )6(: النتائج

منوذج )2(منوذج )1(

منوذج 

ثار  الآ

الثابتة

القيمة 

الحتمالية

منوذج 

ثار  الآ

الع�ضوائية

القيمة 

الحتمالية

ثار  منوذج الآ

الثابتة

القيمة 

الحتمالية

ثار  منوذج الآ

الع�ضوائية

القيمة 

الحتمالية

37.9550.000-*43.0550.000-*42.1620.000-*44.4120.000-*ثابت
0.5750.000-*0.7690.000-*امل�ضافة 

1.6090.000*1.6550.000*لغة م�ضرتكة 
1.7200.000*1.5980.000*1.8460.000*1.6200.000*حجم القت�ضاد

1.4450.000*1.4560.0000.3940.160*0.4620.099***ت�ضابه حجم القت�ضاد
0.4730.000*1.0020.000*0.8220.000*1.0840.000*النفتاح التجاري   

ij يرادات 0.2360.000*0.1060.002*0.2610.000*0.1190.001*الإ
0.0810.000*0.0890.000*0.0830.000*0.0940.000*معدل النمو القت�ضادي 

0.0050.3760.0020.7420.0050.445-0.0010.912-الت�ضخم 
0.0690.000-*0.0310.796-الحتياطي النفطي

0.4530.000-*0.3350.000-*ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 
البنية التحتية 

معدل ال�ضرائب على ال�ضركات

توافر العمالة املاهرة 

8190819081908190عدد النقاط
0.750.510.750.2معامل التحديد

208.18*31.75*239.89*31.72*معامل في�ضر
92.27*129.61*معامل هو�ضمن

)VIF( 1.321.681.281.70متو�ضط كامل الفرق يف الت�ضخم

* م�ضتوى معنوية %1.  مالحظة:  

** م�ضتوى معنوية %5.
*** م�ضتوى معنوية %10.
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ُملحق رقم )6(:  تابع:  النتائج

منوذج )4(منوذج )3(

منوذج 

ثار  الآ

الثابتة

القيمة 

الحتمالية

منوذج 

ثار  الآ

الع�ضوائية

القيمة 

الحتمالية

منوذج 

ثار الآ

 الثابتة

القيمة 

الحتمالية

منوذج 

ثار  الآ

الع�ضوائية

القيمة 

الحتمالية

42.360.000-*72.650.000-*34.5830.000-*38.8730.017-**ثابت

0.810.000-*0.5010.000-*امل�ضافة 

1.610.000*1.6900.000*لغة م�ضرتكة 

1.820.000*2.720.000*1.5530.000*1.4560.016**حجم القت�ضاد

1.200.000*1.4600.0000.390.186*0.1420.613ت�ضابه حجم القت�ضاد

1.030.000*0.720.006*0.5000.000*0.7820.003*النفتاح التجاري   

ij يرادات 0.310.000*0.150.000*0.3680.000*0.1430.006*الإ

0.0050.557*0.0170.089***0.0130.2140.0030.757معدل النمو القت�ضادي 

الت�ضخم 

الحتياطي النفطي

0.3830.000-*0.4100.000-*ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 

0.1170.039**0.3390.000*البنية التحتية 

0.0210.000-*0.0280.000-*معدل ال�ضرائب على ال�ضركات

0.240.000-*1.0220.000-*توافر العمالة املاهرة 

6422642262586258عدد النقاط

0.790.560.810.56معامل التحديد

244.69*34.45*207*33.64*معامل في�ضر

110.55*92.27*معامل هو�ضمن

)VIF( 1.572.242.452.03متو�ضط عامل الفرق يف الت�ضخم

* م�ضتوى معنوية %1.  مالحظة:  

** م�ضتوى معنوية %5.

*** م�ضتوى معنوية %10.
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�سدر عن هذه ال�سل�سلة:

التحرير بعد  ما  لظروف  الكويت  بدولة  والنقدية  المالية  ال�ضيا�ضات  مواءمة   -  1
د. يو�ضف البراهيم ، د. اأحمد الكواز  

تحريرها بعد  الكويت  في  ال�ضكانية  وال�ضيا�ضات  الاأو�ضاع   -  2
د. ابراهيم العي�ضوي )محرر(  

الكويت في  والتنمية  التعمير  اإعادة   -  3
د. عمرو محي الدين  

العربية الاأقطار  في  الاقت�ضادي  الاإ�ضلاح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالامام  

العربي الوطن  في  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  الموارد  اإدارة   -  5
د. محمد عدنان وديع  

العربية الاأقطار  في  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. محمد عدنان وديع   

العربية الدول  في  الاإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

الحديث العربي  الاقت�ضاد  في  النمو  تحديات   -  9
د. عماد الاإمام  

العربية؟ الدول  نمو  معدلات  على  الكلية  الاقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

�ضالمية : الفر�ص والتحديات الإ ال�ضيرفة   -  11
د. محمد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية في تخفيف وطاأة  النظام الجديد للتجارة  -  12
اعداد : د. محمد عدنان وديع ، تحرير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  في  الدخل  توزيع  في  الم�ضاواة  وق�ضايا  العولمة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  

ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالات النمو في الدول العربية  -  14
اعداد : اأ. عامر التميمي ، تحرير : د. م�ضطفى بابكر  
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الجودة ال�ضاملة وتناف�ضية الم�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، تحرير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  في  المبا�ضرة   غير  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، تحرير : د. اأحمد طلفاح  

-      الاأ�ضرار البيئية والمحا�ضبة القومية المعدلة بيئيا : اإ�ضارة لحالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

18 -      نظم الاإنتاج والاإنتاجية في ال�ضناعة
ار، تحرير: د. م�ضطفى بابكر اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز العمنّ  

19 -      اتجاهات توزيع الاإنفاق في الدول العربية
، تحرير: د. ريا�ص بن جليلي ي عبدالقادر علي اإعداد: د . عل  

20 -      هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

21 -      ماأزق التنمية بين ال�ضيا�ضات  الاقت�ضادية والعوامل الخارجية
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

22 -     التنمية وتمكين المراأة في الدول العربية
ي عبد القادر اإعداد: د .عل  

23 -     العولمة والبطالة: تحديات التنمية الب�ضرية
اإعداد: د .محمد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الاآثار  المناخي:  التغير  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .محمد نعمان نوفل  

25 -     املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

26 -     البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت
قا�ضم العبا�ص اإعداد: د .بل  

27 -     الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

عمال ودور القطاع اخلا�ص 28 -     بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأ
اإعداد: د .اأحمد الكواز  
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جنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية  29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأ
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

30 -     ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
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اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

زمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج  32 -    الأ
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله

33 -     ا�ضتخدام العوائد النفطية
اإعداد: د .ممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
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ال�ضرائب، هبة املوارد الطبيعية وعر�ص العمل يف الدول العربية ودول جمل�ص التعاون      -  36
                  اإعداد: د. بلقا�ضم العبا�ص

اق             د. و�ضاح رزنّ

اإندماج اإقت�ضادي اإقليمي اأم دويل: احلالة العربية      -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدموله
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                  اإعداد: د. اإبراهيم اأونور
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