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 كراتشت
 

 ،الرحيم الرحمن بسم اهلل

 .الم على نبينا محمدسالحمد هلل الذي وفقني إلتمام عملي، والصالة وال

الذي ق ام    مامشعبد الوهاب  : تاذ الدكتورسكر الجزيل لألشأتقدم بال
بتأطير هذا العمل على ما قدمه لي من توجيهات قيمة كانت عونا لي  

 .جازاه اهلل كل خير  إلتمام هذا البحث،

 .ة لقبولها تقييم هذا العملشكر لجنة المناقشكما أ
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 :مقدمةال
شههت العشرشههاألخلعة ألههاللرههالعشضههاالعشر كههرل فعألهه علدفألههاعلسههرلر ههجل هه سض الع  هه  ر العة  فههرلعشرف شههال

عوشرهخلعش فه   ا،ل:لأ هف بلع أله للرهالفأل ته إشهىلل،لوألا علههاععلىلر  بلأشد لل  سقلاأسلعشر للعة اى
عةواغههههوعل،ل لههههقلر هههه  قلعش د رههههللفههههاوفلد ههههلل  ألهههه للعلههههىلعش هههه رخلعش وشألههههخ،لع   هههه  لعشهههه وللفرهههه ل وشههههخل

ل.لع ق ص  ل،لف إلك سخلإشىلعش رولعشدفألالشل ش  لع ق ص  للوعشرف   العش   األخ

لفر ل ل  صخ لعشرف شا لعة  فر لع    ر ا لأهرألخ لإشى ل    ا لوعشر ض رخ، لر ت  لعش  رألخ لعش ول ررظج
   ضلع    العشررلرلسرلعشفل عالع    ضلعشر  ع عالعشا رألخلوعا   علعشر ألو ألخلسرلعش ر  أل  الوداشكلع 

عش وللدر لأال.لعش  رألخ،لدر لأالدللعش وللأصفرال  اكلأ هلرالعشكاواللع   ر جلسرلع ق ص  لعشر شرر
عش  رألخلفر لأالد  السرلررظرت ل  ظالفرألالعشاألفخلإشىلع    ر العة  فرلعشرف شا،لأ ادالأهرأل هلو واهل

لعش فألل سرل رضألقلعش  رألخ لعلىلعشر  س خلوأ ادالأ ه لوعشض ال لعشر  وال، لشلوصوللإشىلعش د وشو أل  ل.عشورأل 
لعش رلس      ر العة  فرلعشرف شالأل  هجلسرل دوألالاأ ر لل  فالوسرلعش  والعش ض رلف كللعش د وشو أل 

أل ضلت لع    ر العة  فرلعشرف شالشل وللعشركأل خ،ل لقلأق  بل   س ألخلو لقلر  صبلشغل،لعش   الإشىل
أصفرال  افألخلعشفل عال ر للوهداعلل.قلعش  ا ألخ،لعصا خل  ألألالعشرؤ   الو ش ألعلاو لع ف د اعة وع

ل.اه   لدفألاعلسرلعش أل   الع ق ص  ألخلورروال أل   العش  رألخ

وشض لأ ىلهاعلع   ش العشدفألالشال   ر اعالعش وشألخلإشىل  األعلرادخلعشرف   الفألالر  لفلعشر   قلسرل
اد ال ضوجلف ضلل ش    ت لإشىل روقر الأد الرا و ألخلر ه  أل للرهالرفعأله لعشروقهعلورهال،لوأصفرالعششعشر شج

ره لل،عش ر ألفعالعش رلأصفرالعش ولل    سسلسرل ض ألرت لإلغاعءلعششهاد العة  فألهخلش ضهوجلف  ه  ر اعال ع لته 
عششههاد الر رهه  للول.ل رلتهه ل ههاوجلشروشرههخلعإل  هه جلعههال األههقل ههوسألالر هه أللع هه  ر الرال ههجلش عرهه للعش وشألههخ

عشه ولللفأل ره ل ته فل،أ  هىلره لعشر ه  العش هرل  رهاضلشته لعش   أل ال ر ولل رظألجلأاف رت لرعلعش ضلألهللإشهى
ل.عشركأل خلإشىل رظألجلر  ر ت لعشو  ألخلرض فلل ض ألجلأقللر  وىلرالعش د شألف

سألخ،لوأألالسرلعق ص  لرروشج،لأألالع    ضل د شألفلعش ضللوع  ص للأ ىلإشىل الشرلعشر  س العش غاع
أصفرالعششاد الر ر  للعش   أل ال  اضلشاو ت لع  ل و  ت ل  اجلو  ت لعةج،لو ل  ا  لسرل غألألال

س ش أل ال.لو ت ت لعش غاعسألخلإاعلو  السك ءعالأد ال  افألخلسرلفر ت لعالأعلىلعةاف  لوأقللعش د شألف
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لعشا لأ اى ل تخ لعشركألفلرا لعشفل  لوررألفعا ل تخ، لرا لفأه عفلعششادخ لوعةر الأل رلق لعش و ل لألر ح ل
ل.    ر اع تج

إالعششاد العش رل ل ألإشهىلع  ه  ر السهرلعش ه اجل دهوالغ شفه لأقه العلهىلعشر  س هخلرهالعششهاد العشررلألهخل
سدهوالعششهادخل.لعش و هلسترل  ررللر   الع أل للسرلعش وشخلعشركأل خلق ل ؤ للف شهللعشرشهاوعلع  ه  ر ال

تهه ل وع هههلع  السهه ال ض سألههخلوع  ر عألههخلورؤ  ههألخلفههألالعق صهه  عالأ  فألههخلعههالعشررههأل لعشههالل ررههللسألهههلأل رل
ل.عشرو الوع ق ص  عالعشركأل خ

إالع   هلع    ر العة  فرلعشرف شالإشىل وللررأل خلأل وقفلعلىلعوعرلل ابلهاعلع    ر الوعشروعسفل
أشد للع    ر العشرض رخلش افهلإشىلهاهلعش ول،لو فضىلهاهلعشروعرللشأل الف  سلعةهرألخلف ش  فخلشر  لفل

ل.  وقفلعلىلإ  اع أل ألخلعششادخلت عة  فرلعشرف شا،لدر لأ 

للل  لشل  فخلعةدفالوق  فأل العإلرص ءعالعشر رلضخلف     ر العة  فرلعشرف شالأالعش وللعشر ض رخل  افخ
لعش  رألخ لعش ول ل ض  رت  لك أللخ لو  فخ لر ه، ل. لرافأل ر  ل رد ا لعش ر لعشص ع ل لهاعللعش ول لعا عش اوج

ل.ىلفه  ع      ء،لأصفرال ر لل روا  لألر

ل ك ءشالرعل لعشر  ضفللشال   ر الق  لشلفل  لعش فألرألخلوعة وعقلعشدفألال وعشرالرظلأالأهرألخل وسالعشروعا 
لع ق ص  ألخ لعشروشرخ ل  وا لعلىل. ل غألألاعا لرا لعش   أل ا لر ر  ل لعششاد ا لأر   ه لر  لف فب واشك

ع  اع أل أل الق  رخلعلىلعإل   جلعشر  ضللرالعش اوعلإشىلع  اع أل أل الق  رخلع  اع أل أل  ت لعش رل روشالرال
ل.عشروعقع علىل د رللررض لأصفرالسألهلعرلألخلعإل   جلرض رخلإشىلأ ش خلر ب

  افألههخلع ق صهه  أل الشال هه  ر العة  فههرلعشرف شههالسههرلعشرصههالعشرهه أل ل ا دههفللهلرههالعشرالرههظلأاغألههالأ هه
علههىلع هه ر  ت لسههرلعق صهه  لعشرراسههخ،لرألهه لأصههفحلعشهه عسعلعةوللشررلألهه الإعهه  للعش ههو ألالهههولعشألهه لعشر رلههخل

ع  ههههه  ر السهههههرلعشاأ هههههر للعشفشهههههاللأصهههههفحلشهههههاشكل.لعشرؤهلهههههخ،لعشفرههههه لعهههههالعشرهههههوعا لعشرراسألهههههخلوعش د وشو ألهههههخ
ل.عش وللإ  اع أل ألخوع  ص للع صالرتجلسرللعإلعالجأل الو د وشو 

ل   ل ت ت  لورا لعشع  رواالعشصألا لعشرف شا لعة  فر لع    ر ا لعش  رألخ،لرعلىلررظج لعش ول ل رو و ه
لعشو لفر  لع شرأل  لعش   ألخ لعشرا فخ ل.ج.ورصلالعلى ل  افألخ لأ لعشر شررل%5,8بل9002  خ لعشر روع ،لرا

ل(.عة د   )عشر ر للشل   اللوعش  رألخللر بلعش ضاألالعش  وللشرؤ رالعةرج
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،لرألال8295ف أالع    ر اعالعة  فألخلعشرف شالل   سقلإشىلعشصألالر العإلصالر الع ق ص  ألخلسرلل  
 جلفر ل،ل8229 لفضوللر ال  فعألسض ال ش أالإشىلع      لعلىلعش ف   الوع    ر ا،لوشدالو ألاللهاهلعش 

ل.9008إشىلعشر ظرخلعشر شرألخلشل   الل  خللس حلق  علعش  ر الفر لع كر رت 

ل:عش  شألخلعإلشد شألخور هل  ا للل     للل

لماذا أصبحت الصين من أكبر ؟ و امن غيرهلالستثمار األجنبي المباشر أكثر جاذبية لماذا هناك أقاليم 
 ؟هجاذبية لالنامية الدول 

ل:األسئلة الفرعية

لعة  فرلعشرف شا؟لوشر اعل  رىلعش وللإشىل افه؟شر اعل ل ألعششاد الإشىلع    ر اللل-
ل

ر هرلأهجلعشروعرللعش رل   الع  أل العشفل لعشركألفلور جلع    ر العة  فرلعشرف شالعشر  ضفللرالل-
لقفللعق ص  لر ؟لور هرلعشروع قلعش رل ضفلسرلو ته؟

ل

لر هرلعوعرلل ابلع    ر العة  فرلعشرف شالسرلظللعق ص  لعشرراسخ؟للل-
ل

ل؟ رولعشصألال   ر العة  فرلعشرف شاعشروعرللعش رلأ الإشىلعا   علر جل  سض الف  ر هرلل-
ل

ل:الفرضيات
للعإل اعءعا لربلل- لعشرف شالرال الل لعة  فر لسرل ابلع    ر ا لعةهج لعش وا لعإلع  ءعاعش ر ألفألخ

ل.راألخل روألللعةاف  عشكاألفألخ،ل لقلر   قلرال،ل

 رولعشررأل لع ق ص  للعشدلرلعشر  ضا،لعشتأل دللعشرؤ    ألخلاعالعش و لللع    ر اعالعة  فألخ   ابلل-
لل.ألخل  ف خلوش  سخلألردالعش  فؤلشت  سخلإشىلفأل خل أل  ألخلورؤ  كعشر شألخ،لف إل

أصفرالعششاد ال فر لعشأل لعشر رلخلع شألخللعشفأل خلع ق ص  ألخلعش  أل للعش رل ضوجلعلىلعشرراسخظللسرلل-
ل.عش أهألل

لعش ع لألخ،لوس حلأفوعفت لعشصألالق بلل- رتجلش  سض الع    ر اعالعة  فألخلعشرف شاللواشكل    عل وقت 
ل.ر   قلص  عألخلراللوع  ش ء،لو ر ألللقوع أل ت للأر جلعشاأ ر للعة  فر
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ل:لدراسةأهمية ا

  صخلسرلعصالعشروشرخلودفالر رهل رو لأهرألخلعشروكوعلإشىلأهرألخلع    ر العة  فرلعشرف شاللللللل
واغفخلعش وللعش  رألخلسرلروع تخلعشر  س خلعشش أل للش ابلاشكلعش وعلرالرض ا خلفرص  العش روألللعة اى،ل

لعشر شرر لع ق ص   لسر لعش لألج لع   ر ج لشت  لألرضق لعشال لعشرف شا لعة  فر لل.ع    ر ا لأا لعشصألادر 
ال   ر العة  فرلدفألالش  سض ال،لو شت لر جلع شجلعشألوجر للروكوعلعه ر جلع ق ص  ألألالسرل لاأصفر

لل.سرلس اللك أللخعشرف شالعشدفألال

 :أهداف الدراسة
ل: ت فلهاهلعش اع خلإشى

لأ ش  ت للعشدشفلعا - ل و ألا لإلع  ل لررألا لإقلألج لأو لفل  ل    ا لعششاد ا ل  رل لعش ر لعش وعسع أهج
 .عإل    ألخ،لوعة وعالعش رل   ررلت لعش وشخلإلغاعءلهاهلعششاد ا

رال الللعش رافلعلىلررألفعالع    ر اللخلعشصألالف ع ف اه ل  افخل   رخع  العلعلىل  اف -
 .عشرؤشاعالع ق ص  ألخولف شفأل   الررففلل شألبل افهلوأ عة  فرلعشرف شالعشوعس لإشىلعشصألا،ل

 :مبررات الدراسة
عه ر جلعش وللف افهلفع لعشروكوعلأهرألخ،لدر لأالعشرف شالشألسلف  أل لوشداللعة  فر اع خلع    ر ال

هاهلعة ألاللأصفرالر توجلوعوعرللعش  افألخل  غألالعفالعشرصوالو  فرت لسرلاشكلع  اع أل أل العششاد ال
شدالرعلعش  ع لعشر  س خلعش وشألخلعلىللوألرو لع  أل العشصألالدر شخلإشىلوكرأل ت .ل رلكلقولل   وكألخلدفألال

 ابلع    ر العة  فرلعشرف شالوسشللفرضلعش وللسرلاشكلعا أأل  لإشىلعش رافلإشىلعشروعرللعش رل ؤ لل
ل. ابلعش   رخلسرلهاعلعشر  لإشىل افهلو جلع  أل العشصألالدر شخلف ع ف اه لرالعش  

وشوساللعش اع  العش رل ر شجلإشد شألخلصروفخل ابلع    ر العة  فرلعشرف شالإشىلعش فع ا،ل جلع  أل ال
ل.ر ت لشال     ل  افخل   رخل

 :حدود الدراسة
ل: ل فجلسرلعش اع خلف شر و لعش  شألخ

ل - لعة  فر لع    ر ا ل اب لسر ل ؤ ا لعش ر لفرضلعشروعرل لف اع خ لر بل ضوج لعشصألا، لإشى عشرف شا
 .عشرر أل العشر وسال،لو ض صالعلىلعشروعرللعةد ال أ ألاعلر بل ص  صلع ق ص  لعشصأل ر
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سألر لأل صلس اللعش اع خلسترل  غألالر بلعشفأل   العشر وساللور بلأهرألخلعش  اللسرل   ألالعشروعرل،لسض ل -
ل لعش  وعا لعلى لعش ادألف لل8295ول8292 ج ل ص  صلع ق ص   ل اع خ لسرلع   لةهرأل تر  عشصأل ر

ل لسر لعشر او خ لعش  ال ل  رصا لفأل ر  ل و ت  ه، ل9080-8295)   ألا ل( ل9080-8228)أو ر بل(
ل.9080وع  لع ر عجلعشفأل   ال  وقفلعش اع خلقفلل  خلل.أهرألخلعش غألاعالعش  ا خلعلىلعشروعرل

 :منهجية الدراسة
شىلعشر تجلعإلرص  رلرال جلع ع ر  لعلىلعش اع خلعشوص ألخلع  لعش  اقلإشىلعشر  هألجلعل ش ظاألخ،لوع 

لأل صلع    ر العش ع للإشىلعشصألا لد.ل الللع    عجلرؤشاعالقأل سلعة عءلسألر   رالع   ر  خلاشك،
ل.فر  لفلأ وععلعشراع علد شد بلوعشفرو لوعش ض األالعشر  صصخلوعشفأل   ا

ل

ل:خطة البحث
 وعسرهلف ش  اقلإشىلعشر  هألجلعة   ألخلعشر رلضخلف     ر العة  فرلعشرف شال ضوجلسرلعش فءلعةول،للللللل

ف اع خلو رلألللعش ضاألالعش  وللشال   ر السرلعشر شجلعشص  العالرؤ رالعةرجللللعشركأل خولوآ  اهلعلىلعش 
ل لوعش  رألخ لشل   ال ل(عةو د   )عشر ر ل ل، لع    ر ا ل اب لشروعرل لأعرق ل رلألل لوكع لسر لعة  فرواغفخ

لر ىل لوداع لعشررلر لعشوعقع لرع ل   فضت  لش ر أل  لواشك ل لشلظ هال لعشر  ال لعش ظاأل ا لإشى ل  اق   عشرف شا،
ل.وعش رافلعلىلأهجلعش وللعش  افخلشهرص عقأل ت ل

 رلألللعش   بلعش ظاللا،لشعلر توجلش  افألخلع    ر العة  فرلعشرف كول ر وللسرلعش فءلعش   ر،للللللل
ل لعششاد ا لإ  اع أل ألخ لإشى لع     ع لعشرف شا، لعة  فر لع    ر ا ل  افألخ لعش   أل اشرر  عا لعشر ر  ل

لعشركألف لعشفل  لسرللو ص  ص لعشرف شا لعة  فر لع    ر ا ل اب لرر  عا لعلى لعش راف لرر وشخ  ج
ل.ع ق ص  لعشرر صالعشاللألضوجلعلىلعشرراسخ

للللللل لعشصأل رلش سرلعش فءلعش  ش ، لع رخلروللع ق ص   ل   اقلر رل ظال إشىلعش  افخلعشصأل ألخلفر ه 
عا   عل  فخلع    ر اعالعة  فألخلعشرف شاللعشوعا للإشألت ،لوداشكلعش رلأ الإشىللعشروعرلأهجلر جلولشرراسخل
لل.وهألدلت ل وفألرت رراسخل

 :صعوبات الدراسة
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لعشصرولل لأهج لف   ر ل لعشفر لسر لهاع لإع ع  لسر ل رالروع ت ت  لعش ر ل ر شجلا لعش ر  ضصلعشراع ع
لأالاف لعش  افألخلف     ر العة  فرلعشرف شالشجلألرظلف اع  الروكوعلعش  افألخ ر  وسألخ،لإك سخل،لدر 

ل لفألا لوع  الفلعإلرص  أل ا لعشرر أل ا لعلى لعشرصول لصروفخ لعشف ر خلإشى لوع   اا لعشر  رخ عشرص  ا
ل.إرص  أل العشر ظر العش وشألخلوع    عجلأقللع  لر ت لر ىل ل دوالعش اوقلش  رخع ع ر  لعلىل

 :الدراسات السابقة
لعف لعش الج.ل  - عشرد فخل. محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة.لاك 

 .ل9009.لعشر صوال.لعشرصاألخ
لف لعشد  ب لهاع ل الل لرا لعش د وا لق ج لشاق لرا لدل لش   اب لرض ا خ لرعل اع خ لآ أل  و  وبلشاق

:لهرلشاقلو  وبلشاقلآ أل و وصللإشىلأالأهجلرر  عال ابلع    ر الف ولللعش  فألقلعلىلرصا
لسرل لع    ر ا لعشررلر، لوع    ا لع    ر ا لرا لدل لوكع لع ق ص  ل، لعش رو لرا لعشرا  رخ عشر  وأل ا

الق اللرصالعلىل ابلع    ر الوأل.عشر صالعشفشال،لعش ض ابلعش غاعسرلرعلعشأل ف الوع  ر  عالعإلقلألرألخ
أ ت ل ر  رلرالعشفألاوقاع ألخ،لرشدالالسرلعش ظ رألالعشكاألفرلوعش شاألررلور  وىل:لألرو لإشىلأ ف بلر ت 

ل.رت اللعشر رللعشرصاللر   ض
لش ل  اقا لوق  ل  ع لرترخ لعش الج لعف  لاك  لعش د وا لفت  لق ج لعش ر لعش اع خ ل   الإا لعش ر ل ظاأل ا

لعشرف لعة  فر لف قخع    ر ا لل. شا لع ش ت  لعش ر لعش وع ب لش ر   لأ ه لعشد  بغألا ل، لعش  افخلستو لألر  شج
لل،عشصأل ألخ لعش   ابلعش   رخلوف اعخ، لعش رل ر فالأهج لرالعش اع خ .لوادفالعلىلر شخلرصالأد ارضت 

 .فررقلأد ال و ر وللسرلهاعلعشفر لأال   اقلإشألت
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 :تمهيد 

لقد حاز االستثمار األجنبي المباشر الذي تقوده الشركات متعددة الجنسيات على اهتمام كبير على النطاق 
العشاااري ي حيااا  نمااابآ مااا  نهااام الياااات دمااا  اال تمااااد العاااالمي ةاماااب مناااذ بداياااب الثمانيناااات مااا  القااار  

 . العالميي و د ندى هذا االنتشار الواسع لعمليات تدويل اإلنتاج إلى ظهور ما نسميه بعولمب اإلنتاج

عرفاات االسااتثمارات األجنبيااب المباشاارة تطااورا ملحوظااا فااي ساانوات التسااعينات نتيجااب لتكاماال ال اا وطات و 
كاااذل  . بي عمليااات التحريااار اال تمااادي وانلتااااد ميااادي  جديااادة ل سااتثمارالمنافسااب الدولياااالحاماالب بلعااال 

الدول الناميب نمبحت تسعى إلى البح  ع  ممادر ةارجيب لتمويل ةطط التنمياب بهاا بسابد عادم كلاياب 
فأةذت تعمل على جذد رؤوس األموال األجنبيب وتشجيعها على االنساياد إليهااي . رؤوس األموال ال زمب

عظمهااا يتااوق إلااى االن اامام إلااى المنظمااب العالميااب للتجااارة واالناادماج فااي اال تماااد العااالمي ةامااب ون  م
 .وانلتاد األسواق على بع ها البعض

المباشاار  إلاى ملااهيم عاماب تةاس االساتثمار األجنبايفاي المبحا  األول ونحااول فاي هاذا اللمال التطارق 
نهاام فااي المبحاا  الثااانيي نتطاارق إلااى  .والتعاارع علااى ا ثااار التااي تترتااد عنهااا ماا  نجاال اسااتيعاد الظاااهرة

تلساير نساباد الظااهرة ني  نماا فاي المبحا  الثالا ي ارتأيناا. النظريات الملسارة ل ساتثمار األجنباي المباشار
كمااا نحاااول التعاارع علااى التوزيااع لااى االسااتثمار ةااارج موطنهااا األمااليي الاادوافع التااي تااؤدي بالشااركات إ

بيانات مجلاس األمام المتحادة للتجاارة والتنمياب على الج رافي ل ستثمار األجنبي المباشر في العالم اعتمادا 
 (.األونكتاد)
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 :مفاهيم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول

التطاارق فااي هااذا المبحاا  إلااى بعااض الملاااهيم الملماالب ماا  نجاال و ااع اإلطااار النظااري ل سااتثمار  ساايتم
 .األجنبي المباشر حتى يتسنى لنا فهم الظاهرة

 :تعريف االستثمار األجنبي المباشر :المطلب األول

و ااد تعااددت الثمانينااات ماا  القاار  الما اايي يعتباار االسااتثمار األجنبااي ظاااهرة ا تماااديب  ديمااب تجلاات منااذ 
  .التعاريع التي تناولته ولكنه م  ال روري إعطاء تعريع د يق لهذه الظاهرة

االساتثمار األجنباي المباشار ينطاوي علاى تملا  المساتثمر األجنباي " الدكتور عبد السالمم ببالو فحالفحسد 
لمشاروا ماع لجزء نو كل االستثمارات فاي المشاروا المعنايي هاذا باإل اافب إلاى  ياماه بالمشااركب فاي إدارة ا

المستثمر الوطني نو السيطرة الكاملب عليهي ف   ع   يامه بتحويل كميب م  الموارد المالياب والتكنولوجياب  
 1 ".والةبرة اللنيب في جميع المجاالت إلى الدول الم يلب

االستثمار األجنباي المباشار هاو نشااط يتارجم "فترى بأ   OCDE منظمة التعاون والتنمية االفتصاديةنما 
ويعناي ملهاوم . هدع كيا  مقيم في ا تماد ما للحمول على منلعب دائمب في كيا  مقيم في ا تماد اةار

المنلعااب الدائمااب ماا  جهااب وجااود ع  ااب طويلااب األجاال بااي  المسااتثمر المباشاار والمؤسساابي وماا  جهااب نةاارى 
 2".ر المؤسسبممارسب تأثير فعلي في تسيي

ذلا  االساتثمار الاذي ينطاوي علاى "نناه  علاى  CNUCED مؤتمر األمالم المتحالدل للتجالارل والتنميالةويعرفه 
القطار )ع  ب طويلب المدى تعكس ممالآ دائمب ومقدرة علاى الاتحكم اإلداري باي  الشاركب فاي القطار األم 

 3 (."القطر المستقبل ل ستثمار)في  طر اةر  إنتاجيبوشركب نو وحدة ( الذي تنتمي إليه الشركب المستثمرة

                                                           
1
 .233ص. 3002. اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي. عبد السالم أبو قحف. د  

2
 Khouri Nabil. Les déterminants de l’investissement direct étranger : étude théorique et analyse empirique. 

Magistère. ESC Alger. 2002/2003. P12. 
3
 .5ص. 23العدد . الكويت. المعهد العربي للتخطيط. مجلة جسر التنمية. -تعاريف وقضايا–االستثمار األجنبي المباشر . حسان خضر  
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حمب ثابتب للمستثمر المقايم فاي ا تمااد 'ر هو شم  التعريلات السابقب نستنت  ن  االستثمار األجنبي المبا
االستثمار : إلى التلريق بي  نوعي  م  االستثمارات األجنبيبوتقودنا  .'ما في مشروا مقام في ا تماد اةر

 .غير المباشرالستثمار األجنبي ااألجنبي المباشر و 

مباشارا حاي  يمتلا  المساتثمر األجنباي  ق النقاد الادوليي  يكاو  االساتثماروفقا للمعيار الذي و عه ماندو ف
وتكو  هاذه الحماب  نو نكثر م  نسهم رنسمال إحدى مؤسسات األعمالي وم  عدد األموات فيهاي 01%

ال يت اام  االسااتثمار األجنبااي المباشاار تحركااات  1.كافيااب عااادة إلعطاااء المسااتثمر رنيااا فااي إدارة المؤسسااب
نما  د يكو  في شكل االت وتكنولوجيا ومعرفب ومهارات  . رنسمال في شكل حمس ملكيب فقط وا 

سندات واألوراق الماليب بهدع ا تنائها تعلق بشراء المستثمري  لألسهم والنما االستثمار غير المباشري فهو ي
 2.للترة معينب ثم بيعها عندما يرتلع سعرها في السوق المالي والحمول على نرباد إ افيب

فااي مسااألب يكماا  معيااار التمييااز بااي  مااا هااو مباشاار ومااا هااو غياار مباشاار ماا  االسااتثمار نسااتنت  ن   ومنااه
ويت يار مقادار . إذا كا  المساتثمر متحكماا فاي الشاركب فهاو يعاد مساتثمرا مباشارا. التحكم اللعلي في الشركب

مااث  فااي نلمانيااا . المساااهمب فااي رنساامال الشااركب الااذي يحاادد مقاادار الااتحكم وفااق القااواني  المةتللااب للاادول
52%.  

فاا   نااوا االسااتثمار يتحاادد بحسااد  يب نجنبياابالمسااتثمر الااذي اشااترى نسااهما نو سااندات لشااركنمااا فااي حالااب 
نواياااهي فاا ذا كاناات نيتااه إعااادة بيعهااا وتحقيااق نرباااد إ ااافيب فاا   ع  ااب هااذا المسااتثمر بالشااركب ال تحظااى 

الساايطرة علااى الشااركب نو هااو  شااراء األسااهمماا  وراء المسااتثمر  هاادعنمااا إذا كاناات . باهتمامااه بال اارورة
 .تمبآ استثمارا مباشرا لشراء هذهعمليب ا نمبحتالمشاركب في إدارتها 

الملكيااب األجنبيااب للرنساامال معياااري  همااا علااى  ينطااوياالسااتثمار األجنبااي المباشاار وممااا ساابقي نسااتنت  ن  
   يأةذ نحد األشكال التاليبنيمك  ودرجب التحكم في المشرواي و 

 إنشاء مؤسسب في دولب نجنبيب. 

                                                           
1
كوريا  –تركيا )دراسة مقارنة –ية محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العرب. أميرة حسب هللا محمد. د  

 .91ص. اإلسكندرية(. 3005-3002)الدار الجامعية (. مصر –الجنوبية 
2
 .33ص. الجزائر. 3002. التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات:  االستثمارات الدولية. قادري عبد العزيز. د  
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 وال في نحد اللروا األجنبيبماستثمار ن. 
    فما نكثر م  الرنسمال االجتماعي لشركب نجنبيب %01امت. 
 إعادة استثمار األرباد في اللرا األجنبي . 

 :بشكال االستثمار األجنبي المباشر :المطلب الثاني

االستثمارات األجنبيب المباشرة م  وجهب نظر الشركات األجنبيب بمثابب طريقب تسعى م  ة لها إلى  تعتبر
نطاااوي علااى التملاا  الجزئااي نو المطلااق للطاارع األجنباااي هااي تي و تعظاايم نرباحهااا وغاازو األسااواق العالميااب

 :ىاالستثمار األجنبي المباشر إليمك  تقسيم وحسد هذا المعياري . لمشروا االستثمار

 :االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي -بوال

يتمثاال فااي  يااام الشااركات متعااددة الجنساايات بةلااق فااروا ل نتاااج نو التسااويق نو ني نااوا اةاار ماا  نناااواا 
ويتمثال فاي احتلااظ المساتثمر األجنباي بحاق إدارة المشاروا  ينتااجي نو الةادمي بالدولاب الم ايلبالنشاط اإل

ونظارا إلاى نناه يهادع بالدرجاب األولاى إلاى تحقياق ن ماى رباآي ف ناه . االستثماري والاتحكم فاي كال عملياتاه
ربحيااب والتااي تتميااز بارتلاااا معاادل العائااد علااى  األكثاارعنااد انتقالااه إلااى البلاادا  الناميااب يتجااه إلااى األنشااطب 

تعتباار الشااركات متعااددة الجنساايات  1.سااتةراجيب وننشااطب التجااارةالا مثاال البتاارولي واألنشااطب ااالسااتثمار بهاا
تللااب فروعاا متعااددة تمتااد إلااى عاادة دول مةما  نهاام نشااكال هااذا االسااتثمار والمحار  الرئيسااي لااهي حياا  لهااا 

ا تمااديات  إلاى واالنتمااءوتتميز بالحجم الكبير م  حي  المبيعات واإلنتاج وتنوعهي وتلو ها التكنولوجيي 
السوق المتقدمب مناعيا وكذا زياادة درجاب التناوا والتكامالي كماا ننهاا تادار مركزياا ما  مركزهاا الرئيساي فاي 

و د يتم االستثمار المملو  بالكامل للمستثمر األجنبي ع  طريق شراء هذا األةير لمؤسسب   2.الوط  األم
 .في البلد الم يع ائمب 

فهااي بالنساابب للبلااد الم اايعي مهمااب جاادا األجنبااي المباشاار إ  ا ثااار اإليجابيااب لهااذا الشااكل ماا  االسااتثمار 
تااؤدي إلاااى تحساااي  ميااازا  المااادفوعاتي ةلاااق فااارس العمالاااب مباشااارة نو عبااار  ناااوات التورياااد والتوزياااعي نقااال 

 ومااا يناات  عنااه ماا  ع منااهظ ن  الاادول الناميااب تتةااو ماا  الم حااغياار ننااه . التكنولوجيااا والةباارات المعرفيااب

                                                           
1
 .22ص. 3002. اإلسكندرية. دار الفكر الجامعي. ارات األجنبيةاآلثار االقتصادية لالستثم. نزيه عبد المقصود مبروك. د  

2
 .3العدد .جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا. حوافز االستثمار الخاص المباشر. عليان نذير. منور أوسرير ود. أ  
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ي كماا ن  الشاركات األجنبياب تتةاوع ما  سوا هاألالتبعيب اال تماديب واحتكار الشركات المتعددة الجنسيات 
 .الممادرة والتأميمي عدم تقبل المجتمع لألجاند نو عدم االستقرار السياسي

 :االستثمارات المشتركة -ثانيا

دارتااه بااي  المسااتثمر األجنبااي و  هااي المسااتثمر الااوطني تلاا  االسااتثمارات التااي تتااوزا فيهااا ملكيااب المشااروا وا 
ال نمااابآ ذلااا   يالعاااام نو الةااااس ويجاااد ن  يكاااو  لكااال طااارع الحاااق فاااي الاااتحكم اللعلاااي فاااي المشاااروا وا 

  .استثمارا غير مباشرا كعقود التراةيس وعقود اإلدارة ومشاريع تسليم الملتاد

ألناه عموماا التحاللاات تاؤدي إلاى ةلاق  يماب م اافب وتةلايض  يالمشروعات المشتركب تقلل ما  الرنسامالو 
فمث  عندما يندم  بنكي  يؤدي هذا إلى تقلايس عادد الشابابي ي . التكاليع عندما تحقق ا تماديات الحجم

 .  ممالآ المحاسبب نو بطا ات القرض

نتشار ةامب في الدول الناميب فهي تساعد كا  ما  اإلدارتاي  المشروعات المشتركب واسعب اال هذهكما ن  
فالشاااركاء المحلياااو  تكاااو  لاااديهم . علاااى تحقياااق نهااادافهما واالساااتلادة مااا  الميااازات النسااابيب للطااارع ا ةااار

والةبارة اللنياب التكنولوجياا  حكوميي والشركاء األجاناد يقادمو المعرفب بالسوق المحليب وباللوائآ والروتي  ال
  .1المجاالتفي جميع 

بعض الاادول تاانس فااي  وانينهااا الداةليااب علااى  اارورة اشااترا  القطاااا المااالي نو الةاااس الااوطنيي  فااي فاا
ةامااااب فااااي بعااااض القطاعااااات  وساااايطرتها رنساااامال المشااااروا األجنبااااي وهااااذا يمكنهااااا ماااا  فاااارض ر ابتهااااا
كماا يقلال درجاب تحكام الطارع األجنباي فاي  ياإلستراتيجيب كاألنشاطب االساتةراجيب والبناى التحتياب والكهربااء

تقليال المةااطر السياسايب فيمكناه االساتثمار المشاتر  ما  لمساتثمر األجنباي بالنسابب لو  .اال تماد الم يع
واالجتماعيب والمعوبات ي الت لد على المعوبات الثقافيب والل ويب ي  د يتعرض لها م  تأميم وممادرةالت

 .البيرو راطيب

االسااتثمارات المشااتركب هااو ن  بعااض الشااركات الكبياارة الحجاام تاارفض إ امااب مشاااريع غياار ن  ماا  عيااود 
نااه فااي حالااب عاادم تااوفر الشااري  ض حمايااب مزاياهااا التنافساايبي كمااا نمشااتركب مااع المسااتثمري  المحليااي  ب اار 

                                                           
1
 .22ص. مرجع سابق. نزيه عبد المقصود مبروك. د  
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. ثماريحاول دو  اساتلادته ما  إيجابياات هاذا االساتف   ذلا  المحلي على القدرات التقنيب واإلداريب والماليب 
كما ن  احتمال تعارض ممالآ الطرفي  األجنبي والمحلي يؤدي إلى حدو  منازعات تؤثر سلبا على  يام 

 .المشروا

 :مشروعات بو عمليات التجميع -ثالثا

والطارع األجنباي يقاوم بموجبهاا الطارع األجنباي بتزوياد  (عاام نو ةااس)اتلا يب باي  الطارع المحلاي هي 
فاي مقابال  ع  نمول ماديب نو غيار مادياب الطرع المحلي بمكونات منت  معي  لتجميعهاي  د تكو  عبارة

ن  مشاريع التجميع  د تأةذ شاكل االساتثمار المشاتر  نو شاكل  وتجدر اإلشارة إلى .عائد مادي يتلق عليه
 .لطرع األجنبيم   بل ا االستثمارالتمل  الكامل لمشروا 

وفي هذه الحالب وبالنسبب للمزايا والعيود سوع يكتسد المشروا مزايا وعيود النمط الذي ينتمي إليه سواء 
وبشكل ةاس يعاد على هذا النوا ما  االساتثمارات  لاب . المشتر  نو المملو  بالكامل للمستثمر األجنبي

وذل  لةوع الشركات ماحبب المنت  م  تلشي نسرار التكنولوجيا المستةدمب في مناعب  نقل للتكنولوجياي
هذا المنت  حي  تعمد إلى الطرع المحلي بعمليات ميكانيكيب بسايطب ال تساتحق  ادر عاالي ما  التقنياب نو 

    1.التأهيل

 :االستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة -رابعا     

سانب ويوجاه نساساا  21و  51ستثمار األجنبي المباشر في شكل عقود امتيااز تتاراود باي  نو ما يعرع باال
اسات  لها لمادة متلاق عليهاا  إلى مشاريع البنيب التحتيب كبناء محطات الكهرباء نو المطارات نو الطارقي ثام

المشااروعات   يعااود االسااتثمار فااي نهايااب عقااد االمتياااز إلااى الحكومااب نو المجتمااعي وهااو مااا يعاارع بعلااى ن
وهاااذا الناااوا ملياااد للطااارفي  حيااا  ن  الدولاااب تساااتليد مااا  . (BOT)القائماااب علاااى البنااااء والتشااا يل والتحويااال 

 2.رؤوس األموال التي توفرها الشركات وفي المقابل تستليد الشركات م  فترة االمتياز

 

                                                           
1
: تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربية دراسة مقارنة. محمد العيد بيوض  

 .22ص. 3099. جامعة سطيف. كلية العلوم االقتصادية والتسيير. رسالة ماجستير. تونس، الجزائر، المغرب
2
 .نفس الصفحة. نفس المرجع  
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 :آثار االستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث

إ  الدراسات التي تةس االستثمار األجنبي المباشر تشير إلى العديد م  ا راء والتوجهاتي فالبعض يرى 
ي والاابعض ا ةاار ينظاار إلااى هااذه بأنهااا تنطااوي علااى الكثياار ماا  المنااافع التااي تعااود علااى البلاادا  الم اايلب

ات المتعاددة الجنسايات ماا  البلادا  علاى ننهاا مساتعمراتي ةامااب تلا  ال نياب باالمواد األوليابي تسااعى الشارك
 .ا تماديب واجتماعيب وحتى سياسيب اة لها إلى تحقيق ن مى ربآ ممك  مةللب ن رار 

يؤكاااادو  علااااى ن  االسااااتثمار  (CNUCED)  ا تماااااديو مجلااااس األماااام المتحاااادة للتجااااارة والتنميااااب كمااااا ن
لكنه ينطوي عليها في المقابل رهانات ونةطار  األجنبي المباشر يأتي بمنافع هامب ل  تماديات الم يلبي

الشركب متعددة الجنسيات هي "ي (0892" )الرنسماليب العالميب"ي C.A Michaletحسد و . ال يجد إغلالها
 تعتبار نداةما  جهاب نةارىي . ]...[تعتبر كسبد لكل األ ارارم  جهب فهي . في نلس الو ت الةير والشر

   ".في ةدمب اإلنسانيب

 :نستنت  ن  االستثمار األجنبي المباشر له اثار إيجابيب ونةرى سلبيب على الدول الم يلبي م  بينها ومنه

 : اآلثار اإليجابية -بوال

   تقلااايسفااي  يسااااهم   ل سااتثمار األجنباااي المباشااري وهااام ننمااار اللكااار الرنسااماليي يااارو  ننااه يالمؤياادإ  
معااارع إداريااب يقدمااه ماا  رؤوس نمااوال نقديااب وتكنولوجيااا و  بماااوالاادول المتقدمااب الاادول الناميااب  بااي اللجااوة 

 . كما يؤدي إلى ةلق نوا م  الديناميكيب في اال تمادوتسويقيب وتنظيميبي 

االسااتثمار األجنبااي المباشاار يمثاال ا ليااب األكثاار فعاليااب لنشاار الةباارات فحسااد المنظمااب العالميااب للتجااارةي و 
بتحريااار جااازء كبيااار مااا  الطا اااب اإلنتاجياااب غيااار ا لياااب تسااامآ كاااذل   هاااذه. والرنسااامال اإلنتااااجي فاااي العاااالم

كما مرد المدير   .المست لب في البلدا  الناميبي وفتآ نسواق جديدة للسلع والةدمات في البلدا  المناعيب
االساتثمار األجنباي المباشار يساهل التقسايم "ي Renato Ruggiero (82- 0888)السايد العاام للمنظماب 
 1".مساعدا على حركب عوامل اإلنتاج الدولي للعمل

                                                           
1
 Khouri nabil.  Op cit. P15. 
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فاي الساائرة للادول بالنسابب نهمياب كبيارة  يكتساياالساتثمار األجنباي المباشار فوحسد مندوق النقد الادوليي 
تتاارجم ثقااب المسااتثمري  و ي الرنساامال تحاال محاال المديونيااب الةارجيااب فاايمثاال إسااهامات وهااو طريااق النمااوي 

 . يساعد انلتاد البلد على اال تماد العالمي ي كمااألجاند في اال تماد الم يع

 ومنه يمك  تلةيس نهم ا ثار اإليجابيب الناتجب ع  االستثمار األجنبي المباشار فاي الدولاب الم ايلب فيماا
 :يلي

 تنميااب المؤسسااات والسااوق ماا  ةاا ل تااوفير رؤوس األمااوال ال ااروريب ل :التنميالالة المسالالاهمة فالالي
إلاى دةول شركات نجنبيب نكثر كلاءة تدفع بالمؤسساات المحلياب كما ن   يةلق محيط نكثر تنافسيبو  المالي

وتحساااي  جاااودة السااالع والةااادمات المقدماااب مااا  نجااال الحلااااظ علاااى  إنتاجيتهاااامجهودات لتحساااي  ان  تقاااوم بااا
يااادر اثاااارا إيجابياااب عناااادما يماااول عااا  طريااااق كمااااا ن  االساااتثمار األجنباااي المباشاااار  .حماااتها فاااي الساااوق

تلياد و  .األنشطب األساسيب نو األنشاطب المكملابنحو جذد المدةرات المحليب ويسهم في  يالمحلي اال تراض
ي فقااد اعتماادت التنميااب ى رؤوس األمااوال األجنبيااب فااي المراحاال األولااى ماا التجاارد عاا  شاايوا االعتماااد علاا

روسايا تمويال التنمياب فاي فاي  على هولناداي ونساهمت رؤوس األماوال األجنبياب 09و 01انجلترا في القرني  
  08.1ن في القر .م.والو

 محال العجاز فااي االساتثمار األجنبااي المباشار يمكا  ن  يحال   :المسالاهمة فالي التكالالوين الربسالمالي
ل الناميب تعاني ما  وبما ن  معظم الدو  .االستثمارات سمال ال زم لتمويلاالدةار المحليي والنقس في الرن

تلجاااأ غالباااا إلاااى جلاااد االساااتثمارات فهاااي اال تمااااديبي نقاااس فاااي رؤوس األماااوال ال زماااب لتحقياااق التنمياااب 
عااوض اللجااوء إلااى القااروض  ل ذات تكاااليع وفوائااد منةل ااباعلااى رؤوس نمااو  لتحماالاألجنبيااب المباشاارة 

بالمقارناب ماع الادي  ف .األجنبيب باهظاب التكااليع والم ارة باال تمااد الاوطني علاى المادى الطويال والقماير
فباإل ااافب إلااى ننااه ماار  وغياار  ؛التموياال ل  تماااد الم اايع متعااددة ماا  الةااارجيي فاا   مزايااا هااذا الشااكل

تحقيق إيرادات االستثمار األجنبي المباشر يؤدي إلى كذل  ف .مكلعي فهو ال يمطدم بت يرات سعر اللائدة
 . إ افيب للبلدا  الناميب الم يلب في مورة  رائد على المشاريع الناجمب ع  هذه االستثمارات

                                                           
1
 .33، 35ص. مرجع سابق. نزيه عيد المقصود مبروك. د  
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   تةلايض نساد البطالاب التاي تعااني تاؤدي االساتثمارات األجنبياب المباشارة إلاى  :العمالالةاألثالر علال
االسااتثمار  ي كمااا ن هاجااذبمنهااا نغلااد الاادولي وهااذا يعااد نهاام األسااباد التااي تااؤدي بالاادول للمنافسااب علااى 

غيار  .األجنبيبات التي تجلبها الشركات رفع مستوى العمالب الناتجب ع  المهار  يساهم في رشاألجنبي المبا
ياب تاؤدي ن  االساتثمار األجنباي المباشار فاي حالاب شاراء مؤسساب عموم التجرباب نظهارت ننه في المقابال  اد

 اد تكتساد معاارع باحتكاكهاا  التاي  انتقال الكلاءات إلاى المؤسساب المحليابو  غالبا إلى حذع منامد ش ل
اإلغاااااراق "ارسااااات بعاااااض الشااااركات ن  مم كماااااا. بالشااااركات األجنبياااااب التااااي تشااااااركها فااااي سلسااااالب التوريااااد

بعض الشركات األجنبيب لجعل حكومات الدول الم يلب تتةوع م  الممارسات غير الشرعيب  "االجتماعي
  .التي تقوم باست  ل العمال فيها

 إلى القطاعاات التاي تحال  ةالمباشر  باألجنبي اتإذا توجهت االستثمار  :األثر عل  ميزان المدفوعات
وكذل   ينو إذا ساهمت في توسيع حجم المادرات ف نها تؤدي إلى تحسي  الميزا  التجاري محل الوارداتي

شااك  هااايمر فااي و ااد  .ي بمااا تااوفره ماا  النقااد األجنباايلمااالإلااى تحسااي  الحساااد اهااذه االسااتثمارات تااؤدي 
زا  ماااحب القاااول ن  الشاااركات متعاااددة الجنسااايات تاااؤدي إلاااى تعظااايم العائاااد العاااالميي ونكاااد تاااأثيره علاااى ميااا

و دم فرنو  نموذجا اةر لتقدير نثر االستثمار األجنبي على الدةل . المدفوعات للدولب الم يلب ل ستثمار
ونشاااااار إلااااى اللااااارق باااااي  االساااااتثمار األجنبااااي إلحااااا ل الاااااواردات نو إلعاااااادة الااااوطني وميااااازا  المااااادفوعات 

اثار االستثمار األجنبي المباشر على الميزا  التجاري للدولب الم يلب حسد هدفاهي إذا  يةتلع 1.التمدير
ذا كا  يهادع  يكا  يبح  ع  الموارد الطبيعيب نو العمالب الرةيمب فهو ينمي اللائض بالميزا  التجاري وا 

 . فهو ينمي العجز في الميزا  التجاري إلى ةدمب السوق المحلي بالدولب الم يلب

 م  ة ل الشركات متعددة الجنسياتي وتشامل  :د الدول النامية بحزمة من األصول المختلفةإمدا
عاا  طريقهااا تسااويق المنتجااات هااذه األمااول الرنساامالي التكنولوجياااي المهااارات اإلدارياابي كمااا ننهااا  ناااة يااتم 

وهذه م  نهم األسباد التي ندت بالادول النامياب إلاى  يوهو شيء الدول الناميب في نمس الحاجب إليهي دوليا
نقااال إلاااى االساااتثمار األجنباااي المباشااار وياااؤدي  .ت ييااار نظرتهاااا السااالبيب اتجااااه االساااتثمار األجنباااي المباشااار

جلاااد التكنولوجياااا الحديثاااب البشاااريي نقااال القااادرات التساااييريبي تحساااي  الرنسااامال مااا  ةااا ل  التقنياااب واإلدارة
ا ن  ت اايع زيااادة حقيقياااب إلااى القاادرة اإلنتاجيااب لهااذه هالمهااارات التنظيميااب والتااي ماا  شااأنوالةباارة اإلداريااب و 

                                                           
1
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االساتثمار األجنباي المباشار لاه احتمااالت ي نظهار ن  5112سانب  picciottoلاي دراساب  اام بهاا ف .البلادا 
ذا كاناات و  ين  يناات  مةرجااات إيجابيااب فيمااا يةااس التكنولوجيااا إذا كااا  تااأةر البلااد الم اايع  ااعيلانكثاار  ا 

ال يمكنهااا امتماااس التكنولوجيااا التااي تجلبهااا االسااتثمارات األجنبيااب جااوة كبياارةي فاا   المؤسسااب المحليااب الل
ي ن  نقاال الةباارات تتو ااع علااى اللجااوة بااي  0888ساانب  keretsi et kolloوكااذل  نظهاار  .المباشاارة

ن  اال تمااديات التاي تملا  ياد عاملاب الكلاءات المحليب وتل  التاي تجلبهاا االساتثمارات األجنبياب المباشارة و 
ن  تساتليد بشاكل نكبار ما  االساتثمار فايمك  للادول الم ايلب  يوعليه 1 .مؤهلب تستليد نكثر م  التكنولوجيا

شااااجع تنميااااب القطاعااااات ذات المحتااااوى تسياسااااات التعلاااايم والتكااااوي  المهنااااي األجنبااااي المباشاااار إذا كاناااات 
و د يكاو  التادفق التكنولاوجي نفقياا نو رنساياي فالتادفق التكنولاوجي األفقاي يحاد  علاى   .التكنولوجي العالي

سبيل المثال في حالب استحواذ اللرا التاابع للشاركب األجنبياب علاى تكنولوجياا جديادة وما  ثام تقاوم الشاركات 
ل المالب المميازة ولعا. دو  مقابل للشركات التي تماده بالمادة ت والةادمات المنافسب بنقل تل  التكنولوجيا

 les externalités -الوفورات الةارجيب الموجبب–للتدفقات التكنولوجيب هي ما يطلق عليه اال تماديو  
positives  وينت  عنهاا اثاار فاي تعظايم الكلااءة عا   يوهي عبارة ع  المزايا التي تتحقق للدولب الم يلب

 2.طريق البحو  والتطوير والتدريد الذي تستليد منه العمالب الوطنيب
 

 التااي تااربط ننشااطب الشااركات  :اآلثالالار اإليجابيالالة الناتجالالة عالالن عمفالالات التشالالابل األماميالالة والخلفيالالة
 نداءتسااااهم فاااي زيااااادة إنتاجياااب وكلاااااءة فااااالروابط الةللياااب . المتعاااددة الجنساااايات بأنشاااطب الشااااركات المحلياااب

كماا للشاركات األجنبياب  3.الشركات األةرىي نما الروابط األماميب فتسهم في تطوير مؤسسات البيع المحليب
وفاي  يةاماب إذا اساتهدفت الساوق المحلايالمنافساب زياادة اثارا إيجابيب على المؤسسات المحليب م  ةا ل 

امااات   الدولاااب الم ااايلب لقااادرات إدارياااب وتكنولوجياااب يجعااال مااا  الشاااركات األجنبياااب ممااادرا لااارؤوس  حالاااب
 .ا يحلز الشركات المحليب ويزيد م  تنافسيتهافهذاألموال فقط 

ومما سبق نستنت  ن  االساتثمار األجنباي المباشار نمابآ وسايلب هاماب لنقال التكنولوجياا والمهااراتي تساعى 
فاي شاكل  منها في تحقيق التنميب اال تماديب واالجتماعيابي وتل اله علاى االساتثمار الدول إلى جذبه رغبب

                                                           
1
 Khouri nabil. Op cit. P 23 . 

2
مجلة اقتصاديات  شمال . -حليلية للمكاسب والمخاطرنظرة ت–االستثمار األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية . زيدان محمد  

 .922ص .جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف . 3002. العدد األول. إفريقيا

3
 .39ص. مرجع سابق. أميرة حسب هللا محمد. د  
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نثبت فشله نظرا لما نحدثه م  نزمات ا تماديب في الدول الم يلب عند ةروج الذي حافظب األوراق الماليب 
 .هذه األموال بطريقب ملاجئب وهذا ما حد  في دول شرق اسيا

 :اآلثار السلبية -ثانيا

 معار اوي فالمباشاري فا   هناا  جواناد سالبيب باإل افب إلى اإليجابيات التي يأتي بها االساتثمار األجنباي
ة إال وساايلب اسااتعماريب جديااد ننمااار اللكاار الماركساايي ياارو  ننااه لاايس االسااتثمار األجنبااي المباشااري وهاام
وننهاا مبااراة ما   .الساتةراجيبون  معظمه يوجه إلى القطاعات الةدميب وا لمواملب استنزاع الدول الناميبي

 .طرع واحد تلوز م  ة لها الشركات متعددة الجنسيات وليس البلدا  الم يلب

 :وم  ا ثار السلبيب التي تنت  ع  االستثمار األجنبي المباشري نذكر

 عناادما تلجااأ هااذه األةياارة إلااى ماانآ المزايااا  :رد الماليالالة علالال  البلالالدان الناميالالةضالالياب بعالالم المالالوا
الميزانيااب لاابعض الاادول  إيااراداتماا   %01و اادر مااندوق النقااد الاادولي ن  حااوالي . واإلعلاااءات ال ااريبيب

  1.الم يلب  د تقل بسبد المزايا ال ريبيب م  نجل تشجيع االستثمار

  تحاوي ت جازء و  وتتمثال فاي األربااد المحولاب :مدفوعات خدمة االستثمار األجنبي المباشرخروج
االساااتثمار  ويااارى الااابعض ن . مااا  مرتباااات العااااملي  األجاناااد فاااي المشاااروعات االساااتثماريب إلاااى ب دهااام

اليااد العاملاااب  األجنبااي المباشاار نحااو البلاادا  الناميااب تعكااس رغبااب الرنسااماليي  فااي تملاا  المااوارد الطبيعياابي
 .الرةيمب ويتسبد في ةروج الرنسمال م  هذه الدول عند تحويل األرباد

 ؤدي إلاااى هااادم حااااالتي المنافساااب األجنبياااب  اااد تااافاااي بعاااض ال :القضالالالال علالالال  المؤسسالالالة المحليالالالة
الشااركات األجنبياااب تتميااز عااادة بو اااع احتكاااري نو شاابه احتكااااري فااي نسااواق الااادول ف .المؤسسااب المحليااب

لاذا يساتوجد  يوهذا  د يؤثر سلبا على الشركات المحليب التي تجد مشاكل في تماريع منتجاتهاا الم يلبي
لشااركب متعااددة الجنسااياتي بعااد ن  تق ااي علااى وعااادة ا .علااى الدولااب الم اايلب حمايااب مااناعاتها الناشاائب

ثااار علاااى األباإل اااافب إلاااى ن   يجااال رفاااع األساااعار ي تساااتعمل  ااادرتها االحتكارياااب مااا  نمنافسااايها المحلياااي

                                                           
1
 . 282ص. مرجع سابق. نزيه عيد المقصود مبروك. د  
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انااادمجت المؤسساااب عمودياااا وتنااات  هاااي نلساااها معظااام العنامااار ي  المحلياااي   اااد يكاااو  محااادودا إذا الماااورد
 . والمكونات

 نعلاااى مااا  الشاااركات  نجاااوراتمااانآ الشاااركات األجنبياااب عاااادة وذلااا  أل   :سالالالول تخصالالاليا المالالالوارد
 المشاروعات الوطنياب ودةاوللعااملي  فاي اياؤدي إلاى زياادة اللجاوة باي  دةاول  وسوء توزيع الدةل يالمحليب

تحاول االئتماا  الممارفي والعمالاب وهو السبد في بعض األحياا  وراء  .العاملي  في المشروعات األجنبيب
 .الماهرة م   طاعات اال تماد القومي لةدمب هذه الشركات

  مشاااروعات  الشاااركات تهااادع مااا  ةااا ل حيااا  ن  :ل علالالال  افتصالالالاديات البلالالالدان الناميالالالةالسالالاليطر
الحمول على نكبر  در م  الربآي وبلعل كبر حجمها يمكنهاا ن  تسايطر  إلىاالستثمار األجنبي المباشر 

غيار نناهي . لاى سايطرة سياسايبو د تتحاول السايطرة اال تمااديب إ في البلد الم يعيض القطاعات على بع
مباشاري ني اجتاذاد ذلا  القادر الا زم يمكنها ترشيد االساتثمار األجنباي ال ني دولب تتمتع بسيادة واستق ليب

 .منه وفي المجاالت المرغوبب

 ي لتبعيااب التكنولوجيااب للبلااد الم اايعنقاال التكنولوجيااا العمااريب  ااد تااؤدي إلااى اف :الهيمنالالة الصالالناعية
وجاود الشاركات األجنبيااب  اد ياؤثر علاى سايادة الدولااب الم ايلب ما  ةا ل االعتمااد علااى باإل اافب إلاى ن  

وتساعى إلاى تحقياق  األجنبيب نو ال ا وط التاي تمارساها هاذه الشاركات علاى األحازاد السياسايبالتكنولوجيا 
الهيمنااااب  مسااااألبو  .نهاااادافها الةامااااب ماااا  ةاااا ل التاااادةل فااااي القاااارارات السياساااايب واال تماااااديب للحكومااااات

ماا  تسااتةدم ةمومااياتها كمياازة التااي جنساايات المتعااددة الشااركب التأةااذ نهميااب بال ااب فااي حالااب  المااناعيب
حاولات في بدايب تطور مناعب اإلع م ا لي ماث ي فمث  . نجل دفع حكومب البلد الم يع لتقديم تنازالت

ض الوحياادة المنتجااب نو المباعااب وفاار هااي المؤسسااات الحمااول علااى حقااوق حمااريب لكااي تبقااى ع ماتهااا 
  1.والوحيدة التي تقدم ةدمات الميانبةدمب ما بعد البيع الةامب بها 

 ي مجادلااابمو اااوا هاااو ا ةاار يمثااال  :لمسالالالتثمار األجنبالالالي المباشالالالرواالجتماعيالالالة الثقافيالالالة  اآلثالالار
ب دةالهاااا تكنولوجياااات حديثاااب ونسااااليد عمااال حديثاااب وت ييااار طااارق التساااييري تتسااابد الشاااركات األجنبياااب ف

يقاوم بجلاد ننماااط  المباشارالساتثمار األجنباي اكاذل  يارى الابعض ن  . بت ييارات ثقافياب فاي البلاد الم ايع
                                                           
1
  Andrew Harrison et al. Business international et mondialisation : vers une nouvelle europe. De boeck. 2004. 

Bruxelles. P83. 



.االستثمار األجنبي المباشردوافع مفهوم و : الفصل األول  

 

 

14 
 

ننهااا  كمااا وتق ااي علااى المااناعات التقليدياابي عاا  المجتمااع المحلااي للبلااد الم اايع ماا  االسااته   غريبااب
مااث ي ألنهااا تساات ل األجااور المنةل ااب والظااروع الساايئب للعماال . بالمنافسااب غياار المشااروعب غالبااا مااا تااتهم

وحقااوق العمااال فااي الاادول الناميااب نياا   تااتهم بانتهااا  حقااوق اإلنسااا . الم حظااب فااي بعااض الاادول األجنبيااب
 .احترام هذه الحقوقفرض السلطات ال تعمل حقيقب على 

 بسابد تحلااظ الشاركات وألنهااا تحتااج إلااى  ادرات محليااب وماليااب : نقالل التكنولوجيالالا ليسالالت مضالالمونة
عاملاب ناماد الشا ل التاي تةلقهاا  اد تكاو  غيار مت ئماب ماع الياد الكما ن  م .وبشريب ليست مجتمعب دائما
عااددة الجنساايات باحتكااار التكنولوجيااا الحديثااب وتحوياال تي و ااد تقااوم الشااركات المالموجااودة فااي الاادول الناميااب

  . التكنولوجيا المتقادمب

 د يؤدي إلى زيادة الماادراتي ولكا   اد ياؤدي كاذل  إلاى زياادة  :تركز الشركات متعددل الجنسيات 
 .ي وهو ما يؤثر سلبا على ميزا  المدفوعاتنةرىيب م  الشركب األم نو فروا الواردات المتأت

 غالبااا ماا تنقاال الشااركات المتعاددة الجنساايات ننشااطب ملوثاب للبيئااب ةااارج بلاادانها  :األثالالر علالال  البي الالة
األمليب وذل  هروبا م  التشريعات المارمب فيهاي نو تستةدم تكنولوجياا متقادماب ملوثاب للبيئاب فاي البلادا  

 .األةرى

إ  العوائد التي يتحمل عليها البلد م  ة ل االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلياه يتو اع إلاى حاد كبيار 
ومناااه فعلاااى الدولاااب الم ااايلب ل ساااتثمار كااال مااا  البلاااد والشاااركات األجنبيااابي علاااى سياساااات واساااتراتيجيات 

لمرغوبب وفاي الو ات المناساد األجنبي ن  تعمل على ترشيدهي ني اجتذاد ذل  القدر ال زم في المجاالت ا
 .مةططات التنميبمع ناسد تبما ي
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 :االستثمار األجنبي المباشرعل   التجارل الدوليةتأثير : المطلب الرابع

 اد نلكاار ننااه مااع التوجااه العاالمي نحااو تحرياار التجااارةي تمياال الشاركات إلااى التماادير عااوض االسااتثمار فااي 
نننا رنيناا ن  تحريار التجاارة ماحبته زياادة فاي حجام االساتثمار األجنباي المباشاري وهاذا يعناي  غير. الةارج

 ونحاول فاي هاذا اللارا معرفاب نثار. نهم بكثير م  العوائق التجاريب عادة توطي  األنشطبننه هنا  دوافع إل
 .االستثمار األجنبي المباشر للدول الم يلب تحرير التجارة الةارجيب على تدفقات

نمت التجارة الدوليب بشكل  في اللترة التي تلت الحرد العالميب الثانيب وحتى السبعينات م  القر  الما يي
ولكاا  المو ااع ت ياار منااذ ثمانينااات القاار  العشااري  عناادما باادن . نساارا ماا  نمااو االسااتثمار األجنبااي المباشاار

االستثمار األجنبي المباشر في التزايد بشكل حاد وبمعدالت تلوق حجم التجارة الدوليبي فمث  فاي اللتارة ماا 
بينمااا فااي ذات اللتاارة  %01للحاادود الدوليااب بمعاادل ن اال ماا   نماات  يمااب الساالع العااابرة 0881و 0882بااي  

ما  التجاارة  %01 تمثال التجاارة باي  اللارواماع العلام ن  . نما االستثمار األجنبي المباشر بال اعع تقريباا
 .الدوليب

و نالتحليل النظري  ثار الشركات متعددة الجنسيات على التجارة الةارجيب للدولب الم يلب والدولب األم إ  
 .  ونثر تكاملي إح لينثر : تدرس نوعي  م  ا ثار بي  الدولب الم يلب والدول األةرى

فاي هاذه    إدةال حقوق جمركيب على المنتجات المستوردة تؤدي إلاى رفاع نساعارهايإ: بثر إحملي -
الحالاب تل ال الشاركات االساتثمار عا  طريااق ةلاق فاروا لهاا عاوض التماادير إلاى الادول التاي تملا  فيهااا 

التاااي تقاااوم  ب الم ااايلب باساااتيراد بعاااض المنتجااااتكماااا نناااه عنااادما ال تقاااوم الدولااا. حماااب كبيااارة مااا  الساااوق
ع  اب االح لياب باي  التجاارة وهاذا ماا يلسار ال الشركات األجنبيب ب نتاجهاي يؤدي هذا إلى تقلايس الاوارداتي

الاواردات ما  السالع الوسايطب فيتو اع زيادتهاا إذا لام  غير ننه في حالب. الدوليب واالستثمار األجنبي المباشر
 . يتم الحمول عليها في الدولب الم يلب

 

إ  تادفقات االساتثمار األجنباي المباشار تتو اع علاى السياساب التجارياب للدولابي حيا   :بثر تكالاملي -
كماا نناه غالباا ماا . إتباا سياسب انلتاحياب فاي الدولاب الم ايلب ياؤدي إلاى تادفق االساتثمار المباشار إليهاان  

يهادع االسااتثمار األجنبااي المباشاار إلااى تعزيااز نتااائ  الماادرات للاادول الناميااب ماا  ةاا ل الشااركات متعااددة 
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ياااب باااي  التحريااار التجااااري وتااانس النظرياااب النيوك سااايكيب الحديثاااب علاااى ن  هناااا  ع  اااب إيجاب. الجنسااايات
ي فااااا   Kojima 0819التاااااي طورهاااااا  Mundell 0821حساااااد نظرياااااب ي فواالساااااتثمار األجنباااااي المباشااااار

تماادير مااناعات نحااو البلاادا  نياا  توجااد مياازة ةامااب ثاام إعااادة تمااديرها لااه تااأثير علااى تحليااز التجااارة 
 . 1الدوليب

ساااابد اةاااار لتلاااا  الع  ااااب التكامليااااب بااااي  كاااال ماااا  التجااااارة واالسااااتثمار األجنبااااي  0882 اكتشااااع بريناااااردو 
التكنولوجياا والع ماات ك يزات ةامبفالشركات متعددة الجنسيات تمتل  حقوق الملكيب اللكريب ومي المباشر

  حجام والتي تمكنها م  ا تناس نميد نكبر م  السوق الةاارجيي وما  ثام تزياد ما... التجاريب والبراءات
لى السوق الذي تعمل به  2.كل م  التجارة واالستثمار م  وا 

ي فاااا   نثااار رؤوس األمااااوال علااااى كثافاااب المبااااادالت يتو ااااع علاااى االةت فااااات فااااي Purvis 0815حساااد 
إذا كانت مةتللب ف   ذل  يؤدي إلى زيادة التجارة الدوليبي . العمليات اإلنتاجيب في الشركب األم وفي اللروا

  3.كانت تل  العمليات متماثلب نمبآ االستثمار األجنبي المباشر بدي  ع  التجارة الدوليب والعكسي كلما

ي تبااي  ن  الشااركات متعااددة الجنساايات فااي فرنسااا 5110عااام  Mucchielli ااام بهااا  التااي دراساابالفااي نمااا 
 4.ونثر إح لي بي  الشركات فيما بينها ي)بي  اللروا(ينت  عنها نثر تكاملي  وي للتجارة داةل الشركب 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Fabienne Menegaldo. Investissement direct étranger et commerce international. www.defi-

univ.org/IMG/pdf/0021.pdf. Vu le 12 Février 2011. 
2
 .23، 22ص. مرجع سابق. رضا عبد السالم. د  

3
 Fabienne Menegaldo .Op cit. 

4
 Jean- Louis Mucchielli. Multinationales et mondialisation. Edition du seuil. Paris. 1998. P329. 

http://www.defi-univ.org/IMG/pdf/0021.pdf
http://www.defi-univ.org/IMG/pdf/0021.pdf
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 :المفسرل لمستثمار األجنبي المباشر النظريات: المبحث الثاني

نولاى  ركزتو  يات م  القر  الما ينظهرت النظريات التي تعال  االستثمار األجنبي المباشر منذ الةمسي
مااع ت ياار اسااتراتيجيات الم اايلبي ولكاا  هااذه النظريااات علااى المنافسااب التامااب فااي األسااواق المحليااب للاادول 

ساارعا  مااا الشااركات المتعااددة الجنساايات وت يياار نظاارة الاادول الم اايلب إلااى االسااتثمار األجنبااي المباشااري 
. نثبت الوا ع فشل هاذه النظرياات فاي تلساير الظااهرةي فظهارت النظرياات القائماب علاى المنافساب االحتكارياب

تطااااورت محااااددات االسااااتثمار األجنبااااي المباشاااار بتطااااور اسااااتراتيجيات الشااااركات متعااااددة  ولكاااا ي تاااادريجياي
 :وم  نهم النظريات ما يلي. هذا النوا م  االستثماريات التي تحكم ظر الن تالجنسيات وت ير 

   :النظريات التي تفترم كمال السوق :المطلب األول

 : فرضية الفرق في العا د -بوال

لتارض ن  الرنسامال ينتقال ي ويدفقات االساتثمار األجنباي المباشارتانولى محاوالت شرد تعتبر هذه اللر يب 
م  البلدا  ني  معدل العائد منةلض نحو البلدا  ني  معدل العائاد مرتلاعي وهاذا يقاود إلاى تسااوي معادالت 

 1.حديب للرنسمالومنه االستثمار األجنبي المباشر يؤدي إلى المساواة بي  العائد الحدي والتكللب ال. العائد

بااي  االسااتثمار األجنبااي المباشاار واالسااتثمار األجنبااي غياار  لاام تميااز ماا يعاااد علااى هااذه اللر اايب هااو ننهااا
االستثمار األجنبي المباشار ال كما ن  . المباشري فأسباد واثار ك  النوعي  م  االستثمار البد ن  تةتلع

 .واإلدارةيت م  رنس المال فقط بل ني ا التكنولوجيا والمهارة 

 : فرضية تنويع المحفظة -ثانيا

يس فقط على حساد معدل العائاد بال كاذل  لاالةتيار بي  مةتلع المشروعات يتم  تقوم اللر يب على ن 
فكرة تنويع المحلظب فاي حالاب االساتثمار غيار المباشار تبقاى ماحيحب فاي حالاب االساتثمار ي و الةطردرجب 

باااذل  فااا   تنقااال رؤوس األماااوال سااايكو  مقيااادا بالرغباااب فاااي التقليااال نو الحاااد مااا  المةااااطر الاااذي  .المباشاار
 2.يتحقق ع  طريق التنويع

                                                           
1
 Imad A. Moosa. Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. Palgrave. N.Y. 2002. P24,26,27 

2
 IBID. 
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 : فرضية حجم السوق -ثالثا

الااذي يقاااس بمبيعااات  يتحاادد حجاام االسااتثمار األجنبااي المباشاار فااي الدولااب المسااتقبلب حسااد حجاام السااوقي
بمجااارد ن  حجااام ف(.  حجااام اال تماااد)الشااركات متعاااددة الجنساايات فاااي هاااذا البلااد نو الناااات  المحلااي الةاااام 

يساامآ باساات  ل وفااورات الحجاامي نماابآ هااذا البلااد هاادفا محااتم  السااوق فااي بلااد معااي  وماال إلااى مسااتوى 
نشاار إلاى ن  الساوق الكبيارة الحجام Balassa (0800 ) وما  جهتاه .لتدفقات االستثمار األجنبي المباشار

مماا يجعلهاا وجهاب م ئماب  وهذا يؤدي إلى تةلايض التكللاب اإلنتاجبما فيه الكلايب تسمآ بتةمس عوامل 
   1.ل ستثمار األجنبي المباشر

نثبتاات فشاالها فااي تلسااير لقااد نعطاات هااذه النظريااات تلساايرات مهمااب ل سااتثمار األجنبااي المباشااري إال ننهااا 
 .الكبير ل ستثمارات األجنبيب المباشرة بعد الحرد العالميب الثانيباالرتلاا 

  :عدم  كمال السوق النظريات التي تفترم :المطلب الثاني

علاى افتاراض غيااد المنافساب الكاملاب فاي األساواق لتحليال  عدم  كمال الساوق النظريات التي تلترضتقوم 
 :وم  بينها. ستثمار في الدول الم يلبتوجه الشركات متعددة الجنسيات ل نسباد 

  ( االحتكاريةالمزايا نظرية )  :نظرية هايمر -بوال

وجود ع  اب عكسايب باي  المنافساب  تلترض النظريات التي تقوم على عدم كمال األسواق حسد هود وينغي
 Parryويتلق في ذل  ك  م  بااري . في األسواق األجنبيب وبي  اتجاه استثمارات تل  الشركات إلى هنا 

يؤكدا  على وجاود ارتباطاا وثيقاا باي  كا  ما  تادفق االساتثمارات األجنبياب المباشارة  ي حي Cavesوكيلز 
نو امااات   بعاااض المزاياااا النسااابيب لتلااا  الشاااركات بالمقارناااب  مااا  الشاااركات متعاااددة الجنساااياتي وباااي  تاااوافر

بالشااركات الوطنيااب فااي الاادول الم اايلبي فالاادافع إلااى اتجاااه الشااركات متعااددة الجنساايات إلااى االسااتثمارات 
 2.الةارجيب هو وجود ميزة تستطيع االستلادة منها

                                                           
1
 IBID. 

2
 .901، 908ص. مرجع سابق. عليان نذير. منور أوسرير ود. أ  



.االستثمار األجنبي المباشردوافع مفهوم و : الفصل األول  

 

 

19 
 

نول ا تماااادي يشاااير إلاااى ن  هيكااال الساااوق وةماااائس الشاااركات المساااتثمرة يمكنهاااا تلساااير هاااايمر كاااا  و 
شاركب ماا فرعاا فاي دولاب نجنبياب ف نهاا تواجاه تلاتآ النظرياب عنادما حسد هاذه ي فاالستثمار األجنبي المباشر

لثقافااتي وهذه العقباات تنات  عا  االةت فاات فاي الل ابي ا. العديد م  العقبات في منافسب الشركات المحليب
لهااذا كااا  علااى الشااركب ن  تمتلاا  بعااض المزايااا الناشاائب عاا  . نظااام العدالااب واةت فااات نةاارى بااي  البلاادا 

المحمياابي التكنولوجيااا والمهااارات اإلداريااب  األمااول غياار الملموسااب مثاال الع مااب التجارياابي بااراءات االةتااراا
ويااارى  .شاااركب مقارناااب بالشاااركات المحليااابوهاااذه المزاياااا تزياااد مااا  تنافسااايب ال وعوامااال نةااارى ةاماااب بالشاااركب

Kindelberger   المياازة النساابيب يجااد ن  تكااو   ابلااب للتحوياال إلااى اللااروا األجنبيااب للشااركبي ويجااد ن  ن
 .تكو  مهمب بما يكلي للت لد على العوائق

الةاماب م  االنتقادات الموجهب إلاى هاذه النظرياب هاي ننهاا ال تلسار لمااذا الشاركات تقاوم باسات  ل الميازة 
النماوذج االحتكااري كماا ن   .باإلنتاج بالبلد األم ثم التمدير الذي يعتبر بدي  ل ستثمار األجنباي المباشار

  االستثمارات األجنبياب اليابانياب تاتم عاادة علاى ياد في حي  ن بشكل مبسطي ي.يمثل النموذج األمريكي فقط
باإل اافب إلاى ذلا ي فا   الشاركات . سابياشركات م رى ومتوسطب الحجم في ظل هياكل سو يب تنافسايب ن

 1.اإلنتاجاليابانيب تقوم بنقل التكنولوجيا المكثلب للعمالب والتي ال تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا 

 : نظرية ردل الفعل -ثانيا

عنادما تقاوم الشاركب الرائادة  ه فاي بيئاب نعماال يساودها احتكاار القلابيي ننKnickerbocker (0812)ا ترد 
بذل  ما  نجال الحلااظ علاى هي األةرى المناعب تقوم نلس باالستثمار األجنبي ف   الشركات التابعب في 

ومااا  جهتااااه  .أل  ذلاااا   اااد يلسااار ماااا  طااارع المنافساااي  كتهدياااد لحمااااتهم الساااو يب يحماااتها فاااي الساااوق
Agarwal (0891)عاااال فااااي حالااااب احتكااااار القلااااب هااااي ن  ر إلااااى ن  ا ثااااار المترتبااااب علااااى ردود اللنشااااا ي

 2 .االستثمار األجنبي المباشر يؤدي إلى زيادة المنافسب وانةلاض احتكار القلب

المباشااارة الناتجاااب عااا  التقليااادي ني ن  انتقاااال  األجنبيااابنعطاات نظرياااب ردة اللعااال تلسااايرا مهماااا االساااتثمارات 
وجهاب م ئماب ما   بال الشاركات التابعاب فاي  اإل لايمالشركات الرائادة فاي ماناعب معيناب يجعال ما  البلاد نو 

 .نلس المناعب
                                                           

1
 .22ص. 3002. المنصورة. المكتبة العصرية. محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة. رضا عبد السالم. د  

2
 Imad A. Moosa. Op cit. P29, 42. 
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  )لفرنون(: نظرية دورل حيال المنتج -ثالثا

 دم فرناو  تلسايرا ل ساتثمار األجنباي المباشار ةاماب بالنسابب للمنتجاات الماناعيب التاي تتمياز بتكنولوجياا 
ثاام  تحااتلظ الدولااب المنتجااب للساالعب بمياازة تنافساايب فرياادةي فااي البداياابحياا  ننااه . متقدمااب ومرونااب طلااد عاليااب

 :بعدة مراحلحسد النظريب تمر السلعب و . تلقدها بعد فترة معينب وتمبآ مستوردة لها

الدفعاب األولااى ما  إنتااج الساالعب تكاو  عاليااب : والبياع فاي السااوق المحلاي( الظهااور)اإلنتااج مرحلاب  - ن
 .ن  عرض السلعب يكو  محدودا للترةاألغنياءي كما التكللبي ال يشتريها م  السوق إال نةبب 

فاي هاذه المرحلاب يزياد الطلاد علاى السالعب بماورة كبيارة فتبادن بالتماادير : مرحلاب النماو والتمادير  - د
ب هذه المرحلب تشدد الشركب م  حملتها الترويجيب الموجهب نحو المساتهلكي  مركازة نحو الةارجي و في نهاي

 .على جودة السلعب و فوائدها

. يهدع التروي  فاي هاذه المرحلاب إلاى تاذكير المساتهل  و اساتمرار مساتوى جودتاه: مرحلب الن    - ت
إلاى نمااك   ريباب ما    و التوزياع اإلنتااجالترويجيب ع  طريق نقل مراكز  إستراتيجيتهابتطوير الشركب تبدن 

التاااي نمااابحت مهاااددة إماااا بساااد دةاااول منافساااي  جااادد نو بساااد ن  الدولاااب المساااتوردة األساااواق الةارجياااب 
ثاام تماابآ الساالعب شااائعب وتتساارد المعلومااات عاا  . نماابحت تلاارض  يااودا حمائيااب مثاال الرسااوم الجمركيااب

 .التركيب اللنيب و التكنولوجيا المستةدمب

   1.ستوردة لهذه السلعبميزتها التنافسيب وتمبآ متلقد الدولب : والتدهور االنحدارمرحلب  -  

لم يك  نتيجب التنافسايب ووجد ننه ل ستثمارات األمريكيب إلى نوروبا  الملاجئحاول فرنو  تلسير النمو كما 
هاااذا كاااا  بسااابد التاااأةر  ولكااا  باااالعكسي' التحااادي األمريكاااي'فاااي كتاباااه  Scheiberاألوروبياااب كماااا يظااا  

مااااا  الساااااتيناتي  ابتاااااداءغيااااار نناااااه   2.التكنولاااااوجي ل  تمااااااديات األوروبياااااب بالنسااااابب ل  تمااااااد األمريكاااااي
ا تمااديات المجموعاب األوروبيااب تمكنات ماا  اللحااق بالشاركات األمريكيااب فاي مجااال التكنولوجياا ونماابحت 

كرهااي وعا وة علاى ذلا  نمابحت تقاوم باذل   ادرة على منع المنتجات التي كانت الشركات األمريكيب تحت
 .الوحدة ن ل إنتاجبتكاليع 

                                                           
1
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 Appleو  IBMنول جهاز الكمبيوتر الشةمي و عته الشاركتا  األمريكيتاا : لى هذه النظريبع مثالوك
Computersن مستوردة للكمبيوتر ما  الياباا  وكورياا .م.ثم نمبحت الو .ي وتمدره إلى األسواق األجنبيب
تقاااوم ب نتاجاااه شاااركات محلياااب فاااي هاااذه البلااادا  نو فاااروا لشاااركات نمريكياااب متوطناااب فاااي هاااذه وتاااايوا  نيااا  

 1.البلدا 

  العدياد ماا  الماناعات كالمااناعات االلكترونياب مثاال الحاسابات تؤيااد االفترا اات التااي تقاوم عليهااا كماا ن
ونلمانياا  كاب المتحادةالنظريبي حي  بدنت تل  المناعب فاي الوالياات المتحادة ثام انتشارت بعاد ذلا  فاي الممل

وفرنسااا واليابااا ي ثاام امتااد إنتاااج الحاساابات إلااى الاادول الناميااب ا ةااذة فااي التقاادم  -فااي ذلاا  الو اات–ال ربيااب 
وعلى الرغم م  ذلا ي إال نناه عناد البحا  فاي تطاور إنتااج . بةطوات متسارعب مثل كوريا الجنوبيب وتايوا 

 . ةمبلسلع اللاةرة مثل السيارات اللبالنسبب لمنتجات يمعد تطبيق هذه النظريبي ةامب بعض ال

نجحاات النظريااب فااي شاارد نمااو االسااتثمارات المباشاارة العالميااب فااي اللتاارة مااا بعااد الحاارد العالميااب عمومااا و 
ولكنها لم  .الثانيبي وفي شرد نمو االستثمارات األجنبيب األمريكيب في دول غرد نوروباي وفي الدول الناميب

لااااي بالدولااااب الم اااايلب ولاااايس جنبيااااب المباشاااارة التااااي تهاااادع إلااااى ةدمااااب السااااوق المحتلساااار االسااااتثمارات األ
المناات  الاادولي فااي عاادم تقااديمها تلساايرا مقبااوال ألسااباد تل اايل  ةكااذل  انتقاادت نظريااب دورة حيااا .التماادير

ولاب األم باادل األشاكال األةاارى دالشاركات متعاددة الجنساايات للتملا  المطلااق للمشاروعات اإلنتاجياب ةااارج ال
   2.كعقود التراةيس الةامب باإلنتاج والتسويق م  االستثمار

 : نظرية الحماية -رابعا

االساتثمار التاوطي  فاي البلاد الم ايع عا  طرياق حسد هذه النظريبي تل ل الشاركات متعاددة الجنسايات 
بهاااا المزايااا المطلقااب التااي تتمتااع حمايااب بهاادع األجنبااي المباشاار عااوض األشااكال األةاارى ماا  االسااتثمار 

ننشااطب البحاا  والتطااوير وبالتااالي يااتم تبااادل . الشااركات الوطنيااب فااي البلااد الم اايع الشااركب بالمقارنااب مااع
باي  الشاركب األم  ي باراءات االةتارااي الع مابنو التساويق نو اإلدارة اإلنتااجوكذل  االبتكارات فاي مجااالت 

 .راعات الجديدةالمعلومات والحد م  التقليد وحمايب االةتم  تسرد وفروعها منعا 

                                                           
1
 Imad A. Moosa. Op cit. P21 

2
 .993ص. مرجع سابق. عليان نذير. منور أوسرير ود. أ  
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؛ منع تسرد األمول غير الملموسب ةارج الشركب بهدع « internalisation »يعني ممطلآ التوطي  و 
احتلاظهااا علاااى المزاياااا التنافساايب بطريقاااب تسااامآ بالحلااااظ علااى مركزهاااا التنافساااي فااي الساااوقي عكاااس عااادم 

  1.الذي يعني السماد لآلةري  باستعمال هذه المزايا ببيعها لهم ؛« externalisation »التوطي  

تومالت النظرياب إلاى حاد بعياد فاي شارد تل ايل الشاركات األجنبياب االساتثمار المباشار فاي البلاد الم اايع 
كعامال محادد لكنها نغللات المزاياا المكانياب . نو األشكال األةرى م  االستثمار غير المباشر بدل التمدير

 .ستثمارلمو ع اال

  Dunningل: (OLI) النظرية االنتقا ية -خامسا

تعااد نظريااب شاااملب فااي تلسااير ظاااهرة االسااتثمار األجنبااي المباشااري فهااي تجمااع وتااربط العناماار األساساايب 
لتاارض دونينااغ ننااه البااد ماا  تااوافر ث ثااب شااروط نساساايب حتااى يااتم اتةاااذ  اارار حياا  ي. للتلساايرات المةتللااب

 :االستثمار في الةارج

نو المزايا االحتكارياب التاي تحوزهاا الشاركات المساتثمرة :  Ownership  advantageمزايا الملكيب  -
وتتمثل هذه المزايا في تمل  الشركب نماوال . في الةارج بالمقارنب بالشركات المحليب في اال تماد الم يع

ي باإل اافب إلاى مزاياا الحجام مثال غير منظورة مثل التسويقي التمويلي المعرفب اللنياب والتكنولوجياا المتقدماب
 .سهولب الومول إلى نسواق اإلنتاجي ا تماديات الحجم الكبير القدرة على تنويع المنت ي

اتسااا حجاام نو المزايااا المكانياب للدولااب الم ايلبي مثاال :  Location advantage مزاياا المو اع  -
 .حوافز استثمار مةتللبدة البنى التحتيبي السوقي انةلاض تكاليع عوامل اإلنتاجي االستقرار السياسيي جو 

تقااوم الشااركب :  Internalization advantage مزايااا االسااتةدام الااداةلي للمزايااا االحتكاريااب  -
باالستةدام الداةلي للميزة االحتكاريب في مورة استثمار نجنبي نف ل ما  اساتةدامها عا  طرياق البياع نو 

 .التأجير نو الترةيس

                                                           
1
. ماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. 3002. المقاربة التسويقية لجاذبية االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة لألقاليم. سامية بوناب  

 .22، 23ص. جامعة سطيف
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ب شاركتل ال الالاث   حيا   مزايااال هاذهلى األسواق يتو ع على اةتيار نسلود النلاذ إف   بالنسبب لدننغي 
بيع تراةيس نو االتلاق التعا دي إذا لام . (OLI)االستثمار األجنبي المباشر إذا كانت تمل  المزايا الث   

الساتةدام الاداةلي ي وتل ال التمادير إذا كانات تملا  ميازة ةاماب وميازة اOتك  تمل  إال الميزة الةاماب 
 1:وهذا ما يبينه الجدول التالي. (OI) للمزايا االحتكاريب

 .نغيلدن (OLI)المو ع في نموذج  اةتيار: 1الجدول ر م

نسااااااااالود النلااااااااااذ 
 إلى األسواق

O L I 

 + + + استثمار مباشر

 + - + تمدير

 - - + ترةيس

علاى دراساات ونظرياات المنظماات الماناعيب حيا   اام بادم  ث ثاب ماداةل  اعتمد النموذج االنتقائي لدننغ
 .محددة ل ستثمار في اإل ليم األجنبيي مما نكسبها  درة نكبر م  النظريات األةرى على شرد الظاهرة

 : نظرية الموفع -سادسا

الشركات متعددة الجنسيات تلجأ إلى االستثمار األجنبي المباشر عوض التمدير  ف   حسد هذه النظريبي 
كمااا ن  هااذه الشااركات  باال ن  تقااوم . بساابد عاادم حركيااب بعااض عواماال اإلنتاااج كالعماال والمااوارد الطبيعيااب

باتةااااذ  رارهاااا باالساااتثمار فاااي الةاااارجي تقاااوم بدراساااب العوامااال المو عياااب الةاماااب بالبلاااد الم ااايع الةتياااار 
 :وم  هذه العوامل.  ع األكثر م ءمب ألنشطتهااالمو 

 .كحجم السوق: العوامل المرتبطب بالسوق -

كالقرد م  المواد األوليبي توافر اليد العاملب وانةلاض تكللتهاي انةلااض : العوامل المرتبطب بالتكاليع -
 .تكاليع النقل

                                                           
1
  Jean-Louis Amelon & Jean-Marie Cardebat. Les nouveaux défis de l’internationalisation. De boeck. Bruxelles  

2010. P142. 
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ت األجنبيااابي االساااتقرار السياسااايي مااادى مااادى  باااول االساااتثمارا: العوامااال المرتبطاااب بمناااار االساااتثمار -
 .استقرار سعر المرعي نظام ال رائدي توفر البنيب األساسيب

 .الحوافز واالمتيازات والتسهي ت التي تمنحها الحكومب الم يلب للمستثمري  األجاند -

الطبيعياابي  األربااد المتو عاابي المبيعاات المتو عابي المو اع الج رافاايي مادى تاوافر الماوارد: عوامال نةارى -
   1.القيود الملرو ب على تحويل األرباد ورؤوس األموال إلى الةارج

ه لهاذاساتنادا فماث  . نظريب المو ع إلى حد كبير في تلسير سبد اةتيار مو اع معاي  ل ساتثمارلقد نجحت 
 ون  والتكرياربعض البلدا  الناميب ال نيب بالمواد األوليب مثل البترول تجاذد ننشاطب النقاد ن  نجد  العوامل

وكاذل  نجاد ن  بعاض األنشاطب . بعض الشركات األمريكيب تل ل إنشاء ممانع في المكسي  عوض كندا
سااتثمار األجنبااي المباشاار واألجااور التااي تحتاااج إلااى جااودة عماال عاليااب والتااي ال تكااو  فيهااا ع  ااب بااي  اال

ل نياا  اإلنتاجيااب تكااو  نهاام ماا  المنةل ااب مااث  كااالبنو  والماليااب نو البحاا  والتطااوير يكااو  مو عهااا الاادو 
 .مستوى األجور المنةل ب

 :نظرية الموفع المعدلة -سابعا

باإل افب إلى العوامل المدرجب في نظريب المو عي تت م  نظريب المو ع المعدلب محددات نةرى م  شأنها 
 :التأثير في  رار االستثمار في الةارجي حي  تقسم هذه العوامل إلى ث   مجموعات وهي

  :وتشمل: العوامل الشرطيب -0
 .إلنتاجهانوعهاي منلعتها والعوامل ال روريب : ةمائس السلعب -
مثال حجام الساوقي االساتقرار السياسايي مادى تاوافر الماوارد الطبيعيابي جاودة : ةمائس الدولب الم يلب -

 .الخ...البنيب التحتيب
الدولاااب الم ااايلب نو باااي  الدولاااب الم ااايلب و الدولاااب األم  المبرماااب باااي  مثااال االتلا ياااات:  اااات الدوليااابالع  -

 .والدول األةرى

 :وتشمل: العوامل الدافعب     -5

                                                           
1
 .23ص. مرجع سابق. أميرة حسب هللا محمد. د  
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 .المزايا التنافسيب: الةمائس المميزة للشركب - 
 . درتها على مواجهب األةطار والتهديدات:  المو ع التنافسي للشركب - 
 

 :وتشمل: العوامل الحاكمب -2
 .ةمائس الدولب الم يلب م  حي  القواني  واللوائآ والتحليزات التي تؤثر في االستثمارات - 
 .القواني  واللوائآ الةامب بتشجيع تمدير رؤوس األموال: ةمائس الدولب األم - 
 . المواثيق الدوليب المتعلقب باالستثمارات األجنبيب المباشرة: العوامل الدوليب - 
 

 :مستثمار األجنبي المباشرنظريات بخرى مفسرل ل :المطلب الثالث

 : فرضية التمويل الداخلي -بوال

التمويال الاداةلي يعنااي تقاوم هاذه النظرياب علاى نهمياب التمويال فاي نةاذ  ارار االساتثمار األجنباي المباشاري و 
وتلسر هذه اللر يب . م  الحمول على التمويل م  نجل التوسعإمكانيب اللرا المتواجد في البلد الم يع 

وجاود عوائاق لحركاب رؤوس األماوال : نكثر انةلاض االستثمار األجنبي المباشر في البلدا  النامياب لساببي 
 .وعدم كلايب نسواق رؤوس األموال

 :فرضية العممت وتأثير سعر الصرف -ثانيا

Aliber (0811-0810)ب تلسااير االسااتثمار األجنبااي المباشااري ترتكااز علااى القااوة ي طاارد فر اايب لمحاولاا
تسلم هذه اللر يب بأ  الشركات التابعب للبلد ذات عملب  ويب تقوم باالستثمار في الةارج . النسبيب للعم ت

وتماااابآ مماااادرة ل سااااتثمار األجنبااااي المباشااااري والاااادول ذات العملااااب ال ااااعيلب تكااااو  مسااااتقبلب ل سااااتثمار 
 1.نها نكثر كلاءة للتحوط م  مةاطر المرع األجنبياألجنبي المباشر أل

 

 

                                                           
1
  Imad A. Moosa. Op cit.  P43, 44. 
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 le diamant de porter: بلماس بورتر -ثالثا

عشر دولي ا ترد م  ة لها نربعب عوامل لتحديد ميزة البلاد التاي  مجموعب تتكو  م  ام بورتر بدراسب 
 :تؤدي إلى التنافسيب الدوليبي وهي

العوامااال و . العوامااال األساسااايب والعوامااال المكتسااابب فااايوتتمثااال هاااذه العوامااال : الهباااات مااا  العوامااال - ن
العوامال المكتسابب تشامل وساائل نماا . األساسيب تشمل الموارد الطبيعيبي المنار والةبرات العاماب لقاوة العمال

وهذه العوامل األكثر نهميب لتكوي  مزايا . المتطورةي  وة عمل مؤهلبي ةدمات مساعدة متةممب االتمال
 . التنافسيب

فاي تاوطي   طبيعاب الطلاد فاي الساوق األمالي تكتساي نهمياب بال ابيارى باورتر ن  : الطلد شروط - د
ةاماااب فاااي البلااادا  التاااي يتمياااز  ناااوا السااالع المطلوباااب ورغباااات المساااتهلكي حيااا  ن  ي الشاااركات األجنبياااب

 .بتقدم على منافسيهاتحتلظ الشركات الكبرى  جعلتمستهلكوها بمعوبب إر ائهم 

الماناعات و . تؤثر هذه المناعات في  ارار الشاركب فاي نقال نشااطاتها: وداعمبمناعات مرتبطب  - ت
التااي تتميااز ننشااطتها بالتكامااال نو التشااابه مثاال المنتجااات الكيميائيااب وحباار الطبااع فاااي المرتبطااب هااي تلاا  

نلمانياي والمناعات الداعمب لبع ها هاي تلا  التاي تمانآ الماواد األولياب نو مكوناات وعوامال إنتااج نةارىي 
  .مث  منتجو األحذيب ومنتجو الجلد في إيطاليا

نو اااآ بااااورتر نهمياااب التناساااق بااااي  اساااتراتيجيات ونهااااداع : إساااتراتيجيب وهيكااال وو ااااعيب الشاااركب -  
كماا . وممادر الميازات التنافسايب ما  جهاب نةارى المؤسسب وكذا تنظيم المؤسسات في الماناعب ما  جهابي

 1.نو آ ن  منافسب وطنيب  ويب تؤدي إلى دفع المناعب إلى االبتكار والعمرنب

التااي تااؤدي إلااى  عااي منساسااا الةمااائس الهيكليااب  للمااوارد واألسااواق والمااناعات فااي بلااد تعااال  النظريااب 
بينما النظريات التقليديب كانت تركز و  .زيادة التنافسيب للدول والتي تعتبر عامل م  عوامل جاذبيب األ اليم

رؤياب  غيار ن  .وفرة الموارد الطبيعيبي نكد بورتر على الميزات المكتسبب و رورة االبتكاار باساتمرارعلى 
 . متحركب وليست ساكنبتبقى بورتر 

                                                           
1
 Andrew Harrison et al. Op cit. P355, 356. 
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 .دوافع االستثمار األجنبي المباشر: الثالثالمبحث 

 :التطور التاريخي لمستثمار األجنبي المباشر :المطلب األول

لقااااد ماااار االسااااتثمار األجنبااااي المباشاااار بمراحاااال تاريةيااااب مةتللااااب ومتلاوتااااب متااااأثرا باألو اااااا اال تماااااديب 
 :كالتاليهذه المراحل  د تم تقسيم والسياسيب التي سادت العالمي و 

عااارع االساااتثمار األجنباااي المباشااار ازدهاااارا فاااي اللتااارة  :مرحلالالالة مالالالا فبالالالل الحالالالرب العالميالالالة األولالالال  -0
: ي حي  سادت عوامل ا تماديب وسياسيب مناسبب نتيجب لقيام الثورة المناعيبي م  بينها(0911-0800)

ب فاااااي انةلاااااض األةطااااار الممااااااحبب لتاااادفقات االساااااتثمار األجنبااااي المباشاااااري تااااوافر اللااااارس االسااااتثماري
فاتجهات الادول . المستعمراتي ثبات نسعار المارع فاي ظال  اعادة الاذهدي حرياب حركاب الرنسامال والتجاارة

 08ةا ل القاار ثام ننااه  1.الماناعيب الكباارى لتوسايع نسااوا ها واسات  ل الثااروات الطبيعياب التااي تحتااج إليهااا
  ممانع وكانت المواد ي عرع اال تماد عمر المناعيبي كانت المؤسسات نساسا عبارة ع0851وحتى 

وبارزت دول نوروباا ال ربياب وةاماب بريطانياا . األوليب مورد حيويي وكا  الزبائ  يكتلاو  بماا تقدماه الساوق
في مجال االستثمار الدوليي إذ تسببت النه اب الماناعيب فاي تركياز  واهاا اإلنتاجياب فاي مجاال التمانيعي 

مااا   %02األولياااب مااا  الةاااارجي حيااا  اساااتحوذت علاااى واساااتيراد مقااادارا كبيااارا مااا  احتياجاتهاااا مااا  الماااواد 
و د توجهت االساتثمارات الدولياب فاي هاذه المرحلاب إلاى .  0800المةزو  العالمي ل ستثمار المباشر عام 

إلاى  08 ر ثم توجه  سم كبير منهاي في نهايب القا. القارة األوروبيبي وساعدت في نمو الثورة المناعيب فيها
ولاام تسااتقطد الاادول . ن وكناادا واألرجنتااي  ونسااتراليا ونيوزالناادا والهنااد.م.ألوليااب كااالوالاادول المنتجااب للمااواد ا

فريقيااا إال  اادرا  اائي  ال يتجاااوز   واسااتمر هااذا التوزيااع الج رافااي. ماا  مجموعهااا %0.9الناميااب فااي اساايا وا 
نماا القطاعاات اال تمااديب التاي كانات مركاز االساتثمار الادولي فاي  ي0802ل ستثمار األجنباي حتاى عاام 

ما  مجماوا االساتثمارات  %01.0هذه المرحلبي فهي  طاا النقال فاي الساك  الحديدياب الاذي حظاي بنسابب 
ي والممارع %01.2ي ثم االستثمار في المواد األوليب بنسبب %58.2الدوليبي يليه القروض العامب بنسبب 

  2.%2.2ونةيرا التجارة والمناعب بنسبب  %9.0ب بنسبب والبيوت المالي

                                                           
1
 .992ص. مرجع سابق. عليان نذير. منور أوسرير ود. أ  

2
 .23ص. 3003. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. المعوقات والضمانات القانونية :االستثمار األجنبي. دريد محمود السامرائي. د  
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شاهد االساتثمار الادولي فاي هاذه اللتارة تراجعاا كبيارا بسابد عادم  :مرحلة مابين الحربين العالميتين -5
الساايما الكساااد اال تمااادي الكبياار الااذي حاال بالنظااام الرنساامالي وانهيااار  ياالسااتقرار اال تمااادي والسياسااي

كذل  تساببت الحارد العالمياب األولاى . م  زيادة انكماش حجم اإل راض الةاس  اعدة الذهد وما ماحبه
ن في حي  فقدت كال ما  بريطانياا وفرنساا .م.في ت ير القوى في مجال االستثمار األجنبيي حي  برزت الو

 .اكما تميزت هذه اللترة بانتقال رؤوس األموال بي  الدول المتقدمب مع بع ه. ماراتها في الةارجثنهم است

إ  نهم ا ثار التي ترتبت على  يام الحرد العالمياب الثانياب  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية -2
وتمات مماادرة  فقاد تام بياع كثيار منهااي ودمار بع اهاي. تجسدت في تمليب كثير ما  االساتثمارات الدولياب

. جانااد مهاام منهااا نظاارا لمااا ماااحد الحاارد ماا  ظااروع سياساايب وعسااكريب واجتماعيااب فااي الشاارق وال اارد
ن باعتبارها مركزا رئيسيا لتمدير رؤوس األموال إلى الةارج سواء .م.وتميزت هذه اللترة في زيادة نهميب الو

حاااد السااوفياتي سااابقا إلااى الاادول المةتللااب فااي ن واالت.م.للاادول المتقدمااب نو النامياابي وانتقااال األمااوال ماا  الااو
عانات بهدع إعادة  كما ن  وجهب تدفقات االستثمار األجنبي  1.وتنميب ا تمادياتها هاار إعمهيئب  روض وا 

رغباااب الشااركات متعاااددة الجنساايات فاااي الحمااول علاااى إماادادات مااا  المااواد الةاااام  المباشاار تنوعااات بساابد
القيااااود علااااى تحركااااات رؤوس األمااااوال األجنبيااااب ظلاااات  ويااااب حتااااى  غياااار ن . والاااانلط ماااا  البلاااادا  الناميااااب

 .الثمانينات

فاي منتماع الثمانيناات  كبياراعارع تادفق االساتثمارات األجنبياب تزايادا  :مرحلة ما بعالد الثمانينالات -0
. العاالمي باأكثر ما  ثا   مارات (PIB)والنات  الاداةلي الةاام  يبمقدار يلوق التجارة الدوليب بحوالي مرتي 

ء العوائق على حركب رؤوس األموال ثل في إل اإلى موجب التحرير التي شهدها العالم والتي تتم ويرجع ذل 
ي نماات االسااتثمارات األجنبيااب المباشاارة األوروبيااب واليابانيااب بساابد ارتلاااا سااعر المااار  0892فااي . الوافاادة

استمر التطور و د . مانيب واليابانيبشجع على إعادة توطي  الشركات األلوالي  مقابل الدوالري الشيء الذي 
ما   %1إلاى  %0في نهايب التسعينات ي حي  نمبحت تمثل الدوليب المباشرة تدفقات االستثماراتلالسريع 

وهاااذا راجاااع نساساااا إلاااى ت يااار وجهاااب نظااار العدياااد مااا  الااادول تجااااه  2.االساااتثمار المحلاااي للبلااادا  الممااانعب
كاذل  ماا مياز مرحلاب التساعينات هاو . يب إلى رؤوس نموال نجنبيباالستثمارات األجنبيبي وحاجب الدول النام
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النمااو الكبياار لحمااب  طاااا الةاادمات فااي االسااتثمار األجنبااي المباشااري وكااذا عاارع هااذا األةياار وجهااات 
 (. ةامب الشرق األ مى)جديدة تمثلت في البلدا  الناشئب 

 : تميزت فترة التسعينات بتزايد االستثمار األجنبي المباشر بسبد

 يااام عاادد كبياار ماا  الاادول الناميااب بتطبيااق باارام  اإلماا د والتحاارر اال تمااادي التااي تهاادع إلااى  -
 .تحرير التجارة واالستثمارات وزيادة دور القطاا الةاس

نماا كوسايلب  ندركت الدول الناميب منافع االستثمار األجنباي المباشار لايس  - فقاط كممادر للتمويال وا 
 .فعالب إلحدا  التنميب المتواملب مقارنب بممادر التمويل األةرى السيما القروض

التوسع في استةدام االستثمار األجنبي المباشر كوسيلب لتجند كافب نناواا  القياود الجمركياب ساواء  -
 .كانت مباشرة نو غير مباشرة

 1.نشطب الدوليب للشركات دوليب النشاطاتساا نطاق العولمب والتوسع في األ -

ومنااذ نهايااب الثمانيناااتي شااهد العااالم تزاياادا فااي عمليااات التملاا  واالناادماج ةمومااا فااي البلاادا  المتقدماابي 
ويرجاع ذلا  . ما  مجماوا االساتثمارات الاواردة %91مثلت هذه العمليات حاوالي  0882حي  ننه في سنب 

 .سواق الماليب وتكاملهاإلى ازدهار عمليات الةمةمب وعولمب األ

ي 5118فلاااي سااانب . كماااا ن  االساااتثمارات األجنبياااب المباشااارة التاااي تقاااوم بهاااا الماااناديق الةاماااب ارتلعااات
ملياار دوالر لماناديق الملكياب  010ملياار دوالر منهاا  058اشتركت في اساتثمارات نجنبياب مباشارة  يمتهاا 

ماا  التاادفقات العالمياابي بينمااا لاام  %01ت حااولي و ااد مثلاا. مليااار دوالر للمااناديق السااياديب 52الةاماابي و
 5111.2سنب  %1تك  تمثل إال 

ويرجااع معظاام اال تماااديي  نمااو هااذه االناادماجات إلااى نسااباد عدياادة علااى رنسااها ارتلاااا  اايم األسااهم فااي 
باإل افب إلى ارتلاا معدالت النمو في  نسواق المالي وتزايد نرباد الشركاتي وتوافر ظروع تمويل مواتيبي

وة فااا الزدهااار عمليااات . الاادول المتقدمااب وكااذا األداء اال تمااادي القااوي ل  تماااديات الناميااب واالنتقاليااب
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االندماج والشراء في نواةر التسعيناتي كانت عمليات االندماج والشراء هذه المرة تمول في معظمهاا بالنقاد 
المالقات )ادل األسهمي كما تام تساجيل زياادة معتبارة فاي عادد المالقات الكبارى والديو  وليس م  ة ل تب

عملياب وهاو ماا يمثال حاوالي ثلثاي القيماب  015ي حيا  ومال عاددها إلاى (التي تتجاوز  يمتهاا ملياار دوالر
 1.اإلجماليب لعمليات االندماج والشراء

ي بااا ي البلاادا  المتقدمااب فااي بدايااب ساانب ن ثاام انتشاارت فاا.م.ومنااذ انلجااار األزمااب الماليااب التااي ظهاارت فااي الااو
فيما يةاس التادفقات الداةلاب  %21ي عرع االستثمار األجنبي المباشر انةلا ا شديدا ومل إلى 5119

لتظهااار بعاااض اال تمااااديات النامياااب . فاااي ماااا يةاااس التااادفقات الماااادرة %02ي و5118ماااع نهاياااب سااانب 
رة مثااال الماااي  والياباااا ي باإل اااافب إلاااى دول غااارد واالنتقالياااب كوجهاااب مهماااب ل ساااتثمارات الدولياااب المباشااا

 2.إفريقيا

 .اإلنتاجعولمة  :المطلب الثاني

إ  النمو السريع والمستمر فاي حجام االساتثمار األجنباي المباشار هاو مؤشار علاى مروناب اال تمااد الادولي 
فبنظارة متأنياب لمؤشارات االساتثمار األجنباي المباشار وسالو  الشاركات متعاددة الجنسايات  في ظل العولمبي

فالكثير م  هذه الشركات فاي . تبدو لنا مورة نكثر تعقيداي والعولمب إلى حد كبير هي جزء م  هذا التعقيد
التاي هاي فاي االساتثمار فاي الةاارجي وتلا  الشاركات بالكثيار ما  القطاعاات فاي الكثيار ما  الادول يقوماو  

الحقيقاب متعاددة الجنسايات  اد ت اةمت نكثار ونكثار ةامااب بعاد تزاياد عملياات الادم  والتملا  التاي يساارتها 
 3.ظاهرة العولمب

عولمب اإلنتاج تعني دم  النشاطات اإلنتاجيب في نظام سوق عالميي حيا  نزيلات الحاواجز باي  األساواق و 
وما  األساباد التاي ندت إلاى عولماب . ا  فاي العاالمونمبآ ما  الممكا  إنتااج نو بياع ني منات  فاي ني مكا

انةلاااض تكللااب المواماا تي ظهااور و  (NTIC)اإلنتاااج؛ ظهااور التكنولوجيااات الحديثااب ل عاا م واالتمااال 
تزايد في درجات التكامل اال تمادي العالمي والمنظماات الدولياب التاي ندت إلاى تحريار المباادالت واالتجااه 

                                                           
1
 .92ص. مرجع سابق. بيوض محمد العيد  

2
 .90ص. 3090. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  

3
 .31ص. مرجع سابق. رضا عبد السالم. د  



.االستثمار األجنبي المباشردوافع مفهوم و : الفصل األول  

 

 

31 
 

نحااو توحيااد مواماالات الساالع نو مااا يعاارع بمواماالات الجااودةي زيااادة اناادماج الاادول الناميااب فااي اال تماااد 
 . العالمي وظهور ا تماديات ناشئب

لقاااد ندت العولماااب إلاااى سااارعب انتشاااار المعلومااااتي ت شاااي الحااادود باااي  الااادول وزياااادة التشاااابه فاااي ننمااااط 
تنميااب إسااتراتيجيب  ماا  ةاا ل عالمياابركات تسااعى إلااى الاالسااته   بااي  المجتمعااات الدولياابي فأماابحت الشاا

ي فأماابحت القاارارات اال تماااديب تتةااذ وارد متاحااب علااى المسااتوى العااالمينكثاار اتساااعا وماا اتسااتهدع نسااوا 
 .دو  اعتبار للحدود الج رافيب

لشاركات و اعيب شابه احتكاار تتمثال فاي ترشايد إلنتاجيب ع  تشااب  لألنشاطب ي ام  لو د نتجت العولمب ا
 يام الشركات باست  ل وفرات النشاط م  ة ل  ها؛وم  مظاهر . ودم  شبكب عالميب م  اللروا المترابطب

كبااار حجااام  يتنوياااع المنتجااااتي ووفااارات الحجااام مااا  ةااا ل تحقياااق نربااااد عااا  طرياااق زياااادة حجااام اإلنتااااج
ي لااى  اادرات تنافساايب وتسااويقيب عاليااباذ ماا  نجاال الحمااول عالشااركاتي زيااادة عمليااات االناادماج واالسااتحو 

حياا  ننااه . والتحاللااات بااي  الشااركات الكباارى التااي تااؤدي بالشااركات إلااى االرتقاااء إلااى القيااادة فااي القطاااا
 .م  اإلنتاج العالمي %80م  نكبر الشركات متعددة الجنسيات تمتل   200حوالي 

تكااليع اإلنتااج ندى بالمؤسساات إلاى تبناي فكارة اإلنتااج الكتلاب  إ  تحسي  اليب اإلنتاج والبح  عا  رشاادة
ي وهااي فكاارة مسااتنبطب عاا  المنظمااات اليابانيااب ’juste à temps‘ني اإلنتاااج  فااي و اات نةااذ الطلبيااب 

هاااذه عاااد تي ولااام '’firmes réseauوهاااذا ندى إلاااى ظهاااور الشاااركات الشااابكب  . االسااات ناء عااا  التةااازي ب
ع نو المؤسسااات الكباارى نياا  تكاادس ا الت والعمااالي وتحولاات الع  ااات بااي  بحاجااب إلااى الممااانالشااركات 

الدرجات السلطويب إلى ع  ات تعاو  وشراكب ما يعطي الشركب الشبكب المرونب والتنافسيب ال زمب ال تحام 
 1.السوق في بعده العالمي

هذه الشركات تعتبر العالم كسوق واحادة وتعمال  الشركات متعددة الجنسيات انبثقت عنها الشركات الكونيبي
وتتميااز هااذه الشااركات . فااي ظاال إسااتراتيجيب كونيااب تقااوم علااى إنتاااج ساالع وةاادمات ذات مواماالات عالميااب

كماااا ن  . الكونياااب بكبااار حجمهااااي تنوياااع ننشاااطب البحااا  والتطاااوير وتجناااد التبعياااب فاااي ساااوق المساااتوردي 
نشطب واست  ل الموارد على المستوى العالمي بهدع االستلادة م  االستراتيجيات الكونيب تتميز بتنسيق األ
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ي IBMوكمثاااال علاااى ذلااا ي حاساااود شةماااي يحمااال الع ماااب . المةرجاااات المنتجاااب نو اللااارس الممنوحاااب
فااي  %23ني مقاباال .م.ماا  القيمااب الم ااافب فااي الااو %32مسااتورد نمريكااي فااي نوروبااا ال يحتااوي إال علااى 

وهاااذه التحاللاااات منتشااارة كثيااارا فاااي ميااادا  اإللكترونيااااتي . ورياااا الجنوبيااابفاااي سااان افورة وك %20الياباااا  و
 1.االتمالي األسلحب نو الطيرا 

شااركب  901111شااركب عباار وطنيااب فااي جميااع ننحاااء العااالمي مااع  95111نحااو  5118يوجااد فااي ساانب و 
لاى سابيل المثالي فع. بادور رئيساي ومتناامي فاي اإل تمااد العاالمي قاومهذه الشاركات ت. نجنبيب منتسبب إليها
األجنبياااب المنتسااابب إلاااى الشاااركات عبااار الوطنياااب تساااتأثر بحاااوالي ثلااا  مجماااوا  للاااروايقااادر ن  ماااادرات ا

المادرات العالميب ما  السالع والةادماتي ون  مجماوا عادد الماوظلي  لاديها يزياد عا   اعع مجماوا القاوة 
تكاس ا تمادي شهده العالم منذ جيل ما  ان غير ن  مكانتها الدوليب لم تعزلها ع  نسون. العاملب في نلمانيا

بالمئب فاي رمايد االساتثمار األجنباي المباشار الوافاد فاي  0.9وا   االنةلاض بنسبب . (5119نزمب ) الزم 
جميع ننحاء العالم  د تجلى في التدني في  يماب الناات  اإلجمااليي والمبيعاات واألماولي وكاذل  فاي عمالاب 

 5119.2ركات عير الوطنيب في عام الشركات األجنبيب المنسبب إلى الش

مما ساعد على عولمب نشاطات الشركات متعددة الجنسيات؛ تشابه نذواق المستهلكي  جعل هذه الشركات و 
التطااور الكبياار الااذي شااهدته وسااائل االتمااال  تسااوق منتجااات وةاادمات منمطااب ممااا يااؤدي إلااى تكللااب ن االي

الشاركات متعاددة  ي ونمابحتلاى فروعهاا عالميااعوالنقل سمآ للشركات بممارسب الر ابب بشكل نكثر كلااءة 
فظهاارت ننماطااا . الجنساايات تمثاال إمبراطوريااات جدياادة تقااوم بتوزيااع ننشااطتها فااي ف اااء غياار مقساام إ ليميااا

ندت بالشاااركات إلاااى التقسااايم الااادولي لمراحااال العملياااب اإلنتاجياااب  (DIT)جديااادة مااا  التقسااايم الااادولي للعمااال 
(DIPP) ي تتةمس م  ة له كل دولب في منع مكونات نو عنامر معينب م  المنت ي وظهر ما يسمى

  .« le « made in mondeبالمنت  العالمي 

فماث  مشاروا . بعض نساليد الحياة الةامب بالمجتمعات تبقى تمثل عائقا نماام كونياب الشاركات غير ننهي
لام يحمال علاى النجااد المتو اع ألناه ال يوجاد بال ارورة  Ford' فاورد'السيارة العالميب الذي و عته شركب 

 .تقارد في عادات االسته  
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ما  ةا ل تقسايم سلسالب القيماب التاي تمثال  ونمبحت الشركات نكثر تةمماا مساتأثرة االساتثمار العماودي
يماالها إلاى العما ء ولام تعاد الشاركب . مجموعب النشاطات التي م  ة لها يتم تكاوي  السالعب نو الةدماب وا 

ةااراج الوظااائع األةاارى إلااى مؤسسااات متةممااب فيهااا . تقااوم إال بالوظااائع التااي تتميااز فيهااا بتنافساايبي وا 
تااي تشااتري كاال مكونااات الحاسااود وال تقااوم غاا  بالر ابااب والتجميااع ال Dellوماا  األمثلااب علااى ذلاا ي شااركب 

 .النهائي والتوزيع

إ  العولمب ندت إلى تةليض سيطرة الحكومات الوطنيب على اال تماد وندى هذا إلى زيادة تأثير الشركات 
ن اال ممااا الجبائيااب  اال تطاعاااتنماابحت اليااوم النشاااطات تنتقاال إلااى األماااك  نياا  التنظيمااات نو . باألجنبياا

ويرى الابعض ن  العولماب تاؤدي إلاى تعظايم وتعمايم المناافع . االتجاهجعل القواني  الوطنيب تتنافس في هذا 
نهاا تاؤدي إلاى تعظايم مزاياا الشاركات العالمياب والابعض ا ةار يارى ن. ا الجمياعبما يوسع الكعكب ليأكال منها

 .وعلى حساد البيئب الثقافيب للدول الناميب الكبرى على حساد الشركات الم رىي

 :االستثمار األجنبي المباشرواستراتيجيات دوافع  :المطلب الثالث

 :دوافع االستثمار األجنبي المباشر -بوال
ع  الرغبب الجامحب للشركات متعددة الجنسيات في زياادة األربااد وكبار التوسع في عولمب اإلنتاج لقد نت  
ت م  نجل النلاذ إلى األسواق األجنبيب شركااالستثمار األجنبي المباشر نحد نشكال تدويل الويعد  .حجمها

  .شكال اكتماال ونكثرها ةطورةساعيب وراء تحقيق نكبر عائد ممك ي ويعتبر نكثر هذه األ

كذل  م  اللر يات ي ب وكذل  مزايا اإل ليم المستقبل رار التوط  في الةارج على إستراتيجيب الشركيتو ع 
االساااااتثمار األجنباااااي المباشااااار يرتلاااااع بسااااابد رغباااااب الشاااااركات فاااااي إبااااادال المعاااااام ت ماااااابي  األساااااواق ن  

رباااآ الو ااات والتكااااليع المرتبطاااب باااالبيع والشاااراء فاااي األساااواق حيااا  نناااه مااا  نجااال . بالمعاااام ت الداةلياااب
 .األجنبيبي تقوم الشركات باستبدال بعض نعمال السوق بعمليب التوطي 

 :يلي ماننشطتها تدويل الشركات نحو  دوافع وم 

 ااد تواجااه بعااض الشااركات عقبااات لتماادير منتجاتهااا إلااى دول نةاارى : تجنالالب الحالالواجز الجمركيالالة -
بسبد الحواجز التي ت عها الحكومات بهدع الحد م  تدفق السلع األجنبيبي فتلجأ إلى فاتآ فاروا إنتاجياب 
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ويسااامآ ذلااا  للشاااركب بعااادم تساااديد التعريلاااات الجمركياااب مماااا يزياااد مااا  تنافسااايتها  فاااي الدولاااب المست ااايلبي
 .وجود الحواجز الجمركيب كانت تؤدي إلى إح ل اإلنتاج محليا محل التمدير  ومنه ف  .السعريب

متعددة الجنسايات التاي تملا  فروعاا إنتاجياب فاي  الشركاتتستةدمها و : النفاذ إل  األسواق الدولية -
عادة ماا تلجاأ الشاركات إلاى تادويل إنتاجهاا بهادع التقارد ما  المساتهلكي ي فنبي عوض التمدير البلد األج

بعااض نشااكال الساالع يساااتلزم حياا  ن   يويمكنهااا تكييااع منتجاتهااا حسااد احتياجااات سااوق البلاااد الم اايع
وكاااذل  الحاااال بالنسااابب  ماااث  المؤسساااات المنتجاااب لسااالع اساااته كيب دائمااابيإنتاجهاااا فاااي نساااواق االساااته   

 باألجنبيا اتمتعددة الجنسيات المنتجب للةدمات التاي تمثال حالياا النسابب األكبار ل ساتثمار  الشركاتلمعظم 
المتأتيب م  الادول الماناعيبي وتتمثال فاي البناو ي شاركات التاأمي ي المؤسساات الماليابي الشاركات  ةالمباشر 

عناادما يكااو  السااوق المحلااي للشااركب فااي كمااا ننااه . إلااخ...التجارياابي وكاااالت اإلشااهاري شااركات االتمااال
الرغباب فاي النماو والتوساع بحثاا افب إلاى  باإل. تراجعي يمكنها تمديد دورة حياة منتجاتها في نسواق ةارجيب

ع  منافذ عبر الحدود الوطنياب عنادما تعجاز الساوق الوطنياب عا  تحقياق نهاداع المشاروا االساتثماري فاي 
  .انةلاض هذه الحواجز نتيجب دورات ال ات ننقمت  وة هذا التلسير لك  .النمو والتوسع

تطاااور الشاااركات متعاااددة الجنسااايات إساااتراتيجيب رشاااادة بهااادع تقلااايس  :اإلنتالالالاجتقلالالاليا تكالالالاليف  -
تكاليع اإلنتااج عا  طرياق تاوطي  فاروا ماناعيب فاي دول نيا  العوائاد علاى االساتثمار مجزيابي فهاي تقاوم 

 كماي لقيمب الم افبا مرتلعبتقليس تكاليع اإلنتاج وتكاليع النقل المرتلعب بالنسبب لبعض المنتجات  على
نجد ن  الكثير م  الشركات تنقل نشاطاتها إلى الدول التاي تتمياز باوفرة العمالاب وانةلااض مساتوى األجاور 

 ل ساتلادةاإل اافب إلاى ساعي الشاركب ب. نو تل  التي تتميز بوفرة المواد األوليب وكللب الطا اب ووساائل النقال
 إنتاجهااتمالآ فاي كال الشاركات التاي يمكنهاا تقسايم  م  التحليزات الممنوحب في البلد المراد االستثمار فياه

العدياااد مااا  الشاااركات  تساااعىكماااا  ..مثااال ماااناعب األ مشااابي األلبساااب الريا ااايبي االلكترونياااات والسااايارات
 وكمثاال علاى ذلا ي هاو ن  .المتعددة الجنسيب إلى االستلادة م  الموارد الطبيعيب والةام لدى الادول النامياب

  .اللرنسيب منت  في نن والي الكامرو ي الكون وي ال ابو  نو نيجيريا elfم  بترول شركب الع  11%
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ر لكي تنت  شتثمار األجنبي المباستقوم باالوتعني ن  المؤسسب  :االستفادل من افتصاديات الحجم -
التكااليع الثابتاب ياتم تقسايمها علاى عادد  ضبعا إنتاجهاا حيا  ن ةلاض تكااليع باذل  يمكنهاا و حجما كبيرا 

  .نلقات البح  والتطوير اهت   مثل يسهم في ةلض متوسط التكللب لكل وحدة منتجبنكبر م  المنتجات 

يااتم تباااادل . رغبااب بعااض المسااتثمري  فااي الحلاااظ علااى األسااواق األجنبيااب ماا  المنافسااب :الحمايالالة -
الةبرات اإلداريب والتسويقيب والبح  والتطوير داةل الشركب األم وفروعها بالدول الم يلب منعاا ما  تسارد 

 .االبتكارات الحديثب ألطول فترة ممكنب وكذل  الحد م  التقليد
 

الكثياار ماا  الدراسااات حاولاات شاارد الةيااار بااي  االسااتثمار األجنبااي  :االحتكاريالالةالميالالزل اسالالتلمل  -
الشااركب تملاا  مزايااا تساامآ لهااا  بااأ  دير نو ماانآ تااراةيس لشااركات نجنبياابالمباشاار واإلنتاااج محليااا ثاام التماا

وةلمات الدراساات إلاى . بو ع في السوق منت  مميز يل له المساتهلكو ي نو ن  تنات  ن ال ما  منافسايها
امااات   الشاااركات لميااازة احتكاريااااب كاااامت   الرنسااامال نو التكنولوجيااااا نو الةبااارات اإلدارياااب نو الع مااااب ن  

التجاريب وبراءات االةترااي يدفعها إلى تعزيز مو لها االحتكاري إذا ما  امات ب نتااج نلاس المنات  فاي دولاب 
  .نةرى

 

تشاجيع شاركاتها علاى االساتثمار ب الادول ضتقوم بعا: السياسة االفتصادية لبعم الدول المتقدمة -
نااه يااؤدي إلااى فااتآ نسااواق جدياادة نعدياادة علااى ا تمااادها الااوطنيي إذ  فااي الةااارج باعتبااار ننااه يعااود بلوائااد

بعااض ن   حياا . نمامهااا وزيااادة حجاام تجارتهااا الدوليااب وتااأمي  حمااولها علااى المااواد الةااام بأسااعار معتدلااب
الحكومات في بلدا  الماوط  تمادر سياساات ما  نجال تشاجيع المحلياي  باالساتثمار المباشار فاي الةاارجي 

مااث  النمااو السااريع لاابعض . إنتاجهاااكمااا ن  هنااا  تطااورات تاادفع بالشااركات فااي البلاادا  الناميااب إلااى تاادويل 
مادة ت ةارجياب الزماب بح  ع  ماوارد و ها تتشركانمبحت ي حي  (كالمي  والهند)ب اال تمادات الناشئ

وفااااي المقاباااالي فاااا   اإلماااا حات وسياسااااات التحاااارر فااااي البلاااادا  الناميااااب تةلااااق فرمااااا عدياااادة  .لتوسااااعها
  .لاع  طريق ةمةمب نمول ومؤسسات مملوكب للدولب على سبيل المثل ستثمار 

تقااوم الشااركات حلاظااا علااى  اادراتها التنافساايب بتبنااي  :تحركالالات المنافسالالين بالسالالوق األجنبالاليإتبالالاب  -
فعلااى ساابيل المثااال  ااد تقااوم . دفاعيااب بمجاااراة منافساايها فااي مااد وتطااوير نسااواق جدياادة بالةااارج إسااتراتيجيب

ماا  األمثلااب . شااركب بيبسااي كااوال بلااتآ مماانع فااي دولااب مااا ألنهااا إذا لاام تلعاال ذلاا  فسااتلعله شااركب كوكاااكوال
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ي وهي واحدة م  ث   شركات نمريكيب كبارى فاي ماناعب (chrysler)رايزلر على ذل ي ا طرار شركب ك
السياراتي ونتيجب عدم تمكنها م  الو وع نمام كل م  شاركب فاورد وشاركب جنارال موتاورز اللتاا  تمارساا  

ممااا دفااع الشااركتا   المااناعب ذاتهااا فااي السااوق الوطنياابي إلااى االسااتثمار المباشاار فااي دول نوروبااا ال ربياابي
 1.المذكورتا  ني ا إلى إنشاء فروا لهماي وشركات تابعب في المنطقب الج رافيب ذاتها

يل اال األجانااد االسااتثمار األجنبااي المباشاار علااى االسااتثمار غياار المباشااري نظاارا لمااا يااوفره ماا   -
ت المالياب فاي الادول النامياب عادم تاوفر المعلوماانناه لاإلدارة المباشرة والر ابب علاى الرنسامالي باإل اافب إلاى 

 . فيهار شغير المبايتجند المستثمرو  االستثمار  ع  األسواق الماليب والمةاطر المتملب بها

ستقماااائيب التاااي ا اااطلع بهاااا األونكتااااد والمنظماااات الشاااريكب بشاااأ  شاااركات ويتباااي  مااا  الدراساااات اال
وياادةل فااي ذلاا  تنويااع )بااالمعنى الواسااع االسااتثمار المااادر ماا  البلاادا  النامياابي ن  التوسااع فااي األسااواق 

كا  اللائدة التي تذكر نكثر م  غيرها التي تعود على الشركات عبر الوطنيب للبلادا  النامياب ما  ( األسواق
الشاركات ا تياب ما  البلادا   هااومن. تليها المكاسد ما  حيا  الكلااءة يالستثمار األجنبي المباشر المادرا

ي ثال  نكبر 5112التي نمبحتي في عام  ينعمالها على المستوى العالميسيع الناميب التي نجحت في تو 
 2.شركب م  شركات مناعب اإلسمنت في العالمي محققب نكثر م  ثلثي مبيعاتها في البلدا  المتقدمب

مما سبق يمكننا التمييز بي  االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات التقليديب؛ وهو االستثمار الذي 
موارد الطبيعيب م  بترول وغيره م  الثروات المعدنيبي حي  تقوم الشركات متعددة الجنسيات يست ل ال

واالستثمار األجنبي المباشر الذي يبح  ع  . ألملدولب اب نتاج منتجات الموارد الطبيعيب التي تلتقدها ا
ف   الشركات العم  ب في نغلد  وبناءا على ذل ي. السوق نو العمل الماهرالنلاذ إلى ليع نو اتقليس التك

ومعظم االستثمارات التي تتم بدول شرق  يالدول العربيب تهدع إلى است  ل واستنلاذ الثروة البتروليب
في حالب و  3.م  توافر العمالب الرةيمب والماهرة بتل  المنطقب االستلادةوجنود شرق اسيا تكو  بدافع 

مثل ةدمات )ب إلى إيجاد زبائ  لتروي  المنتجات المتةممب الشركات الهنديب عبر الوطنيبي ف   الحاج
ما الشركات ن. الدافعا  الرئيسيا  لعمليب التدويل واالفتقار إلى الروابط الدوليب هما (تكنولوجيا المعلومات

                                                           
1
 28ص .مرجع سابق. دريد محمود السامرائي .د  

2
 .93ص. 3003. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  

3
 .88، 82ص. مرجع سابق. رضا عبد السالم. د  
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فهي منش لب لل ايبي شأنها في ذل  شأ  نظيراتها م  نمريكا ال تينيبي بمسألب  عبر الوطنيب المينيب
 1.الحواجز التجاريبتجاوز 

 :استراتيجيات الشركات المتعددل الجنسيات -ثانيا

تلجااأ الشااركات المتعااددة الجنساايات إلااى تاادويل نشاااطاتها فتعتمااد اإلسااتراتيجيب التااي ماا  شااأنها تحقيااق مزايااا 
 . للشركبي فتةتار بي  اإلستراتيجيب العموديب واإلستراتيجيب األفقيب

 : اإلستراتيجية األفقية -1

ني ننهاا تنات  األفقيب بنلس النشاط فاي البلاد الم ايع والبلاد األماليي  اإلستراتيجيبالشركب م  ة ل  تقوم
ي نلااس الساالعب نو الةدمااب عباار فااروا عدياادة متوطنااب فااي عاادة دولي كاال فاارا يقااوم ب مااداد السااوق المحلااي

: ي المباشار األفقاي وهمااعاام   يؤدياا  إلاى االساتثمار األجنبا. وتتميز باستق ليب اللروا ع  الشركب األم
تهدع الشركب ما  . ي وا تماديات الحجم...(حواجز جمركيبي تكاليع نقلي إجراءات إداريب)عوائق التجارة 

باراءات )تسات ل ميزتهاا الةاماب ل الم ايعاإلستراتيجيب إلاى الوماول إلاى الساوق المحلياب للبلاد هذه ة ل 
تكللاب  ال الذي يعطيها ميزة ةامب يكو  ذوهذا األم يالدوليعلى المستوى ( االةترااي المهارات والع مب

التحكايم باي ي ما   علاىمبادن هاذا الشاكل ما  االساتثمار األجنباي  ويقاوم. ثابتب وال يحتاج إلى ن  يت ااعع
ةدمب سوق ةارجي عبر فرا إنتاجي   ورغم ن. وم  جهب نةرى مزايا البلد الم يع يجهب تكاليع اإلنتاج

هاااذه التكااااليع ت ااااع إلاااى التكااااليع الثابتاااب والمت يااارة  يبااادل التمااادير ياااؤدي إلاااى تكااااليع إنشااااء إ اااافيب
ل نتاااجي ولكاا  فااي المقاباال تسااتليد الشااركب ماا  ا تماااديات تكاااليع النقاال والتعريلااات الجمركياابي باإل ااافب 

 .ل سريعب لت يرات الطلدردة فعالحمول على إلى تقليس مدة التسليم و 

 : اإلستراتيجية العمودية -2

تتجاااه الشاااركب تحااات  ااا ط المنافساااب الدولياااب إلاااى نقااال بعاااض ننشاااطتها إلاااى بلااادا  نةااارى بهااادع تةلااايض 
 . تكاليع اإلنتاج وذل  حسد مزايا كل دولب م يلبي ويتةمس كل فرا في جزء م  سلسلب القيمب

                                                           
1
 .23ص. 3003. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  
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ترتكز ي إنتاجيبفروا  إنشاءالعموديب إلى تةليض التكاليع ع  طريق  اإلستراتيجيبتهدع الشركب م  وراء 
علاااى تةماااس وحااادات اإلنتااااج وعلاااى تباااادل سااالع وسااايطب ومنتجاااات نماااع ممااانعب باااي  الشاااركب األم 

استةدام تكنولوجيا وتقنيات فاي اإلنتااج غيار متماثلاب يسامآ باالساتلادة ما  المزاياا النسابيب كما ن  . واللروا
 .نتاجم  مراحل اإلل ا تماديات الحجم في كل مرحلب لكل بلد واست  

يكااو  حياا   يحااد  االسااتثمار األجنبااي المباشاار العمااودي عنااد التحكاايم بااي  تكاااليع اإلنتاااج بااي  عاادة دول
هذه التجزئاب تحاد  بهادع اسات  ل  ياالستلادة م  االةت فات في تكاليع عوامل اإلنتاج وهاألول الدافع 

يشارد إلاى حاد كبيار وهاذا  يدي إلاى فرو اات فاي تكااليع اإلنتااجبي  المزايا النسبيب للدول التي تؤ  اللرو ات
 .ود ني  اللجوة التكنولوجيب كبيرةاالستثمار بي  الشمال والجن

مثاال شاركب ماناعب السايارات األمريكياب  Mucchielli (0889)تراتيجيب العموديبي ذكار سوكمثال على اال
Ford  بهاادع تجنااد الحااواجز الجمركيااب المرتلعااب  0812التااي  اماات ب نشاااء مماانع تجميااع فااي كناادا عااام

الساااايارة "وفااااي الثمانينااااتي بااادنت الشاااركب تمااااارس إساااتراتيجيب كونياااب ب نتاجهاااا . علاااى المنتجاااات الممااانعب
تجميااع النهااائي ي فأماابحت تقااوم بالنشاااطات الكثيلااب التكنولوجيااا فااي انجلتاارا ونلمانياااي نشاااطات ال"العالميااب

 .والزةرفب التي تحتاج إلى تكنولوجيا ن ل في اسبانيا
الشركب متعاددة الجنسايات تنشائ فارا فاي بلاد نجنباي إذا كانات تكااليع وفي ظل اإلستراتيجيب العموديب ف   
 لهااذا تمياال الشااركب إلااى إ امااب األنشااطب الكثيلااب اليااد العاملااب فااي الاادول ياإلنتاااج ن اال بالنساابب للبلااد األماالي

ماث ي رسام وتماميم حاذاء ريا اي ياتم فاي بلاد ف. الناميبي واألنشطب الكثيلاب التكنولوجياا فاي الادول المتقدماب
غنيي والتجميع في فرا في دولب ناميب مااي وهاذا يتوافاق ماع تقسايم العملياب اإلنتاجياب داةال الشاركب متعاددة 

ونكااو  هنااا بماادد . جااارة بااي  اللاارواالجنساايات حسااد المياازة النساابيب للاادول المشاااركب فااي التبااادل عباار الت
 .االستثمار العمودي

فمال نو تجزئاب "ي تقاوم الشاركب باالساتثمار األجنباي العماودي عنادما يحاد  Markusen (0882)حسد 
تجزئب سلسالب "يل ل تسميتها  Krugmanي "تلتيت اإلنتاج"يسميها  Freenstra ."ج رافيب لعمليب اإلنتاج

 délocalisation.1 "إعادة توطي "يل ل  Leamer (0880)ي "القيمب

                                                           
1
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Mucchielli  وMayer (5112) ميزا باي  السالعب الوسايطب والمنات  النهاائي فاي التلر اب باي   م  جهتهما
يماابآ ماا  المليااد  الشااكلي  ماا  االسااتثمار األجنبااي المباشاار مباارزي  ننااه عناادما يكااو  نقاال الساالعب مكللاااي

محلايي وهاذا ياؤدي إلاى االساتثمار األفقايي حيا   إنتااجيتموي  المستهلكي  في مةتلع الدول ما  ممانع 
في حي  ننهي عندما تملا  الشاركب فروعاا فاي دول مةتللابي يمكنهاا . يتم إنتاج نلس السلعب في دول مةتللب

وتقوم ب نتاج سلع وسيطب والسالعب النهائياب فاي دول مةتللاب ما  نجال االساتلادة  است  ل االةت فات بينهاي
 . م  المزايا النسبيب للدول

  :وافع االستثمار األجنبي المباشر: رابعالمبحث ال

 :التوزيع القطاعي والجلرافي : ب األولالمطل

العشااريات األةياارةي فقااد  ت اااعلت إ  نهميااب االسااتثمار األجنبااي المباشاار  ااد تزاياادت بشااكل معتباار ةاا ل 
 0221ملياار دوالر إلاى  0230ي  حيا  ننهاا انتقلات ما  5111و 0811مرة بي   011تدفقاته بأكثر م  

ي زادت العمالااب فااي اللااروا األجنبيااب للشااركات عباار الوطنيااب زيااادة  ارباات ث ثااب 5111عااام . مليااار دوالر
عاادل ندنااى ماا  معاادل نمااو الرماايد ماا  االسااتثمار ي وا   كااا  ذلاا  بم0881كاناات عليااه فااي عااام  نمثااال مااا

ندى إل اء القيود الجمركيب نماام حركاب السالع والةادمات وكاذل  عوامال اإلنتااجي إلاى و د . األجنبي المباشر
تحليز بشكل كبير انتقال نشاطات الشركات بحثا ع  تمو ع نكثر مردوديب ع  طريق االستلادة م  المزاياا 

 . الخ...بعي  االعتبار مجموعب م  العوامل اإلستراتيجيبي الماليبي اال تماديبالةامب بذل  المو ع اةذة 

قااد كاناات الشااركات العاملااب فااي القطاااا في المباشاارة نمااا فيمااا يةااس التوزيااع القطاااعي ل سااتثمارات الدوليااب
وتراجعاات  األولااي تسااتحوذ علااى نكباار حمااب ماا  االسااتثمارات األجنبيااب المباشاارة فااي نوائاال القاار  العشااري ي

حمااتها فااي سااتينات القاار  بساابد موجااب التحاارر التااي شااهدتها الاادول النامياابي سااجلت حمااب  طاااا الاانلط 
 5112غياار ننااه منااذ . وال اااز واسااتةراج المعاااد  فااي االسااتثمار األجنبااي المباشاار العااالمي انةلا ااا كبياارا

الثالا  نهمياب متزايادةي حيا   يشاهد القطاااكماا .  رجعت حمتها لترتلع بسبد ارتلاا نسعار المواد األولياب
ي ومالت هاذه النسابب 0881م  االستثمارات األجنبيب المباشارة سانب  %00.0ننه بينما كا  يجذد حوالي 

فاي  %00وشكلت المناعب القطاا الثاني األكبري ولك  حمتها انةل ت م   5112.1سنب  %01إلى 
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ماا  الرماايد ماا   %01ل عاا  ي بينمااا  لاات حمااب القطاااا األو 5112فااي عااام  % 21إلااى  0881عااام 
ماالي حماب الماناعات االساتةراجيب ما  إج نما. االستثمار األجنبي المباشر الداةل على المعيد العالمي

علماا ننهاا كانات تانةلض مناذ  5112و 5111االستثمار األجنبي المباشر فقد زادت شيئا ما باي  العاامي  
 1. الحرد العالميب الثانيب

شااااركب نم ونكثاااار مااااا   11111ي فاااا   العاااااالم يشاااامل علااااى نحاااااو 5110لساااانب  حسااااد تقااااديرات األونكتااااااد
ترليوناات  0.2بل ت نحو  5112فرا نجنبيي ون  القيمب الم افب التي ندرتها هذه اللروا سنب  111111

ترليونااات دوالر تهاايم   0مليااو  شااةس وماادرت ساالعا وةاادمات بقيمااب تجاااوزت  05دوالر ووظلاات نحااو 
شااركب ماا  الشااركات عباار  92ن واليابااا ي التااي هااي مااوط  .م.تحاااد األوربااي والااوعليهااا بلاادا  الث ثااي اإل

نلمانيااا وفرنسااا والمملكااب المتحاادة )وهنااا  ةمسااب بلاادا  . 5110الوطنيااب المائااب الرائاادة فااي العااالم فااي عااام 
شركب منها هاي ما   22شركب م  الشركات المائب الرائدةي في حي  ن   12هي موط  (  ن واليابا .م.والو

االتحااااد األوروباااي ونهااام الماااناعات التاااي تمارساااها هاااي ماااناعب السااايارات تليهاااا ماااناعب المستح ااارات 
شاركات ما  اال تماادات النامياب فاي  2كانات هناا   5110غيار نناه فاي عاام . الميدالنيب ثم االتماالت

 2. ائمب الشركات عبر الوطنيب المائب الرائدةي ومقراتها في اسيا

ي فاا   غالبيااب الشااركات عباار الوطنيااب 5111شااركب لعااام  011يااب لقائمااب نكباار ماا  حياا  التركيبااب القطاع
 Ford Motor Compagny, Toyota Motorوكانات شاركات . األكبار تعمال فاي  طااا التمانيع

Corporation, General Electric غيار ن  الشاركات عبار الوطنياب . ما  باي  نكبار شاركات التمانيع
شاركب  50فكاا  ثماب . شركب 011حت تزيد باطراد نميبها بي  نعلى التي تعمل في  طاا الةدمات ما بر 

 0882.3شركب في عام  00ي مقابل 5119مدرجب في  ائمب عام 

ي بل اات تاادفقات االسااتثمار األجنبااي المباشاار الداةلااب والةارجااب ذروتهاااي وكااا  ذلاا  ةامااب 5111فااي عااام 
لعائااادات المعااااد اساااتثمارها نتيجاااب لااااا ابسااابد عملياااات االنااادماج والشاااراء عبااار الحااادودي وني اااا بسااابد ارت

 .مستوى هذه العائدات رتلااال

                                                           
1
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 (بمليارات الدوالرات) .5119-0882. تدفقات االستثمار األجنبي الوارد: 5الجدول ر م

  5991-
0222 

0222 0222 0221 0222 0222 0222 0229 0252 

 1544 1117 1.75.4 1751.1 14.1.1 ...75 5.4.7 7.7.5 5.0.7 العالم

االقتصاااااادا  
 المتقدمة

7.4.7 ..1.. 414.5 .1..1 755.1 1.71.. 7.5.. .0. .05 

االتحااااااااااااااااااااااااد 
 األوروبي

.10 577.4 55... 471.4 770.. 145.. 70..7 .75 .11 

 - - 54.4 55.7 7.. 5.1 5.1 ... ..4 اليابان

الوالياااااااااااااااااااا  
 المتحدة

1.7.5 7..1 1.7.1 104.1 5.5.1 551.5 .1..1 - - 

 االقتصاااااادا 
 النامية

111.. 114 570.4 .57.. 4...1 757.. .50.5 711 754 

 77 0. ..15 7.5. 75.1 1.5. 55.1 50.7 7 إفريقيا

أمريكااااااااااااااااااااااااااااا 
الالتينيااااااااااااااااااااااة 

 والكاريبي

55.7 47.1 77.1 55.1 7..5 155.7 1...4 141 177 

جنااوش شاار  
 آسيا

51 54.5 .7.7 .7.. 77 .7.7 77.7 45 7. 

 .5118تقرير االستثمار العالمي . األونكتاد(: 5119-0882): الممدر
 .5100تقرير االستثمار العالمي . داألونكتا: 5101ي  5118          
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 (بمليارات الدوالرات) .5119-0882تدفقات االستثمار األجنبي المباشر المادر : 2الجدول ر م

  5991-
0222 

0222 0222 0221 0222 0222 0222 0229 0252 

 .1.5 1151 1175.5 7..514 7..1.7 157 ..757 4...7 505.1 العالم

االقتصاااادا  
 المتقدمة

.5... 705.5 577.1 545 1175.7 1107.7 170..7 171 7.7 

االتحااااااااااااااااااااااد 
 األوروبي

41..7 517 .55.. .07.5 .75.5 1550.7 744.7 .74 41. 

 - - 151 7..5 ..70 47.1 1. 51.1 57.1 اليابان

الوالياااااااااااااااااا  
 المتحدة

157.7 157.4 574.7 17.4 554.5 .51.4 .11.1 - - 

االقتصاااادا  
 النامية

54.7 47.7 150.4 155.5 517.. 517.7 575.5 551 .51 

 5 . ..7 ..10 5.5 ..5 5.1 ..1 5.4 إفريقيا

أمريكااااااااااااااااااااااااااا 
الالتينيااااااااااااااااااااة 

 والكاريبي

51.1 51.. 51 .. .... 71.5 ...5 4. 5. 

جناوش شار  
 آسيا

10.5 7.. 15 11.1 5... 47.1 .5.1 45 7. 

 .5118تقرير االستثمار العالمي . األونكتاد(: 5119-0882): الممدر
 .5100تقرير االستثمار العالمي . داألونكتا: 5101ي  5118          
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   :المتقدمة اتيفتصاداالاالستثمار األجنبي المباشر في  :ثانيالمطلب ال

مةازو  االساتثمار يت آ ن  البلدا  المتقدمب تسيطر علاى الحماب األكبار ما   م  ة ل الجدول السابقي
والشاراء عبار الحادود فاي  االنادماجبسابد تزاياد عملياات وذلا  في كل السنوات المدروساب األجنبي المباشر 

مااا  المةااازو   %20.08حيااا  حمااالت علاااى نسااابب . هاااذه الااادول باإل اااافب إلاااى معااادالت النماااو العالياااب
ي بل ااات تااادفقات االساااتثمار األجنباااي المباشااار 5112فاااي . 5111سااانب  %09.00ي 5119العاااالمي سااانب 

ي و اد 5110مقارناب بعاام  %09مليار دوالر ني ما يمثل زيادة بنسابب  002.0الوافدة إلى البلدا  المتقدمب 
تقدمابي حلزت عمليات االندماج والشراء عبر الحدودي السيما تل  التي تشار  فيها الشركات في البلادا  الم

 %99بنسابب  5112فقد ارتلعت  يمتهاا سانب . الزيادات التي سجلت مؤةرا في االستثمار األجنبي المباشر
وتشامل الزياادة فاي نشااط االنادماج والشاراء عبار  %51ي وارتلاع عادد المالقات بنسابب 5110مقارنب بسنب 

  5112.1ي عام الحدود العديد م  الملقات الرئيسب التي حلزها جزئيا انتعاش البورمات ف

الثلثااااي  تقريبااااا ماااا  رؤوس األمااااوال تاااام اسااااتثمارها فااااي الاااادول ماااا  ةاااا ل الجاااادولي  السااااابقي ي ن حااااظ ن  
كماا ن  هناا  بعاض الادول . المناعيبي والثل  في الدول الناميب نو في طرياق النماو نوفاي مرحلاب االنتقاال

ي 5101حساد تقريار التنمياب لسانب و . لبالناشئب التي تحتل مراتد مهمب في الترتياد العاالمي للادول الم اي
م  االستثمار األجنبي المباشر يتركز في نمريكا الشماليبي نوروباي اليابا ي والدول الناميب  %01ما يقارد 

وتتكاو   ما  المةازو  العاالمي ل ساتثمار األجنباي المباشار %02سبعب دول فقط تساتقبل لوحادها . 01%
تسااتقبل ثاا   ماارات نكثاار ماا  مجمااوا الاادول الناميااب وهااي بااذل  تحتاال ن .م.الااو. نساسااا ماا  دول مااناعيب

المرتباب األولااى فااي ترتيااد الادول األكثاار اسااتقباال ل سااتثمار األجنبااي المباشاري بينمااا تحتاال المااي  المرتبااب 
 . م  المةزو  العالمي ل ستثمار األجنبي المباشر %05الثانيب حي  تستقطد 

ي ساااواء باعتبارهاااا متلقياااب ل ساااتثمار 5101مياااب ازدادت بقااادر نكبااار فاااي ات النايغيااار ن  نهمياااب اال تمااااد
ومع تحول اإلنتااج الادولي وكاذل ي فاي ا وناب األةيارةي . األجنبي المباشر نو باعتبارها مستثمرة في الةارج

ات االنتقالياابي تقااوم الشااركات عباار الوطنيااب علااى يات الناميااب واال تمااادياالسااته   الاادولي نحااو اال تماااد
فقااد . حااو متزايااد باالسااتثمار فااي المشاااريع المحققااب للكلاااءة والمشاااريع الباحثااب عاا  السااوق فااي هااذه البلاادا ن

اتي ألول ماارةي مااا يقااارد نمااع التاادفقات العالميااب الداةلااب ماا  االسااتثمار األجنبااي يتلقاات هااذه اال تماااد
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جنبااي المباشاار فااي وكااا  نمااع نعلااى عشاارو  ا تمااادا م اايلا ل سااتثمار األ.  5101المباشاار فااي عااام 
 1.ات انتقاليبيات ناميب نو ا تماديمكونا م  ا تماد 5101عام 

 :ات النامية واالنتقاليةياالفتصاداالستثمار األجنبي المباشر في : لثالمطلب الثا

فاي التساعينات  ما  إجماالي االساتثمار العاالميي %51في الثمانينات كانت الدول النامياب تساتقطد حاوالي 
يت ااآ ماا  الشااكل ن  عاادد  لياال ماا  الاادول الناميااب اسااتقطد معظاام و  .%52.11 إلااى ارتلعاات هااذه النساابب

فارغم ن  حماب األساد فاي تادفقات االساتثمار . االستثمار األجنبي المباشر الذي استلادت منه هاتاه البلادا 
  المتقدمابي غيار نناه تباي  تزاياد عادد األجنبي المباشار العاالمي تعاود إلاى شاركات عبار وطنياب تابعاب للبلادا

وهااذا راجااع . ات الناميااب واالنتقالياابي ةامااب البلاادا  ا ساايويب النامياابيالشااركات عباار الوطنيااب ماا  اال تماااد
إلاااى تاااأثير العولماااب علاااى ا تماااادياتهاي والسااايما تزاياااد المنافساااب واللااارس الدوليااابي ورغباااب هاااذه الااادول فاااي 

التاي شاهدتها هاذه الادول والتاي تهادع إلاى تطبياق سياساات  اإلما حاتو االندماج فاي اال تمااد العاالميي 
التحرياار واالنلتاااد علااى المنافسااب الدوليااب فااي األساااواق الداةليااب والةارجياابي لهااذا فاا   االسااتثمار األجنباااي 

 .المباشر نمبآ يمثل عنمرا مهما م  عنامر استراتيجيات الدول الناميب

ات الممادري  ياألجنبي المباشر المادر إلى عدد  ليل ما  اال تمااد وتعود نسبب كبيرة م  هذا االستثمار 
لك  شركات م  عدد متزايد م  البلدا  ترى ن  ثمب حاجب الستكشاع فرس االساتثمار فاي الةاارج للادفاا 

ات الناميااب واالنتقاليااب يفقااد بلااغ االسااتثمار األجنبااي المباشاار ماا  اال تماااد. عاا  و ااعها التنافسااي نو بنائااه
و ادرت  يماب رمايد . ما  التادفقات الماادرة فاي العاالم %01ي ني نحاو 5112دوالر في عاام  ارملي 022

تريليااو  دوالر فااي عااام  0.0ات الناميااب واالنتقاليااب دياالسااتثمار األجنبااي المباشاار المااادر ماا  اال تماااد
والشراء عبر  االندماجكما ارتلع نميد هذه البلدا  م  عمليات . م  المجموا العالمي %02ي نو 5112

 %2ي وما  5112سانب  %02إلى  0891سنب  %0الحدود على المعيد العالميي م  حي  القيمبي م  
ماااا  حياااا  عاااادد الماااالقات المبرماااابي وت اااااعع العاااادد اإلجمااااالي للشااااركات األم فااااي البرازياااال  %01إلااااى 

علاى  02111إلاى نكثار ما   2111والهنادي ما  ن ال ما  ( الماي )وجمهوريب كوريا والمي  وهونغ كوناغ 
 2.مدى العقد المنمرم
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ات ا ةذة في الظهور كممادر ل ستثمار األجنبي المباشري ف  يزال يورغم ن  هنا  المزيد م  اال تماد
م  جناود إفريقياا فاي نفريقيااي : يوجد تركيز عال نسبيا للبلدا  التي تنشأ فيها كبرى الشركات عبر الوطنيب

ويقال التركياز . تينيبي وم  االتحاد الروسي في رابطب الدول المستقلبوم  المكسي  والبرازيل في نمريكا ال 
ات األربعااب الحديثااب العهااد بالتماانيعي إلااى جانااد تايلناادا والمااي  وماليزيااا يفااي اسااياي حياا  توجااد اال تماااد

كاذل  تزاياد عادد الشاركات . والهندي وهي بلدا  الموط  لعدد متزاياد ما  الشاركات التاي توساعت فاي الةاارج
فعلاى . ات الناميب واالنتقاليب التي ترد في  وائم نكبر الشركات في العالميالوطنيب الكبرى م  اال تماد عبر

ات مدرجااب فااي يشااركب ماا  هااذه اال تماااد 08ي سااوى 0881ساابيل المثااالي لاام يكاا  هنااا ي فااي حاادود عااام 
 1.شركب 01إلى  5112ي وارتلع هذا العدد بحلول عام Fortune 500تمنيع 

بي  الدول الناميب التي تتمدر  ائمب البلدا  المتلقيب ل ستثمار األجنبي المباشري ظلت المي  تحتل  وم 
كماااا ن  دور البلااادا  النامياااب واالنتقالياااب كمماااادر ل ساااتثمار األجنباااي المباشااار اةاااذة فاااي . المرتباااب األولاااى

 051.1مانينااتي فقاد بلاغ حجمهاا فبعد ن  كانت التدفقات م  هذه اال تمادات  ئيلب جادا فاي الث. الزيادة
 .5112مليار دوالر سنب  090و 5119مليار دوالر سنب 

ندى ارتلاااا نسااعار الساالع األساساايب إلااى اجتااذاد المزيااد ماا  االسااتثمارات الدوليااب المباشاارة إلااى افريقيااا كمااا 
عياااب ي ومااا  باااي  الجهاااات الرئيسااايب المساااتقطبب لاااه كثيااار مااا  منتجاااي الماااوارد الطبي5119و 5111سااانتي 

غياار ن  .  رابااب ثلاا  هااذه االسااتثمارات اإلفريقاايويجتااذد الجنااود . وبعااض البلاادا  ال نيااب بالساالع األساساايب
ويشااير تقرياار االسااتثمار لعااام  .يبقااى  ااعيع جاادا إفريقياااوافاادة إلااى حجاام االسااتثمارات األجنبيااب المباشاارة ال

الماااهري ي إ ااافب إلااى انتهاااء نظااام إلااى ن  تجاازؤ األسااواق و ااعع البنيااب األساساايب و لااب العمااال  5110
ي هااي عواماال 5112الحمااس المحااددة بموجااد الترتيااد الةاااس بالمنسااوجات المتعااددة األلياااع فااي عااام 

وتشاااير عملياااات الوماااول إلاااى . سااااهمت فاااي ساااحد بعاااض االساااتثمارات مااا  ماااناعب الم باااس الجااااهزة
ومباادرة " للنماو واللارس فاي افريقياا  انو  الوالياات المتحادة"كما ينس عليه )األسواق على نساس تل يلي 

التااي اتةااذها االتحاااد بذاتااه لجلااد االسااتثمار األجنبااي المباشاار فااي  طاااا المااناعب " ساا دالكاال شاايء إال "
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ويبقااى اجتااذاد االسااتثمار األجنبااي المباشاار الااذي تسااعى إليااه . التحويليااب والحلاااظ عليااه فااي بيئااب متعولمااب
 1.تنافسيب بإنتاجيالقارة االفريقيب يتطلد  درات 

لقد كانت تدفقات االستثمار األجنباي المباشار إلاى جناود وشارق وجناود شارق اسايا عالياب ةا ل السانوات 
و ااد نسااهمت فاي هااذا األداء الااذي سااجلته المنطقاب مجموعااب عواماال شاملت وجااود تمااورات مواتيااب . الساابقب

اإل ليماااايي وتحساااا  بيئااااات  لألعمااااال التجارياااابي وحاااادو  تقاااادم فااااي اتجاااااه المزيااااد ماااا  التكاماااال اال تمااااادي
 .االستثماري ف   ع  عوامل ةامب ببلدا  بعينها

والبااد للنمااو اال تمااادي السااريع فااي جنااود وشاارق وجنااود شاارق اساايا ماا  مواماالب ت ذيااب ودفااع االسااتثمار 
وساااوع تمااابآ المنطقاااب ني اااا نكثااار جاذبياااب . األجنباااي المباشااار المتجاااه إلاااى هاااذه المنطقاااب طلباااا لألساااواق

ندونيسايا وفيتناام تةطاط ل ستثمار األ جنبي المباشر السااعي إلاى الكلااءةي أل  بلادانا مثال الماي  والهناد وا 
 .إلحدا  تحس  كبير في هياكلها األساسيب

إ  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الةارجب م  نمريكا ال تينيب ومنطقب البحر الكاريبي موجهب بماورة 
تليهاا الماناعات التحويلياب القائماب علاى الماوارد الطبيعياب ثام  طااا رئيسيب  نحو الماناعات االساتةراجيبي 

و د تزايدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلاى المنطقاب بسابد تزاياد الطلاد علاى الماوارد  .االتماالت
ريبي زيادة الكبيرة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى منطقب نمريكا ال تينياب والبحار الكاا. الطبيعيب

وعلاااى العماااومي فااا   النماااو اال تماااادي  .نشاااأت بماااورة رئيسااايب عااا  تزاياااد الطلاااد علاااى الماااوارد الطبيعياااب
المستمر وتوفير فرس استثماريب جديدة تبقى تمثل عام  مهما في جاذد االساتثمار األجنباي المباشار إلاى 

 . المنطقب

ي تاؤدي بالشاركات عبار الوطنياب ما  ي فا   نهام الادوافع التا5110حسد تقريار االساتثمار فاي العاالم لسانب 
البلدا  الناميب نحو تدويل عملياتهاي هو ننه مث  في حالب الشركات الهندياب عبار الوطنياب فهاي تساعى إلاى 

الشركات المينيب وتل  التي م  نمريكا ال تينياب تهاتم بمساألب تجااوز . إيجاد نسوا ا جديدة لتروي  منتجاتها
ر الوطنياااب مااا  بلااادا  شااارق وجناااود شااارق اسااايا تبحااا  غالباااا عااا  الياااد الشاااركات عبااا. الحاااواجز التجارياااب

ن  السياسات الحكوميب في بلدا  الموط  دفعات بالشاركات عبار الوطنياب الماينيب والهندياب  كما. الرةيمب
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ب ويكم  السبد في نمو االستثمار األجنبي المباشر الوافاد إلاى الادول النامياب فاي رغبا. إلى تدويل عملياتها
 .اق السريعب النموفي النلاذ إلى األسو الشركات 

كثيارا نتيجاب األزماب اال تمااديب والماليابي حيا  ارتلعات  تاأثرت تادفقات االساتثمار األجنباي المباشار كما ن 
ما  االساتثمارات العالمياب  %02ات النامياب واالنتقالياب التاي حظيات دياالستثمارات الموجهب إلى اال تمااد

 .لمتقدمبوانةل ت في الدول ا 5119سنب 

وتبقااى  اادرة ني دولااب علااى جااذد المااوارد الماليااب األجنبيااب تتو ااع إلااى حااد بعيااد علااى  اادرتها علااى تااوفير 
فقااد . الشااروط وظااروع نف اال لحساا  اساات  ل هااذه المااوارد ماا  حياا  تااوفير العائااد والساايولب واألمااا  لهااا

  اال تماااديات القوميااب كمااا ن ينماابحت العولمااب كلمااب الساار علااى المسااتوى اال تمااادي ةاا ل التسااعينات
نساهم الادم  المتوامال للشاركات عا   كماا. مارت با  تاردد وبتلقائياب نكثار انادماجا فاي اال تمااد العاالمي

القاااوي الاااذي ساااجله االساااتثمار  االرتلاااااوالشاااراء عبااار الحااادود إساااهاما كبيااارا فاااي  االنااادماجطرياااق عملياااات 
 .األجنبي المباشر على نطاق العالم
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 :الفصل خاتمة

مااا ياادره ماا  اثااار إيجابيااب علااى التنميااب اال تماااديب تزايااد نهميااب االسااتثمار األجنبااي المباشاار يرجااع إلااى إ  
واالجتماعيبي كما ننه يلعد دورا مهما في إمداد الدول باألمول المةتللب كالرنسمال والتكنولوجياي والقدرات 

لكا  رنيناا نناه  اد يكاو  لاه اثاار سالبيب . والتوزياع العالميابيمكنها م  االتماال بشابكات اإلنتااج و  يالتسييريب
يكاو  انادماجها فاي اال تمااد العاالمي  وهكاذاي تجعلاه يتناساد ماع مةططاات التنميابسياساات إذا لم تسبقه 

 .إيجابي

سااتثمار األجنبااي المباشااري نةلااس إلااى ننااه ال توجااد نظريااب لنظريااات التااي تتطاارق ل ماا  ةاا ل دراسااتنا ل
ث ثااب ننااواا ماا   ي وةلماانا إلااى ننااه يوجاادكاماال ألسااباد االسااتثمار نو نشااكالهع إعطاااء شاارد واحاادة تسااتطي

مياازات ةامااب بالشااركبي مياازات ةامااب بالدولااب الم اايلب ومياازات التاادويل نو تلاا  التااي : المحااددات وهااي
  .تجعل الشركب تل ل االستثمار المباشر في الةارج على االستثمار غير المباشر

رنينااا فااي اللماال السااابق ن  ماا  نهاام نساباد  يااام الشااركات باالسااتثمار األجنبااي المباشااري البحاا  عاا   كماا
يار نناهي هناا  غ. ي البح  ع  الكلاءة في األداءي والبحا  عا  األساواقوالعمالب الرةيمب الموارد الطبيعيب

   .نجل جذد هذه الشركات دوافع نةرى تعلق باستراتيجيات الشركات نو بالحوافز التي تستةدمها الدول م 

الساتثمار األجنباي المباشار تةتلاع حساد األ االيمي فنجاد ن  الادول المتقدماب تسايطر ا  جاذبيب  كما رنينا ن
رغااام ن  )الااادول النامياااب مهمشاااب فاااي العولماااب التاااي تنقلهاااا هاااذه الشاااركات نغلاااد علاااى نكبااار حمااابي وتبقاااى 
كمااا نجااد ن  . الثااالو  والاادول الحديثااب التماانيع بينمااا يتركااز تواجاادها فااي دول( حمااتها فااي تزايااد مسااتمر

توزيع تادفقات االساتثمار األجنباي المباشار غيار متسااويب باي  الادول الناميابي فابعض اال تمااديات الناشائب 
جذد االستثمارات الدوليب المباشارةي بينماا تبقاى هاذه القادرة مهماب ماعبب بالنسابب ألغلبياب الادول في نجحت 

ن  هناااا  بعاااض البلااادا  ذات اال تمااااد ال اااعيع تحتااال مراتاااد متقدماااب وذلااا   نجااادكماااا  .النامياااب األةااارى
المت كها ثروات طبيعيب معتبرةي نو دول ذات ا تماد  وي تحتل مراتاد متاأةرة وذلا  ألنهاا تتباع سياساات 

 .مقيدة ل ستثمارات األجنبيب
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 :تمهيد 

أصببب الشركابببتعدلش البببييتشركلق بببمدلشاقتببب،شوتك ببباشرلىاصبببديدشتا بببدوي دشوتببب ش كببب شركبببيت شوببب ش تمببب،ش
ىشااتمبتشاتعباشوتر ب شراقابدىشتكب شاالمبسشرك    بدلشيأفقبيش.ش مد دلشلب  شرل باا دتشرنلق بلشرك  دابت

ركيت شركقد ماششع ش  شقاد داهدشتك شا تىلدلشأعاتش تيتيماش  الميتش  ش سرمدشركا تىعدشتأص الوت شقق ش
ترك اقي اشا اهيفش  شقال ش مد داهدشركلد اشل  شرل اا دتشرنلق لشرك  داتش  شقال دشكمسشفق شتسركاش

ش.ركلترئ،شأ د هدش  شأمضدشاقيممشركاترفسشرك غتماشللا ر ه

 تا  بببباش اببببترفتشرك ببببترتيشرك  ملمببببادش مببببتشأ ششعدقببببلشكال بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتشلد  مبببباشتىتببببممش لببببم ت ش
ركاببتعدلشأصبب الشا تبب ش بب شركببيت شرك ضببملاشاببتفمتش قببدمش الئببمشكاو ببد شمضبب  شكهببدشرن ببد شترل بباقترتش

فببلش ب شركاغمبترلشفببلشرك مئباشرلىاصببديماشركلدك مبادشأيتعبلشركاببتعدلش البييتشركلق ببمدلشأ شتشش.توترئبيش لسمبا
ش ببب د شرك لتفبببلشركببب اشاببب ش اببب شركتأ ببب د شرك بببديااقدف بببماش بببتشركتأد ببب شرلقابببدللشركببب اشمبببتفتشكهبببدش مبببستشركل

شش.ا اثشأى شو شاقلمضشركاعدكمفش  ش ااهدشوت ش مئاشاالعشىيترلشركايتم شفأص الشركاتعدل

دشوالىاهببببدش دلىاصببببديشركلغترفببببلشالتمببببفشلد  مبببباشرل بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتقاببببدت شفببببلش بببب رشركلصبببب دش
يتر بباشركلتر بب شركاببلشاللبب ش بب شش تمببدلشرك يتلبباشفببلشركلصبب شرك ببد ،در بباقديرشتكبب شركقتشش.ت  اببتراهدشركقتومببا

لب  شرل باا دتشليميتشكرك اييرلشركفلشرك  اثشركادكثشركالتفشوت شمشاشدتىتممش لم شأعاتشلد  ماش  ش مته
 .شوصتشرك لتفالق لشرك  داتشفلشرن

ش

ش

ش
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 .األجنبي المباشر جاذبية االستثمار :المبحث األول

ديشصببتتتتشاا مبباشوتبب شركببيت شكالقببي دىشفببلشرلىاضبب حشم ابب شصببتشأتشاببرك  دشارنلق مببشرلاا دتش ببرلشت شلبب  
تركاببتعدلش الببييتشركلق ببمدلش بب شلهاهببدشالضبب ش ببم شرنىببدكممشا بب شركلببت شركاببلشاقببي هدشركببيت شركلببدك لدش

ف ببببد لشلد  مبببباش.ش  بببدشمللبببب شأىببببدكممش لمقبببباشأعاببببتشلد  مببباش بببب ش مت ببببدشرك ضبببملاشتركاببببلشابببباليمشت بببباتراملماهد
ش.؟تترىلهدشت د لشوتر تهدش؟تااا دتشرنلق لشرك  د رل

ششتعريف جاذبية االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول
 

ش:وت شأقهدشركلد  ماشفلش لهت هدشركلدمم ع شالتمفش

لد  مبباشرنىببدكممشالببتفش أقهببدشركقببيتتشوتبب شلبب  شترلاالببد ش دنقابب ادشركاببتعدلشترناببقد شوبب ش تمبب،شش«
لد  شأىب شأتشأع بتشىبتتشوتب ششأاتشم دتستلتيشوتر  ش اقتواشالل شتىتممش لم دش لض ش  مسراهشركقدصادش

ش 1» .ركاتعدلشتركلدئاللدشتم  حشكهمش دك ادتعاشفلشاقي هدش ق  شقلدحش قاتلا

لد  ماشفلش لي دشركلبدمش ب شلترق هبدشرلىاصبديماشترالا دومباشتركاقدفمباشترك مئمبادشوتب شكت رشركالتمفشما ت،ش 
ع بدش.شتشرك بمدحألد تبادشرك بعد شركمبيشركأقهدشو دتتشو شىيتتشراىتممشوت شر اق د شوتر  شرلقادىشتركتأ ب د شتش

ش.رك تيشركترايشفلش قاتفشرنىدكممشىتممشوتضشرك تيشت ك شن شركلد  ماشاقاتفشفلقالا شر اقيرمشعت اشرا

شش2".ركقيتتشوت شل  شقاد دلشركاتعدلدشت دكادكلشركتأ  د شرلقادلل":شالتفشركلد  ماشوت شأقهدع دشش-

ش قدصببب شركل ببب شركابببلشاتفت بببدشركابببتعدلشرنلق مببباشوببب ش تمببب،شا بببد شالتمبببفشم بببه شىمبببدسشركلد  مبببا ببب رشرك
ش.ركالتمفشقهامش قمدترلشركات م شكتاتعدلمللتقدش  رششدشع دركاعتم شركقدمشكتتأ  د شتا د 

مللبب شت ببتششا ببت،شتكبب شاببيفقدلشركالببدتتش ببم شركببيت شرك قاتلببادش شق ببت ىشركلد  مبباشفببلشاببعتهشرن د ببل مببتشأ
ركاتىلببدلش اببأ شاببيف،شركالببدتتش  قمبباشوتبب شأ ببدسشرك  ببدفاشركاببلشالصبب ش ببم شركببيت شتركالدوبب ش ببم شرنالببدمش

تقتصلشركليميش  شرنتتر،شتكب شأ شرن بسشركق تمباشكتالبدتتشركقدتلمباشاب ياشتكب شتلبتيش.شرلىاصديماشكتيت 
                                                             

1 Attractivité économique : élément de définition. Cabinet d’étude et de communication. 
www.additiv.fr/pdf/attractivite%20eco_additiv.pdf.  Vu le 22 Mars 2011. 
2  IBID. 

http://www.additiv.fr/pdf/attractivite%20eco_additiv.pdf
http://www.additiv.fr/pdf/attractivite%20eco_additiv.pdf
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  مبباشتأ ببمشرن ببسشركق تمبباشفببلشوالىبباشلد  مبباشكاببيفقدلشركالببدتتدشتابب كم شرك  ببدفاش ببم ش قتلببدلشق ببت ىشركلد
شش1.ال متشركالدتتشركيتكما

 داضبببدفاشتكببب شوبببد تلشرك  بببدفاشتالبببمشرلىاصبببديدشفقبببيش بببللشرني مبببدلشركا  مقمببباشتكببب شات بببمعش ابببييرلشتش
لتبب ش بب م شرك اببد دشا ببم شأ شك ات بب شيقبب شركلببتيشكتاببتم شركالببدتاشأاببتشتملببد لشوتبب شف.شركاببيفقدلشركالدتمببا

ع ببدشا هببتشركيتر ببدلشأ شرك اغمببترلشركاببلشال ببتشوبب ش.شتشركاببترئماشكت  بباهتعم ركصببديترلدشنقببهشملعببسشركقببيتش
عببب ك ش.شركقببت ش ابب شركابببيتيشتركتغبباشتركاببدتمؤشرك ابببات شابب اتشتل ببدلش ابببع شتملببد لشوتبب شركابببيفقدلشركالدتمببا

ركابببد دشفبببي شقتومببباشرك مئببباشرك    بببمادشرك التقببباش اتمببباشركالبببدتتشتىمبببدمشرنو بببد شتركل بببديدشاببب اتشتملد بببدشوتببب ش
ركايفقدلشركالدتماشت رش دشوع لش    دلشترىماشت ت دشت رشوع لش مئاش    بماشتيمئباشاقبفشوق باشفبلشتلبهش

ع بببدشاتلهبببلشيتر بببدلشأقببببتىشتكببب شاقبببيمتشرقابببدتشركالدتمببباشكالالدىبببدلشراىتم مبببباش.شالسمبببسشركابببيفقدلشركالدتمبببا
ش2.كتالدتت

شامببثش باا دتشرنلق ببلشرك  دابتيفقدلشرل قب شتىبلشىصببمتشر باقيمشق ببت ىشركلد  مباشفببلشااتمب ش ابييرلشاببتش
اتا  شلد  ماشرك تيشرك ضمفش ي عدقماشرك تيشكاتفمتشركلت شرك ات شكااقم،شوترئيشرل اا دترلشرك  بات قاشفبلش

تع البببببسرلشتضبببببدفمادشمببببب عتش لبببببضش.شركبببببؤ..ركاعتلبببببادشرك ابببببثشتركا بببببتمتدشرك تببببب شرك اتبببببلدشركق بببببت:شراىتبببببمم
 تبببيم دشرقلبببيرمشركىبببتتشركلالىبببدلشركالدتمببباش بببم ش:شكق ببب اشكتالبببدتترلىاصبببديمم دشرك  ملببباشركاعد تمببباشكال ببباا دتش د

 مق ببدشركلتر بب شركاببلشالمبب،شأتشااببيش بب شاببيفقدلش.شركلترئبب،شتاعد بب شرىاصببدياش اقببيمشا ببه شاببيف،شرل بباا دترل
 3.رل اا دترلشركيتكماشرك  داتتشاعت ش  شلهاهدش تا  اش دك  دفاشركلغترفماشأتشركاقدفما

امشرك ابببثشوببب ش ابببييرلشركلد  مببباش ببب ش بببم شوتر ببب شمبببراىتبببممشفبببلش بببيتشس قمببباش لمقببباشتشالعبببسشركلد  مببباشأيريش
ا بب حشركلد  مبباش د بباغال شرك مببستشركاقدف ببماشك ىتببممدشت ببلشاقاتببفشوبب شركاقدف ببماشركاببلشالا ببتشدشع ببدشركاقدف ببما

ش.ود  شكتلد  ماشأتشقدالاشوقهد

رل بباقترتشفببلشرنتضببداشرك مد ببماشالببتفشيت شركلببدكمشا دمقببدشترضببادشوتبب شوببيتش  بباتمدلش ببم شرلضبب تر شتش
ترلىاصبديماشترللا دومبادش بم شركقبيتتشتركبتفتتشت بيىشلببتيتشرك بترتيشرك  ملمباشترك ابتمادش داضبدفاشتكب شيتلبباش

                                                             

 .5555نوفمبر . 3، 5ص. 5555نوفمبر . 79العدد . الكويت .مجلة جسر التنمية. نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة. وليد عبد مواله. د   1
 .4ص. نفس المرجع  2

3 Jean- Louis Mucchielli. Multinationales et mondialisation. Edition du seuil. Paris. 1998. P179. 
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ت بببب رشركالببببدتلشمل ببببتشيتلبببباشلد  مبببباشركببببيت ش دكق بببب اشكتقاببببد دلش.شا ببببتتشرك بببب  اللشركت قمبببباشتر ببببال دلاهد
ش1.نىدكممرلىاصديماشت تش دشملتفش ق  ماشلد  ماشر

ىد لشش)شErnst & Youngرك قايىشرلىاصدياشركلدك لدشأتق لشتمتقغشش(  شلهاشأقتىدش ق  دلش ا شش
 ا ببد ش  اببترلشكا ببد شركلد  مبباشرك قدتقبباشكببيت شركلببدكمشل بباق د شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشا بباقيشعتهببدش

 بب ش:ش شك ل ببتوام ش بب شركلقدصببتاقتم ببدشوتبب شركلعببتتشأ شركلد  مبباش مببتش تلببتيتش بب راهددشكعقهببدشا هببتشع تعبب
لهادشلتيتش دشملتضهشراىتمم؛شت  شلهاشأقتىدشاتام ش لدممتشتقامبدتش تىبعشركابت م دشركابلشااغمبتشا ب ش

ش2.قتاشرك اتتاشأتشقصدئ شرك  اا ت

 :الجاذبية واالقتصاد الجغرافي: المطلب الثاني

عشفمهبدشرك ق قاشركلغترفمباشركابلشما تىبشرلىاصديشركلغترفلشأتش دشم ت،شوتمهشق تماشركا تىعشاهيفشتك ش لتفا
ال ببمتشرقامببدتش لببضشرنقابب اشرلىاصببديماشركا تىببعشفببلشأ ببدع ششتكبب هببيفشاتش.شقاببد شوببت شرىاصببدياش لببم 

وقبيشرقامبدتش عبد شركا تىبعدشنقبهش.ش لمقادش داضدفاشتك شأاتش  هشركقبترترلشوتب شركاق بممشراىتم بلشكالىاصبدي
ع شركقتم بباش ببب شرك تبب شركع مببتشوتببب شتقادلهببددشع ببدشأ شراقابببدىشالضبب شركاببتعدلشتقابببديشفببتتاشكهببدشفبببلشرن ببد

 دكقت ش  شرك  اهتعم شم ياشتك شاقلبمضشاعبدكمفشركققب شتم عب شكت ترىبعشرك  تعبستشفبلش ق قباش لمقباشقي باش
تاببع ششت قببهشفدلىاصببديشركلغترفببلشمهببامشأ د ببدش  اببييرلشرقامببدتشا تىببعشركاببتعدلش.رك تبب ش بب شأىببدكممشأقببتى

  .كاقا اركاتسمعشرك عدقلش

دشوقبي دشرعاابفشأ شأ بمش مبستش1991ىيشامشرىاترحشق تماشرلىاصديشركلغترفلش ب شى ب ش بت شعتت  بد ش بقاشتش
شش3.كاتسمعشرنقا اشرلىاصديماشلغترفمدش لشركا تعسدشفداقادىشما تعسشفلشرك ام ش اع ش تللشكتق ت

ملباشكاصبديمشىبتام ش  بدشىبتتشلد  باش  هشركصتتتشو شركاتسمعشرك عدقلشكاقا اشرلىاصديماشم ع شت ماهبدشعقا
تا عببيش ببب هشركق تمبباشوتببب شأ ش.شدشأتش بببدشم تبب،شوتمبببهشعتت  ببد شرك تعببسشترك ابببم 1قاببتشرك تعببسشتىبببتتش ببدتيت

                                                             

 .44ص. مرجع سابق. بوناب سامية  1
2 Attractivité économique : élément de définition. Cabinet d’étude et de communication. Op cit.  
3 David B.Audretsh & Maryann P. Feldman. Knowledge spillovers and the geography of innovation. 
Prepared for the Handbook of urban and regional economics, volume4. 2003. 
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تكبب شسمببديتشأ  مبباشرك ببي شركع ببتىشتاقتمبباشى  مبباششتررلقببي دىشفببلشرلىاصببديشركلببدك لشتا ببتمتشرك قبب شركااامبباشأي
ش.رنقا اشرلىاصديما

فببلشعاد ببهشش1991وبدمشش Vidal de la Blache ب هشرك قدت بباشكم بلشايمابباشامببثشقلبي دشفببلشأو ببد شتش
أ شأفبببتريشرك لا ببعشمابببلتت ش دكادلببباشتكببب شركال بببعش ببب شألببب شش ببب شقالكبببهشمقابببتحشد"  ببدياشركلغترفمبببدشرك ابببتما"

شش2.رشركال عكع شوتمهمشفلشقلسشركتىلش ترلهاشركصلت دلشرك التقاش ه شدرل الديتش  ش سرمدشاق ممشركل  

 :المؤشرات النوعية لجاذبية األقطار لالستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث

شرلىاصدياش شرك قايى ش ا  شرك  داتد شرنلق ل شرل اا دت شلد  ما ش  تضتا شركيتكما شرك ق  دل شر ا دم ت 
  شأل شاتام شركيت ششويميتركلدك لشأتش ق  اشرن مشرك اايتشأتشرك ق شركلدك لدشقاجشوقهش هتتش  اترلش

  شامثشلد  ماهدشكال اا دترلشركيتكماشر اقديرشتك ش لدممتش الييتش ا شركاقدف مادشركاق ماشرك اتمادشركاتماش
ش:ترلاتأ مش  هشرك  شش ...رلىاصديمادشاعتلاشرنو د دشركالدفمادشعلديتشركليركا

ت لش تمقاشأا الشفلدكماهدشفلشاتام شركيت شا  شلد  ماهدشكال اا دتشرنلق لش:شمسح اآلراءش-أتل
اللتهمشملضتت شركالشرك  داتدشتمامش ك ش  شقال شر ا مد شىت شرك  اا تم شم ت ش قهمشاتام شرك لدممتش

 Ernestدشت لشرك تمقاشرك  اقي اش  شى  شرل اا دتشفلشتىتممش لم شتاتام شرنىدكممشا  ش  هشرك لدممت

Youngش.فلشىمدسشلد  ماشرنىدكممش 

اقتمببتشرل بباا دتشش بب شى بب ش ببتت:شمؤشررر اداء الدولررة فرري جررذب االسررتثمار األجنبرري المباشرررش-ادقمببد
كقمببدسش قبببيتتشركق ببتشوتببب شلببب  شرل بباا دتشرنلق بببلشرك  دابببتششال ملبببلش  ابببتشت ببتش9001ركلببدك لشكلبببدمش

رك  اببتشوتبب شأقببهشرك ات بب شرك  ببم شكق بب اشقصببم شتوببتفش بب رش.شتاتامبب شرنى ببدتشوتبب شأ ببدسش بب هشرك قببيتت
ركق ببتشفببلشركاببيف،شرك ببقتاشكال بباا دترلشرنلق مبباشرك  داببتتشكعبب ش بب شقصببم هش بب شركقببداجشرك اتببلشرال بببدكلش

  3.ركلدك لشتركااغم شركلدك لشتركصديترلشركلدك ما

                                                                                                                                                                                              

1 Masahisa Fujita & Jaques François Thisse. Economie géographique, problèmes anciens et nouvelles 
perspectives. Annales d’économie et de statistiques. N°40. 5779. annales.ensae.fr/anciens/n45/vol45-
03.pdf. (vu le : 15 Décembre 2011). 
2 Masahisa Fujita & Jaques François Thisse. Op cit. 
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تمقبمسشىبيتتشركيتكباشرك  باق تاشوتب شش:مؤشر إمكانات الدولة لجذب االسرتثمار األجنبري المباشررش-دادكا
تقبببداجشرك اتبببلشركاقمقببلشكق بببتشرك لببي شش:ا دقمببباشوتر بب شت بببللبب  شرل ببباا دتشرنلق ببلشرك  دابببتش بب شقبببال ش

دشاببق ش1000كعبب شق ببت شركهببدافشوببييشركصببديترلدششالببمدشركقببداجشرك اتببلشرلل ببدكلشركلببتيارال ببدكلدش
تثشتركا بببتمتشكتقبببداجشرك اتبببلشرال بببدكلدشق ببب اش ات ببب شر ببباهال شرك دىببباشكتلبببتيدشق ببب اشراقلبببد،شوتببب شرك اببب

 .ق تشركيتكارك تااقم ش دكيتر دلشركلتمدشال دكلشرك عد دش

ركببيكم شش PRS GROUPمصببيتشاببهتمدشوبب ش ل توبباش:المؤشررر المركررب للم رراطر ال طريررةش-دتر لبب
 دتشفلشأتشدشتمهيفش  رشرك  اتشكقمدسشرك قد تشرك التقاش دل اا1990ركيتكلشكت قد تشركق تماش ق شودمش

م باقيشرك  ابتشرك تعب شتكب شاالاباش.شركالد  شالدتمدش عشركق بتشتىيتابهشوتب ش قد تباشركاسر دابهشرك دكمباشت بيري د
 ببب شرك  ابببتشرك تعببب دشش%00  ابببترلشفتومببباشااببب  ش  ابببتشاقبببتممشرك قبببد تشرك مد بببماشركببب اشمابببع شق ببب اش

ش0 بب ش:شيكمبب شرك  اببت.ش%90دشت  اببتشاقببتممشرك قببد تشرك دكمبباش%90ت  اببتشاقببتممشرك قببد تشراىاصببديماش
تك شش00قق اشيتلاش قد تش تاللادش  شش09.0تك شش00قق اشيتلاش قد تش تاللاشليردش  شش59.0تك ش

ش100تكب شش90قق اشيتلاش قد تش ققلضادش ب شش09.0تك شش00قق اشيتلاش قد تش لايكادش  شش09.0
 1.قق اشيتلاش قد تش ققلضاشلير

يتلباشابيق شرك بت اشركاعت مباشفبلشرلىاصبديشتابأامتش كب شمقبمسشش:مؤشرر الحريرة اتقتصراديةش-دقد  ب
رك مد بباشك الدتمبباش:شوتر بب شاابب  ش10وتبب شركاتمبباشرلىاصببديماشنفببتريشرك لا ببعدشتم بباقيش بب رشرك  اببتشوتبب ش

ركهمعببب ش)دشتضبببعشرايرتتشرك دكمببباشك ترسقببباشركيتكببباش( لبببي شركالتملببباشركل تعمببباشتتلبببتيشابببترلسش مبببتشل تعمبببا)
دش(  ابتشركاضبقم)دشالمش  د  اشركق داشركلدمشفلشراىاصديدشرك مد اشركققيماش(لركضتم لشكافتريشتركاتعد

ايف،شرل اا دتشركقد شترل اا دتشرنلق بلشرك  دابتدشتضبعشركق بداشرك صبتفلشتركا تمب دش  باتىشرنلبتتش
.شيريترن بلدتدشاقببت،شرك تعمباشركلتيمببادشركاابب ملدلشترالبتريرلشرايرتمبباشترك متتىتر مببادشأقاب اشرك ببت،شرك ببتش
يكمبب ش.شا بقحش بب هشرك عتقببدلشركلابتتشأتسرقببدش ا ببدتمادشتماا بب شرك  ابتش أقبب ش ات بب ش ب هشرك  اببترلشركلتومببا

مبي شوتب شاتمباشرىاصبديماشش9.90تكب شش9مي شوت شاتماشرىاصديماشعد تبادش ب شش1.90تك شش1  ش:شرك  ات

                                                             

 .  535ص. مرجع سابق. خالد راغب الخطيب. د  1
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وتب شرقلبيرمشركاتمباشمي شش0تك شش5مي شوت شضلفشركاتماشرلىاصديمادش  شش3.90تك شش3ا هشعد تادش  ش
شش1.رلىاصديما

 .الستثمار األجنبي المباشرعوامل جاذبية ا: ثانيالمبحث ال

ركابببلشاتر بببدششاتبب اقببتمش دك قدتقببباش بببم شتشكممشدىببباابببييش سرمببدشرنشعبب ش    ببباشات بب شفبببلشركابببت  شفببلشركقبببدتىت ش
تقاببدللشأتش)ركقاببد ش ببدقاالفشركاببلشاللبب شتىتم ببدش لمقببدشأعاببتشلد  مبباش بب ش مببتهش قد بب ادشتاقاتببفشركلتر بب ش

ك شاعت ش سرمدشركا تىعشركالشتشش.أتش م شركق دودلدشتع ك ش دقاالفشت اتراملماشرك    ا(شقي لشأتشا تمقل
اسرميش شع دشأش.ملتضهدشتىتممش ققلاش دكق  اشكت    اشتلشفلشادكاش دشت رش د  لشفلشايوممشىيتاهدشركاقدف ما

لق مباشرك  دابتتش غمباشركاصبت شوتب شرك سرمبدشرك تاق بادشللب شايتشرك قدف باش بم شركبيت شكلب  شرل باا دترلشرن
تعلشمص حشتىتم دش لمقدشفش.ركيت شاتتىشكلتك اشراقادىشو ش تم،شقت،ش قدمشر اا دتش الئمشكاو د شركيتكما

قدف بماهشكلتب شضعشرا دتشرلىاصدياشترك    دالشركعتلش اع شمسمبيش ب شاأ شملد  دشكال اا دتشمل شأتلش
شش.رنلدق رك  اا تم ش

Mucchielliدكلالىباشف.شما عشا بتتشرك اغمبترلشركهمعتمباشكت تبي دش م شأ شرل اا دتشرنلق لشرك  دات(1991)ش
    ببدلش مد ببمادشرىاصببديماش)دشركق ببدمش(رك ببترتيشرك  ملمبباشترك اببتماشترك قبب شركااامببا)ركااببد عماش ببم شرك اببم ش

ياشتكببب شال بببمتشابببيفقدلشرل ببباا دتشرنلق بببلشاببب ش(شركصبببديتتشوببب شركاعت ببباشرك مد بببدل)ترك مد ببباش(شترلا دومبببا
ا مبببسش    بببدلشرك تبببيشرك ضبببمفشعلد ببب ش ابببييشكق تمبببدلشركاعممبببفشرك    بببدالششلبببديل لبببيهشابببمش.شرك  دابببت

ك بت،دشركاعت ادشر:ش  هشركايفقدلشااتىفشوت شأت عش    دلشتا  هد.شكايفقدلشرل اا دتشرنلق لشرك  دات
ش2.تركاقدفلشركالتممشترك ام شرللا دول

ايف،شرل اا دتشرنلق لشرك  داتشماأاتش  ل  شرنتضبداشرلىاصبديماشترك مد بماشترللا دومباشتركقدقتقمباش شت
امثش.شتركاقدفماشركالشا تيشفلشركق تشرك  اق  شكال اا دتدشتا ا ش  هشرنتضداش دشم   ش  قدمشرل اا دت

 .ل  شقاتشرك قدمشرك الئمكمشمليشايف،شرل اا دترلشرنلق ماشرك  داتتشقد ش  قد ،ش لمقادش  شمق

                                                             

 .557ص. نفس المرجع  1
2  Fatima boualam. Les institutions et attractivité des ide. Colloque international ‘ouverture et émergence 
en méditerrannée’. Rabat. Octobre 2008. P4,5. 
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 قببدمشرل بباا دتش ببتش ل بب شرنتضببداشترك ببتتفشرك عتقبباش:ش"شالببتفشرك    بباشركلت مبباشكضبب د شرل بباا دتتش
ملد بدشوتب شفبت شقلبدحش كت ام شرك اشاامشفمهشركل تماشرل باا دتمادشتابأامتشاتب شرنتضبداشترك بتتفش بت دشتر 

ل ببباا دترلدشت بببلشااببب  شرنتضبببداشترك بببتتفشرك ابببتتودلشرل ببباا دتماشت دكابببدكلشوتببب شاتعببباشترالد بببدلشر
 قببدمشش1".رك مد ببماشترلىاصببديماشترللا دومبباشترن قمببادشع ببدشاابب  شرنتضببداشركقدقتقمبباشتركاق م ببدلشرايرتمببا

رل اا دتشرنلق لشرك  داتشما  شع شركلقدصتشركالشم ع شأ شا اتشفلشلد  ماشرل اا دتش دكق  اشكل هبتتش
ت بب ش قبدشفببي شىبيتتشركيتكبباشوتب شرلابب ر ش ب هشرن ببتر ش .دك قدتقبباش أىبدكممشأقببتىرك  باا تم شفبلشتىتببممش لبم ش 

اا مبسشلد  مباشرنىبدكممش دك تفمبادشامبثشتشش.ماتىفشوت ش يىشاقدف ماش قدقهدشرل اا دتاشكل  ش ب هشرن بتر 
 د ببا ترتشق ببتشدشفدنىببدكممشركلد  بباشكتاببيفقدلشرك دكمبباشاترلببهش لببم شم عبب شأ شااترلببعشأتشااا بب شلد  مبباشتىتببمم

ش. تت هد

تاالا شرك    باشركلت مباشكضب د شرل باا دتشأ ش ب هشركلقدصبتشوبديتش بدشاعبت ش ايرقتباشت اتر  بادش لضبهدش
اد لشأتشا هشاد لدشتلشأ ش دك ماهبدش رلش  ملباش اغمبتتدشت ب شابمشفهبلشاب اتشتاابأاتش  لضبهدشركب لضدش  بدش

دلش قاتلاشااتلمشفلش اصتاهدشتك شوتر  شل  شمقت،ش دكالدو ش تتشت دكايرولش تتدشأتضدودشليميتش  ل م
ش2.أتشقترساش تيشكتأسشرك د 

 شش:االقتصادية والسياسية عواملال:شالمطلب األول

 :حجم السوق ومعدل النمو االقتصادي لإلقليم المست بل لالستثمار -اوال

ت رشعدقببلشرك ببت،شفببلشق ببتشتملقببلشأقببهششد  لببي شق ببتشركقببداجشرك اتببلشرال ببدكلشركاقمقببل لببي شركق ببتشتمقببدسش
  ا تشفيقهدشا بقحشفتصبدشأا ب شكال باا دتشتركات مبفش دكق ب اشكت  باا تم شركبيتكمم شتم عبقهمشااقمب،شأت بدحش
أع بتدشت بب رش ببتشركاببد ش دكق بب اشكا ببتر،شركقداببئاشعلقببت شاببت،شل ببمدشع ببدشعببد شركاببد شفببلش يرمبباشركا ببلمقمدلش

ش.ش دكق  اشن تمعدشركالامقما

رنلق بببلش يتر ببباشالبببمشرك بببت،شوقبببيشراقبببد هشكقبببترتشرل ببباا دتشفبببلشيتكببباش لمقببباشقدصببباشت رشمهبببامشرك  ببباا تشتش
كت تيشرك ضبمفشلشملقبلششتلشأ شضم،شرك ت،شرك اتلشدروا يلشرك    اشرنلق ماشوت شرا اتراملماشرنفقما

                                                             

 .0ص. 5554تموز |يوليو. الكويت. 35العدد . سلسلة جسر التنمية. االستثمار األجنبي المباشرمحددات . على عبد القادر علي. د  1
 .نفس الصفحة. نفس المرجع  2
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حش  ببباأ شركاعبببااللشرلىاصبببديماش  قاتبببفشأابببعدكهدششع بببدشدقبببهش مبببتشلبببد  شكال ببباا دتشرنلق بببلأ دكضبببتتتتش
راقاببدىشفببلشرك تببيشرك ضببمفش هببيفشركاصببيمتشأتشا قببلشت بباتراملماششأ ببدشت رشعببد ش. ات ببمعشرك ببت،شرك  بباهيفا

 .ششو تيماشأتشودك ماش  شى  شرك    اشمللتهدشلشا دكلش دك ت،شركيرقتلشكت تيشرك ضمف

شش:سعر الصرف -ثانيا

دشتاهبد وفلششداقلمضشرنقمتتأ شاايثش  هشأتضالش لضشركيتر دلشأ شركاتعدلشاقل  شقاتشركيت ش ليش
تأقهببدشاأقبب ش دكا بب د شركاتىلببدلشرك  بباق تماشن ببلدتشركصببتفششدأتشوقببي دشااتىببعشاضببق دشفببلشركببيت شرك ضببملا

ت شرققلبببدضشىم ببباشركل تببباشرك اتمببباشمللببب شرنصبببت شرك اتمببباشأعابببتش.ش ببب شألببب شركاغ مببباش ببب شق بببتشركصبببتف
لبباشكت قم ببم شفببلشرك تببيشرك ضببمفدشفاتالببعشلد  مبباشكالدقبب شفببلشاببم شأ شرنصببت شرنلق مبباشاصبب حشأعاببتشاعت

رل بباا دتشرنلق ببلششلبب  تماتىببفشأاببتشاغمببترلش ببلتشركصببتفشوتبب ش.شاببيفقدلشرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببت
 ببلتشركصببتفشماببلعشاببيفقدلشرتالببداشت رشعببد شمهببيفشتكبب شقي بباشرك ببت،شرك اتمبباشفببي شوتبب شأقببهشرك  داببتدش

 .توديتشركاصيمترل اا دتشرنلق لشرك  داتشتركلعسشت رشعد ش يفهش

شش:وفرة وجودة عوامل اتنتاج -ثالثا

 ك شكببش. بب شراقابدىششت دكاببدكلشركاعبدكمفت شو تمباشتوببديتشركابت م شاعببت ش البستش دك اببثشوب شلببتيتشتودئبيشوتر
اتفتشركميشركلد تاشركتقمصاشال  شوت شاالمسشرك  اا تم شرنلدق شوت شرل اا دتشفلشرلىتممشفلشادكاشفي ش

 شفبلشركصبقدودلشودكمباشركاققمباشمفلشام شأ شرك  باا تششد متشرك    شركصقدودلشعاملاشركل  رل اا دتشفلش
م اات شو شركميشركلد تاشرك   تاشأم شمتل شر ا بدمشركيتكباش دك ابثشتركا بتمتشت بدكالتممشتركاعبتم شرك هقبلشيتترش

ش.فلدلشفلشل  ش  رشركقتاش  شرل اا دت

ابب د شاعببت شوببديتش الببستش دك اببثشوبب شلببتيتشش-ابب د شدشفببي شتوببديتشركاببت م (9000)ش cardebatا بب 
ش1.لقببت ش دك ببدش الببستش دكلتر بب شرك تا  بباش اعببدكمفشركلتر بب ش-وتر بب شراقاببدىدش مق ببدشتوببديتشركاببت م شابب د 

 شركصببببقدودلشركاصببببقملماشرل بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتشفببببلشركببببيت شركقد مبببباشملضببببشأ شك قبببب شركببببيتكلم عببببيشرتش
 .اهدشوت شرك ترتيشرك  ملماشتركميشركلد تاش ققلضاشرك لتمدشت ك شكاتفتشأ ت تركااتمتما

                                                             

1 Nabil khouri. Op cit. P95 
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شش:بنية اساسية مناسبة -رابعا

ركلدكمباشركعلببديتشتشفت بدئ شرلاصبد ش عب شأقتروهبدشركايماباشلبتيتشرك قب شركااامباشاب اتشوتب ش قبدمشرنو ببد دشت ش
ترك تعسشركتئم بلشا ياشتك شاقلمضشاعتلاشرنو د شكت  اا تشقدصاش م شفتتاشركاتعاشفلشركيتكاشرك ضملاش

تيىمقببباشعدقبببلشود ببب شتعت بببدشعدقبببلشرك لتت بببدلشترك مدقبببدلشركابببلشماادلهبببدشرك  ببباا تش ابببتفتتشش.نمفبببلشركيتكببباشر
دشل اا دتشرنلق لشرك  داتاتل شيتترشفلشل  شرشرك لتت دل  هشلتيتشع ك شش.ل  شرل اا دتشتملد لشفل

نقهببدشتفببلشركتىببلشرك قد بب ششوا ببديشوتمهببدم عبب شرلتشدك  بباا تشمااببدىشتكبب ش لتت بباشصببامااشالعببسشركترىببعشف
 .ا دوي مشوت شأق شركقترتشركصامح

شش:االست رار السياسي - امسا    

ع ببدشأ ش مئبباشرنو ببد شركاببلشاا مببسش دل بباقترتشأ شاعببت شىببترترلشركاعت بباشترضببااشت تضببتوماشتاد اببادشت ببتش
امبثششدوت شرل اا دتشفلشركيتكارك مد لشتاترفتشرن  شترااترمشركقدقت شود  شتملد لشفلشاالمعشرنلدق ش

 .شأ شرل اقترتشرك مد لشمقت ش  شادكاشويمشركمقم 

شش:السياسي الذي تنتهجه الدولة طبيعة النظام -سادسا

اا مبسشركيتكباشركيم قتر مباشغدك بدش بدشاعبت شرل باا دترلشرنلق مباشرك  دابتتدشفشفبلشر باق د   رشركلقصبتشم اتش
ىببيترش بب شرن ببد شكتتأ بب د شركببت قلشترنلق ببلدشتاا ببمش مد بباهدش دكتضببتحشاببتفتش  قببدمش الئببمشكاو ببد شنقهببدش

 .  دشمالعشرك  اا تم شوت شات م شأو دكهمشفمهدشترااترمشركقدقت 

رك  اا تشرنلق لشوقيشرقامدتهشك تىعشرل اا دتشمأق ش لم شرلوا دتشق تشرك تيدشت تشمااتاشركق بتششع ك 
التضهدشرك ت دلشوت شركاتعاشرنلق ماشتاا شركالسشرك دياشوت ششرك مد لشركقداجشو شركقمتيشرك  ىااشركال

رققبببال شابببل لدشرك  بببد ترلشرك  بببا تتشترلاالدلبببدلدشركقسروبببدلش بببم شيت ش)  اتعداهبببددشأتشأابببيرثشيرقتمببباش
(شركقسواشراىتم ماشتركلقصبتماشتركقت مبادشوبيمشاق ب شرنلدقب )دشق تشرلا دولش(ركاتت )أتشقدتلماش(شأقتى

ش.شق شركل اللأتشق تش دكلشعق
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أشركالشل يلشفلأتشرن تر شرامترقماشفلشرك قت شرن تمعمباش لبيش بقت شركابدهش.م.عأ اتاشوت شق تشرك تيدشركتتش
 ا بيشتضببدش تهبتادشتل ببيلشرن ببتر شركلترىمبادشتراالببسلشأ بتر شرنفببتريشت لببضشرك    بدلشركقدصبباش البباش

ش1.أ ش  هشرك    دلشكهدشوالىاش  دشم   شرات د 

ا ببد  شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشفببلشيقتكببهشكبب لضشرك تببير شركقد مبباشقاملبباشكلببيمشر بباقترتشقالابب شعبب ك ش
رلىاصديشركعتلشفمهددشتما ا ش ك شفلش  اترلشويميتشعدكللسشرك دكلشركع متدشت مد دلشققيماش متش  اقتتدش

قترتشأ بببلدتشت مد بببدلشصبببتفش اضبببدت اشترك لبببيللشركلدكمببباشترك اغمبببتتشكتاضبببقمشتأ بببلدتشركلدئبببيتدشتوبببيمشر بببا
ركصتفشركاقمقلشتركق تشرلىاصدياشرك  ليشترن تر،شرك اتماشركصغمتتشتركاتلهشتك شركبيرق شتركاقبيمشرك  بم ش

ش.فلشركقصقصا

 ش:العوامل ال انونية:شالمطلب الثاني

 ببتريش بب شامببثش تاابب  شرنق  بباشركقدقتقمبباشركاببلشااعببمشرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشفببلشرك تببيشرك ضببمف
ا دماهشأتشاصلماهدشتع ك شرك تمقاشركالشمامش هبدشا  مب،شركقبترقم شركابلشااع هبدشتيتلباشركعلبديتشر اق د هشأتش

ش.فلشا  مقهدشأاشويمشركاأقمتشأتشركالقميشفلشركا  م،

  :النظام ال انوني: اوال

ت شااببببتملدلشتىببببترقم شرل بببباا دتشت قمبببباشعدقببببلشأمشيتكمببببادشاقببببتمش ببببيتتش هببببمشفببببلشاببببتفمتشركا دمبببباشركقدقتقمبببباش
تركضبب د شركعببدفلشكببيفعشرك  بباا تشرنلق ببلشتكبب شر بباا دتشأ تركببهشتق تاببهشركلقمبباشتركلت مبباشفببلشركببيت شرنقببتىدش

تلبتيشق بدمشتما ا ش  رشفبلشش2. اع شلشم ياشتك شراضترتش دلىاصديشركت قلشكتيتكاشرك  اق  اشكال اا دت
تلببتيشىببدقت ش تاببيشفش.ركاقدضببلشىضببدئلشىببديتشوتبب شاقلمبب شركقببترقم شتركالدىببيرلدشتوببيمشركا ببد  شفببلشتلببتريرل

كال اا دتشما مش دكتضتحشترل اقترتشتركالدفمادشتمعل شكت  اا تشاتماشااتم شرنت دحشكتقدتىشتاتماشيقبت ش
قبساشرك تعمباشكت  باا تم شرنلدقب شأتشاابتملدلشىد بماش لتتضباشيت ششتفلشرك قد ب دشفبي .شركتأ  د شتقتتله

تضبعشق ب اشأتش د ،شتق رتشوت شرك  اا تم ش  شى  شركيت شرك ضبملاشفبلش لبد شرنت بدحشرك لبديشر باا دت ددش
ش.كهدشاأامتشتياشكال اا دتشرنلق لشرك  داتش لمقاشتل دتماشكاصاشتأ  د شرك    اشركت قما

                                                             

 .544ص. مرجع سابق. علي عباس. د  1
 .55ص .سابقمرجع . دريد محمود السامرائي. د  2



 .عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الثاني

 

 

45 
 

 : تبطة مباشرة باالستثمار األجنبي المباشرال وانين المر : ثانيا

علشا بالميشركبيت شرك ضبملاشر بالديتشعد تباش ب شرل باا دتشرنلق بلشرك  دابتشركبترتيشتكمهبددشااابدىشتكب شركق بتش
وتهمش ببببعش مئبببباشرنو ببببد شرك اتمبببباشوقببببيشاصبببب ممشداببببلشابببب اتشوتبببب ش ببببتت شرك  بببباا تم شتالببببفببببلشرك مد ببببدلشرك

ع بدشأ شأاشيتكباشا بل شتكب شش. ت شفمهدش  شرل اا دتشرنلق بلشرك  دابترل اتراملماشللا ر شرنقتراشرك تش
لبببب  شرن ببببتر شرنلق مبببباشكال بببباا دتشفببببلشتىتم هببببددشال بببب شوتبببب شاتلمههببببدش  ببببدشاا ت ببببهشق بببب شركاق مبببباشوتبببب ش

 .ركق دودلشترك قد ،

أعابتش شأ تب شركبيت شاترصب ش ب  شلهتي بدشفبلشللب ش قبدمشرل باا دتشأاامتشيتر دلشصديتتشو شرنتقعابديش
فقبيش.شالا يشابير متشات بلشتكب شام بمتشرل باا دتشرنلق بلشرك  دابتشهداعت داتششلد  ماشكتاتعدلشو تشركت قما

مللبب ش مئبباشرك تببيشرك ضببمفش  رامبباش يتلبباشش9000اغممببترشوتبب شرك مد بباشركلد بباشفببلشوببدمشش150كببتا شتيقببد ش
تضبب لش بب هش.ش تبير شقد مببا(ش%05)تىببدمش ييقببد ش ل بمش بب هشركاغممببترلش.شأع بتشكال بباا دتشرنلق ببلشرك  دابت

ع بدشفبلش صبتش)ركاغممترلشاايميرشراقد شاير متشات لشتك شاقلمضشضتم اشركيق شرك لتتضاشوت شركابتعدلش
تااببهيش تببير ش اقتوبباشادكمببدشرك سمببيش بب ش(.شع ببدشفببلشرك ترسمبب شتركهقببي)دشتسمببديتشلهببتيشركاببتتمجش(ت دقببدشت ببقغلتتت

 تا ببببترقدشتركببببتأسش)دشترااصببببدللش(تم دكمببببد) هقمبببباشااتمببببتشصببببقدودلش اببببييتشعاتبببب شرك اصببببتاش دكقببببي دلشرك
 1(.شأك دقمدشت تغدتمد)دشترك دىاش(رنقضت

اتقعابببديشرل اقصبببدئماشرك بببقتماشكتاغمبببترلشفبببلشركقبببترقم شترنق  ببباشركت قمببباشرك اصبببتاشأقبببتىشكتا بببم شيتر ببباش
رك اصتاش دل اا دتشرنلق لش  شركاير متشركليميتشش110 دا اا دتشرنلق لشرك  داتشأقهشىيشامشرنق ش س ديش

 2.اي مترشم قحشتودماشأتك شكال اا دتشرنلق لشرك  داتش90دش  ش مقهدش9000رك  داتشفلشودمش

قببهشفببلش لببضشركصببقدودلشكببتا شفببتضشىمببتيشليمببيتشوتبب شرك تعمبباشرنلق مبباشأتشراقببد شاببير متشاضبب  ش مببتشأ
قدودلشرل بببباقترلماشتفببببلشت بببب هشركق ببببترلشاببببدولشأعاببببتشفببببلشركصبببب.شاصبببباشأع ببببتشكتاعت بببباش بببب شركلدئببببيرل
 ببب شش%01توتببب ش ببب م شرك ابببد دشاابببات شركلسرئبببتشق ببب اش.ش'ر ببباتراملما'ركصبببقدودلشركابببلشالا بببتش رلشأ  مببباش

رك تعماشعايشأيق شكاصاشركاعت اشفلش ادتمعشركقل شتركغدسشركالشا تعهدشركيتكبادشتأوبديلش تكملمبد ش اتىملهبدش

                                                             

 .54ص. 5559. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  1
 .9ص. 5557. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  2
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تفبببلشرلاابببديش.شركبببقل شكابببتعاشركبببقل شركاعت مببباوقبببتيرشليمبببيتش بببعشابببتعدلشو بببتشت قمبببادش تعمببباشراامد مبببدلش
ركتت بببلدشمقضبببعشرل ببباا دتشرنلق بببلشكقمبببتيشفبببلشى دوبببدلشت ببباتراملماش اببب شصبببقدودلشركبببيفداشتركصبببقدودلش

تفلشفقستمالشالتاشو تمدلشركاأ ممش.شرا اقترلمادشتلشم  حشفلشركصقدودلشرا اقترلماشتلش اصاشرنىتما
أادتشاقتمتشركاق ماشفلشركلبدكمشكلبدمشع دش 1.'ى دوم شر اتراملمم '  دشفلشى دولشرك دىاشترلاصدللش دوا دتش

أ ش  بببتضشرك مد بببدلشتوبببيمشرل ببباقترتشفبببلشرلىاصبببديشركعتبببلشتركتبببترئحشركاق م مببباشركلابببترئماشاابببع شش9000
ش.  شرك قد تشرك تا  اش دك مد دلشوت ش قدتفشركاتعدلشرك التقاش  قدمشرل اا دتش01%

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

 

ش

 

                                                             

 .50ص. نفس المرجع  1



 .عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الثاني

 

 

43 
 

شش.(9000-1999)شرئحشركاق م ماشركت قماركاغممترلشفلشركتتش:ش5ركليت شتىم

 .9009رل اا دتشركلدك لشرنتقعاديدشاقتمتش:شرك صيت

ش

رك اصببتاش بب شركلببيت شتركاببع شرك ببد قم شقالابب شأ شوببييشرك تببير شركاببلشألببتلشاغممببترلشفببلشركتببترئحشركاق م مبباش
تمأقب شوبييشركاغممبترلشفبلشش5559  ا تشت مشرققلدضش لمبفش بقاشق لشرك  داتشفلشاسرميش دل اا دتشرنل

 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1222 1222 2999 2991 2991 2991 2991 2991 2991 2991 البند

عدد البلدان التي 
 أجرت تغييرات

34 65 34 54 55 65 56 56 66 67 67 764 764 47 47 34 

عدد التغييرات في 
 اللوائح التنظيمية

66 766 776 777 773 766 736 744 766 766 735 737 766 764 766 44 

 63 737 757 743 774 743 744 736 746 745 743 44 765 764 44 66 أكثر مواتاة

 73 46 37 45 73 77 73 4 4 4 75 75 5 7 7 66 أقل مواتاة
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ركاق م ماشاعت شأعاتش ترادتششركتترئحشركاق م ماشقلسشرك قا دشع دشقالا شأ شأ ت ش  هشركاغممترلشفلشركتتكئح
ش.شكال اا دتشرنلق لش  شات شرنى ش ترادتشكه

تىببببيشيكببببلشركالببببدت شركل تمبببباشوتبببب شأ شاسرمببببيشرل بببباقترتشرلىاصببببدياشترك مد ببببلشركبببب اشتفتاببببهشراصببببالادلش
رلىاصبببببديماشتاقلمبببببفشركقمبببببتيشرك لتتضببببباشوتببببب شاتعببببباشت تسشرن بببببتر شفبببببلشركليمبببببيش ببببب شركبببببيت شركقد مبببببادش

ركصم دشركلت م دش دكمسمدشترك ع م ش لشركالشف تلشسمديتشايفقدلشرل باا دتشرنلق بلشرك  دابتشعدنتلقام دش
ش1.تكمهد

 :شت  شركقترقم شركالشاصيت دشركاعت دلشتركالشاق شرل اا دتشرنلق لشرك  دات

أصببيتلشركليمببيش بب شرك تببير شركليمببيش بب شركااببتملدلش غببتضشااببلمعشرقاقببد شت تسشرن ببتر شرنلق مبباشتكمهببددش -
 .تع ك شتقاديشركليميش  شركهمئدلشرك اقصصاشفلشاهمئاشرك قدمشكه هشرن تر 

دن تر ش لضشرك تبير شركقد مباشكلبألشتكب شفبتضشق ب شيقمبدش ب شركت بد م شركابلشابيق ش ب شركقبدتىش قدتقباش ب -
 .شأتشفتضشات مفشايشأيق ش  شركل د شرك اتمم شدركالشمامشرىاترضهدش اتمد

تعاشركق ببداشركلببدمشأتشركقببد شرك اتمببم شفببلشتأ بب د شرك اببتتاشااببت ش لببضشركببيت شرك ضببملاشوتبب ش اببد -
 .شرنلق ل

 .اق ممشاققمدلشرل اا دتشتعملمدلشقق شرك تعماشتااتم شرنت دحشترنلتتشترن تر شتك شركقدتى -

ركا دماشركقدقتقماشضيشرك قد تش متشركالدتماشتركالشاا  شركا دماشضيشرك قد تشرك مد بماشعدكابأ ممشتقبساش -
 .ش صديتترك تعماشترك

ش.اايميشرالتريرلشركالس اشكا تماشرك قدسودلشركالشم ع شأ شاقاأش م شرك  اا تشرنلق لشتركيتكاشرك ضملا -

تقابببديش مئببباش اقصصبببباشمالد ببب ش لهبببدشرك  بببباا تشال ببب شوتبببب شا بببهم ش هد بببهشتاببببتفمتشرك مدقبببدلشركالس بببباش -
 .تر اقترىشركاترقم شركالس اشكه

                                                             

. ث العلميةمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحو. االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تنمية االقتصاديات النامية. محمد صقر وآخرون. د  1

 .545ص. 5554. 3العدد . 55المجلد . الالذقية
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 : الشفافية -ثالثا

عبب شركل تمببدلشركاببلشكهببدشفم ببدشمقبب شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتدشركاببلدفماشالقببلشرافصببدحشتركا ببهم شفببلش
 متش عتلاشت اتفتتدشت ب رشأ شاعت شرك لتت دلشتفتتشرك لتت دلشوقيشراقد شأاشىترتدشتشتاا ا شفلشوالىاش هدش

ع دشرل اا دتشركالدفماشتك شسمديتشق تششرقليرمشم ياتش.شملل شو تماشراقد شركقترتشرل اا دتاشترضااشا د د
 .شتفعشاعدكمفشرل اا دترلتشرقاادتشركل ديشتركتاتتششتك شم يا

قسر بباشركاببلدفماشاللبب شااببغم شرك ببت،شأعاببتشفلدكمبباشتاقببتاشعلببديتشتش'ش بباشركلدك مبباشكتالببدتتشتكبب شأ رك ق ااببمتشتش
االتب،ش بدكقترقم شكاوبتر شرلىاصبديمم ش لتت بدلشفهبلشا بقحش ب شألب ش ب ردشش.ركقترقم شرك ب عتتتشفبلشرك لد بيت

رلكاسر بدلشتش'...ش'تركااتملدلشركالشاق مشااغم شرلىاصديشتع ك شاالت،ش دالتريرلشركابلشال ب شوتب شتيرتاهبد
رلكابببسرمش ا  مببب،شت ش...ش'ابببلدفماشاا ابببتتشأعابببتشفبببأعاتشابببت شتيرتتشركقبببترقم شترنق  ببباشركاابببتملمادكركقدصببباش 

وت شاا م شركالدفماشا لثشتادتتش تل اشكت  اا تم شركت قمم شترنلدق شفم دشمقب ششرك مد دلشركالشال  
فبببلشرك قد ببب دشمصببب حشرك تبببيش الئبببمش.شم عببب شاتىلبببهش دكق ببب اشكال ببباا دت قبببدمش  ببباقتشتششابببتفمتوبببسمشركاعت ببباشك

ش1.كال اا دتدش  دشم ياشتك شسمديتشفلشايفقدلشرل اا دت

كبالعسشيتلباشركاا ب شش1990ركابلدفماشأتشركق بتتشكتل بديش قب ششاصيتش ق  اشركالدفماشركيتكماش قتمدش  اتتش
ماببدت ش.شفببلش  دت ببدلشرايرتتشركاعت مبباشتركاببتعدلشركلدك مبباشكغببتضشالسمببسشركاببلدفماشتلهببتيش ادت بباشركل ببدي

رك  اببتشو بببتش ل توببباش ببب شرك  بببتادلشت صبببيتش لتت بببدلش لا ببيتشاايمبببيش بببيىشالابببلشركل بببديشفبببلشركيتكببباش
ا دتشعأابيشرك لتىبدلشيرقتهبدشتق بتتشركابتعدلشرنلق مباشركلدك مباشكال باا دتشفبلشتيتلاشاأامتهشفلش قدمشرل با

ركبب اشملقببلشيتلبباشش10ركق ببتشرك لقببلدشتااببترتحشىم بباشرك  اببتش ببم شركصببلتشركبب اشملقببلشيتلبباشف ببديشودكمبباشت
 ش2.الدفماشودكما

ك   تكباش ب شى ب شدشكهب رشقلبيشأقبهشت بمشركلهبتيشرركابلدفمات شل  شرل اا دتشرنلق لشرك  داتشم ايولشابتفتش
 لضشركلترئببب،شدشفبببلشمبببتفتش مئببباشرنو بببد شرك الئ ببباشركلبببدمشرك بببدئيشفبببلش ببب هشركبببيت دك بببمد،شفركبببيت شركقد مبببادش

ع ببدشأ شش.ابب ياشتكبب ش ببتيشرل بباا دتشرك  داببت...ششعدكتاببتتدشوببيمشرااببترمشركقببدقت شتوببيمشعلببديتشق ببدمشركليركببا

                                                             

1  Fatima boualam. Op cit. P15. 
 .535ص. 5557. عمان. دار البداية. التدقيق على االستثمار في الشركات متعددة الجنسيات. خالد راغب الخطيب. د  2
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اعتلبباشرك لببد اللشتوتبب شاقتمبب شأتشسمببديتشيتلبباششرك مئبباشركاق م مبباشترك    ببماشفببلشركيتكبباشرك ضببملاشابب اتشوتبب 
ركامق ش دكق  اشكت  اا تم دشفعت دشعد شركق دمشرايرتاشركقدئمشوت شتيرتتشرل اا دتشما مسش  ال باشرالبتريرلش

توتببب شركل بببتمدشفيقبببهشت رش.شتتضبببتاهددشتوبببيمشالابببلشرك متتىتر مبببادشتا  بببم شىتروبببيشرك ترفقببباشوتببب شرل ببباا دت
ش.اتفتشلهدسشتيرتاشتىضدئلشتلهدسشتوال لش  اق أ شت شركل ديشمل شأتريلشركيت شركقضديشو

 .مانلق لشرك  داتشتركاتع اشرك    ركلالىاش م شايف،شرل اا دتشر:ش1ركاع شتىم

 
Source: http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/602/Transparence_et_IDE____.html. 
Vu le 12 Janvier 2011. 

م بببم شركابببع شركلالىببباش بببم شابببيفقدلشرل ببباا دتشرنلق بببلشرك  دابببتشتكببب شيتكببباش لمقببباشت  ببباتىشأيريشركاتع ببباش
وتبب شركم ببدتشامببثشأ شركببيت ش.شتالقببلش ل ببتاشركهمدعبب شركالس بباشكاتلمببهشركاببتعدلشت ترى اهببدشفمهببدشرك    ببما

شفقلي.شت شركم م ودكيت شركالشاقعش قدتقاش الاقتشتك ش    دلشعلأتشتع ك شتك شرل اا دتشرنلق لشرك  داتش
 ببب شركبببيت ش بببلشتأاشدىببب شأيريرندكاتع ببباشرك    بببداماش شاا مبببس بببلشيت شتشش(تت بببمددشراعبببتريتتشتأقيتقم بببمد)

ش.أدشرك  تعاشرك اايتشت تم تر.م.ركت

 :ح وق الملكية الفكرية -رابعا

الببيشاقببت،شرك تعمبباشركلعتمبباشوببد الش ه ببدشفببلشااببلمعشرل ببيراشترل اعببدتش بب شاببأقهدشاببتفمتش ببتتفشاقدف ببماش
 لدتضببببدلش الببببييتشرن ببببترفشقببببال شيتتتشىببببيشاضبببب قلشركتشش.تاببببترفسشكت  بببباا تم شفببببلشرنقابببب اشرا يرومببببا

رالدىمببباشركلترقببب شتكببب شرك ترفقببباشوتببب شش(ركغبببدل)رلالدىمبببدلشركلد ببباشكتالتملبببدلشتركالبببدتتشفبببلش ببب شرنتت بببتراش

http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/602/Transparence_et_IDE____.html
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دشتركابلشالبيش1990ركابتم سشركابلش بيأش بتمدقهدشروا بدترش ب ش بقاششرك اصتاش دكالدتتش  شاقت،شرك تعماشركلعتمبا
اضببببمشاقببببت،شرك تعمبببباشركلعتمبببباش  ببببدئ شاالتبببب،ش دلقاتروببببدلدشش.أعاببببتشرلالدىمببببدلشرك الببببييتشرن ببببترفشابببب تل

اقببت،شرك  ببعششال ببدلشركالدتمبباشترك  اببترلشركلغترفمبباددشركلركاصبب م دلدشرنو ببد شرني مبباشتركلقمبباتشرل اعببدترلش
دشركاص م دلشركصقدومادش بتريرلشرلقابترادش(  دشفمهدش تر جشركاد  شتىترويشرك مدقدل)ركصتاششتركاقت،ش رل

ش.شرن ترتشركالدتما

ت شرلالدىدلشركالدتماشرك التقاش ا دماشرك تعماشركلعتماشاتسمشركبيت شرنوضبديشفبلشرك ق  باش ضب د شابيشأيقب ش
ال بببدلشركالدتمببباشت بببتريرلشرلقابببتراشتاقبببت،ش ببب شركا دمببباشو بببتش تراببب شس قمببباشكا دمببباشرك تعمببباشركلعتمببباشتركل

شدتىببيشأو مببلشركببيت شركقد مبباشتىاببش.رك  كببفدشتاتبب شاببااعمشفمهببدش دكيتلبباشرنتكبب شركاببتعدلش الببييتشركلق ببمدل
رلالد،شما لشرك  اا تشرنلق لششدشتعد أ ت ش  شركيت شرك اقي اشكاليم شااتملداهدشكاترع شات شرلكاسر دل

ر اعدتراببهش بب شى بب شركاببتعدلشركلد تبباش دكببيت شرك ضببملاش ببتريشعدقببلشاببتعدلش بب شأ شا ببت،شأتشاقتببيشأتشاق ببؤش
ش1. اتماشأتشيتكماشأتشاا شأفترير

ابببت شركلالىببباش بببم ش لبببضشأابببعد شاقبببت،ششراقتمبببتشش9003قابببتلش ق  ببباشركالبببدت شرلىاصبببدياشتركاق مببباش بببقاش
أ ش بب هشركلالىبباشفمهببدششأ هببتلشداببتشترك  ببديللش ببعشركببيت شركقد مببارك تعمبباشركلعتمبباشترل بباا دتشرنلق ببلشرك  

ت بب رش ببدشمل ببتشأقببهشفببلش لببضشفببتتاش(.شتا بب ش  بباتىشركاق مبباشرلىاصببديماشكت تببي)ااغمببتشا بب شركق دوببدلش
دش لبضشأقبتراشاقبت،شرك تعمباشركلعتمباشكبمسشكهبدش(ركصقدودلشرك ليقمادشرك معدقمعمباشتت بدئ شركققب )ركقاد دلش

ىش اببب شقبببي دلشراوبببالمشرقكبببلدشرك دكمببباشوعبببسشفبببتتاشأقبببتش.شابببأامتش هبببمشوتببب شرل ببباا دتشرنلق بببلشرك  دابببت
ش2.دشأم شركاعقتكتلمدشم ه شاقتمي د(رك قالدلشركصميلقمالش م دش)تركعم مديش

 مد شركا دماشفلشركيت شركقد ماشأيىش هدشتك شاقتميدشفلشايتيشىيتاهدشركاعقتكتلمبادشركلال بدلشت لبضشرك بتعش
وديتش ملهدشفبلشرك بت،شركلبدك لش أ بلدتش ققلضبا  شتشرك  بدمتشتمبتىش.شركاقدفماشرك قالاشفلشركيت شركصقدوماشتر 

هببيفشتكبب شتياشر بباتراملمدلشركاقتمببيشلالدىمبباشاقببت،شرك تعمبباشركلعتمبباشتركالببدتتش ببأ شتضببعش معببدقمسمشااببتمللشم
 مبتشأ شركترىبعشمابمتشتكب شقبالفش .م ياشتك شسمديتشايفقدلشرل اا دتشرنلق لشرك  داتشقاتشرك تبير شركقد مبا

دكا دمبببباشركاببببلشاا اببببعش هببببدشركاببببتعدلشرك  اعببببتتشللتهببببدشالضبببب ش ببببقحشركاببببترقم شفببببلشرك تببببير شركقد مببببادشف كببب دش
                                                             

 .99ص. مرجع سابق. رضا عبد السالم. د  1
2  Fatima boualam. Op cit. P8. 
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شكمببيشركلد تبباشركضببتتتماشكاالمببسشركاببتعدلش الببييتشركلق ببمدلشوتبب  داضببدفاشتكبب شأ ش بب هشرك تببير شلشا تبب شر
 دشتضدفاشتك شأ شاقتماشركا دماشا ياشتك شتفعشرن لدتتقاديشفتتاشكت اثشتركا تمتشفمهد

اتىش لضشركيت شأ شاابيميشركقبترقم شركقدصباش ا دمباشرك تعمباشاالبدتضش بعشأ بيرفهدشرلىاصبديماش ات بدش بتشتش
تركعم مدئماشت ت لمبدلشركاد بت دشت كب شأ شركليمبيش ب شركبيت شكبمشاتىبعشااب شادص شفلشركصقدودلشركيترئماش

رق شوت شرالدىماش بدتمسشركقدصباش ا دمباشرك تعمباشركلعتمبادش بدشمللب شأ شرك  باا تم شلشم با ملت شا بلم ش
شش1.ؤرك...شأ.م. تريتشرلقاتراشفلش  رشرك تيشتمايثش  رشفلشركصم شترقيتقم مدشت دكمسمدشت صتشترك ترسم شتركت

 : قوانين البيئة - امسا

اضببعش لببضشركببيت شىببترقم شا قببعشركاببتعدلشرنلق مبباشركلد تبباشفببلش لببضشركصببقدودلشرك تتابباش بب شرل بباا دتش
ركاببلشاعتببفشرك    بباشعامببترشتكبب شش(قدصبباشرك اقي ببا)ركببيت ش بب هشكالقاقببد ش بب شش بب هشركاببتعدلشاضبب ت.شفمهببد

 تير شركلقت شرنى ششاايميرشفلشرالتريرلشركالشاق شا دماشرك مئاشأتشتك شرك تير شركالش بتتلشرك لبدتفش
ش2.اوديتشر ال د شرك قدمدشتركقلدمدلشأتشاا مقهد

 : ولية الثنائية والمتعددة األطرافاالتفاقيات الد -اسادس

دشرل اا دتشركيتكماشوت شق د،شتر بعش ب شألب شركا دمباشكال باا دترلشركيتكمباماهيشركلدكمشر اقير دشلالدىدلش
اقضعشتشامثشاضعش  قاضد دشركيتكاشل تاش  شرلكاسر دلشركقدقتقماشركالشاق شرل اا دترلشركقدي اشتكمهددش

ااتك شلهدلش اقصصادشيتكماشأتشت قمبادشفبلشركلصب ش  هشرلكاسر دلشك  ديىيش لمقاش  شركقدقت شركيتكلدش
 مبتشأ شق بد،شركا دمباشركابلشم قاهبدش ب رشركقبتاشش.لشرك قدسودلشركقدالاشوب شرل باا دترلشرنلق مباشرك  دابتتف

  شرلالدىدلشماتىفشوت شعملماشال متش مئدلشركااعممشكهددشع دشأ شركقدقت شركيتكلشلشم قعشأاشيتكاشكتضعش
تكلبب ش بب ش.شتضبماشكببيىشرن ببترفدركالتشقهدمباشكالالدىمبباش  ببدشللبب شاصببمتاشرلالدىمباشااتىببفشلسئمببدشوتبب شركقببيتش

دش1990رلالدىماشرك تايتشل اا دتشت تسشرن تر شركلت ماشفلشركيت شركلت ماشك قاش:شأ تسشرلالدىمدلشركيتكما
ش.شترالدىماشرك    اشركلت ماشكض د شرل اا دت

                                                             

 .534ص. مرجع سابق. علي عباس .د  1
 .95ص.  مرجع سابق. بوناب سامية  2
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ل دومباشابت ششدشأق لش ق  اشركالدت شرلىاصدياشتركاق ماشرك  ديتتشفم بدشمالتب،ش صبمد اشرالدىمبا1990فلش
رل ببباا دتشرنلق بببلشاهبببيفشتكببب شابببتفمتشت بببدتش البببييشرن بببترفشكال ببباا دتشركبببيتكلش ببب شألببب شااتمبببتشأق  ببباش

شش1.رل اا دتشفلش قاتفشرنى دتدشتاتفمتشركا دماشكال اا دترلدشتاتفمتشاتام دلشفلدكاشاقهديشركقسرودل

رالبببد،شفبببلشقهدمببباشوبببدمشش0000 ل توهبببدشفبببلشرلسيمبببديشفقبببدت شر بببا تشوبببييشرالدىبببدلشرل ببباا دتشركيتكمببباش شت
رالدىدشكتالدتتشركاتتشش951 لد يتشضتم اش سيتلادشتش9001 لد يتشر اا دتشاقدئمادشتش9003 قهدش:ش9000

تعببديشماضبببدوفشفببلشرك بببقترلشركق بببسش.شتاتام ببدلشركالبببدت شرلىاصببدياشااضببب  شأاعد ببدشاالتببب،ش دل ببباا دت
ت داببلشرك تببير شركقد مبباش.شضبب  شأاعد ببدشاالتبب،ش دل بباا دترك دضببماشوببييشرالدىببدلشركالببدتتشركالضببمتماشركاببلشاا

 ادتعاش اسرمبيتشرن  مباشفبلشتضبعشىتروبيشرل باا دتشركيتكمبادشت ب رشمل بتشلدق بدش ب شلترقب شق بتشرل باا دتش
 2.رنلق لش م ش تير شركلقت 

 شلبتريشت رشكمشمع ش قد شت بدتش    بلشتاق م بلش الئبمدشماسرمبيشق بتشأ شاقبتىشرك تبير شقد بتتش بتو ت ددش
رلقلادحشوت ش ادتعاشركابتعدلشو بتشركت قمباشقدصباشتأقبهشادك بدشمبيق ش تبيش بدشفبلشو تمباشركااتمبتدشأصب حش

توبديتشركهمعتباشركاقدف بمادششتلبتريشكه رشعد ش ب شركضبتتتاشى ب شرك بييشفبلشرلقلابدح.ش  شركصل شركاترلعشوقهد
قابديشتعدكباشاق م مباش  باقتا يقد شركتبترئحشركاق م مبادشتر  ت ب رشم بدويشوتب شاتضبمحشىتروبيشركتل باش دكق ب اششدتر 

ك شأ شما ق شتقاديش مئدلشاق م ماشاا مسش دك صيرىمادش  شرنفض شكت تير شركقد ماشأ شا قلشش.كت  اا تم  تر 
ش3. ترفقهدشركلد اشض  ش   تكمدلشركق داشركلدم

 ش:والجغرافية العوامل االجتماعية والث افية:شالمطلب الثالث

ت شركاببتعدلشرنلق مبباشاهببامش دكتضببعشرللا ببدولشتركاقببدفلشرك ببدئيشفببلشركيتكبباشركاببلشات بب ش دل بباا دتشفمهببددش
.شركالتببممدشرن مببادش  بباتىشرك لمابباتمقصبب شر ا ببد همشوتبب شأ تر،شرك  بباهتعم شتق بب شرل بباهال دش  بباتىش
ش.د دلشركل دكما داضدفاشتك شركلديرلشتركاقدكميدشركتغادشركادتمؤدش  اتىشراوالمدشيتتشركقق

ش

                                                             

 .57ص. مرجع سابق. على عبد القادر علي. د  1
 .50ص. 5559. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  2
 .30ص. 5554. تقرير االستثمار في العالم. األونكتاد  3
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 : واالجتماعية العوامل الث افية: اوال

ش ا شاقدفماركلق دلش لضشركوقي دشااليىشرك    اشركايتيشركت قماش  شأل ش  داتتشأو دكهددشوتمهدش ترلهاش
 مب شتكب شركاق بم دشأ شاش دكابتعدلش البييتشركلق بمدلشتكب شمب يا بدشل باهال شتأ تر،شرك  باهتعم ش أ دكم شر
 شرقاالفشركقممشتركلديرلشرك دئيتشفلشرك تيشرك ضبمفشا قب شا اب شودئقبدشع مبترشت رشالد تاهبدشرك    باشت ك شن
ش'يققببغ'دكق تتشترك لتفبباشركل مقبباشكت تببيشرك ضببمفدشا ابب ش مببستشقدصبباش دك    ببادشتااببييش ببدشم بب مهشفبب.شرنلق مببا

ركمد بد شاتب شرك بدئيتشفبلشرك اقتواشعت  رشصامحشقدصاشفلشادكاشركاقدفدلشرك لقيتشتش.ش دك مستشرك التقاش دكاقدفا
ش(. دكق  اشكتاتعدلش الييتشركلق مدلشركغت ما)ش1ترك  تعاشركلت ماشرك لتيما

كهب رشملا ببتشركاقببدت شركاقبدفلشود بب ش اببييشكاببيف،شرل باا دترلشرنلق مبباشرك  داببتتشقدصباشفببلشرك ترابب شرنتكبب ش
رنفبتريشفبلش لبضشركبيت ش اب شأفبتريشيت ششاابد هشأ بدكم شامبدتمعبت شىبيشتشش  شتوديتشات م شركاتعاشكقابد هدد

 . تش دشأيىشتك شع تشالمشرل اا دترلش مقهدشأشتعقير.م.أتتت دشركغت ماشتركت

ت شكتاتعدلشرنلق ماشيتتش همشفلشركاأامتشفلشأق د شرل اهال ش دكيت شرك ضملادشتع ك شا اتشفلشاقلمضش
ركل ببب شاابببيمدشلقبببتشمترلبببهشركابببتعدلش البببييتشا اببب شرك ق  بببدلشركيتكمببباشكا دمببباش  ببباتمدلشتش.شق ببب اشرك  دكبببا

ا دماششال  شوت شدشفهلركلق مدلشقدصاشات شركالشا اثشو شركل  شركتقم شرتشات شركالشا اغ شركل د 
 .شاقت،شركل د شرك دكماشتركصاماشترك مئما

وضببتشفببلش ل توبباش)دشت ببتش  ببديتتش ابباتعاش ببم شركاببتعاشرك دكمبباشركيتكمبباشBetter work تقببد جشتىببيشلببديش
  شوتب شاا بم شابتت شركل ب شفبلش صبدقعشكملدش9000ترك ق  اشركيتكماشكتل  دش هتلشفلش(شق شركيتكلرك 

ش2. ت تاشركا تم ش  شقال شتىد اشو ت ماشأعاتشيىاشت تر جش  دويتشاققماشتىتتضش قي اشكت ادتعم 

 : العوامل الجغرافية -ثانيا 

رنىببت شلغترفمبببدشكتيتكببباشرنمدشت كبب شت  ببباشفبببلشابببتشرن بببتر،شابببيتم شتقادلهببدشقشعامببترش بببدشاالبببهشركاببتعدلشوقبببي
ت ب رشمل بتش.شتلبتيشاابد هشاقدفباشرك تبيم شركقق شتركاا شترلاصد شركقدتللشأتش  ب  تتىلششاقلمضشاعدكمف

                                                             

1 Andrew Harrison et al. Op cit.  P144, 145. 
2 http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_094381/index.htm . Vu le : 24 Septembre 2011.  

http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_094381/index.htm
http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_094381/index.htm
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أ ش ل ببمشرل بباا دترلشرن تمعمبباشاببامشفببلشيت شأ تمعببدشركالامقمببادشتفببلشركتىببلشقل ببهشفببي ش ل ببمشرل بباا دترلش
فتمقمبدشدت شات،شل مدركمد دقماشاامشفلشيت شات،شتلق ع بدشش.تع ك شرلااديشرنتتت لشفلشيت شات،شأتتت دشتر 

أ شرك تىعشرك ا مبسشكتيتكباشت كب شع تعبسشلغترفبلش بم شرن بتر،شركتئم بماشم عب شأ شمبتفتشكتيتكباش مبستشاقدف بماش
ش.ش  هشركايتيشااالا شامئدشفامئدأ  ماشت مشأ ششدفم دشمالت،ش دل اا دتشرنلق لشرك  دات

 : التجمعات -ثالثا

دشت لشاتعسرلشلغترفمباشles agglomérats (clusters) دمع ش تتاتشعد شأت ش  شأيق شفعتتشركال لدلش
ك    دلشااض  ش تتيم ش اقصصم دش تتيتشقي دلدش    دلش ااتعاشفلشى داشقاد لش لم دشعتهدش

ت بب رشركاتعببسشمل مهببدش تعببسش.ش تا  بباش  لضببهدش اببعتاشابب عادشاق ببتشفببلش قببد ،شأمبب شرك ببترتيشتركق ببترلشعدفمببا
ا ب ش بتتاتش.ش قبد ،شلغترفمباشأقبتى همشفلشفتاشرىاصدياشكقابد ش لبم دشتم قاهبدش مبستشاقدف بماش دكق ب اشك

في ش  هشركال لدلشىيشا اتشوت شرك قدف اشو ش تم،شسمديتشتقادلماشرك    دلشرك اتعستدشاقتيشتكب شرل اعبدتش
تعأ اتاشوتب ش ب هش.شفلشركق داشركقاد لشرك اشال  شفمهدشتاالعش    دلشأقتىشوت شركيقت شفلشركقاد 

دش( قتلبببدلشراوبببالمشرقكبببل)دشفبببلش قغتبببتتشفبببلشركهقبببيش(ت ركاد ببب)أش.م.ت بببمتمعت شفبببدكلشفبببلشركببب:شركال لبببدل
ش(.رك تير)دش دتمسشفلشفتق دش(رنفالم)أش.م. تكمتتيشفلشركت

 :اثر البطريق او (moutonniers des choix)م لدة كال طيع  يارات تموقع  -ارابع

تكعبب دشا لببدشك ببتواشا ببتتششدفببلشرك يرمببادشرك مببستشركق بب ماشاىتببممش لببم شالبب  شركاببتعاشركترئببيتشكاببت م شقاببد هد
اعقتكتلمبدلشش قاصباشفبلاقب ش دك بدش    بدلشت بلششدرك قتلدلشراملد مبادشاقبتمشابتعدلشاد لباش اقتمبي د

مبباشت بب رشرك  ببيأشمتاعببسشوتبب شفعببتتشرك قتلبدلشرك لتت دامببادشركاببلشا هببتشوقببي دشاعببت شو ت.شراوبالمشترااصببد 
رك    بببدلشركابببلشىد بببلششت دصبببيارك تىبببعش   ببباش لتت بببدلشاقببب شامبببثشااتقببب شرك أقببب شركقبببترتشركا ت بببتلدش

ع دشأقهدشق ترشتك شأ شرك  اا تم شرك اتمم شأعاتشوت دش لت شرل اا دتشفلشش1.هش  شى   ات م شقاد هدشفم
 تببي مش قدتقبباش دك  بباا تم شرنلدقبب ش  بب  شققبب شركاببأىتمش ببدك ام دشاببترلسشركتغببادشركلتتىببدلشفببلشركاقدفببدلدش

ش.داهممتلأشرنلدق شتك ش الا اش تتعت  شأل شالق شركقق شفلشرل الالمدش

                                                             

1  Jean-Louis Amelon & Jean-Marie Cardebat. Op cit. P147. 
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ش:عوامل الحكوميةال:شالمطلب الرابع

كب شركاصبت شتتركبهشفبلشتىتبممشيتكباش لمقباشو ت بدشرك  اا تشرنلق لشم ل ش  شتتريشات مبفشتر باا دتشأ شت 
ش:  ش  هشركاالمسرلتش.شوت شوترئيش لسماشقدصاشتأقهش قالفشرك  اا تشرك اتلشمترلهش قد تشتضدفما

ضببتم ماش بب شألبب شااببلمعشركاببترفسشركالا ببيشركليمببيش بب شرك تببير شركقد مبباشوتبب شش:الحرروافا اليررريبية -اوال
ا بببل شركيتكبباشوقببيشتضبببلهدشكهبب هشركاابببتملدلشتكبب شت ببب شتشرك  بباا تم شرنلدقبب شوتببب شر بباا دتشأ بببتركهمشفمهببدش

رك لبدللشرك ت بت شركق دمشركضتم لش ق اشركاق ماشرلىاصديماشو ش تم،شاتلمهشرل اا دترلشرنلق ماشتك ش
راولببديش بب شش:تم ماضببت بب شركاببترفسشركش.فمهببدشرىاصببديمدشترلا دومببدشأتشتكبب ش قببد ،ش اببييتش بب شتىتببممشركيتكببا

ركضببتم اشأتشا  مبب،شرن ببلدتشركضببتم ماشركا ممسمبباشأتشرك ققلضبباشأتشرك بب دحش بب لضشركقصببت دلش بب شتوببديش
وتبب شرقللشترك لببيرلشترك ببتريشركقببدمشركضببتم ادشأتشراولببديش بب شركضببترئ شتركت ببتمشركل تعمبباشركاببلشالببتضش

تقاديشرك قد ،شركاتتدشركا دماشركل تعمادشرئا دقدلشضتم اشرل اا دتدش.شركالشم اتتي دشرك اتتاشرل اا دتا
ش:ت  شأاعدكهد.شرل اهال شرك لل شكاصت شركتأ  دكمادشاترفسشركاصيمت

التفشرك ق قاشركاتتش أقهدشلسيش  شتىتممشركيتكاشم ب حشفمبهش د بامتريشرك ضبدئعشش:تقاديشرك قد ،شركاتت -
وببديتشاصببيمت ددشت  دت بباشرنو ببد شركالدتمبباشتركصببقدومادشفببلش بب شتولببديش بب شركت ببتمش رنلق مبباشتاقسمقهببدشتر 

ت رشعبد شم ب حش بيقت شرك ضبدئعشش1.ركل تعماشتركضترئ شرك قتتتشيرق شركيتكاشفلشركايتيشركالشمقتت دشركقبدقت 
تر  رشعبد شم ب حش بأ شاقبدمشفمهبدششدتكمهدش هيفشركاقسم شّأتش لضشركل تمدلشركالدتمادشفهلش قبد ،شابتتشالدتمبا

 .صقدومااتتشو تمدلشصقدوماشفهلش قد ،ش

تفشملب بدششأيىشتكب ش هبتتشدرك قدف اشركع متتشركالشايتتش م شرك تبير شركقد مباشفبلش لبد ش بقحشرك سرمبدشركل دئمباتش
دشرك ل ت ش هدشوت ش  م شرك اد شفلش تم ترشتكماقابادم شترنقامب ش"ركترااشركل دئما"أتش"شركلتيتسشركل دئل" 

 2.ركهتكقيماشترك ت تيرشت قغلتتتشت مت د

                                                             

 .594ص .مرجع سابق. دريد محمود السامرائي .د  1
 .555ص. مرجع سابق. قادري عبد العزيز. د  2
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مقصببببيش هببببدشىمببببدمشركيتكبببباش لببببتضشضببببتم اشل تعمبببباش تاللبببباشق بببب مدشوتبببب شرك ببببتعشش:ركا دمبببباشركل تعمببببا -
معش قدف بباشرك ببتعشرك قالبباشرك اتمبباشأتش قببعشر ببامتري دشاابب شلشا ببا شاتتيتشرك  داتبباشكت قالببدلترك ضببدئعشرك  بب

 .عد ش ك ش  شى  ش  اا تشألق لر  ش اتمدشتش

م ابب ش بب رشركاببع شركقببدقتقلشأ ببمشصببمغشركاببترفسشركضببتم ماشت بب شأ ببمشش:رك لد تبباشركضببتم ماشركالضببمتما -
تك شادتمؤش لم شأتشركقصمش  ششراولديشركعتلشأتشركلسئلدشيرئ دشأتشكلاتتشس قماش لمقادشاألم شيفلهد:شصتته

 .ركتوديشركضتم ل

شأتشضبتم اش  داتباشكهبدشفبل)ركضبتم اشرلسيترىشركضتم لش تشفبتضشقلبسشش:الق شرلسيترىشركضتم ل -
أعابببتش ببب ش بببتتشوتببب شقلبببسشركابببق دشتقلبببسشرك بببديتدشتوببب شقلبببسشرك بببيتشرك  بببااقاشوببب ش(شركقبببتاشأتشرك  ملبببا

مقضعشقلسشركيق شأتش لضشوقدصتهشكضترئ شأعاتشتقعت ش صييشرسيترىشضتم لشيتكلدشوقي دش.شركضتم ا
تمقابأش ب رشرلسيترىششقاملباشر باقال شعب شيتكباش.ش  شيتكاشفلشقلسشرك يتشركالشاامشوتمهدشرك اد  اشركضتم ما

ىببيشمعببت شرلسيترىشركضببتم لش قصببتيردش ش1. تضبعشااببتملهدشركضببتم لشيت شركاقمببيش اابتملدلشركببيت شرنقببتى
يتشاصببمتاشركضبببترئ شأتشااقمببب،شأ ببيرفشرىاصبببديماشأتشرلا دومبببادشأتشأ شعببأ شاهبببيفشركيتكببباش بب شقالكبببهشسمبببد

 .معت ش متش قصتيشقداجشو شويمش ترودتشأاشيتكاشااتملدلشركيت شرنقتىشوقيشتضعشااتملداهدشركضتم ما

ع ك شركبيت شرك صبيتتشكتتأ ب د شىبيشا بقحش تر قمهبدشركب م شم باا تت شأ بتركهمشفبلشركقبدتىشابترفسششششش -
 شملل ش  شركضتم اش دشماتكتقهش  شأت بدحشتكب ش الي بمشااب شا باا تش بيقتراهدشركت قمباشت سرمدشضتم مادشعأ

 .ركالشلشال  شفلشركيرق 

تكببمشمقاصببتشر بباقيرمشركاببترفسشركضببتم ماشوتبب شرك تببير شركقد مبباش بب شر بباقي اهدشأمضببدشركببيت شرك اقي ببادشفقببيش
أشصبتترش البييتش.م.رك ابتت دشتر باقي لشركبتر اقي اهدشع ش  شفقتقيرشت تكقيرشكاالمعشرل اا دتشفلش لبد ش

تر ببباقي لش.ش ببب شركابببترفسشركضبببتم ماشعدلئا بببد شركضبببتم لشترل ببباهال شرك للببب ش هبببيفشاابببلمعشرل ببباا دت
تم دكمدشصتترش البييتش ب شركابترفسشركضبتم ماش هبيفشاابلمعشرل باا دترلشوتب شركاتلبهشتكب شرك قبد ،شركقدئمباش

شششششششششششش2. لضشرنىدكممشركصاترتماشكت  د  اشفلشاق ماهدت لضشرك قد ،شرك تلتيتش لقت شتم دكمدشتش

                                                             

 .554، 553ص. مرجع سابق. نزيه عيد المقصود مبروك. د  1
 .554ص. نفس المرجع  2
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مل شوت شركيتكاشرك  اضملاشكال اا دترلشرنلق ماشرك  دابتتشأ شلشا بدكغشفبلشاقبيممشركابترفسشركضبتم مادشكع ش
ااببمتشركيتر ببدلشتكبب شأ شأ تبب شتش.شتأ شاقببتمش ببيلتريشيتر ببدلشا ببم شركلالىبباش ببم شعتلبباش بب هشركاببترفسشت قللاهببد

ل اا دتشلشااأاتش دكاترفسشركضتم ماشرك قي اشكت  اا تم شرنلدق دشامثشأ ش لضشركيت شكبمشا بقحشىترترلشر
رك قبدمشرل بباا دتاشركلببدمش ببتششأاشر امبدسرلشأتشتولببديرلشتلشأقهببدشالا ببتش ترعبسشكلبب  شرل بباا دترلشامببثشأ 

ش1.رك اشم اتشوت شرق مد شتل  ش  هشرل اا دترل

أ تب شركبيت شااقبدفسشفبلش قاهبدشللشابم شأ شمسرلشركضتم ماشكم لشقل هددشفتقليشأ شالد  شركيت ش عشركاال
 اب شرقيتقم بمدشتعتتمبدشركلقت مباشىبيشأقبتىشيتلش  شأل شت بتريشرنلدقب شكال باا دتشفبلشراىتبممشرك لقبلدشفبي ش

شششششششششششششش.أكغلشأتشقلضلشركاترفسشركضتم ماشرك قي اشكت  اا تم شرنلدق 

اقيممشركاترفسشركضتم ماشىيشم ياشتك ش سميش  شرنو ديشوت شركيت شرك ضملادشتات شت شرافتر شترك غدلتشفلش
 تمبببت شيتلتشش900دشفلتببب ش ببب م شرك ابببد شىبببيشاقبببيمشركيتكببباشابببترفسشىبببيت دش"كلقببباشركلبببدئس"ركادكببباشم تببب،شوتمهبببدش

 ش تمبتشش100كتاصت شوت ش اتتاشر اا دتشألق لش  دابتش مق بدش ب رشرك ابتتاشماقب،ش قبدفعشتل دكمباشىبيت دش
ش2.أاشأ شركاترفسشرك قي اشالت،شرك عد  شرك ااققاشقاملاشرل اا دتشرنلق لشرك  دات.شيتلت

ال ببب شركيتكببباشرك ضبببملاشوتببب شابببتفمتشرن ببب شترل ببباقترتشكتتأ ببب د شش:التحفيررراات  يرررر اليرررريبية -ثانيرررا
كتاصبت ش قبدمش البسشكال باا دتشاقبتمش  بقحشا بهماللشرنلق بلدشع بدشأقهبدشت غبتضشا بهم شرنو بد شتقتب،ش

وتببب شرن بببتر شفبببلشابببع شتودقبببدلشاعت مببباش  دابببتتشأتش مبببتش  دابببتتدش لبببيللشفدئبببيتش قلضبببادشأتشاأ مقبببدلش
 قد تشركصبتفشأتشاقبيممش  بدويرلش دكمباشالبتريشرك ابتثششاغ ماشأقتراش لمقاش  شرك قد تش ا اعت ماشك

سش مبتشضبتم ماش اب شاستمبيش ش قبد شابترفأع بدشش. باا دتمارلتركيتر دلشركالس اشاىد اشرك ادتمعشتركات لدلش
ركاتعدلشرنلق ماش دنترضبلشترك قمباشرن د بماش أ بلدتشأىب ش ب شأ بلدت دشركلدتمبادشاقلبمضشىم باشراملبدترلش

ىبببيشا بببقحشركيتكببباشرك  ببباق تاش سرمبببدشتشأش.كتلقببدترلشترنترضبببلشركقدصببباش  قاتبببفشرك ابببدتمعشرل ببباا دتماشرنلق مبببا
 . ققلضاأقتىششعاستميشركاتعدلشرنلق ماش دنترضلشترك  دقلشرن د ماشأتش دكعهت ديشترك مدهش أ لدتش
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ال  شركعامتش  شرك تير شوت شاتىماش سرمبدشرك تىبعش ب شألب شتىقبداشش:تكوين صورة جيدة عن البلد -ثالثا
ش:1رك  اا تم شأتشاا شرك ترحشرنلدق شو ش تم،

 بللشركليمبيش ب شركبيت شتكب شتقابديشتعدكباشكابتتمجشرل باا دتش:شاتتمجشرل اا دتشفلشركيتكاشرك ضملا -
 .ال  شوت ش  دويتشرك  اا تم شت ك شو ش تم،شاقيممشرك لتت دلشتراتاديرلشركالس ا

اقبببببتمشرك بببببلدترلشت بببببتفشركالبببببدتتش دكاق بببببم،ش بببببعشركتعبببببدللشركابببببلشاابببببتك شاتىمببببباش:ششاق بببببممشركتقبببببديرل -
رل بباا دترلش  هببدمشاق ببممشكقببديرلش ببم شتلببد شرنو ببد شرنلدقبب شت  اتببلش بب هشركهمئببدلشأتشتلببد شرنو ببد ش

 بببب هشركتقببببديرلشاهببببيفشتكبببب شتوببببالمشرك  بببباا تم شرنلدقبببب شرك اا تببببم ش  اببببم شركل بببب شفببببلشرك تببببيش.شرك اتمببببم 
ش.رك ضمف

ل اضببببدفاشش هببببيفشاأعمببببيشلهببببتيشرك قببببد ،شتركل دوببببدلشرك اتمبببباشكت تببببيشرك ببببق م:شاق ببببممشصببببدكتقدل -
ش.رك  اا تم شرنلدق شتا دي شرك لتت دلشرك التقاش دك تيشرك ضمف

التضش لضشركبيت شترك قبد ،ش سرمد بدشوب ش تمب،شرلاصبد شرلابهدتاش د بال د شت بدئ ش:شرااهدت -
تلشأ ش.شراوببالمشرك قاتلبباشرك اتمبباشترنلق مبباشقدصبباش قهببدشركلترئببيشترك لبباللشرلىاصببديماشركعامببتتشرلقااببدت

ق ببدشملقببي دشأمضببدشا ت ببدشت ببال،شا  بباللشراببهدتماشى بب شتع ببد شراصببالادلشلشملا ببتشفقبب ش ببيترشكا ببتر شتر 
ش.ع متتشكع  شتأاشتملد لشكيىشرك  اا تم شتم ياش همشتك شأق شق تتش ت ماشتك شرن يشو شرك تي

 بتتلشعامبتش ب شتعبدللشركاتىمباش ترىبعشوبتضشرك لتت بدلشو بتش:شتقاديش ترىعشفلشا عاشرلقاتقمل -
م دكمببدشترنترضببلشرك ققلضبباشت تم ببترشابب عا ق ببترشكتببيتتشركبب اشاتل ببهش بب هش.شرلقاتقمببلش قهببدشفتق ببدشترمتكقببيرشتر 

ركت متاشفلشرك ب دحشكت  باا تم شوتب شركاصبت شفبلشأىصب ش بتواشتأىب شركاعبدكمفشوتب شرك لتت بدلشرك التقباش
  ه بباشرلاصببد دشوتر بب ش بباالش لقببدتم شرك تمببيشرلكعاتتقببلشكت  بب تكم شوبب شاتىمبباشراىتببممشتقدصبباشرك عتلببم ش

ش.ركا تىعشتقتاشرك  اا تم شرك اترليم شفلشراىتمم

ا اببب شت بببمتاش د ببباشكتالبببد شوتببب شركلالىببباش بببعشرك  ببباا تم شرك اترلبببيم شتركبببا ع ش ببب ش:شرك قابببتترل -
ش.شركتصت شيتتمدشتك شرك    دلشركالشا ياش   قدشر ا د هدش دك ق قا
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ش. تمدلشركاتتمجشتاقيممشركقي دلشرل اادتماع ك شركالدت ش عشرك ق  دلشركيتكماشكهشيتتشفلشو -

ت شادلاشركيت شركقد ماشكتقي دلشرل اادتماشفلش مير شرل اا دتشرنلق بلشرك  دابتشىبيشيفبعدشوتب شركصبلميش
ركببيتكلدشركاببتعاشرك دكمبباشركيتكمبباشتكبب شتقاببديشلهببدسشركقببي دلشرل ااببدتماشكال بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتدشت ببتش

مقتمش   دويتشركاعت دلشرك لقماشوتب شلب  شرل باا دتش.شركيتكلشفلشقلسشركتىلشلهدسشايمتهشركاتعاشترك ق 
رنلق بببلشرك  دابببتش اقبببيممشرىاترابببدلشكاا بببم شرك مد بببدلشرلىاصبببديماشرل ببباا دتمادشمقبببيمشكتاعت بببدلشاادكمببب ش

ش1.صتمااشت تماشكت اعاللشركالشاترلههد

 ببداشركصببقدواشاقاتببفشفببلشأ  ماهببدشوبب شا قبب شركلتر بب شركاببلشابب اتشوتبب شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشفببلشى
ع بببدشأ شركق دوبببدلشركابببلش.شركلتر ببب شركابببلشاببب اتشوتببب شرل ببباا دتشفبببلشركقبببي دلشأتشرك ابببتت شأتشرلكعاتتقمبببدل

اقبببب شرل بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتشاغمببببتلدشف لببببيشأ شعدقببببلشركاببببتعدلش الببببييتشركلق ببببمدلشاتعببببسشوتبببب ش
 الش ببب قترشال ببب شأعابببتشفبببلشى بببداشركقبببي دلشركصبببقدودلشركقدئ ببباشوتببب شر ببباغال شرك بببترتيشرك  ملمبببادشأصببب

ع ك شىدئ اشركق دودلشركالشا ب حشفمهبدشركبيت شكتابتعدلشرنلق مباش دل باا دتشش.عدك مدااشترك قت شتركاأ مقدل
ف مق بدشعدقبلشركاعت باشاابتك شرل باا دتشفبلش لبضشركق دوبدلشرل باتراملمادشأصب الشا ب حش.شفمهدشات بلل

شش. االشفلشرك قماشركاااماشفمهدش اا دتكهدش دل

شتكب شرك ترتيشرك  ملماشالا تشود  شل  شرل اا دترلشرنلق ماشرك  داتتشركابلشاهبيفتو ت دشم ع شركقت شأ ش
اا بب ششد شرك سرمببدشركقدصبباش أىبب شركاعببدكمفراقاببدىشفببلشركيتكبباشرك ضببملاش غببتضشركاصببيمتشوبب ش تمبب،شر بباغال

 بببباشكال بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتشفببببلشركق دوببببدلشعاملبببباش ببببلشوتر بببب شلد شتركق ببببدمشركقببببدقتقلرك قبببب شركااامبببباش
فلشركق دودلشعاملاشركاعقتكتلمدشفم اثشو ش    دلشتميشود تاشش اا دتشرنلق لشرك  داتأ دشرلش.ركتأ  د 

ش. رلشعلديتشودكما

ش

ش

ش
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 . تق شكيتر دلش قادتتشك اييرلشرل اا دتشرنلق لشرك  داتش:0ركليت شتىم

 الدراسة الدراسةالعوامل محل  النتائج

رلقاالفببدلشفببلشركتترابب شكم ببلش ه ببادش
 .ق تشراقادىش هم

ركلتر بب شركاببلشااببييشا تىببعشرل بباا دترلش
رنلق مبباشرك  داببتتشركمد دقمبباشفببلشرك  تعبباش

ش.رك اايت

Cleeve (2000) 

ش.ركا دا شفلش  اتىشركق دا  اببببييرلشرل بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتش
 .CEECs كالااديشرنتتت لشفلش

Resmini (2000) 

ىبترتشل بباا دتشرنلق بلشرك  داببتش لقببيدش
مااببتاشوتبب ش اغمببترلشرك مد ببادشرك ببت،ش

 .ت  ملاشرلا دوما

ا تىببببببعشرل ببببببباا دتشرنلق بببببببلشرك  دابببببببتش
ش.رن تمعلشفلشأ تمعدشركالامقما

Baumgarten and Hausman 
(2000) 

والىببببببببببببببباش تل ببببببببببببببباش بببببببببببببببم شرك بببببببببببببببمدااش
ركليمبيتشترل اا دترلشرنلق مباشرك  دابتتش

 .أ.م.فلشركت

اأامتشرك بمدااشوتب شرل باا دتشرنلق بلش
ش.رك  دات

Sanford and Dong (2000) 

ركق بببببتشرك مد بببببلشترلىاصبببببدياشاتلببببب ش
ال بببببببببببببببببباا دترلشرنلق مبببببببببببببببببباشيتتشترياشك

ش.رك  داتت

 Lehmann (1999) .يتتشق تشرك تي

رك  ببببباا تت شلشمل بببببت شأ  مببببباشع مبببببتتش
ش.نق  اش ت،شركل  

ش.ع اييشكتا تىعشأق  اش ت،شركل   Traxler and woitech (2000) 

ابببببيفقدلشرل ببببباا دتشرنلق بببببلشرك  دابببببتش
اابببببببببببأاتش دكق بببببببببببدمشركل بببببببببببدئلشتركلببببببببببب يش

 .ركضتم لشوت شرك  اا تت شرنلدق 

اببببببببببأامتشرك مد ببببببببببدلشركضببببببببببتم ماشوتبببببببببب ش
رل ببببببباا دترلشرنلق مببببببباشرك  دابببببببتتشفبببببببلش

ش.لقت شرفتمقمد

Schoeman et al. (2000) 
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ابببيفقدلشرل ببباا دتشتكغبببديشركقمبببتيشمابببلعش
ش.رنلق لشرك  دات

وتبببببببب شرن ببببببببتر شاببببببببأامتشاقممببببببببيشااتمبببببببب ش
ش.رل اا دتشرنلق لشرك  دات

Ihrig (2000) 

والىبباش ه بباش ببم شاتىلببدلشراصببالحشتش
ش.ايفقدلشرل اا دتشرنلق لشرك  دات

ش

ركببببببببببتتر  ش ببببببببببم شرل بببببببببباا دتشرنلق ببببببببببلش
رك  داببببتشتضبببب  شركصببببتفشفببببلشرك تببببير ش

ش.رق متما

Thompson and Poon (2000) 

ركيترفعش تا  اش دنتكتمدلشرا باتراملماش
ش.كتاتعدلشرك  اا تت

 شرنلدقب دشركاعت بدلش يترفبعشرك  باا تش
ش.رك ضملاشتركاتعدلشفلشأتتت دشركاتىما

Marinov and Marinova 
(1999) 

رلتالداشفلشعالش  ش لي شركضبتم اشأتش
ركتابببتتشفبببلشرك تبببيشرك ضبببمفشاببب ياشتكببب ش

ش.رنلق لشرك  داتاقلمضشرل اا دتش

اأامتشركضترئ شتركتاتتشوتب شرل باا دتش
ش.رنلق لشرك  دات

Wei (2000) 

ركابببببببببتعدلشاالبببببببببدتسشوترئببببببببب،شركالبببببببببدتتش
ش.دل اا دتشرنلق لشرك  دات 
رل بببباا دتشرنلق ببببلشرك  داببببتشتاببببترلسش

ش.ركالدتت
Konishi et al (1999) 

اعابببب شرلىاصببببديمدلشود بببب شا تىببببعشلببببيش
ش. هم

ال ببببببباا دتشرنلق بببببببلشركاعاببببببب شع ابببببببييشك
ش.رك  دات

Guimaraes et al (2000) 

رك اببببببببييرلشااضبببببببب  شالببببببببمشرك ببببببببت،دش
رك مد بببدلشرلىاصبببديماشت لبببضشأابببعد ش

ش.ويمشرل اقترتشرك مد ل

رك ابببببببببببييرلشرك مد بببببببببببماشترلىاصبببببببببببديماش
كال بباا دترلشرنلق مبباشرك  داببتتشركمد دقمبباش

ش.فلشأ تمعدشركالامقما

Tuman and Emmert (1999) 

ش تالببعشتاعببدكمفشرك لببد الل لببي شق ببتش
كهببببدشوالىبببباش دل بببباا دتشرنلق ببببلششركاببببل

ش.رك  دات

ش.وتر  شركا تىع Martin and Ottaviano (1999) 
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رققلببببدضشاقمقببببلشفببببلشو بببباللشرك تببببير ش
رق ببمتماش قد بب شركببم شمبب ياشتكبب شرتالببداش
فبببببببلشرل ببببببباا دترلشرنلق مببببببباشرك  دابببببببتتش
ركقدي بببببباش بببببب شركمد ببببببد شترققلببببببدضشفببببببلش

رنلق مببباشرك  دابببتتشركقدي ببباشرل ببباا دترلش
ش.أ.م.  شركت

لاببببببدتش ببببببلتشركصببببببتفشركاقمقببببببلشوتبببببب ش
ش.رل اا دتشرنلق لشرك  دات

Goldberg and Klein (1997) 

Source: Imad A. Moosa. Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. Palgrave. N.Y. 

2002. P63-67. 
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 :دور اقتصاد المعرفة في جذب االستثمار األجنبي المباشر: الثالثالمبحث 

كقيشأص حشركقت شركترايشتركلاتم شملتفش لصتشرلىاصديشرك  قبلشوتب شرك لتفبادشامبثشقلبيشرلىاصبديشركمبتمش
مقبببببتيهشركتأ ببببب د شرك ابببببتادشرل اعبببببدتشترل بببببال د شرك عابببببفشتشمتاعبببببسشوتببببب شرك لتفببببباشع صبببببيتشر ببببباترامللدش

اهي دشركلدكمش ق شركات شركلدك ماشركادقماشأيلشتكب شمركقهضاشركاعقتكتلماشركالشدشأاشأ شركايمااكتاعقتكتلمدلش
 .ركاتتتشركاعقتكتلماشركقدئ اشوت شرل يراشركلعتاش دكم شرلقادىشترايرتتشقاملاتشأبباغمم

 :ومظاهره اقتصاد المعرفة تعريف:شالمطلب األول

 :تعريف المعرفة -اوال

تركتصبميشرك لتفبلشركقبداجش.شكبااليمرشتدشتاابمتشتكب شركقبيتتشوتب شركا مبسشأ'ملبتف'  شركلل شرك لتفاشر مش اا،ش
 شاصمتاشرك اثشركلت لشترك اتتودلشرل اعدتماشما ا شفلشركعمشرك لتبتمشركقد ب شكال باقيرمشفبلشأاش لبد شو

 1.  شرك لدلل

ترك مدقدلشركالشاتا  ش قيترلشراق د شرل اقيرمشركعد  شترك عافشكت لتت دلش"ش:وت شأقهدرك لتفاشع دشالتفش
ت لتت بدلشركابلشمبامشركاتصبب شتكمهبدشوب ش تمبب،شكتشكبهشرايتر شتركاصبتتشتركلهببمشرنصبتماشترك عا ب اشتركابلشاببتف

تابببتا  شرك لتفببباشش".رك مدقبببدلشركقدصببباش ادكببباش لمقبببادشأتش بببد تتش لمقبببادشأتش لبببد ش لبببم دشأتش ابببعتاش لمقبببا
تىيشمتا  شرا يراشترل اعدتشترلعاادفشتركاليميش دك اثشتركا بتمتشش.يميراشترل اعدتشترلعاادفشتركال دا ي

شش2.ركلت لشتركاعقتكتللشرك اشماض  ش   شلهيشتاا  شاعدكمفش ق  اشت  ا تت

 :تعريف اقتصاد المعرفة -ثانيا

.شماضببب  شرل ببباقيرمشركعامبببفشكت لتفببباشفبببلشركقمبببدمش دكقابببد دلشرلىاصبببديمادشتفبببلشات بببلهددشتا تت بببدشتق ت بببد
 ش ضبببد مقهشت ل مدابببهدشع بببدشمااقببب،شفبببلشركبببيت شرك اقي ببباش دكببب رلدشفبببلشابببتتتشرك لتت بببدلشترلاصبببدللشابببتاا 

ع ببدشأققببدشقالابب شفببلشركلصببتشركاببدكلشاقببد لشيتتشرك لتفبباشفببلشااقمبب،شش3.ترل بباقيرمشركتر ببعشكت لتفبباشتركلتببم
                                                             

. الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية. اقتصاد المعرفة مفاهيم واتجاهات. بوزيان عثمان  1
 .543ص. 5554مارس  55و  7. جامعة ورقلة

 .7ص. 5554. عمان. جدارا للكتاب العالمي. اقتصاد المعرفة. سن خلففليح ح. د  2
 .7ص. نفس المرجع  3
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لشرلىاصبديدشت ب رشركق تشرلىاصدياشامثشأقهبدشأصب الشا اب ش صبيتشقتب،شركقم باشتود ب شرلقابدىشرن بمشفب
رك بترتيشرك  ملمباشكتابي دشاعلبلشكااقمب،شفمبهشعدقبلشش ب شق بدم  شركاابت شفبلشركق بدمشرلىاصبدياشركلبدك لش  

 :تم ع شالتمفشرىاصديشرك لتفاشوت شأقه.شركق تشتك شق دمشمتاعسشوت شرك لتفا

اتب شرلىاصبديمدلشركابلشقماشوت شرك لتفباش بلشرلىاصديمدلشرك  "ماشرلىاصديماشالتمفش ق  اشركالدتتشتركاق 
شش1".اتاعسش  داتتشوت شرلقادىشتركاتسمعشتر اقيرمشرك لتفاشترك لتت ا

ركصقدودلشعاملباشرك لتفباشركابلشاتاعبسشوتب شتقابدىشوت شأ دسش دك دش دشمامشالتمفشرىاصديشرك لتفاشع دشأقهش
لبباشودكمبباش ببب شاعقتكتلمببدلشرلوببالمشترلاصببد شأتشر بببال د شق بب شع مببتتش ببب شركل بب شركبب اشمااببتاشوتببب شيتش

تمات بعشالتمبفشرىاصبديشرك لتفباشكماب  شصبقدواشركقبي دلشركابلشا باا تش قتباشفبلشرك ابثشتركا بتمتش.شركالتمم
كعقهبببدشا بببال  ش عادفببباشاعقتكتلمبببدلشرلوبببالمشترلاصبببد شتىبببتتشود تببباشودكمببباشركعلبببديتشتا بببالميش ببب شرل اعبببدتش

ش2.ركاعقتكتلل

صديشركب اشااقب،شفمبهشرك لتفباشركلبسيشرنع بتش ب شركقم باشت  دش  ،شق اقاجشأ شرىاصديشرك لتفاش تش ك شرلىا
 .رك ضدفادش  دشمللتهدشا ا ش تتيرشأ د مدش  شرك ترتيشرلىاصديما

رتالداشاصاشركتأ  د شركال دياشفلشركاتعدلش:شديشركقدئمشوت شرك لتفاشفلشتلتيش د تام ش  دصتماقجشرلىا
 ب رشتكب ش بتواشرل اعبدتشتركا بتتشركاعقتكبتللش لبي دشترقاادتشركاعقتكتلمدشركايماباشك وبالمشترااصبد دشتأيىش

رك صبيتشركتئم بلش(ش مبتشرك ت بتس)تأصب حشركتأ ب د شركال بدياش.شعد شرلقادىشمقتمشوت شاتفتشرك بتريشرنتكمبا
ش.كتا تتشركاققلشتسمديتشرلقادلما

كباش بدشأتشت  شركترضحشأ شرىاصديشرك لتفاشمقاتفشو شرلىاصديشركاقتمياش ب شامبثشأقبهشلشمقاصبتشوتب شيتش
 ق قبباش ببددشتأقببهش ببتمعشركاتعبباشتم عبب شركتصببت شتكمببهش  ببهتكادشرن ببتشركبب اشمسمبب شركعامببتش بب شركلق ببدلشركاببلش

ش3.ايلش  شركقيتتشرلىاصديماشفلشرك دضل

                                                             

1  Abdelkader DJEFLAT. Investissements et mondialisation : les nouvelles conditions d’attractivité fondée 
sur le savoir. www.ps2d.net/media/abdelkader_djeflat.pdf. vu le 15 Septembre 2011. 
2 Lan Brinkley. Defining the knowledge economy. The work foundation. London. 2006. P7. 

 .54ص. 5557. عمان. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. اقتصاد المعرفة. د جمال داود سلمان.أ  3
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 :مظاهر اقتصاد المعرفة -ثالثا

 ب شراا بدسش دكلسكباشركب اشعبد شم بتيشركليمبيش ب شركبيت شركلقمبتتدششلىتصبركلتك باش"أ شش J. Stiglitzمبتىش
قبيتشأعابتش عامبتش ب ش كب شركب اشعبد شماصب شوتمبهشركلبتيش ركعامتش  ش عدقهدش  شركقلد شتك شرك لتفباششلت عق

أاشأ شركلصتشركايمثشش1".رك  د ترلشرك لديماشكتلتك اشقل هدشاقتش ه رشرناتتش.شرن ق ش  شأاش تيش ق شىت 
ش.شاادتش تمعشكت لتفاشتاغمتشفلشأق د شرلقادىماهيشرق

قهدشمالبب،شركعامببتش بب شرك لعببتم شترك ببداام شرك لدصببتم شأ شركلببدكمشملببمفشرق ش تاتبباش قاتلبباشت ا مببستشو ببدش بب 
كتصبفش ب هشرك تاتباشركابلشاا مبسش  بتتسشصبقدواش'شوصبتشرك لتت بدل'مبتشل   ش ترا دشتىيشابداشر باقيرمشا

ش:ت  ش  د تهش2ش.رن د ماشفلش قديشرلىاصديشركقت لرك لتت دلش دوا دت دشركتعمستش

تاش قبببب ش ببببد دشفببببت مشأقهببببدش ببببد تتشىيم بببباشتلشأقهببببدشاقد ببببلش ببببتامتتشأصببببا ببببتتشاعقتكتلمببببدلشراوببببالمشترلا -
 ؛لمقمدلشركقت شركلاتم  ا
 

دشت بب رشمقاببت شرلوا ببديشوتبب شركمبيشركلد تبباشرك   تبباشترققلببدضشرك تب شوتبب شركمببيشركلد تبباشرنىب شعلببديتسمبديتش -
 ؛ شرقكلشترلكعاتتقمدل عشكاققمدلشركاد ال د شركتر  دل

 

أص الشرنقا اشركال ديماشرك تا  اش دك اثشتركا تمتشاأق شأ  ماش اسرميتشفلشرلىاصديشركلدك لدشامثش -
 ؛رتالداشركقم اشرك ضدفاشركالشاتكي دملتيشتك شاتلهشركاتعدلشقاتشرنقا اشعاملاشركاعقتكتلمدشأ ش

 

 ش متشرك ت ت باشعدكلال بدلشركالدتمباشت بتريرلشرلقابترادشتأصب حشركتأ ب د شرك لتفبلشرتالداشىم اشرنصتش -
 أ مشأصت شركاتعدلش دوا دتهشأ مش تتيشكتقم اشرك ضدفاشتا ش ا شركتأ  د شرك ديا؛

 

 ماشركاتعدلشتق تشركيت ؛ دقلشفلشاأامت  دشوت شاقدف  تتسشأ  ماشرل اعدتشتركلعتشرلق -
 

 .ا ديكهدشت لشاا مش دكتفتتشتركاترع ماشتلشا اقليش دل ال د أص الشرك لتفاش تلاشمامش -

 

 

                                                             

1  Jean pierre Allegret et Pascal Le Merrer. Economie de la mondialisation. De boeck. Bruxelles. 2007. P112. 
 .545ص. مرجع سابق. بوزيان عثمان  2
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 :من االقتصاد الجغرافي إلى االقتصاد المعرفي:شالمطلب الثاني

ركبس  شقبفشأابت مدشتشت ش  ش  د تشرلىاصديشرك  قلشوت شرك لتفاش تشأ شرك تىعشركلغترفلشتود تلشركابيتيش
تأص الشرك لتت دلش لادحشركلتك اشرلىاصديمادشامثشقليشركابتعدلشا بل شتكب شركتصبت شتكب شركاعقتكتلمبدش

ش.شتركعلديرلشتركاقدفسش اأقهم

 ابع شع مبتشاعبدكمفشقابتشرك لتت باشترك لتفبادشت بلششلىتصبش(TIC)ع دشأ شاعقتكتلمدلشرلوبالمشترلاصبد ش
 عدقماشو ش تم،شات معش لد شقاتشرك قتلدلشتتفعشىيترلشركالد  ش م شااتتشأقا اشرل يراش  شركقمتيشرك

ت عبب ردشفببي شركادلبباشتكبب شركقببت شركلغترفببلشااالابب شاببمئدشفاببمئددشامببثشأ ش.شأوببتر شالصببتهمش  ببدفدلشع مببتت
ش.ش1رلاصد شرلكعاتتقلشملتضشرلاصد شتلهدشكتله

سشركلضببدئلشقدصباشفببلشادكباشرنقابب اشع بدشأقبهش بب شرك الاب ش مببت شركابتعدلشرك الببييتشركلق بمدلشتكبب شركاتعب
تلبيرشأ ش مبت شرنقاب اشرل اعدتمباشتكب شركال بعشش1990ش Audretsch and Feldmanعاملباشرك لبدتفدش

 شامببثشأش2ش.ركلغترفببلشفم ببدش مقهببدشمعببت شأوتبب شفببلشركصببقدودلشركاببلشمتلبب شرىاصببديشرك لتفبباش هببدشيتترش ه ببد
رىاصبديشرك لتفباشامببثشاا مبسش قبد ،شركال بعش ب هش عادفبباشا تىبعشرلقابدىشرك ا تعبسشلغترفمبدشملببتيشتكب شأ  مباش
ش.أقا اشرك اثشتركا تمتشتركلد لدلشتركل دكاشرك   تا

ركيتر دلشركا  مقماشركايمااشركالشاق شركلغترفمدشرلىاصديماشرنتت ماشا عيشوت شرك مت شتكب شاتعمبسشع دشأ ش
رك اسرمبيشت تش اابتىشع مبتش ب شرك بتعششرنقا اشفلشوييش ايتيش  شرك ترىعشفلشادكباشركق دوبدلش رلشركلدئبي

كعببب ش ببب رشرك مبببت شقابببتشركق  مببباشمعبببت شأعابببتشفبببلشادكببباشرنقاببب اشركلت مببباش.شركت بببم اشفبببلشرك قالبببدلشركقهدئمبببا
ش3.تركاققما

دشفبببببي شاعقتكتلمبببببدلشرلوبببببالمش)5775(فبببببلشت بببببدتشركق بببببت ىشرك بببببادامعلشكالىاصبببببديشركلغترفبببببلشكعتت  بببببد شتش
عدكمفشركقق ش ات معشأات دشتك شى داشركقي دلشتركايفقدلشركال ديماشترلاصد شا ياشتك شاقتماشأاتشاقلمضشا

                                                             

1 C. autant Bernard et al. TIC, diffusion spatiale des connaissances et agglomération. Université Jean 
Monnet St- Etienne. dossier.univ-st-etienne.fr/creuset/www/pubwp/Autant_040703.pdf. Vu  le 02 
Septembre 2011. 
2 David B.Audretsh & Maryann P. Feldman. Op cit. 
3 El Mouhoub Mouhoud. Division internationale du travail et économie de la connaissance. Op cit. 



 .عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الثاني

 

 

54 
 

كبب شاقتمبباشرك ق بب ش كعبب دشم عب شعبب ك شأ شمبب ياشرققلببدضشاعببدكمفشركققبب شتكبب ش(.شرك اببم ش-رك تعببس)و ت بدشتر 
ركلببتيتشتكبب شركا تىلببدلشرك اببييتش أ ببلدتشركلتر بب ش  ببدشمبب ياشتكبب شاببيتثشأاببتشرقااببدتشرنقابب اشفببلشرك قببد ،ش

تق اقاجشأ شاتتادشرك لتت دلشترلاصدللشأصب اادشا باال ش ب اشركلصبتشركابيمثدشتأ شرك لتفباشش1.ركلغترفما
كب شلاصبد شاب ياشتكب شاقتبم شرك  بدفدلشتشترك لتت اش يو اش اعقتكتلمدلشرلوبالمشتر سركباشركقمبتيشركس دقمباشتر  ر 

ش.السمسشركال عشركلغترفلشقصتصدشكاقا اشركلت ماشتركاققما

ش.لعمل الجديد في عصر االقتصاد المعرفيانماط اش:لثالمطلب الثا

تقمصببادشأتشكصببترودشوتبب شركتأ بب د دشأتشرك ببتريشركقببدمشرشكببمست شركصببتراشركلببدك لشفببلشوببدكمشرنكلمبباشركادكابباش
ن شرك لتفباش بلشركابلش اصبقعش.ش ب شأقبهشت م با تشكلابتتش تمتباشصبترودشوتب شرك لتفبا...شرن تر،شرك لاتابا

اابع شرىاصبديرشليمبيرشفببلشأصب الشركقبتتدشتابتفتشرك بد دشتاقتب،شرك بتريشركقبدمدشتالباحشرن ببتر،دش ب شرك لتفباش
متهبدشت لدكلاهبدشتاتسملهبدشم اتبت شأصبتلشقيشرتالللشأ  ماشرك لتت دلشتأصب حشااتفش2. لدلاهشتلكمداهشتق  ه

ش.لقادىشركقم اشرك ضدفادشتأص الشكت لتفاشىم اشع متتشفلشرك اتتا

 :الت سيم المعرفي للعمل -اوال

ديشأيىشتكبب شتفببعشاقدف ببماشركاببتعدلش بب ش قدف بباشاتاعببسشوتبب شرك ببلتشتكبب شصببت شاقببد لشيتتشرك لتفبباشفببلشرلىا
فأص حشرلىاصديشرك  قلشوت شرك لتفاشم اتشوت شا تىعشرنقا اشرلىاصديمادش.ش قدف اشفلشركلتيتشترا يرا

توتب شأ بسشامثشأص الشرنقا اشرلقادلماشااتساشا  شعلديرلش لمقباشتوتر ب ش قد ب اشكاق مباشركقبيترلش
ع دشأ شرل اقيرمشركللد شكاعقتكتلمدشرك لتت دلش دويش قابتلش.شصصدلشركيتكماشكا مشتكاىدكممتا تتشركاق

رنو ببببد شوتبببب شااقمبببب،شوببببييش بببب شرن ببببيرفشرل بببباتراملماش قهببببدشاقلببببمضشركاعببببدكمفشرلقادلمببببادش  لقبببب شأ ش
ش3.رك    بببدلشأصببب الشىبببديتتشوتببب شاقتبببم شاعدكملهبببدشأتشاا بببم شرقادلهبببدشيت شر شااا ببب شاعبببدكمفشتضبببدفما

وتب شىبدئمشوتب شاق بممشكتل ب ششر باتراملل رقاابدتشرىاصبديشمتاعبسشوتب شرك لبدتفشمصبدا هشاغمبت ت دكادكلشفي 
ما ابب شركاق ببممشرك لتفببلشكتل بب شفببلشالسئبباشركل تمببدلشراقادلمبباشا بب ش  ملبباشعابب شرك لتفبباشتش.شأ ببدسش لتفببل

شش.فلشتملديشق  شليميشكتاقص شتاق ممشركل  شركيتكلش قهض  دشمام همشرىاصديشرك لتفاشتشش.رك ل أت
                                                             

1 IBID. 
 .54ص. مرجع سابق. د جمال داود سلمان.أ 2
 .79ص. مرجعنفس ال 3



 .عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر: الفصل الثاني

 

 

50 
 

 شركلتك بباشااببلعشممشركببيتكلشركليمببيشكتل بب دشامببثشأ ببمدلشيتترشع مببترشفببلشركاق ببتاتلبب شركاببتعدلش الببييتشركلق
م عب شتششدرل اا دتشرنلق لشو ش تم،شااتمتشركتأ  د شكتاصت شوت شأوت شودئيشفبلشأاش عبد شفبلشركلبدكم

يرتتش ل  وببب ش تمببب،شالسمبببسشاالمبببسرلشتوببباشع مبببتتش ببب شرك بببيقاللش أ بببدكم شأعابببتشفلدكمببباشكتابببتعدلشركلابببتتشتر 
ا ببقحشت عدقمببدلشليمببيتشكتاقصبب شتا ببقحشىقببترلششدشع ببد ق ببعشركاقببيمشرلىاصببديارل اعببدتشركبب اشأصبب حشم ابب ش

 ضبببد م شرىاصبببديشرك لتفببباشت ل مدابببهش دكاقصببب شفبببلششاااقببب،تشش1.للدكمببباشأعابببت  ببباقيرمشوتر ببب شراقابببدىشل
ركاققمبببدلشرك اقي ببباشودكمببباشركا بببتتدشت دكابببع شركببب اشمبببامشفمبببهشفلتمبببدشفبببلش بببتتفشرااعدتمببباشأتشاببب هشرااعدتمببباش
 تا  باش دكابتعدلشركل الىبادشت دكب رلشرك البييتشركلق بمدلشركابلشاقبتمش ب ك ش اعبمشابتفتشرا عدقبدلشركضبق اش

مببباشترك دكمببباشترك ديمببباشت مت بببددشت دكببب رلشروا بببديرشوتببب شركا تمببب شركبببيتكلشفبببلش ببب شرك اداببباشكبببيمهدشرك ابببتماشتركلق
 2.وتك اه

تك شسمديتشاقيمشركيت شركغقماشت د مشفلششلأيش متشأ شر اتراملماشركاتعدلشركقدئ اشوت شرك اثشو شرك لدتف
رلالدىمدلش م شركلتتاشااا ش عدقاش ه باشع دشأ ش.شسمديتشركا دمقدلشفلشودكمشعد شم ت ش متللشقاتشركالدقس

ملببتفشركلببدكمشركمببتمششع ببدش3.ابب ياشتكبب شاقتمبباش م قبباشركاببتعدلشركع ببتىشكتببيت شرك اقي بباشت ببلفببلش بب رشركا ببتتش
اق ببممشيتكببلشكتل بب شليمببيشمتاعببسشوتبب شرك ببترتيشرك اببتماشأمبب شركببيت شركغقمبباشاببستيشركلببدكمش  ببتعشتقببي دلشودكمبباش

رنيتمادشأايثشركاققمدلشرلكعاتتقماشتع شأقتراشرك تعشتشاقاجشرك دئترلشركقلدااشلشهفشدركل دكاشرك   تاتشرك لتفاش
مابببهيشركلبببدكمشاه بببمفشكتبببيت شركقد مببباشركغقمببباش بببدك ترتيشرك  ملمببباشامبببثشأ شاصببباشتشش4.ودكمببباشركقم ببباشرك ضبببدفا

رل اا دتشرنلق لشرك  داتشفلشركق داشرنتكلشاترلللشوت شا د شركصقدودلشركعاملباشركاعقتكتلمبدشتعاملباش
 شا عاشرك ترصاللشت ترعسشركصااشتركات ماشت ترعسشرك اثشترك قبد تشال بع دشأ شا تتش.شركقلقدلشركا تمقما

وت شا هم شرل اا دتدشك ك شقليشركيت شرك اقي اشأعابتشلد  مباشكت  باا تم شرنلدقب ش قدتقباش دكبيت شركقد مباش
ش.ركالشلشا دمتشركاقيمشركاعقتكتلل

                                                             

1 Federal Reserve Bank of Dallas. Op cit. 
 .54ص. مرجع سابق. فليح حسن خلف. د  2

3  Nguyen Van Chan et al. Partenariats d’entreprises et mondialisation. Karthala. Paris. 1999. P258. 
4 Federal Reserve Bank of Dallas. The Best Of All Worlds; Globalizing the knowledge economy. Annual 
Report. 2006. 
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أص الشركلتك اشركالشاقتي دشركاتعدلشرك الييتشركلق بمدلشاقبتمشوتب شرلااعبدتش ب شى ب شرك تعبسش ع رشفقيشتش
 شا ببد شرن ببترفشرك ا اتبباشفببلشركببيت شركقد مبباشركاببلشا ببل شتكبب شر ببايتر شركبب اشمهببم  شوتبب شركاعقتكتلمببدشوتبب

ش.يت شرك تعسشتاقتم شركللتتشركاعقتكتلما

 :عوامل االندماج في الت سيم المعرفي للعمل -ثانيا

  شأل شرلقي دىشفلشرلىاصديشركلدك لشتفلشاق ممشركل  شركيتكلشركب اشمقبتمشوتب شأ بدسشرك لتفبادشماتلب ش
شا بتمتشرك قب شركااامباشركاعقتكتلمباشترل باا دتشفبلشركتأ ب د شرك ابتاوت شركيت شا قلشر اتراملماشا ل شتك ش

ش.ترل ا دمش دك اثشتركا تمت

 :تكنولوجيا االعالم واالتصال  -1

 قبببب شااامبببباشاعقتكتلمبببباشمعببببت شأ د ببببدش دل بببباا دتشفببببلشاعقتكتلمببببدشرلوببببالمشترلاصببببد شعصببببقدواشت شااببببمميش
دشتاا مبببسش ببب هشركصبببقدودلش عتقهبببدشالا بببيشوتببب شركلقببب شرك ابببتاشرك ت لمبببدلشتصبببقدواش لبببيرلشرلوبببالمشرقكبببل

قادلهدشلشما دشرتالبداشاشا تمقماش اعد تادشويمشاتتماهبدشكت مئبا هشس د شتلش عد دشقضتوهدشك ق ي دن دسشتر 
ش1.ودئيراهدشت اع ش تمعشت قدف اهدشكا تر،شركقدتلما

 :التعليم -2

ت  بدشلشاب شفمببهش بتشأ ش  باتىشركالتببممشكبهشأابتشع مببتشوتب شلبتيتشراقاببدىشوبتضشالبمشىببتتشركل ب شرك اببتفتتش
 شرن  مباشع بدشأش.رك دىبدلشرك ابتماش دوا بدتهشأ بدسفلش  شرىاصبديشرك لتفباشما ىشركالتممش يتتشع متشامثش

رك اسرمببيتشنقابب اشرك اببثشتركا ببتمتشأيلشتكبب شرل ا ببدمش تفببعش  بباتىشركتأ بب د شرك اببتاشركبب اشم بباقيمش بب هش
ركل ب شوتب شابتفمتشتمالبم شوتب شركاعت بدلشش.ركاعقتكتلمدلش  شأل شسمديتشرلقادلماشتركللدكماشكهب هشرنقاب ا

ش.كتلمدشركايمااركتأ  د شرك اتاشركقديتشوت شري دىشرك قد جشركالتم ماشركالشاالئمشركاعقتش

ش

                                                             

الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات . االندماج في اقتصاد المعرفة. د بوطالب قويدر وآخرون.أ  1

 .504ص. جامعة ورقلة. 5554مارس  55و  7. البشرية
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 :R&Dالبحث والتطوير  -3

ال ،شفلش' متاعقتكتلمددشفدك اثش تشركمقصيش دك اثش اد لاشكققتاشاعقتكتلماشتئم ماشفلش مير شايمثش ا شش
فلش لبد ش لبتتفش  ب قددشت دكابدكلشفهبتشات بعشفبلششت لدتفشركاعقتكتلماكدشأ دشركا تمتشفهتشا  م،ش'رك لتفا
فبلشركاق بممشركبيتكلشكتل ب شتوبيمشراملبد لشرل ا بدمش دك ابثشتركا بتمتشمب ياش دلقبي دىشت قهشفي شش1.رك لتفا

شششششششششششششششششششششششششششش.شركاقتفشو شركاقيمشركاعقتكتللشتركلت لشفلشركلدكم

ش:اقتصاد المعرفة المؤثرة في جذب االستثمار األجنبي المباشر عوامل:شالمطلب الرابع

عدقبلشركق تمبدلشرلىاصبديماشالابتفش االاباشأقبتراش ب ششد'اتتتشرن م'عاد هشركاهمتش ق شأ شأصيتشليمش  مثش
أصب الشرك لتفباشتقابدىششدتفبلشوصبتقدشركادضبتش.وتر  شراقادىشت بلشركل دكباشتركتأ ب د شترك بترتيشرك  ملمبا

ركب اشابيثشع بدشأ شركاقبيمشركاعقتكبتللشرك ب   شدشقتب،شركابتتتركابلشاقبتمش ركلق شرك اتاش  دش  شأ مشركلتر  ش
فببلشركقببت شركلاببتم شأيىشتكبب شاغتبب شركل بب شركلعببتاشوتبب شركل بب شرك ببيقلشتأصبب الشركاعقتكتلمببدشترك لتفبباشأ ببمش
وتر  شراقادىدشت هتلشاقدف ماشركاتعدلشفلش لبد شرك لتفباشركابلشأصب الشااقبدفسشفبلشقتب،ش مبستشقدصباش

شش.تفاشتك شىم اش ضدفاقيتاهدشوت شااتم شرك ل االت،ش دك لتفاشركاعقتكتلماشتر اعدترلشركل د شتش

ركااببببت ش بببب شرىاصببببديمدلشرلقاببببدىشتكبببب شرىاصببببديمدلشرك لتت ببببدلشأيىشتكبببب شاغممببببتشر بببباتراملمدلشتيرتتشت بببب رش
ت بب ش.ش مببستشاقدف ببماشكتاببتعدلشدوا دت ببدرنو ببد دشامببثشأصبب حشكت لتفبباشأاببتشع مببتشوتبب شقلببدحشرك اببتتودلش 

كتلمبببدشترك بببترتيشرك ابببتماشرك   تببباشفبببلشرك تبببيشركلقدصببتشركابببلشاعبببت شرك لتفببباش دكق ببب اشكتابببتعدلش بببلشتفبببتتشركاعقتش
ش.رك ضمف

أصببب حشرك  ببباا تشرنلق بببلشمهبببامشأعابببتش   بببدئ شا بببدويشوتببب شرك قدف ببباشعدك قمببباشرن د بببماشكت ترصببباللشفقبببيش
شش2.تا عدلشركا تم،شتركاعقتكتلمدشتركقيتتشوت شرل اعدت

ش

ش
                                                             

 .509ص. نفس المرجع  1
 .554ص. مرجع سابق. قادري عبد العزيز. د 2
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 :التكنولوجيا  -اوال    

االد ب ش بعشركلتبمشتركهقي بادشمبا قضشوقهبدشركات بعشفبلشراقابدىشركاعقتكتلمدش لشفتاش  شفتتاشرك لتفاشركالش
ش1.تقلضشركاعتلاشتسمديتشوييشركتايرلشرك قالاش أ لدتش قد  اشفلشت دتشق دمشرىاصدياش لم 

تملببتفشركبب لضشركاعقتكتلمببدشوتبب شأقهببدش ل توبباشرن ببترتشترلقاتروببدلشركصببقدوماشرك   قبباشأتشأقهببدشر بباقيرمش
تركاقيمشركلقلشتركاعقتكتللشملقلشركل  شوت شاغممتش تمقاشراقادىشرك  اقي اش ب شش.رك هدتتشركلقماشفلشراقادى

قببال شسمببديتشراقاببدىش د بباقيرمشقلببسشركقببيتش بب شرك ببيقاللش بب شوقدصببتشراقاببدىدشت بب شاببمشماببيثشاقببيمشفقببلش
ش2. تفتشكلقصتشركل  شتركتأ  د 

ركابتعدلش م قباششفبلش ب شدتكعب اليشركاعقتكتلمبدش ب شأ بمش قت بدلشركق بدمشرلىاصبدياشفبلشركلصبتشركابيمثش
رك البييتشركلق بمدلشكتبيت شرك اقي باشركابلشأصب الشابباق  شات بدشليمبيرشت بتشراق  بت شركاعقتكبتللدشرن ببتش
ركبب اشم بباتل شوتبب شركببيت شركقد مبباشتىد بباشق ببدمشليمببيشكتلتببتمشتركاعقتكتلمببدشمببااليمش ببعشترىلهببدشركببيرقتلش  ببدش

أكاش دمباشفبلش ب حشم اب ش صبركاعقتكتلمدشركايمااشفبلشقتب،شركقم باشأت شيتتشش3.ماترع ش عش  اليرلشركلصت
ش.ششتعدلالشكت مئتشترل اعدترلشرك ات شركتشصديشرك لدصرن  ماشفلشرلىا

رلوا بببديشوتبببب شركاعقتكتلمبببدشأصبببب حشم اببب شأيرتشفلدكبببباشكالقبببي دىشفببببلشرلىاصبببديشركلببببدك لشتسمبببديتشاقدف ببببماشت ش
و بدتتشوب شا بتتشركل تمباشراقادلمباشترن بدكم شرك  باقي اشفمهبددشامبثشأ شركاعقتكتلمبدش بلشش    دلشركيت 

  ببدشماقبب،شقلببضشاعببدكمفشراقاببدىشأتشا ببتمتشرن ببتت دشأتشركتصببت شتكبب ش  بباتمدلشراقاببدىشرك تاللبباش ببقلسش
ع مبباشتاتكملبباش ببيقاللشوقدصببتشراقاببدىشأتشر بباقيرمشع مببدلشأىبب ش بب شوقدصببتشراقاببدىشكتتصببت شتكبب شقلببسش

تمصببدا شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشاعقتكتلمببدش اقي بباشفببلش.شدفش قالببدلشليمببيتع مبباشراقاببدىدشأتشرعاابب
 ش4. لد شراقادىشقدالاشو شسمديتشراقلد،شوت شرك اثشتركا تمتش  شى  شركاتعدلشرك  اا تت

                                                             

 .49ص. 5550. القاهرة. ايتراك للنشر والتوزيع. ؟..التجربة الصينية الحديثة في النمو، هل يمكن االقتداء بها. إبراهيم األخرس  1
 .45ص. نفس المرجع   2
 .94ص. نفس المرجع   3
 .47ص. 5555-5559. جامعة باتنة. رسالة ماجستير. االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي. رفيق نزاري  4
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سمبديتشاعبدكمفشر اعبدتش قالبدلشليمبيتشتكب شاقتبم شيتتتش داضبدفاشتكب ششركع مبتشكتاعقتكتلمبدشرلقاادتشع دشأيى
تكمشاا ع شعتتمدشتوديتشتقادىشقلسشركاعقتكتلمدش.ش1950ركاتلدسشامشتقادلهشنت ش تتش قاشش: االفك قاجدشامدتشر
 .شش  شر اعدت دشدكادااشرك   ااشكمشم اغت،شتوديتشتقادلهدشتلش ضلاشأاهتفأ دشركمتمدششد1903اا ش

تكعب شركقبيتتشوتب ششدرك قدتقبارلقي دىشفبلشرلىاصبديشركلبدك لشما تب شعب ك شركاقصب شتركاتعمبسشوتب شرك سرمبدش
تاعبببببسش صبببببلاشقدصببببباشوتببببب شركقبببببيتتشوتببببب شرلاصبببببد شارك ابببببدتعاش أا ببببب شرك بببببت،شفبببببلشرلىاصبببببديشركعبببببتقلش

connexionفببلشركقببيتتشوتبب شرلاصببد شا بب حشكتببيت ش دك اببدتعاشت بب هش.ش  قمبباشركلببدكمشتركقببيتتشوتبب شركاعمببفش
لسريشركلدكمشركالشاادت شفبلشركتل باشأ شاعت شوت شصتاش عش قاتفشأتشتاالع ش  توادششاعت ركا عدلشركالشا
  بببدشفبببلش كببب ش) ببب شألببب ش كببب دشملببب شأ شاابببتفتش قببب شااامببباشقدصببباش بببداوالمشترلاصبببد ش.شركعتقمببباشركع مبببتت

شش.أ شاعت شعل تشت عملاش عشرك لدممتشركلدك ما؛شت  رشما ت شع ك ش مدع شقق شفلدكاتشدش(رلقاتقمل

رك االابب،شفببلشاققمببدلشرك لتت دامببادشت ببيألش ببد تتششت شىمببديتشركا ببتتشركاعقتكببتللشا اببياش بب شقببال شركا ببتت
ابيق شابيتملمدش قب شأعابتش ب شوقبيش ابع شكبمشم ب ،شكبهش امب شفبلششاركل  شرك اشمقتمشوت شرنا ااشاب هشركعد تب

دلشراقاببدىدشت ببلش ببد تتشا ببا ليشلببسيرش بب شو بب شرقللشركاببلشاببيرتش دكل بب شراق ببدقلشكمابب ش عدقهببدشمببو ت
ع دشمادحش تر  اشركاققمدلشركع  متاتمباش رلش.شلسيرش ه دش  شركل  ش قل هشراق د شرقكلشرك اشأص حشم يا

ركقهدمببدلشرلاصبببدكماشتو ببتشركاببب عدلشركلدك مببباشكالاصببدللشابببعالشليمببيرش ببب شركل ببب شرك لببتتفش دكل ببب شوببب ش
مبببامشابببت م شأتشر ببباملد شركاعقتكتلمبببدشوقبببي دشمبببا ع شرك قاصبببت شرك اتمبببت شأتشركت قمبببت ش ببب شفهبببمشتشش1. لبببي

قابببدىشت ترصبببلدلشرك بببتريشرك  بببال تاش بببعشرك قبببيتتشوتببب شا تمت بببدشتاا بببمقهدش امبببثشم عببب شكت قببباجشو تمببدلشرا
ش2. لدترتشرك قدف اشركلدك ماشفلشاصقمعشرك قاج

ركتأ ببب د شركاعقتكبببتللدشركببب اشأصببب حشفبببلش تعبببسشرقكببباشرلىاصبببديمادشم اببب شاعبببترشوتببب شيت شكعببب شقالاببب شأ ش
كعبلشا قب شركيتكباشفبلششرلىاصبديماشتكب شتفبعشركتأ ب د شركاعقتكبتللتاهيفشركيت ش  شقال شرك مد اش.شركا د 
ركتلمبدلشرك اابيتشأقب لش مبستشوتب ششفبلش ب رشرك مبير )ت دشو ش تمب،شراقلبد،شوتب شرك ابثشتركا بتمت:شرك  د،

شش3.ق ؤشر اعدترلشيت شأقتىأاش شأتشرك تىاش)ركيت شرنقتىدشاا شوت شأتت د

                                                             

 .547ص. مرجع سابق. د جمال داود سلمان.أ  1
 .95ص. نفس المرجع  2

3  Justine FAURE et Yannick PROST. Op cit. P055  
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ركبيت شرنعاببتشاقبي دشااصب شوتبب شركاعقتكتلمبدلشرنعابتشالقمبيرشتايرابباش ب شركابتعدلش الببييتششد صبتتتشود با
 شت امباشرل باا دترلشاعبت شأعابتشأ  مباشفبلشرن بدع شع دشأ.شركلق مدلش  دشااص شوتمهشركيت شرنى شاقي د

تاهدشوتب شر اصبد ش  ب  شىبيشركالشااترليشفمهدشركميشركلد تاشرنا  شاعتمقدشترك ق شرن د ماشرنعابتشا بتترد
ركابلشاعبت شفمهبدش ابتفتتش عابتتشت بلششىبدكممرن تشركب اشمل بتش ب  شرالبدهشت تسشرن بتر شتكب شرنشركاعقتكتلمدد

 .ادكاشركيت شرك اقي ا

ش%90دشعدقلشا ا شأعابتش ب ش(ايمااشركاصقمع داضدفاشتك شركيت ش)اصاشركيت شركقد ماشأ دشفلش دشمق ش
أعاتش  شركاتام شمالهشقاتشدشامثشأ شق لشرك  داتشفلش يرماشركا دقمقدلل  شركايفقدلشركيرقتاشكال اا دتشرن

قبال ششلاترللدش متشأ شاصاهدشل مدشت لضشيت شأ تمعدشركالامقماركيت شركصقدوماشايمادشفلشلقت شات،ش
 بب شش%00 ببقترلشركا دقمقببدلش بباالدشركاببتعدلشرنك دقمبباشركاببلشال بب شفببلشصببقدواشرك ببمدترلشعدقببلشاالببهش 
فبلشش%30ر اا دتراهدشقاتشيت شأ تمعدشركالامقماشفلش يرماشركا دقمقدلدشترققلضلش  هشركاصاشتكب شأىب ش ب ش

ركبيت شركقدابئاشقلابلشفبلش قبديشىتروبيشاعقتكتلمباشا ب حشكهبدش مق دشش1. قاصفشركلقيشكصدكحشركيت شركصقدوما
ش.ش د املد شتر اا دتشرك لدتفشركاعقتكتلماشرك ادااشو ش تم،شرل اا دتشرنلق لشرك  دات

فبببلش لبببد شركاعقتكتلمبببدشركامتمببباشهبببلشركبببيت شرك اقي ببباشااقد بببمش ل ببب شركاادكلبببدلش بببم شركابببتعدلشفبببلشركلبببدكمدشف
 اببدتعاش9ش%99دشركاد ببت شرقكببلش%9991دشرك ببتر جشرلكعاتتقمبباشرلقاببدىشركلببدك لش%9990ا بباات شوتبب ش

ش%990ركيت شركايمااشركاصقمعشاالت شفق شفلش لبضشركق دوبدلش اب شصبقدواشرك بمدترلدشرن  مباشركسترومباش
ش2.%390ترلكعاتتقمدلشركيىمقاش

 شرلقاابببببببببدتشركع مبببببببببتشكتاعقتكتلمبببببببببدشو بببببببببتشركلبببببببببدكمشت هبببببببببتتش بببببببببدشملبببببببببتفش دكلتك ببببببببباشركاعقتكتلمببببببببباشع بببببببببدشأ
technoglobalismeأيىشتكببب شتلبببتيشوبببييش اسرمبببيش ببب شركاادكلبببدلشركيتكمببباش بببم شركابببتعدلشرك اقدف ببباشفبببلشش

ش.شرك تير شرك اقي اشقدصاشت ق  اشأى ش مقهدشت م شركيت شركقد ماشأتشركيت شركايمااشركاصقمع

ش

                                                             

1  E.M Mouhoud. Régionalisation, globalisation et polarisation de l’économie mondiale. Quelle place pour 
les pays en développement. http://region-developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R2/R2_Mouhoud.pdf. vu le 
28 Septembre 2011. 
2  IBID. 

http://region-developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R2/R2_Mouhoud.pdf
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 :الراسمال البشري  -ثانيا

أتش ببدشم تبب،شوتمهببدشرنصببت ش مببتشركاعقتكتلمبباشرتالببداشأ  مبباشرنصببت شركال ديمبباشاببتتتشركعببد ش بب شأ ببمشقاببدئجش
رك لببدتفشركاببلشاعا بب هددشتشفببلش قاببتلشرنو ببد دشتأصبب حشرل ا ببدمشمقصبب شوتبب شرك ببترتيشرك اببتماشرك ت ت بباش

ا ابب ش صببيترشليمببيرشركاببلشأصبب الشترك هببدترلشتركقببيترلشرل يرومبباشتركلقببت شرك عمبباشرك   تبباشكال ببيراشتركاليمببيش
رلىاصببديشركال ببدياشركبب اشأقاببأهشوصببتشرلاصببدللشوبب ش لببيش ببتشرىاصببديشىببدئمشوتبب شش بب رتشش.كت مببستشركاقدف ببما

ش.اشأ مش ترتيهتقادىشركلعتشراق دقلش امثشاعت شرك ترتيشرك اتم

 ببعشعبب ش بب رشركا ببدتاشركهدئبب شفببلش ببتواشرقااببدتشاببتتتشرك لتت ببدلشو ببتشركلببدكمدشا قبب شرنتكتمبباشكقمببدتشرك ببترتيش
فداق د ش تشرك اشم قلشركاتتتشتركقم اشتركاضدتتشت شأا  شر اا دتش.شرك اتماشت لشاتتتش متشىد تاشكتقضت 

ما ابببعش هببب هشرك لتفببباش دوا دت بببدشابببتتتشرق بببدقماشاهبببمشتاتلمبببهشفعبببتهشتىيترابببهشرك ابببتمادشت بببتشركببب اشمق غبببلشكبببهشأ ش
ىببديتشوتبب شراق ببد شركلدوبب شفببلشوصببتشرك لتفبباش ببتشرق ببد شم اببدسش قببيترلش لتفمبباشع مببتتدشتشش1.رك اببتماشعتهببد

ركتأ بب د شرك اببتاشماعببت ش.ش ق بب شوتبب شتوببديتشركاأ مبب ش اببع ش  ببا تش متبباشامداببهشركل تمببارل اعببدتشترل ببيراشتش
ركلتيادشتأق دشىيشمقتب،شوب شاقد بمشرك لبدتفشتركق بترلشركب اشمقباجشوب شركالد ب شكمسشفق شو ش تم،شركالتممش

شش. عشرنفتريشتقاتشرك لتت دلشأتشو ش تم،شركاقتميدشتا دويشت دئ شرلاصد شوت شقق ش  هشرك لدتف

ت شركا بببتتشتركاابببت شفبببلشفعبببتتشتيرتتشرك ببببترتيشرك ابببتماشركببب اشابببيثش ببببعش يرمببباشركا بببلمقدلشتروا بببدتهشع ببببيق ش
للشك ق  ببدلشرنو ببد شرك لدصببتتشعببد شملعببسشرايتر ش قم بباشركل بب شراق ببدقلشترك ا ابب شأ د ببدشفببلشر بباترام

تىببيشسريشرلىاقببداش هبب هشركاقمقبباش لببيشأ ش هببتلشركصببقدواشركمد دقمبباشىببيتراهدشركلدئقبباش.شركالعمببتشترا ببيراشركبب  قل
ا دتشرك دىبدلشرا يرومباشدشت كب ش د با(قدصباشركغت مباش قهبد)وت شرك قدف اشتركا مسشوت شركصقدودلشرنقتىش

 2.كتلد  شركمد دقلشتاق ماشق  شركلالىدلشركت ملماشرك  قلشوت شركتلي

ىببيشأيىشركا ببتتشركهدئبب شفببلشاققمبباشرك لتت ببدلشترلاصببدللشتكبب شر ا ببدمش عاببفش داق ببد شتركاق مبباشرك اببتماشتش
 دوا دت دش دماشع شاقيمشرىاصدياشت ديادشت قلسشرك ق ،شفبي شرل ا بدمش داق بد شع صبيتشكتلعبتشترا بيراش

 دقماشت هببدترلشميتمبباشاق بب شركببيتتشركاقتمببياشكببهش دوا ببدتهشوقصببتش بب شوقدصببتشراقاببدىشما اببعش قببيترلشل بب

                                                             

 .545ص. مرجع سابق. د جمال داود سلمان.أ  1
 .545ص. مرجع سابق. بوزيان عثمان  2
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 دكيتلببباشرنتكببب شت ببب شابببمشصبببدتشرل ا بببدمش بببدكلتمشت دك ابببثشركلت بببلشتعمبببستشأ د بببماشفبببلشرك ق ت ببباشركلدك مببباش
ش1.ركليميت

الشكقببيشأصبب الشرك مببستشركاقدف ببماشاع بب شفببلشركقببيترلشرك اببتماشوتبب شرل ببيراشترل اعببدتشترك هببدترلشركالتم مببادشفبب
  باتىشرك هبدتتشمللتهبدشىبديتتشوتب شر اصبد شركاعقتكتلمبدشتمللب شا شأ شاق ماشركلقصتشرك اتاشترلتاقبديش 

م ع شكتيتكباش ب شقبال ش ب رشركلقصبتشتشش.ركيتكاشأعاتشلد  ماشكال اا دترلشركالشا اثشو شركميشركلد تاشركعل ت
اابببلمعشرك  ببباا تم شوتببب شركتفبببتيشتكمهبببدشوببب ش تمببب،شرا ا بببدمش بببدكالتممشتتضبببعش بببتر جشركاعبببتم شرك هقبببلشفبببلش

تاتومببباشراتاقبببديش   ببباتىش هدترابببهشتقتببب،ششاق مببباشركلقصبببتشرك ابببتاش ببب شألببب شاتمبببيشاق ماهبببدركق دوبببدلشركابببلش
 .ركعلديرلشركقديتتشوت شاتكميشركاعقتكتلمدشرنعاتش الي اشكت تتفشرك اتما

ركلقصببتشرن د بلشركبب اششتأصب الشا اب أ قبد شركعت بت شأتشركلببتل ششرعابتشأ  مباش بب شأصب الشرك لتت بباكقبيش
رك بب دحشتعب رششرل باا دتشفبلش  باتىشات مبباشتالتبممشركمبيشركلد تباشحشكسر بدشوتبب شركبيت ؛شتكهب رشأصب مغب اشركق بت

ش2. تضعش مئاش الئ اشكقاتشرك لتفاشترك لتت ا

أقاللشرك ق  اشركالدت شتركاق ماشرلىاصديماش  اتش تع شكال اا دتشفلشرك لتفاشماعت ش  شرل باا دتشفبلش
 هب هشرك بيقاللش.شترل اا دتشفلش تر جشاعقتكتلمدشرك لتت دلرك اثشتركا تمتدشرل اا دتشفلشركالتممشركلدكلش

 :م عققدشاايميشاالثش ل تودلشكالىاصديمدل

رىاصبببببديمدلشودكمببببباشرل ببببباا دتشفبببببلشرك لتفببببباشكاببببب د شأ تمعبببببددشت بببببلشيت ش ق  ببببباشركالبببببدت شتركاق مببببباشش-
 .  شركقداجشرك اتلشرلل دكلش%0رلىاصديماشتل مدشتركمد د شا اا تشاتركلش

 بب شش%5تكبب شش3دلش ات بب اشرل بباا دتشفببلشرك لتفبباشكابب د شأتت ببدشتأ بباتركمدشا بباا تش ببدش ببم شرىاصببديمش-
 .ركقداجشرك اتلشرلل دكل

 ببب شركقبببداجشرك اتبببلشش%3تش9ترىاصبببديمدلش ققلضببباشرل ببباا دتشفبببلشلقبببت شأتت بببدشا ببباا تش بببدش بببم شش-
 1.رلل دكل

                                                             

  .545ص. نفس المرجع  1
2  Justine FAURE et Yannick PROST. Relations internationales. Ellipses. 2008. Paris. P055 
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 :  اتمة الفصل

يتلهدشمبتمش دك لدضتاش م شرنىدكممشركابلشقمفلشركقدتىششتقادلهات م شتوديتشت شأاش  اا تشألق لشمت  شفلش
شت ب شلهاهبددش ل بمشركبيت شركقد مباش قهبدشترك اقي با.شرل اا دتماشض  شرك ترىعشركالشااقد  ش عشر اتراملماه

ش متشأقهدش لضشركيت شقلالشفلشرلا ر شىيتش دئ ش  شرل اا دترلشركيتكماشرك  دابتتدشااقدفسشل اق د هد
ت بمشلهتي بدشتكبمشابا ع ش ب شر باق د ش كب شركقبيتششدشتيت شأقبتىش قمبلش ه ابا ا شيت شلقت شات،شل مد

ش. قهشرك اشااادىشتكمهش  شأل شااقم،شركاق ما

ت شركاببتعدلشاقلبب  شقصتصببدشتكبب شق بباقاجش بب شقببال شااتمتقببدشكلتر بب شلبب  شرل بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتدش
اعت باشش.رك مد بلدشأتشركابلشا تب ش بترتيش  ملمباشت ابتماش لا بتتركيت شركالشم تي دشرل باقترتشرلىاصبدياشتش

ركيتكبباشرك  بباق  اشكال بباا دتشرنلق ببلشرك  داببتشاتلبب شيتترش ه ببدشفببلشاببتفمتشرك قببدمشرلىاصببدياشترك مد ببلش
ع بدشتأمقبدشأ شوتر ب ش .ل باا دتشرنلق بلشرك  دابتل ب شوتب شلب  شرترللا دولشرك الئمدشامثشم عقهبدشأ شا

عبب شتىتببممشم تبب شوتر بب شتش.شركلبب  شاقاتببفشتفقببدشك  ملبباشركقاببد شرل بباا دتاشتل بباتراملماشركاببتعاشرنلق مببا
ش.ل  شقدصاش ه

كقببيشأصبب حشركببيرفعشرن ببمشكل تمببدلشتوببديتشركاببت م ش ببتشرك اببثشوبب شرك ببترتيشرك لتفمبباشتركاعقتكتلمببادشاببمشلببتيتش
قتب،شت دكابدكلدشفبي شش.د ب شركاعتلباشرك ققلضباشفبلشرك تعبسشرنقمبترك ابم شتابترفتشركق بترلشركقدصباشتمبأالشو

اتىفشوت شركقيتتشوت شرك اثشتركا تمتشتركقيتتشم مئاشاعقتكتلماشتوت ماشاترع شركااتللشركلدك ماشرك ا دتواش
وت شرل اعدتشركاعقتكتللشرك اشم اتسمش يتتهش  اتىشود ش  شركالتممشمقتمشكمسشفق شوتب شاتقبم شرك لتت بدلش

ق دشوت شاق ماشركقيترلشوت شرل اعدتشترا يرا ش.ترك لدتفشتر 

ش

                                                                                                                                                                                              

1 Lan Brinkley. Defining the knowledge economy. The work foundation. London. 2006. P7. 
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 تمهيد

تعتبنر الصنين منن الندون الن  ن ة و  ،منذ أكثر من ثالثين سننة ة وذلكلقد عرفت الصين معدالت نمو مرتفع
التي حققت تطورات كبيرة في مج الت اقتص دية متعددة وأصبحت اليوم دولة صن عية له  مك نة ه مة فني 

وتمكنت من اللح ق بركن  الندون الصنن عية الكبنره، وهني  .االقتص د الع لمي وتعرف ب لمعجزة االقتص دية
 .0202أ في سنة .م.ث ني قوة اقتص دية بعد الوتمثن 

الوجهة األهم لالستثم رات األجنبية المب  رة هي الدون المتقدمنة التني تمثنن فني   بق أنسن الصرأين  في الف
االسننتثم رات الدوليننة غيننر أن الصننين تمكنننت مننن جننذ  حصننة مهمننة مننن  ،نفننا الوقننت أهننم مصنندر لهنن 

هنننذأل األخينننرة اختننن رت ، بننندأت أولنننك ال نننرك ت األجنبينننة تتوافننند نلنننك الصنننين بعننند أن 0191مننننذ ف .المب  نننرة
نلننك أن أصننبحت  فنني التسننعين ت تنندفق ت االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر وتيننرة وتزاينندت ،االنفتنن ا االقتصنن د 

ارتأت الصين نلك جذ  رؤوا األموان األجنبية  قدو . لالستثم ر األجنبيالصين أهم الدون الن مية ج ذبية 
أدت تنندفق ت  فقنند مننن أجننن خلننق قنندرات ننت جيننة جدينندة بصيننة تحننديل الصننن عة ودعننم التنميننة االقتصنن دية

لجننذ  المسننتثمرين عنن لمي والزالننت تننرو  االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر نلننك اننندم   الصننين فنني االقتصنن د ال
، 0202سننة فني يهن ، حتنك أنن  األج ن  بهدف استقط   المزيد من تدفق ت االستثم ر األجنبي المب  ر نل

  .لالستثم ر األجنبي المب  ر في الع لم ة من بين الدون األكثر استقط ب ث نيالمرتبة ال ناحتلت الصي

خصننن  ال االقتصننن د الصنننيني قبنننن التطنننرق نلنننك دراسنننة االسنننتثم ر نحننن ون فننني هنننذا الفصنننن التعنننرف علنننك 
 .األجنبي المب  ر الوافد نلك الصين وأهم العوامن التي أدت نلك جذب 
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 .نظرة عامة عن االقتصاد الصيني :المبحث األول
تنولك ال نيوعيون الحكنم بعندم  أعن دوا للصنين وحندته  ، 0191سننة عند تأسنيا جمهورينة الصنين ال نعبية 

خالن الثالثون سنة الت لية عرفت الصين موجة تصنيع ع لية في نط ر نظ م اقتص د  مخطط و . السي سية
وفني أواخننر السنبعين ت، اعتمنندت الصننين . مسنتوحك مننن نمنوذ  التنميننة النذ  زودهنن  بنن  االتحن د السننوفي تي

  .تدريجي  وطبقت م  يسمك اقتص د السوق اال تراكينموذ  تنمو  انفت حي 

 .النظام االقتصادي في الصين: األولالمطلب 

 :(الماوية)مرحلة التخطيط االشتراكي :والأ
 00تتننألف مننن أكثننر مننن و  )مليننون ميننن مربننع 7.9)مليننون كيلننومتر مربننع  1.9 تمتنند الصننين علننك مسنن حة

الع صنمة بكنين، تين نجين،  ن نصه   : وهني ،مق طعة وخما من طق ذاتية الحكم وأربع بلدي ت تدار مب  نرة
التنننني ك نننننت تحننننت االحننننتالن ) *وقنننند عنننن دت هوننننن  كوننننن . ، ت ونصت ننننين )ع صننننمة الننننبالد االقتصنننن دية(

وعن دت م كن و التني ك ننت  ،كمنطقنة ندارينة خ صنة 0119عن م  منن نلنك الصنين فني أون يولينو (البريط ني
تنن  وهمنن  تمننثالن منطقتنن ن ع لي 1 .نلننك الصننين أي نن  0111سننبتمبر عنن م  02محتلننة مننن قبننن البرتصنن ن فنني 

 .الحكم الذاتي

و ننع نمننوذ  ا ننتراكي آنننذاك قننرر و ، الحكننم * Mao Zedongتننولك منن و تسنني توننن  ، 0191سنننة فنني 
 ،لصن عي دون نهم ن القطن   الزراعني لم ي علك رجلين؛ بمعنك، مواصلة التقدم اأو م  وصف  بصيني، 

 ميننز منن  وأهننم .والزراعننيالصننن عي  اإلنتنن جيمجمننن الجهنن ز  توالننذ  تننرجم بخلننق منظمنن ت جم عيننة  ننمل
 :الفترة الم وية

وهنو برنن مإ نصنالا  : )le grand bond en avant )0191-0190 "ألمن منلنك ا كبنرهالالقفنزة " -
أطلق  م و تسي تون  يقوم علك تقسيم الصين نلك بلندي ت  نعبية تسنيطر علنك مجمنن عوامنن اإلنتن   

 . المت حة
                                                           

1
 .431ص. 8002. عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع. االقتصاد المعرفي. هاشم الشمري وناديا الليثي. د. أ  

وبالرغم من أنها تحت  اليتيادا الصتينيةال إال . إحدى المناطق اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية مع منطقة ماكاو تعتبر هونغ كونغ *

 wikipedia  ." هونغ كونغ الصين "أنها تشارك في األحداث الدولية تح  االيم الميتقل  

وهناك اعتنق الشيوعية كونت  ييتاريا فتي  4842ون أيتاذا فدخل جامعة بكين في من أب فالحال أراد أن يك 4283ولد ماو تيي تونغ في دييمبر  * 

أصتب  واحتدا متن اإلثنتر عشتر التذين أييتوا الحتزب  4884كان واضحا أن  ماركيي متعصب كعشرا  الصينيين وفتي يونيتو  4880أفكارهال وفي 

 .عية يمي بالماوية وكان مزيجا من شيوعية لينين وماركسعمل علر تطوير مفهوم جديد للشيو. 4831الشيوعي الذين أصب  زعيما ل  عام 
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رفت بثورة البروليت ري  الثق فية عو  0199تون  في م   نه  م و تسي   :0192-0199الثورة الثق فية  -
واسنتج   لن   ،اسنتبع د البرجنوازيين النذين اخترقنوا الحنز  ال نيوعيالكبره وك ن يهدف من ورا ه  نلك 

في كن من هو  غرسوا الرع  طيلة ثالل سنوات عرفوا فيم  بعد ب لحرا األحمرالذين آالف ال ب   
   . د الثورة

تعمننيم ملكيننة الدولننة، نلصنن   أ  : كنن ن هننذا التخطننيط اال ننتراكي يسننتند نلننك بعننس المبنن د  األس سننية، منهنن 
األس سننية وب لتنن لي التوزيننع اإلدار  للمننوارد،  اإلنت جيننة ننكن مننن أ ننك ن االسننتقاللية الذاتيننة لقننرار الوحنندات 

لبنينة المركزينة لعسنع ر واألجنور مح سبة مركزية تتع من مع مجمن االقتص د كأن  مؤسسة واحدة، تحديد ا
 1.ومعدن الف  دة وسعر الصرف

بسننننب  انخفنننن س النننندعم الدبلوم سنننني ، اننننندلع الخننننالف بننننين الصننننين واالتحنننن د السننننوفي تي 0192فنننني عنننن م 
الصننين  التقنيننون السننوفي تالعمنن ن فصنن در  ،واالقتصنن د  الننذ  ك نننت تنتظننرأل الصننين مننن حليفهنن  السننوفي تي

وانه رت المب دالت التج رية بين البلدين مم  زاد في وقع األزمة التي ك نت تع ني منهن  الصنين السنيم  بعند 
تطورات اقتص دية كبيرة، كم  في السبعين ت علك العموم، لم تعرف الصين و  .ف ن القفزة الكبره نلك األم م

كونننن ، كوريننن  الجنوبينننة  وهننني تننن يوان، هونننن  حديثنننة التصننننيعجنننوة بينهننن  وبنننين الننندون ا سنننيوية تزايننندت الف
مم  جعن الجمهورية ال عبية الصينية تتبع نستراتيجية اقتصن دية تهندف نلنك اسنتدراك لنيا فقنط  ،وسنص فورة

 .الدون الن   ة بن وحتك دون الث لول المتقدمة

 ق ب لركن  التن ريخي تبرر العزم ب للحالمب د  التي ك ن يستند نليه  التخطيط اال تراكي في الصين  وك نت
وفي الواقنع، لنم يكنن هنذا ال نكن منن اإلدارة المن كرو والميكنرو اقتصن دية يخلنو منن بعنس . بأسر  م  يمكن

الفع لية ط لم  األمر ك ن يتعلق بتسريع التراكم التوسعي من خالن تحوين فن  س اليند الع ملنة منن األرين ف 
ن    صنن ع ت تنقنن النمن ذ  التكنولوج ينة التني ابتكرتهن  الرأسنم لية المتقدمنة ب عطن   األولوينة نلك المدن، وا 

 2.للصن ع ت الثقيلة

معنندالت نمننو تفننوق معنندالت النمننو فنني الهننند الننذ  كنن ن يعنند  0191-0190لقنند  ننهدت الصننين فنني الفتننرة 
االقتص د األسر  نموا في الع لم، وقد تقلصت الفوارق، بصنورة متزامننة، نلنك مسنتواه  األدننك النذ  لنم يكنن 

                                                           
1
 .82ص . 8003. القاهرا. مكتبة مدبولي. كوبا -فيتنام –االشتراكية واقتصاد اليوق تجارب الصين . يمير أمين وآخرون  

2
 .88-82ص . نفس المرجع  
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ويعننني توزيننع  2مقينن ا عدالننة توزيننع النندخن القننومي ينحصننر بننين ( Giniبلنن  مع مننن . لنن  مثيننن فنني العنن لم
فننني  % 0,66و 0191فننني المننندن سننننة  % 0,16 )ويعنننني توزينننع سننني  0متسننن و  بنننين أفنننراد المجتمنننع و

سننم لية فنني كورينن  الجنوبيننة التنني ك نننت تعنند مننن البلنندان الرأ % 0,35فنني الهننند و % 0,42األرينن ف مق بننن 
 . 1التي ت هد أقن نسبة من الفوارق االجتم عية

ينة سنبب  خ صنة اإلنتن   الزراعني ك ن الفقر الكبينر النذ  عرفتن  الصنين نه ينة السنبعين ت كنتن   للفتنرة الم و 
لكنن سنجلت هنذأل  ،سننوي  %0الن تإ المحلي الفرد   تطور   لم يتبع النمو الديمصرافي الكبير حيل قدرذال

فنني  عرفننت الصننين تقنندم  كبيننرافقنند . الفتننرة تحسننن كبيننر فنني مينندان الصننحة والتعلننيم وال ننم ن االجتمنن عي
سنننة؛ معنندن وفينن ت  99نلننك  92متوسننط العمننر انتقننن مننن حيننل أن ، 0112و 0192مجنن ن الصننحة بننين 

 ،التعلننيم االبتنندا يالمجهننودات التربويننة علننك تعمننيم تركننزت و  ،بنن أللف 92نلننك  099األطفنن ن انخفننس مننن 
غينر أن النتن  إ التني تخنال التعلنيم . 0110تعنداد فني  األمية مع أنه  ك نت تما ثلل المجتمعتراجعت و 

ن مليننون  ننخال كنن نوا يمثلننون الجينن 092الثنن نو  والعنن لي ك نننت أقننن تميننزا بسننب  الثننورة الثق فيننة، حيننل أن 
   2. المفقود خ عوا  ث ر تعليم رد

 :اإلدخال التدريجي لميكانيزمات اقتصاد السوق: ثانيا

فنني أواخننر السننبعين ت، كنن ن يجنن  فنني كننن األحننوان نحنندال نصننالا جننذر  فنني نظنن م التخطننيط المركنننز  
لنم يكنن يتعلنق  وب لتن لي،. االنتق ن نلك مرحلة جديدة من التنمية من ال رور ، وك ن ل  والخي رات المرافقة

التخلي عن ، بن بتحديند اإلصنالح ت التني يمكنن اعتم دهن  لتسنريع  أواألمر ب لحف ظ علك النظ م كم  ك ن 
هكننذا، لنم تقنع الصننين فني فننا العنال  ب لصندمة التنني أصنبحت عواقبن  المنندمرة علنك النسننيإ  .عجلنة التنمينة
بقة الصينية الح كمة عبور النهر بقفنزات فقد اخت رت الط. والسي سي واالقتص د  وا حة اليوماالجتم عي 

 3.متت لية من صخرة نلك أخره

Deng Xiao Ping  ويقنود الصنين نحنو حركنة  0191ينأتي علنك رأا الجمهورينة ال نعبية الصنينية عن م
وذلنننك مننننذ  بتطبينننق نسنننتراتيجية تدريجينننة وتجريبينننة ق منننة االقتصننن د اال نننتراكي للسنننوقنصنننالح ت واسنننعة ب 

 لنجن ا ب الجتم عينة، الثق فينة واالقتصن دية مسنتلهم السي سنية، ا: التي تذه  نحنو أربعنة اتج هن تو  ،0110
                                                           

1
 .28ص . نفس المرجع  

2
  Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Pearson. 2009. P38. 

3
 .22ص . مرجع يابق. يمير أمين وآخرون  
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وخ صنة سننص فورة التني  )وسنص فورةكوري  الجنوبية وهون  كون  وت يوان (الذ  حققت  الي ب ن والتنين األربعة 
فتح االقتصن د الصنيني لتندفق رؤوا األمنوان األجنبينة، حينل  دنغ قرر. ديمقراطية ولكن سلطويةالسوده  ت

فننتح أربننع مننن طق اقتصنن دية خ صننة، والتننني تهنندف نلننك اسننتقط   رؤوا األمننوان فنني منطقننة معيننننة قنن م ب
األجنبينة بندأت الصنين عملينة االنفتن ا نحنو الخن ر  وبندأت االسنتثم رات  ، وهكنذاعليه  سنيطرة ت منةتطبق و 

 1.نليه  تتدفق

، ثنم حققنت 12%معندن النمنو عنندم  بلن  أقصنك حند ل 1992ت الصين أولك طفرات النمو ع م كذلك حقق
كم  انخفس الت خم ألقن من  9,7%ك ن معدن النمو  0119ففي ع م . معدالت أقن في السنوات الت لية

سحبت الدولة المسنؤولية االجتم عينة عنن المؤسسن ت التني ك ننت تعيقهن  فني  في نه ية التسعين ت،و  2.9%
انخف ننت  .جز ينن  أو كلينن  ة الننبعس منهنن صننخصوتمننت خ حت تهنندف نلننك تحقيننق الننربح،، وأصننبماااوزمننن 

عن م  %90نلنك  0191سننة  %99منن  )ب لنسبة الم وية من الن تإ المحلي اإلجم لي (حصة ملكية الدولة
في حين أن القطن   الخن ال  نب  المعندوم  %79نلك  %97كم  انخف ت الملكية الجم عية من . 0119

ك ننت الدولنة توظنف  .0119من الن تإ المحلني اإلجمن لي عن م  %09في الحقبة الم وية ب ت يسهم بنسبة 
 نننرك ت ثنننم أن ال 3.ملينننون 72ملينننون والقطننن   الخننن ال  72ملينننون ع منننن فننني المننندن، والجم عننن ت  000

المملوكننة للدولننة أصننبحت تهننتم بمنن  تهننتم بنن  مثيالتهنن  فنني القطنن   الخنن ال ك لتسننويق للحصننون علننك ثقننة 
تراكي، ولذلك قدمت الصنين للعن لم نظرينة  المستهلك وابتدعت وس  ن جديدة تواكبت مع اقتص د السوق اال

 4.جديدة من خالن اكت  ف رأسم لية جديدة ولكن علك الطريقة الصينية

الننن تإ المحلنني اإلجمنن لي للفننرد  حيننل أن ،0191منننذ فقنند حقننق االقتصنن د الصننيني تطننورات ه مننة  وعمومنن 
الننن تإ المحلنني اإلجمنن لي . 0229ة دوالر سننن 0999يت نن عف مننرتين كننن تسننع سنننوات ليصننن نلننك كنن ن 

الننندخن المتننن ا للفنننرد ارتفنننع سننننة  ،0191مليننن ر دوالر، أ  أنننن  أكبنننر تسنننع منننرات منننن سننننة  0099تجننن وز 
في المن طق الريفية، كم   7,1%في المراكز الح رية و كن سنة  6,8%  0191ب لنسبة لسنة  0229

 0229.5ملي ر دوالر سنة  922ن ب لخ ر  ب ستثم ر أكثر من و ق م األج ن  والصينيون الق طن

                                                           
1
  Pierre Dallenne et al. La nouvelle hiérarchie des puissances dans la mondialisation au 21

ème
 siècle. Ellipses. 

2004. P664. 
2
 .438ص. مرجع يابق. رضا عبد اليالم. د  

3
 .22ص . مرجع يابق. يمير أمين وآخرون  

4
 .82ص. مرجع يابق .ابراهيم األخرس  

5
  Cyrille J-D Javary et Alain Wang. La chine nouvelle « être riche et glorieux ». larousse. 2006. P74. 
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 :تطور قطاعات اإلنتاج: المطلب الثاني

، ك ننت 0111نلنك  0191االقتص دية، التي جنره تطبيقهن  طيلنة الفتنرة الممتندة منن نن مختلف السي س ت 
التنن قس الكالسنيكي بنين دور السنوق والتخطنيط : كله  خ  عة لتأثير عدة عن صر، منه  علك الخصوال

ولقننند ك ننننت انطالقنننة التحنننوالت اال نننتراكية خنننالن سننننوات الخمسنننيني ت معتمننندة علنننك التحنننديل . الممركنننز
ثنننم أن اإلدخننن ن  1.ي النننذ  جننن   نتيجنننة نمنننو رأسنننم لية مبتد نننة فننني منننن طق منننن السننن حن ال نننرقيالتكنولنننوج

. التنندريجي لميك نيزمنن ت السننوق كنن ن لنن  هننو ا خننر دورا مهمنن  فنني توجينن  القط عنن ت اإلنت جيننة فنني الصننين
ن وحتك نه ية الع رية األولك م 0191ونح ون في م يلي التعرف علك أهم خص  ال هذأل القط ع ت منذ 

 .رين الواحد والعالقرن 

 :الزراعة: أوال

تعد الزراعة أهم مصدر للنمو في الصنين وذلنك مننذ عصنور، وهنذا من  جعلهن  تالقني أهمينة كبنره منن قبنن 
السلط ت لتطبق عليه  جملنة منن السي سن ت بصنرس تحقينق االكتفن   النذاتي أمن م حجنم السنك ن النذ  يتزايند 

فقنط  %9منن سنك ن العن لم بينمن  تمتلنك  %00الصنين ت نم  أن حينل. بسرعة رغم قلة األرا ني الزراعينة
 .ب كن كبير من األرا ي الص لحة للزراعة ع لمي ، وهي معر ة للتلول والتصحر

تحننون القطنن   الزراعنني ب لصننين نلننك قطنن   تعنن وني وظهننرت الكوموننن ت ال ننعبية، وهنني  0191فنني سنننة 
وقند . تبر الوحدة األس سية في االقتص د الصينيعب رة عن منظم ت اقتص دية مملوكة للجم عة، وك نت تع

 0199فنني نه يننة و . صنن ح  نظنن م الكوموننن ت خنندم ت صننحية وتعليميننة فنني مجنن ن الزراعننة وتخننزين المينن أل
 .بعدم  ك ن طوعي أصبح تكوين الكومون ت الجم عية نجب ر  علك يد م و تسي تون 

ب لصن   المنظمن ت الجم عينة فني  0119و 0191بين في الفترة ق م الحكم  Deng Xiaopingعندم  تولك 
األرا نني الزراعيننة واسننتبدله  بنظنن م المسننؤولية، وهننو نننو  مننن العقننود بننين الدولننة والعنن  الت الفالحننة، تقننوم 

وكنن ن الهنندف مننن هننذا  ،علننك مبنندأ أن يتعهنند الفننالا بتسننليم كميننة مننن المنتجنن ت للدولننة ويتصننرف ب لبنن قي
  .علك اإلنت   النظ م هو  تحفيز الفالحين

                                                           
1
 .42ص . مرجع يابق. يمير أمين وآخرون  
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 0110و 0191بنين  ،ومن أجن منع النزوا الريفي،  نجعت الحكومنة نن ن   مؤسسن ت صنصيرة فني الرينف
األسع ر التي ت تر  به  أكبر المنتج ت الزراعية عن الفالحين والتني تتمثنن  %92رفعت الدولة م  يق ر  

وعلنك . %92ع حص د الحبنو  بنسنبة وهذا أده نلك ارتف   كبير لإلنت   ف رتف ،األرز، القمح، القطن: في
، ازدهننرت األسننواق الحننرة وتنوعننت  ننبك ت 0119نثننر نلصنن   الدولننة الحتكنن ر المنتجنن ت الزراعيننة بعنند عنن م 

وفي منتصف الثم نين ت من القرن الع رين  1.التوزيع، وسرع ن م  نمت الن  ط ت األخره ك لنقن والتج رة
س سنننمح بتحفينننز ودعنننم اإلصنننالح ت االقتصننن دية فننني عرفنننت الزراعنننة انتعننن ى سنننريع أده نلنننك خلنننق فننن  

 2.المدن

أده نلننك تحسننين تصذيننة المجتمننع ب ننكن كبيننر مننع تحقيننق االكتفنن    0191نن ارتفنن   اإلنتنن   الزراعنني منننذ 
بينمننن  الزيننن دة فننني  ،وتنننأتي الصنننين فننني المرتبنننة األولنننك أو الث نينننة فننني ننتننن   األرز، القمنننح، النننذرة. النننذاتي

 .استهالك اللحوم والحلي  وم تق ت  أدت نلك زي دة الح جة نلك الواردات

نننزوا ريفنني كثيننف فنني منتصننف التسننعيني ت، وأده هننذا نلننك نننتإ عنهنن  اإلصننالح ت االقتصنن دية غيننر أن 
كنن رغنم ول ،ب لنسنبة نلنك عندد السنك ن المتزايندتقليال مس حة األرا ي المزروعة، ف نخفس ننت   الحبنو  

الت بعنة  FAOفحس  نحصن  ي ت منظمنة األغذينة والزراعنة . ذلك تبقك الصين متقدمة في اإلنت   الزراعي
ب نتننن   ثلنننل النمنننو الح صنننن فننني المنتجننن ت الفالحينننة لهي نننة األمنننم المتحننندة، فننن ن الصنننين انفنننردت وحنننده ، 

ن حجنننم اإلنتننن   مننن %70، أنتجنننت الصنننين 0110و 0112فننني الفتنننرة . الر يسنننية علنننك الصنننعيد العننن لمي
  3.من الفواك  %79من اللحوم و %99من القطن، و %92الع لمي للحبو  و

تحقنننق االكتفننن   النننذاتي فننني ننتننن   وهننني فننني الصنننين أسننن لي  وآالت متطنننورة،  الينننوم، أدخنننن علنننك الزراعنننة
والصنننين الينننوم فننني المف و ننن ت . ال ننن   وقصننن  السنننكر أون مننننتإ للقطنننن فننني العننن لم، وتعتبنننرالحبنننو ، 

الزراعية التي تجر  في ظن المنظمة الع لمية للتج رة تصرا أن  ال يمكنه  تقديم المزيند منن التنن زالت لفنتح 
 .الزراعي اقتص ده سوقه  المحلي أم م المنتج ت المستوردة وأن هذا سيؤد  نلك نحدال خلن في 

 

                                                           
1
  Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Op cit. P18. 

2
 Cyrille J-D Javary et Alain Wang. Op cit. P78 

3
 .83ص. مرجع يابق. يمير أمين وآخرون  
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 :الصناعة: ثانيا

ق  منننة علنننك اسنننتخرا  بعننندم   فننني الصنننين أون الخطنننك نحنننو التطنننور ، عرفنننت الصنننن عة0191فننني سننننة 
. المع دن، وبدأت تعرف تطورا سريع  منذ بداية الخمسين ت من القرن الم  ي ونموا أسر  مننذ السنبعيني ت

علنننك غنننرار القطننن   و . وك نننت تسنننعك للحننن ق بركننن  الننندون الصنننن عية أو علنننك األقننن ت نننييق الفجنننوة بينهننن 
 .، سيطرت الدولة علك تقريب  كن القط   الصن عي0199لزراعي، في نه ية ع م ا

تأسسننت أون مؤسسننة لالسننتثم رات  0112وفنني عنن م  ،0191فتحننت الصننين بوابتهنن  أمنن م العنن لم فنني عنن م 
بكين المحدودة للمأكوالت  – ركة هون  كون  وهي األجنبية في ت ريا الصين الجديدة  -الم تركة الصينية

بمعنننندن سنننننو  متوسننننط يبلنننن   0191نننننذ م حققننننت الصننننين زينننن دة مسننننتقرة فنننني اإلنتنننن   الصننننن عيو  .الجويننننة
والصننن عة الخفيفننة ، عنن العنن م السن بق 8,9%، حققنت زينن دة القيمنة الم نن فة بننن0111فني عنن م و  ،%11,9
، بلن  مجمننن النن تإ المحلنني 0111فني عنن م  1 .8,5%، وبلصنت القيمنة الم نن فة للصنن ع ت الثقيلننة %9,1

وصن احتي طي الدولنة منن النقند . 0111ب لمق رنة ب لع م  7,1%ملي ر يوان وارتفع بنسبة  1701الصيني 
 . ملي ر دوالر أمريكي عن الع م الس بق 9,7ملي ر دوالر أمريكي بزي دة قدره   154,7األجنبي نلك 

منن اإلنتن   الصنن عي،  19,8%، وتمثن 0202سنة أصبحت الصين أون قوة صن عية في الع لم في  قدو 
ملين ر دوالر  0119القيمنة الم ن فة فني اإلنتن   الصنن عي فني الصنين بلصنت . أ.م.في النو 19,4%مق بن 

تعتبنننر الصنننين أون مننننتإ للفنننوالذ كمننن   2.أ.م.مليننن ر دوالر أمريكننني فننني النننو 0190، و0202أمريكننني سننننة 
وتحتنن المرتبنة . فني الي بن ن %02أ و.م.فني النو %1ي، مق بنن من اإلنت   الع لم %79ع لمي  حيل تنتإ 

. المرتبة األولك في ننتن   األجهنزة المنزلينة والتني تمثنن ثلنل اإلنتن   الصنيني الرابعة في اإلنت   الكيمي  ي،
ث لل منتإ ع لمي ألجهزة اإلعالم ا لي والث ني في ننت   الحواسي  لوحنده  وأصنبحت الصنين ثن ني مننتإ 

التطننور الكبيننر فنني قطنن   الصننن عة فنني المننن طق االقتصنن دية الخ صننة قنن م ب متصنن ال  كننذلك 3.للسنني رات
 ." مصنع الع لم" ون اليد الع ملة الصزيرة وأصبحت الصين في منتصف التسعين ت من القرن الم  يمخز 

 

                                                           
1
 .432ص. مرجع يابق. هاشم الشمري وناديا الليثي. د. أ  

2
 http://www.marketing-chine.com/chine/lindustrie-en-chine 

3
  Patrick Artus et al. L’émergence de la chine : impact économique et implications de politique économique. 

Paris. 2011. www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/098.pdf 
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 0229-0112هيكن اإلنت   الصن عي الصيني ب لنس  الم وية للقيمة الم  فة في الفترة : 9الجدون رقم

 0891 0881 7112 

 400 400 400 جممل الصناعة التصنيعية

 82 81 30 آالت، معادن

 48 8 8 الكهربائية وااللكرتونية

 48 82 81 الكيمياء والبرتوكيمياء

 8 48 40 الصناعة الغذائية

 8 48 42 النسيج واملالبس

 8 1 1 اخلشب، الورق، الطبع، اللعب

 2 1 3 معدات النقل

 0 3 3 أخرى

Source : Françoise Lemoine. Op cit. P78. 

أن صننننن ع ت جديننندة تطننننورت خنننالن ثالثننننون سننننة الم  ننننية، ك لصنننن عة الكهرب  يننننة مننننن الجننندون نالحنننظ 
وااللكتروني ت وهي صن عة تتميز بطل  ع لي علك المستوه الع لمي تدعمت خصوص  بف ن االسنتثم ر 

فيمنن  يخننال الصننن ع ت التقليديننة، نالحننظ تراجننع للصننن عة الصذا يننة أو صننن عة . األجنبنني فنني هننذأل الفننرو 
 ، مننة الصنننع مثننن المالبننا تبقننك مهمننةالمنتجنن ت تبة سنننسنن   الصننن ع ت الحديثننة رغننم أن النسننيإ علننك ح

، 0229فنني عنن م . وتبقننك الصننن عة الكيم ويننة تمثننن نسننبة معتبننرة فنني هيكننن اإلنتنن   الصننن عي فنني الصننين
ارتفعنت نسنبة القيمنة الم ن فة لصنن عة معندات النقننن، الخ ن ، النورق، الطبنع واللعن  فني هيكنن الصننن عة 

 .صينيةال
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 تطور قط ع ت الن  ط الثالل: 0ال كن رقم

 

Source : Cyrille J-D Javary et Alain Wang. Op cit. P76. 

قطنن   الصننن عة حنن فظ علننك و ، عننرف قطنن   الخنندم ت تطننورا ملحوظنن  فنني االقتصنن د الصننيني، 0191منننذ 
هيكنن الصنن عة تطنور علنك  الزراعة عرفت تطورا كبيرا لكنن  أقنن منن القط عن ت األخنره حينل أن. أهميت 

من االقتص د الوطني وارتفعت هذأل النسبة نلك  %79حس   الزراعة وكذلك الخدم ت الذ  أصبحت تمثن 
 .0229سنة  92%

 :الصين في االقتصاد العالمي: المطلب الثالث

 : المناطق االقتصادية الخاصة: أوال

، 0191انتهجت الصين سي سة تجريبية منذ أن طبقت سي سة االنفت ا علك الع لم الخن رجي فني نه ينة  لقد
، ق مننت 0112فنني سنننة . وهنني تعننني أننن  يننتم تجرينن  أ  سي سننة علننك نطنن ق  ننيق قبننن تطبيقهنن  ال نن من

نننن  الصننين بتحديننند أربننع منننن طق اقتصنن دية خ صنننة وعنندة مننندن منفتحننة اقتصننن دي  يمكننن للمسنننتثمرين األج 
بمم رسننة ن نن ط تهم االقتصنن دية فيهنن  بكننن حريننة وتطبننق سي سنن ت تف ننيلية وسننميت هننذأل المنندن ب لمننن طق 

لت نمن أربعنة ع نر مديننة سن حلية، ثنم أختينرت اثننك ع نر  0119االقتص دية الخ صة التي توسعت سننة 
خلننق  وخ صننة هننالهنندف مننن نن نن   المننن طق االقتصنن دية ال وكنن ن. كننون مننن طق لترقيننة التكنولوجينن منهنن  لت

أقط   جذ  وتنمية برؤوا أموان أجنبية موجهة نحنو التصندير، حينل ك ننت الصنين بح جنة نلنك رأسنم ن 
وك نننت بمث بننة مخنن بر تجريبيننة  ،وتكنولوجينن  مننن الخنن ر  تعمننن علننك تقويننة و ننعيته  فنني االقتصنن د العنن لمي
 .   في بقية من طق الدولةتستخدمه  الحكومة الختب ر اإلصالح ت االقتص دية االنفت حية قبن ن ره
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 .منطقة استصالن تكنولوجي  97تطور فرال العمن في : 7ال كن رقم

 

Source : Pierre Dallenne et al. Op cit. P669. 

منطقنة اقتصن دية خ صنة فني الصنين  97من ال كن نالحظ تطور فرال العمنن التني تخلقهن  ال نرك ت فني 
 999 917نلنك  0110منصن  عمنن سننة  071 070حينل انتقلنت منن  في مج ن استصالن التكنولوجي ،

، أ  حققنت زين دة بنأكثر منن 0220سننة  0 921 299و 0119سننة  0 012 112ثم نلك  0117سنة 
 .ونستنتإ أن االنفت ا االقتص د  للصين أده بدورأل نلك تطور اجتم عي. سنوات 02مرة خالن  01

 :رةاالنضمام للمنظمة العالمية للتجا: ثانيا

نة سن 09بعند فيهن ،  097و  نبحت العصنوأ 0220فني ديسنمبر الع لمية للتج رة ان مت الصين للمنظمة 
نة سننحبت نه يننة سننوان، 0191نة سننة التف قيننة الصنن ت سسننالمؤ     ننبعنندم  ك نننت مننن األع  ت ننمننن المف و 
فني ظنن م م  نلتعيد رغبتهن  فني االن 0119نة سعبية وع دت في  ال الصينجمهورية  ايسبعد تأ 0192

الصين تسعك من خالن ان م مه  للمنظمة الع لمية للتجن رة تحقينق وك نت  .الح ت التي ق م به  دن صاإل
تقوينننة اإلصنننالح ت، دعنننم النمنننو منننن خنننالن نعننن دة توزينننع المنننوارد، االسنننتمرار فننني جنننذ  : األهنننداف الت لينننة

علنننك المن فسنننة الدولينننة  ن يعتمننندونو سنننير الم، حينننل كننن ن تننندفق ت كبينننرة منننن االسنننتثم ر األجنبننني المب  نننر
 .المتزايدة من أجن تسريع نع دة هيكلة وتر يد قط عي الصن عة والخدم ت

0 

500000 
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1500000 
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أصبحت في نفا الوقت ع و في االتف قي ت و  .اكعنصر مهم لالستمرار في االنفت واعتبرت هذأل الخطوة 
وكننذلك فنني  ،(TRIPs)، فنني حقننوق الملكيننة الفكريننة التنني تمننا التجنن رة (GATS) علننك التجنن رة والخنندم ت

جن هننننذا االن ننننم م نه يننننة سننننو . (TRIMs)اإلجننننرا ات الخ صننننة ب السننننتثم رات الدوليننننة المرتبطننننة ب لتجنننن رة 
وتعهنندت بخننف أو نزالننة التعريفنن ت الجمركيننة لكننن  0191ين منننذ صننالننذ  عملننت بنن  ال  ياالنفتنن ا االنتقنن 

منت  نننتو . 0202ة نسنننن نلنننك صننن  رزن منننة تسنننالمنظمنننة الع لمينننة للتجننن رة فننني كنننن القط عننن ت ح    نننأع
علنك  اإلع نن تين بخنف ص، وتعهدت ال0229في ديسمبر  صالنظ م الح  ننه  ااتف قية النسيإ والمالب

 %12منن  السني راتفني قطن    الحقنوق الجمركينة س، وخفاإلنت  من قيمة  %1.9الزراعية نلك  المنتج ت
  .الواردات صالح  نه ا  و  %09نلك 

ثم ر األجنبنني المب  ننر نلننك للتجنن رة كنن ن لنن  أثننر كبيننر فنني جننذ  االسننتاالن ننم م نلننك المنظمننة الع لميننة نن 
نلصن   أو تخفنيس  التصدير، خ صة بعند نلك جذ  االستثم رات الموجهة نلكذلك من جهة، أده ف .الصين

انفت ا السوق المحلي نلك جذ  االستثم ر األجنبي أده ومن جهة أخره، . ص درات الصينيةالقيود علك ال
المب  ننر فنني المينن دين أيننن قنندرات السننوق كبيننرة، خ صننة الصننن ع ت التنني تحتكرهنن  مؤسسنن ت الدولننة غيننر 

وأهننم مننن ذلننك، فنن ن الع ننوية فنني المنظمننة الع لميننة للتجنن رة . ننن تاالتصنن الت، البنننوك والتأمي: الفع لننة مثننن
م ت المنظمة وبذلك تحسين من خ األعم ن ب لنسبة لل رك ت أجنبينة ك ننت أو أدت ب لصين نلك تطبيق التزا

 1.محلية

ية، صنيننلك فتح األسواق األجنبية علك المنتجن ت ال المنظمة الع لمية للتج رةنلك  صينم م ال كم  أده ان
و تطبينننق خطنننوة ه مننة نحنن يعتبننركمنن  . اسننتقرار العالقنن ت مننع دون الثننن لول وزينن دة حجننم التجننن رة الخ رجيننة

اقتصنن د السننوق، حيننل أن تحريننر أوسننع للمبنن دالت واالسننتثم رات يخنندم المسننتهلكين والمنتجننين فنني الصننين 
توسعت  ليوم لم تعد المنتج ت المصنوعة في الصين تقتصر علك اللع  والمالبا، بن ف .والع لم الخ رجي

الصن عة المتك منن نسنبي ، فقند  ملقد أسست الصين نظ . كذلك منتج ت استهالكية ع لية التكنولوجي لت من 
انت نرت مصن نع الحديند والصنل  الكبينرة وطنورت صننن عة السنفن، كمن  اهتمنت الصنين بتطنوير الصننن ع ت 

ب إل نن فة نلننك األقمنن ر ... الدقيقنة كصننن عة االلكترونينن ت وأجهننزة الكمبيننوتر والتلفزيننون والهواتننف والسنن ع ت

                                                           
1
 K.C Fung & all. Foreign Direct Investment in China : Policy, Trend and Impact. 2002. 
www.hiebs.hku.hk/working_paper_updates/pdf/wp1049.pdf 
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سي سنة االنفتن ا علنك العن لم علنك جلن  التكنولوجين  منن واعتمدت الصين فني نطن ر . الصن عية والصواريا
 . ال رك ت متعددة الجنسية واالقتب ا منه  من أجن تطوير صن عته 

 : مكانة الصين في االقتصاد العالمي: ثالثا

كقنوة اقتصن دية علنك  تهن منذ االنفت ا االقتص د  للصين واالن م م للمنظمة الع لمية للتج رة، تزايندت أهمي
 .الدولية وأصبحت تن فا دون الث لول التي ك نت تستحوذ علك غ لبية المب دالت الدوليةالس حة 

علنك تطنوير الصن درات  0191قد عملت السنلط ت فني الصنين مننذ قين م اإلصنالا االقتصن د  فني عن م ف 
صنالا هيكنن التجن رة ودخون األسواق الع لمينة ولقند اتخنذت الحكومنة سلسنلة منن اإلجنرا ات التني تهندف إل

ملينن ر دوالر،  20,6الصنن درات الصننينية فنني هننذا العنن م  تع لمينن  حيننل بلصنن 70احتلننت المرتبننة و الخ رجيننة 
، وصنننن حجنننم 0112وبحلنننون عننن م  .وك ننننت الصنننين تعننند فننني مرتبنننة متدنينننة منننن حينننل التجننن رة الخ رجينننة

نلنك زين دة  أدين  سنعر الصنرف ثم أن انخفن س تكن ليف اإلنتن   وانخفن س 1.ملي ر دوالر 99الص درات نلك 
كمنننن  تصيننننر هيكننننن التجنننن رة الخ رجيننننة فنننني الصننننين، حيننننل  ننننهدت المنتجنننن ت األوليننننة المصنننندرة  .الصنننن درات

 0191ع م  53,5%انخف    كبيرا، ومن أهمه  المنتج ت الزراعية والنفط الخ م والتي هبطت نسبته  من 
نلنننك  0191عننن م  % 46,5وارتفعنننت نسنننبة المنتجننن ت الصنننن عية الجننن هزة منننن  ،0111عننن م  %000نلنننك 

 0111.2ع م  % 88,8

 ) (% 8008العالمية  حصص الصين في القيمة المضافة : 1الجدول رقم

 الزراعة الخدمات البناء الصناعة التصنيعية

41,3 5,5 42,6 10,6 

Patrick Artus et al. Op cit.:  Source 

 يفنني قطنن ع 0221فنني سنننة أن نسننبة القيمننة الم نن فة التنني تنتجهنن  الصننين مننن الجنندون السنن بق  نالحننظ
خمنا ت نمن منع العلنم أن الصنين  تكن د تصنن نلنك النصنف، جندا ةمرتفعنوالخندم ت الصن ع ت التصننيعية 

 .سك ن الع لم

                                                           
1
 .418ص. مرجع يابق. إبراهيم األخرس  

2
 .488ص. نفس المرجع  
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من مجمن الص درات والواردات  %) .0229الص درات والواردات الصينية حس  الصن ع ت لسنة : 1رقم جدونال
 .(الصينية

 الصناعة
 الواردات الصادرات

 2 1 الطاقة

 5 3 الغذاء، الزراعة

 1 11 النسيج

 3 7 الخشب، الورق

 25 9 الكيماويات

 11 6 المعادن

 16 12 اآلالت

 6 6 اآلالت الكهربائية

 21 33 االلكترونيات

 11 5 معدات النقل

 من نعداد الط لبة استن دا نلك اإلحص  ي ت الواردة :المصدر

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/summaries/2011/wp2011-03.htm (Vu le 27 juin 2012) 

 %77أن ، ونالحنظ منن خاللن  0229هيكنن الصن درات والنواردات الصنينية فني سننة الجدون السن بق  يبين
هنني منتجنن ت نسننيجية، ورغننم أنهنن  تصنندر  %01مننن الصنن درات الصننينية عبنن رة عننن منتجنن ت الكترونيننة و
مننن الننواردات الصننينية  %09كمنن  نالحننظ أن . نسننبة معتبننرة مننن ا الت نال أنهنن  تسننتورد نسننبة أكبننر منهنن 

 رنننة بننين كننذلك عننند المق. 0229مننن الننواردات الصننينية لعنن م  %02عبنن رة عننن كيم وينن ت وتمثننن المعنن دن 
 ت نال أنهن تمثن نسبة كبيرة منن الصن دراااللكتروني ت  في الصين، نالحظ أن  رغم أنالص درات والواردات 
 .سبة ع لية في الوارداتفي نفا الوقت تمثن ن
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 (%) 0229-0119اإلنت   هيكن الواردات الصن عية حس  مراحن : 1ن رقمجدو ال
 اإلنتاجمرحلة 

7991 7001 

 33 53 المصنعة المنتجات نصف

 26 21 قطع الغيار والمكونات

 9 3 السلع االستهالكية

 22 22 السلع الرأسمالية

Source : http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/summaries/2011/wp2011-03.htm htm 
(Vu le 27 juin 2012) 

، 0229و 0119يبين الجدون الس بق هيكن الواردات الصن عية الصينية حس  مراحن اإلنت   في سنتي 
نالحظ أن المنتج ت النصف مصنعة تمثن أكثر من نصف الواردات الصينية للمنتج ت الصن عية في 

قطع الصي ر والمكون ت تمثن نسبة كبيرة من كذلك  ،0229مع انخف س طفيف في سنة  0119سنة 
في كلت  السنتين مع ارتف    %00كم  نالحظ من الجدون أن السلع الرأسم لية تمثن . لواردات الصينيةا

ويعود ذلك نلك ارتف   القدرة المعي ية  0119مق رنة بسنة  0229لنسبة السلع االستهالكية في سنة 
 .للصينيين والذ  أده نلك ارتف   الطل  علك المنتج ت المستوردة

حيل أن ارتف   نسبة الص درات  1يمكنن  تفسير مالحظ ت الجدون رقمالس بق،  من خالن الجدون
والواردات لنفا الصن عة يعود نلك ارتف   نسبة المنتج ت نصف المصنعة والمكون ت في هيكن الواردات 

 .الصن عية

 

 

 

 

http://www/
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    لص درات الع لمية في الفترة أ واالتح د األوربي من ا.م.س ، الصين، الوننسبة الص درات لكن من فر  :9ال كن رقم
0111- 0200. 

 

Source : Patrick Artus et al. L’émergence de la chine : impact économique et implications de politique 

économique. Paris. 2011.  

  .0200 -0111خننالن الفتننرة  %00نلننك  %7ن منننالحننظ مننن ال ننكن سننرعة ارتفنن   الصنن درات الصننينية 
تجن وزت ، و 0220أنه  تج وزت الص درات الفرنسية منذ سنة  نجدأ وفرنس ، .م.بص درات الو ته مق رنوعند 

ونستنتإ أن االرتف   في حجم الص درات الصينية يكنون علنك حسن   الندون . 0229أ منذ .م.ص درات الو
 .الصن عية األخره

إلتحنن د األوربنني ينننتإ أس سنن  عننن ن نن ط ت أ وا.م.نن الفنن  س التجنن ر  الكبيننر الننذ  سننجلت  الصننين مننع الننو
ن تقسنيم العملينة اإلنت جينة بنين الندون كمن  أ 1.التركي  التي تقوم به  ال رك ت األجنبية الع ملنة فني الصنين

أ .م.ات الصننين مننن النندون ا سننيوية األخننره إلعنن دة تصننديره  نلننك الننوواردا سننيوية نننتإ عننن  ارتفنن   حجننم 
 .ومنطقة األورو

                                                           
1
  Françoise Lemoine. FDI and the Opening Up of China’s Economy. June 2001. CEPII. Document de travail n°00-

11. www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2000/wp00-11.pdf 
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منننن  %90أنتجنننت  أنهننن ممنن  سنننبق نسنننتنتإ أن الصنننين تحتنننن مك ننننة ه منننة فنني االقتصننن د العننن لمي، حينننل و 
منننن  %09كمننن  أنهننن  تلعننن  دورا مهمننن  فننني المبننن دالت الدولينننة، فهننني تصننندر . الصنننن عي العننن لمي اإلنتننن  

فني من  . تتكون أس س  من النسيإ والصن ع ت االلكترونينة ،(خ ر  روسي  ودون األوبك)ع لمية الص درات ال
يخنننال النننواردات الصنننينية فهننني تتكنننون أس سننن  منننن الكيم ويننن ت والمعننن دن، فننني مننن  يتركنننز هيكنننن النننواردات 

 . الصن عية في المنتج ت النصف مصنعة وقطع الصي ر والمكون ت

سؤولة عن تقريب  كنن حصنال السنوق في الحقيقة، فرو  ال رك ت األجنبية المستوطنة في الصين هي المو 
بو نع األجنبينة الفرو    في هذأل القط ع ت، ق متف. والتنويع في الص درات في قط ع ت تكنولوجية حديثة

وهكنننذا فقننند تخصصنننت الصنننين فننني مراحنننن  ،نتننن   متك ملنننة منننع التقسنننيم الننندولي للعملينننة اإلنت جينننةنقواعننند 
   1.التصنيع النه  ية ك لتركي 

 : في الصين االستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثاني

عملت الصين علك استخدام االستثم ر األجنبي المب  ر كمبدأ استراتيجي في خطته  التنموية منذ االنتقن ن 
، وأصنننبحت تننندفق ت االسنننتثم رات األجنبينننة أهنننم 0191منننن االقتصننن د المخطنننط نلنننك اقتصننن د السنننوق سننننة 

عين ت، اسنتف دت الصنين منن تندفق ت ه  لنة منن االسنتثم رات مننذ منتصنف التسن. مميزات النمنو االقتصن د 
 . 0220األجنبية المب  رة التي تس رعت أكثر عند ان م مه  للمنظمة الع لمية للتج رة في 

 :واقع االستثمار األجنبي المباشر في الصين: مطلب األولال

 .تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الصين: أوال

سي سننة االنفتنن ا علننك توافنندت االسننتثم رات األجنبيننة المب  ننرة نلننك الصننين منننذ أن اتبعننت هننذأل األخيننرة  لقنند
ومنننن المزايننن  التننني . أصنننبحت مركنننز جننن ذ  لالسنننتثم رات الدولينننة التننني تبحنننل عنننن فنننرال أحسننننالخننن ر ، و 

هننو أن االقتصنن د الصننيني اقتصنن د واعنند ينوفر العدينند مننن الفننرال وسننوق واسننعة ب إل نن فة  :تملكهن  الصننين
  .نلك وفرة الموارد الطبيعية والب رية

                                                           
1
  Françoise Lemoine. FDI and the Opening Up of China’s Economy. Op cit. 
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 912 ننركة ذات رأسننم ن أجنبنني أن نن ت فنني الصننين و  979 222حسنن  نحصنن  ي ت الحكومننة الصننينية، 
 % 33,4ذأل ال نرك ت بنأكثر منن وتسن هم هن. أكبر  ركة في الع لم ق مت ب سنتثم رات ه منة فيهن  922من 

 نننركة  922، منننن بنننين 0229وفننني سننننة . منننن صننن درات الصنننين % 60منننن اإلنتننن   الصنننن عي وحنننوالي 
تمثلنت فنني  ننرك ت ذات رأسنم ن أجنبنني؛ ومننن بننين  % 60,8للصننين،  خ رجيننةاألكثنر أهميننة فنني التجن رة ال

 1.منه  % 62,5نبي  ركة األكثر تصديرا في الصين، تمثن ال رك ت ذات الرأسم ن األج 022

 :1111 -1191الفترة  -1

للمسنتثمرين األج نن   ) نريبية خصوصن (قنررت الحكومنة الصنينية مننح مزاين  كبينرة  ،في نه ينة السنبعين ت
ورغم ذلك لم تتدفق االسنتثم رات األجنبينة المب  نرة ب نكن كبينر نال فني بداينة  في نط ر السي سة االنفت حية،

حققننت ال ننرك ت  0119التسننعين ت حننين عرفننت الصننين تطننورات كبيننرة فنني هننذا المجنن ن، مننثال، فنني سنننة 
 %0منننن الصننن درات، مق بنننن  28,6%منننن اإلنتننن   الصنننن عي و 8,6%  )منننن حينننل الرأسنننم ن(المختلطنننة 

وتركزت هذأل االستثم رات في المنن طق السن حلية وأهنم المسنتثمرين هنم . 0119نة علك الترتي  س %31,و
وتتركز ب كن كبير في قط ع ت التكنولوجي  المتقدمنة . 0111الصينيون من هون  كون ، خ صة قبن ع م 

بم  أنه  تمثن القط   االستراتيجي الذ  يحت   نلك مسن همة خ رجينة  وهي المف لة عند السلط ت الصينية
 2.ي يتطورك

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Zhan SU. Participation de la chine à la nouvelle division internationale du travail : défis et perspectives. Revue 

économique et sociale. Volume 67. N°&. Suisse. 2009. 
2
  Pierre Dallenne et al. Op cit. P667. 
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 )ملي ر دوالر(. 0111-0191تطور تدفق ت االستثم ر األجنبي المب  ر نحو الصين في الفترة : 9ال كن رقم

 

Source: http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/  

وقننند ف قنننت بكثينننر تننندفق ت االسنننتثم ر  ،0110لقننند بننندأت االسنننتثم رات األجنبينننة المب  نننرة ترتفنننع ب ننندة مننننذ 
وبقينت فني ارتفن   . 0229من التدفق ت الع لمية سننة  %02األجنبي المب  ر نلك أ  بلد ن م آخر ومثلت 

مسنننتمر رغنننم االنخفننن س الطفينننف النننذ  حننندل بسنننب  األزمنننة الم لينننة التننني عرفتهننن  دون  نننرق آسننني  سننننة 
0119 . 

أصننبح لننديهم ثقننة أكبننر فنني السي سنن ت االنفت حيننة فنني الصننين فنني نه يننة الثم نيننن ت، المسننتثمرون األج ننن  
، 0110وفننني ربينننع سننننة . هننن وزادت تننندفق ت االسنننتثم ر األجنبننني المب  نننر منننع تطنننور اإلطننن ر التنظيمننني في

أطلقت الصين مجموعة جديدة من اإلجرا ات لجذ  االسنتثم ر األجنبني المب  نر، حينل وجند المسنتثمرون 
 تهم فننني السنننوق المحلنني وتنننم فنننتح قط عنن ت جديننندة للمسنننتثمرين األج نننن األج ننن  فنننرال أكثنننر لبيننع منتجننن 

 0119-0110السي سننن ت المنننن كرو اقتصننن دية التننني  نننجعت النمنننو فنننني كمننن  أن . )نعننن دة البينننع، الم لينننة(
 1.نلك الصين وتخفيس سعر العملة لعبت هي األخره دورا مهم  في جذ  االستثم رات األجنبية المب  رة

 

 

                                                           
1
 Françoise Lemoine. FDI and the Opening Up of China’s Economy. Op cit. 
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 :2212-2222 الفترة -2

مجمنننو  االسنننتثم ر األجنبنننني منننن  %1نلننننك  9خنننالن السننننوات األخينننرة، اسننننتقطبت الصنننين فننني المتوسنننط 
عننود نسننبة كبيننرة مننن االسننتثم رات تو  1.المب  ننر العنن لمي ومنن  يقنن ر  ربننع تلننك الموجهننة نلننك النندون المتقدمننة

التننني تسنننعك نلنننك نعننن دة اسنننتيراد رؤوا األمنننوان  'Round tripping'المتدفقنننة نلنننك الصنننين نلنننك سي سنننة 
 .الوطنية التي سبق وأن استثمرت خ ر  الصين عن طريق تطبيق سي س ت تحفيزية لجذبه 

 * )مليار دوالر(. 8040-4888تطور تدفقا  االيتثمار األجنبي المباشر نحو الصين في الفترا : 2الشكل رقم

 

 .8044ال 8040ال 8008: لم لينوا بيانا  تقرير االيتثمار في العا: المصدر

نالحنننظ منننن ال نننكن البيننن ني االرتفننن   المسنننتمر لالسنننتثم رات األجنبينننة المب  نننرة الوافننندة نلنننك الصنننين حينننل 
 0222بنننين سننننة  % 23,2وزادت هنننذأل االسنننتثم رات . 0202-0119منننرة خنننالن الفتنننرة  2,5ت ننن عفت 

وفنني نفننا السنننة، تجنن وزت . ملينن ر دوالر 53,5ملينن ر دوالر نلننك  41,8 حيننل انتقلننت مننن  0227وسنننة 
 0229فني . أ من حيل اسنتقط   االسنتثم ر األجنبني المب  نر لتحتنن المرتبنة األولنك ع لمين .م.الصين الو

 60,6عرفننت الصننين تطننورا كبيننرا فنني حجننم االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر الوافنند نليهنن  لينتقننن مننن  0229و
ع ذلك نلك زي دة اجتذا  ن  ط ت البحل والتطنوير حينل ارتقنت ملي ر دوالر، ويرج 72,4ملي ر دوالر نلك 

                                                           
1
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique.  Op cit. P88. 

 .الصينيةتايوان ومقاطعة  اإلداري الخاص ماكاو إقليمال اإلداري الخاص هونغ كونغ إقليمالبيانا  ال تشمل  *
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بعس البلدان السيم  الصين في سلسلة القيمة وتوج  االستثم ر نلنك التكنولوجين  األكثنر تقندم  وكنذلك نحنو 
قننندرت  0229، سنننجلت الصنننين زيننن دة  ننن يلة جننندا ب لنسنننبة نلنننك سننننة 0229فننني سننننة . قطننن   الخننندم ت

، ارتفعنت هنذأل 0202سننة . قلال حجم االستثم رات في الخندم ت الم لينةوذلك أس س  بسب  ت % 0,04 
بسب  األزمة الم لية  0221ملي ر دوالر سنة  19ملي ر دوالر بعدم  انخف ت نلك  029االستثم رات نلك 

 -0222فننني الفتنننرة  1.%72علنننك المسنننتوه العننن لمي النننذ  حننندل الع لمينننة ولكنننن لنننيا بننننفا االنخفننن س 
السننتثم ر األجنبنني المب  ننر ب ننكن ث بننت، ومننع ان ننم م الصننين للمنظمننة الع لميننة تطننورت تنندفق ت ا 0229

تقتصنر علنك المنن طق  الدولة ولم تعد من طق عديدة في فيتدفق ت االستثم ر انت رت  0220للتج رة سنة 
 .الس حلية

أصبح من الممكن نن    فرو  ذات رأسم ن  ونتيجة الن م م الصين للمنظمة الع لمية للتج رة، 0229منذ 
أهمينة فني العالقن ت  لكنن تبقنك لدين ال نريك الصنيني  يسنتصنك عنن ولكنن هنذا ال يعنني أن. %022أجنبي 
اسنتثم ر هن م تمثنن فني  0229سننة ين صنالكم  عرفنت  .ل ركة األجنبية مع السلط ت الصينيةا تربطالتي 

 TCL، اننندم    ننركتي IBMالصننينية ل ننعبة الحواسنني  ال خصننية ل ننركة   Lenovo ننرا   ننركة لينوفننو
 .الفرنسية إلنت   أجهزة التلف ز Thomson الصينية و

 :القطاعيو  الجغرافيالتوزيع : ثانيا

تتمينز تندفق ت االسنتثم ر األجنبني المب  نر ب لتفن وت الكبينر بنين المنن طق فني  من ن حية التوزينع الجصرافني،
الصننين ويرجننع ذلننك نلننك السي سنن ت التف ننيلية التننني تجننذ  المسننتثمرين نحننو المننن طق ال ننرقية والمنننن طق 

 .االقتص دية الخ صة

 

 

 

 

                                                           
1
 .8040تقرير االيتثمار في العالم لينة   
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 0202-0119والصربية والوسطك في الصين مؤ ر أدا  االستثم ر األجنبي المب  ر في المن طق الس حلية : 9ال كن رقم

 
http://www.vcc.columbia.edu/content/unbalanced-dragon-china-s-uneven-provincial-and-regional-fdi-

performance . vue le 22 Janvier 2012. 

بن لرغم ة، االستثم ر األجنبني المب  نر فني الصنين يتركنز فني المنن طق السن حليمن خالن ال كن نستنتإ أن 
فننني  %99نلنننك حنننوالي  0112-0119فننني  %11منننن أن حصنننته  منننن مجمنننو  التننندفق ت انخف نننت منننن 

 .هنن  وتليهننن   نن نصه   جي نكسنننو وبكنننينهمأ Fujianو  Guangdongتعتبننر مقننن طعتي و  ،0229-0202
وحصة المنن طق الصربينة  في نفا الفترة %09نلك حوالي  %09فيم  ارتفعت حصة المنطقة الوسطك من 

بنن   هي كنن فنني التني تعمنن علنك  يةالصنين السي سننةيرجنع هنذا االرتفن   نلنك و  %011نلنك  %9انتقلنت منن 
 .يه والوسط  من أجن تحسين األعم ن فالصر  

بينمن  يتوجن  االسنتثم ر األجنبني المب  نر فني فيم  يخال التوزيع القط عي لل رك ت األجنبية فني الصنين، ف
نلنك  الصنين تتجن    االستثم رات األجنبية المب  رة الوافندة  أس س  نحو القط   الث لل، ف ن ثالثة أربالع لم 

انعدام االنفت ا في الخندم ت وخ صنة  كم  أن. م  يزيد في تخصصه  كمصنع للع لمم ةنحو قط   الصن ع
االسننتثم رات  منخف ننة مننن حصننةيحصننن علننك قطنن   الخنندم ت الصننيني جعننن  القطنن   المنن لي والسنني حي

                                                           
1
 http://www.vcc.columbia.edu/content/unbalanced-dragon-china-s-uneven-provincial-and-regional-

fdi-performance 
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فنننني الخنننندم ت الموجهننننة  3,9%فنننني العقنننن رات،  16,5%: كنننن  تي 0229سنننننة وكنننن ن توزيعهنننن  . األجنبيننننة
  1.في الخدم ت الم لية 1,8%في النقن واإلتص الت و 2,4%لل رك ت، 

 )نسبة م وية( 0229مختلف أ ك ن ال رك ت الع ملة في مج ن الصن عة في الصين، سنة : 02الجدون رقم

شرررررررررركات القطررررررررراع  شركات القطاع العام الشركاتكل  
 الخاص

شررررررررررررررررررررررركات  ات 
 رأسمال أجنبي

 أخرى

 43 1 41 28 400 المواد األولية

 02 22 72 72 011 الصناعات التصنيعية

 88 82 88 84 400 الصناعات الغذائية

 83 33 14 3 400 الصناعات النسيجية

الخشررررررررررب، الررررررررررورق، 
 مختلف

400 2 10 81 81 

الصررررناعات الكيماويررررة 
 والبتروكيماوية

400 38 83 82 41 

 84 84 82 88 400 اآلالت والمعادن

 - 18 43 18 400 معدات النقل

الصرررناعات الكهربائيرررة 
 وااللكترونية

400 2 48 22 41 

 02 22 72 72 011 اجملموع

Source : Françoise Lemoine. La chine. Pearson. 2009. P78. 

مننن ال ننرك ت تنتمنني  %09: السنن بق، نسننتنتإ أن النسننيإ الصننن عي فني الصننين يتننوز  كنن  تيمنن الجنندون 
منن ال نرك ت الع ملنة  %77تنتمني للقطن   الخن ال، وتمثنن ال نرك ت األجنبينة علنك  %09للقط   العن م، 

جز ينن   مننوميعاألخننره هنني عبنن رة عننن ال ننرك ت ذات رأسننم ن  %09. فنني القطنن   الصننن عي فنني الصننين
ذا علمن  أن  قبن . والتع وني ت . ك نت الصن عة الصينية حكر علك الدولة، نكت ف حجم الظن هرة 0191وا 

كمن  نالحنظ مننن الجندون أن  ننرك ت القطن   العنن م تحتكنر بعننس الصنن ع ت الثقيلننة ك لصنن ع ت الكيم ويننة 
يإ والخ   رغنم أن ال نرك ت صن عتي النسعلك  يسيطرالقط   الخ ال . والبتروكيم وية أو المواد األولية

أمننن  ال نننرك ت األجنبينننة فهننني تهنننيمن علنننك الصنننن ع ت . األجنبينننة تسننن هم بكثنننرة فننني الصنننن ع ت النسنننيجية
 . الكهرب  ية وااللكترونية والصن ع ت التصنيعية

                                                           
1
  Thierry Pairault. Le rôle des investissements directs entrants et sortants en chine : une appréciation. Région 

et développement n°31. 2010. http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R31/11-Pairault.pdf 
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ال ننرك ت متعنددة الجنسنني ت تتركنز أكثننر فني الصننن ع ت التني تتميننز ب لتكنولوجين  المنخف ننة ك ننت مبند ي ، 
، ك ننت ال نرك ت األجنبينة 0119فني . وبكث فة العمن وتلك الموجهة للتصدير مثن صنن عة المالبنا نسبي 

مننن ال ننرك ت المنتجننة للمالبننا والمنتجنن ت النسننيجية األخننره فنني الصننين وهنني تنننتإ  %72تمثننن حننوالي 
ة ، مسنن همة ال ننرك ت المتعنندد0222فنني سنننة . مننن نجمنن لي المخرجنن ت الصننن عية والقيمننة الم نن فة 92%

كنذلك نالحنظ أن الصنين تمكننت منن اكتسن    1.الجنسي ت في المخرج ت والقيمة الم  فة انخف نت قلنيال
مزاينن  مق رنننة فنني قط عنن ت ع ليننة التكنولوجينن  دون أن يننؤثر ذلننك علننك تخصصننه  فنني الصننن ع ت التقليديننة 

 .ك لنسيإ

ننت ال نرك ت األجنبينة غينر فني السننوات األولنك منن دخولهن  نلنك الصنين، ك ملكية الرأسنم ن، ف الفيم  يخ
معت دة علك العمن في سوق هذا البلد، ممن  جعلهن  تف نن الم نروع ت الم نتركة لتسنتفيد منن خبنرة ال نريك 
المحلننني فننني انتظننن ر أن تتعنننرف علنننك مصننن در المنننواد األولينننة وأن تتنننأقلم منننع ظنننروف المن فسنننة والقنننوانين 

السننتثم ر ب عتبنن رأل منفننذا مهمنن  المتصنن ال والتنظيمنن ت، وقنند  ننجعت الحكومننة الصننينية هننذا ال ننكن مننن ا
ب السنتثم ر فني ال نرك ت فيم  بعد ق مت   غير أن. رؤوا األموان األجنبية والتكنولوجي  والخبرات التسييرية

الم ننن ريع المملوكنننة ب لك منننن خوفننن  منننن عننندم تعننن ون ال نننريك المحلننني، منننن حينننل عننندم أهليتننن  أو اخنننتالف 
أو خوفنن  علننك المعرفننة والتكنولوجينن  المملننوكتين مننن االنتهنن ك ومننن ثننم فقنندان الميننزة  األهننداف اإلسننتراتيجية،

ظهننرت  ننرك ت عمالقننة فنني الصننين  0110.2نلننك غ يننة  0119التن فسننية، السننيم  فنني الفتننرة الممتنندة مننن 
في مج ن   Kelon, Haier: تحتكر بعس الصن ع ت وأصبحت  رك ت ق  دة تتمتع بتن فسية ع لمية مثن

  .في مج ن معلوم ت االتص ن Huawei, ZTEفي المعلوم تية، أو  Lenovoزة الكهرومنزلية، األجه

 

 

 

 

                                                           
1
  K.C Fung & all. Op cit. 

2
.  تجربة الصين: تأثير حماية براءا  االختراع علر نقل التكنولوجيا عن طريق االيتثمار األجنبي المباشر. ليلر شيخة. أ  

ww.cba.edu.kw/wtou/download/conf3/laila.PDFw . 8048جانفي  22 : تم االطالع إلي. 

http://www.cba.edu.kw/wtou/download/conf3/laila.PDF
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 :أهم مصادر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الصين: ثالثا

ي  نعين ت القنرن الم سين منذ تصرة الوافدة نلك ال تثم رات األجنبية المب سنن الزي دة المعتبرة في حجم اال
رك ته  بتننندوين  نننتقنننوم ظهنننرت دون أخنننره  ينصنننل درأل، فعلنننك غنننرار الننندون المجننن ورة لصنننتننننو  م يعنننود نلنننك

 .ينص ط ته  نحو ال ن
 )0229و 1998 تيسنلنسبة م وية من المخزون  (مصدر االستثم رات األجنبية المب  رة في الصين : 00الجدون رقم

 2007 1998 مصدر االستثمارات الرأجنبية

 39,0 45,22 هونغ كونغ

اجلزززززعر العزززززذراء، كا،زززززان،  زززززاموا، 
 موريس

- 13,0 

 7,8 8,60 اليابان

 7,2 7,96 أ.م.الو

 5,8 7,30 تايوان

 4,9 4,1 كوريا اجلنوبية

 4,2 6,2  نغافورة

 1,9 3,27 اململكة املتحدة

 1,8 1,69 أملانيا

 1,1 1,21 فرنسا

 13,3 - أخرى

Source : Thierry Pairault. Op cit.  

أن ثلثي االسنتثم رات األجنبينة المب  نرة الوافندة نلنك الصنين مصندره  الندون ا سنيوية منهن  من  يبين الجدون 
، 0111مق رننة بسننة  0229سننة ، كم  نالحظ ظهور دون جديدة كمسنتثمرة من هون  كون  %92يق ر  

النندون الصننن عية الكبننره تمثننن مصنندرا مهمنن  لالسننتثم رات . وسنن موا ومننوريا وهنني الجننزر العننذرا  وك يمنن ن
األوروبينون  األجنبية المب  نرة فني الصنين بن لرغم منن أن نسنبته   نعيفة مق رننة ب لندون ا سنيوية المجن ورة،

سننننة  منننن االسنننتثم رات اإلجم لينننة الوافننندة نلنننك الصنننين %01.1أكثنننر منننن اسنننتثمروا والي بننن ن األمريكينننون و 
يعتبر القنر  و  .وتمثن المملكة المتحدة، ألم ني  وفرنس  أهم المص در من بين دون االتح د األوربي ،0229
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مب  نننر الوافننند منننن الننندون الجصرافننني وتقننن ر  الثق فننن ت وت ننن ب  اللصننن ت ع منننن جننن ذ  لالسنننتثم ر األجنبننني ال
 .(الدون حديثة التصنيع ومن دون ا سي ن) المج ورة

 :في الصينمؤشر الجاذبية : رابعا

هميننة جننذ  االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر ب لنسننبة للنندون ن ميننة ك نننت أو متقدمننة، كنن ن مننن ال ننرور  ألنن 
ج ذبينة  من بين المؤ رات التني تسنتخدم فني قين او . تطوير مؤ رات لقي ا وترتي  الدون حس  ج ذبيته 

الفصننن الثنن ني، تننم اختينن ر مؤ ننر االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر للنندون المختلفننة والتنني تننم التعريننف بهنن  فنني 
 . األدا  لتحلين تطور ج ذبية الصين وذلك لتوفر المعطي ت الخ صة ب 

بترتين  الندون من خالن مؤ ر أدا  االستثم ر األجنبي المب  ر تقوم منظمة األمم المتحدة للتج رة والتنمية 
علك نسبة حصة اإلقلنيم منن االسنتثم رات هذا المؤ ر سنوي  حس  ج ذبيته ، ولقي ا هذأل الج ذبية  يستند 

ألدا  فيم  يخنال االسنتثم ر الع لمية وحصت  في الن تإ المحلي اإلجم لي الع لمي، وتعرف النسبة بمؤ ر ا
 :ال كن الت لي ويأخذ ،نالداخ

   tاال تثمار األجنيب املباشر الوافد إىل الدولة يف السنة 

   .         tيف السنة  العاملياال تثمار األجنيب املباشر           

 tالناتج احمللي االمجايل للدولة يف السنة 

 .tالناتج احمللي االمجايل العاملي يف السنة 

يقنننوم المؤ نننر علنننك أسننن ا أن اإلنتننن   المحلننني اإلجمننن لي المرتفنننع ينننؤد  نلنننك جنننذ  حصنننة منننن تننندفق ت 
االقتصنن دات ذات اإلنتنن   المحلنني الخنن م اإلجمنن لي االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر تفننوق تلننك التنني تسننتقبله  

غير أن  يمكن القتص د  عيف أن يتفنوق علنك اقتصن د قنو  نذا كن ن هنذا األخينر يحنو  علنك . المنخفس
 .من خ استثم ر  ال ي جع علك االستثم ر، أو أن  يطبق سي س ت حم  ية أو متأخر تكنولوجي 

منظمنة األمنم ثم ر األجنبي المب  ر في الصين الص در عن والجدون الموالي يبين تطور مؤ ر أدا  االست
 . المتحدة للتج رة والتنمية، والذ  تم حس ب  ب ستخدام متوسط ثالل سنوات
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 .0202-0119تطور مؤ ر األدا  في الفترة : 00الجدون رقم

 7991- 
7991 

7991- 
7991 

7991-
7999 

7991- 
7000 

7999- 
7007 

7000- 
7007 

7007- 
7002 

7007- 
7002 

7002- 
7001 

7002- 
7001 

7001- 
7001 

7001- 
7001 

7001- 
7009 

7001- 
7070 

 - - - - 88 62 45 37 50 56 51 43 30 20 الترتيب

 0,16 0,13 1.17 0,523 1,320 2,020 2,134 1,969 1,331 1,134 1,198 1,806 2,761 3,678 المؤشر

 .عن منظمة األمم المتحدة للتج رة والتنمية األنكت د :المصدر
  :0229نلك  0119من  

http://unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=fdi%20performance%20index 
 http://unctad.org/ fdistatistics                                                                    :0221نلك  0229من  
 

عنندم   .0لكن  في أغل  الفترات يفوق  تذبذ من الجدون الس بق نستنتإ أن مؤ ر األدا  في الصين في 
أقنن منن فهذا يعني أن اإلقليم يحصن علك نسبة من االستثم ر األجنبني المب  نر  0يكون المؤ ر أقن من 

. األزمنة الم لينة ا سنيوية بسنب  0222-0111ونالحنظ ذلنك فني  ،نسبة الن تإ المحلني اإلجمن لي العن لمي
دن ذلنننك علنننك أن الصنننين تجنننذ  نسنننبة منننن االسنننتثم ر المب  نننر  0وفننني ح لنننة مننن  نذا كننن ن المؤ نننر يفنننوق 

 0119ارتف عن  فني السننوات  أنن  يمكنن تفسنيرحينل . ع لمين  اإلجمن ليالع لمي تفنوق نسنبة النن تإ المحلني 
والتنني أدت نلننك تحسننين  0110سننتثم ر األجنبنني المب  ننر التنني طبقننت منننذ  لسي سنن ت الم ننجعة علننك االب

فيفسنر ب ن نم م الصنين نلنك المنظمنة  0220 سننة أمن  االرتفن   فني المؤ نر بعند .النظ م الق نوني الصيني
  .تحسين لمن خ األعم ن الذ  انجر عن الع لمية للتج رة 

 
 
 
 
 
 
 
 



.المباشر األجنبي لالستثمار الصين جاذبية: الثالث الفصل  

 

 

122 
 

 ( متوسط أربع سنوات)مؤ ر أدا  االستثم ر األجنبي المب  ر في مختلف المق طع ت الصينية  :07الجدون رقم
 .0202نلك  0110من 

 
2117-2111                                        1999-2112                                    1991-1993 

 الرتتيب املؤشر املقاطعة  الرتتيب املؤشر املقاطعة  الرتتيب املؤشر املقاطعة
0 0.9 Tianjin 0 0.9 Guangdong 0 9.7 Hainan 

0 0.7 Liaoning 0 0.0 Fujian 0 7.1 Fujian 

7 0.1 Jiangsu 7 0.0 Tianjin 7 7.9 Guangdong 

9 0.1 Hainan 9 0.2 Hainan 9 0.1 Shanghai 

9 0.9 Shanghai 9 0.1 Jiangsu 9 0.9 Beijing 

9 0.7 Chongqing 9 0.9 Shanghai 9 0.9 Tianjin 

9 0.7 Jiangxi 9 0.9 Beijing 9 0.0 Jiangsu 

1 0.0 Beijing 1 0.0 Liaoning 1 2.1 Liaoning 

1 0.0 Guangdong 1 2.1 Shandong 1 2.1 Shandong 

02 0.0 Zhejiang 02 2.9 Zhejiang 02 2.1 Guangxi 

00 0.0 Fujian 00 2.9 Hubei 00 2.9 Zhejiang 

00 2.1 Anhui  00 2.9 Guangxi  00 2.9 Chongqing 

07 2.1 Hunan 07 2.9 Jiangxi 07 2.9 Hubei 

09 2.9 Neimenggu 09 2.9 Hunan 09 2.7 Shaanxi 

09 2.9 Shandong 09 2.9 Jiangsu 09 2.7 Jilin 

09 2.9 Heilongjiang 09 2.9 Shaanxi 09 2.7 Jiangxi 

09 2.9 Hubei 09 2.9 Jilin 09 2.7 Hebei 

01 2.9 Guangxi 01 2.9 Hebei 01 2.7 Tibet 

01 2.9 Henan 01 2.7 Shanxi 01 2.7 Hunan 

02 2.9 Sichuan 02 2.7 Chongqing 02 2.0 Sichuan 

00 2.9 Hebei 00 2.7 Sichuan 00 2.0 Henan 

00 2.9 Shaanxi  00 2.0 Anhui  00 2.0 Heilongjiang 

07 2.9 Jilin 07 2.0 Heilongjiang 07 2.0 Anhui 

09 2.9 Shanxi 09 2.0 Ningxia 09 2.0 Ningxia 

09 2.7 Yunnan 09 2.0 Henan 09 2.0 Gansu 

09 2.7 Guangxi 09 2.0 Neimenggu 09 2.0 Yunnan 

09 2.0 Tibet 09 2.0 Yunnan 09 2.0 Guizhou 

01 2.0 Ningxia 01 2.0 Gansu 01 2.0 Neimenggu 

01 2.0 Guizhou 01 2.0 Guizhou 01 2.0 Shanxi 

72 2.0 Xinjiang 72 2.2 Xinjiang 72 2.0 Xinjiang 

70 2.0 Gansu 70 2.2 Tibet 70 2.2 Qinghai 

http://www.vcc.columbia.edu/content/unbalanced-dragon-china-s-uneven-provincial-and-regional-
fdi-performance. vu le 25 mars 2012. 

http://www.nankai.edu.cn/
http://www.ln.gov.cn/
http://www.fujian.gov.cn/
http://www.fujian.gov.cn/
http://www.jiangsu.gov.cn/
http://www.nankai.edu.cn/
http://www.shanghai.gov.cn/
http://www.shanghai.gov.cn/
http://www.jiangsu.gov.cn/
http://www.cqu.edu.cn/
http://www.shanghai.gov.cn/
http://www.nankai.edu.cn/
http://www.jiangxi.gov.cn/
http://www.jiangsu.gov.cn/
http://www.ln.gov.cn/
http://www.ln.gov.cn/
http://www.shandong.gov.cn/
http://www.shandong.gov.cn/
http://www.zj.gov.cn/gb/zjnew/index.html
http://www.zj.gov.cn/gb/zjnew/index.html
http://www.gznet.edu.cn/WWW/scn/guangxi/e_gx.html
http://www.fujian.gov.cn/
http://www.whnet.edu.cn/
http://www.zj.gov.cn/gb/zjnew/index.html
http://www.ah.gov.cn/
http://www.gznet.edu.cn/WWW/scn/guangxi/e_gx.html
http://www.cqu.edu.cn/
http://www.hnu.edu.cn/
http://www.jiangxi.gov.cn/
http://www.whnet.edu.cn/
http://www.nmg.gov.cn/
http://www.hnu.edu.cn/
http://www.shaanxi.gov.cn/
http://www.shandong.gov.cn/
http://www.jiangsu.gov.cn/
http://www.jl.gov.cn/
http://www.hlj.gov.cn/
http://www.shaanxi.gov.cn/
http://www.jiangxi.gov.cn/
http://www.whnet.edu.cn/
http://www.jl.gov.cn/
http://www.hbu.edu.cn/
http://www.gznet.edu.cn/WWW/scn/guangxi/e_gx.html
http://www.hbu.edu.cn/
http://www.henan.gov.cn/
http://www.shanxigov.cn/
http://www.hnu.edu.cn/
http://www.cdnet.edu.cn/
http://www.cqu.edu.cn/
http://www.cdnet.edu.cn/
http://www.hbu.edu.cn/
http://www.cdnet.edu.cn/
http://www.henan.gov.cn/
http://www.shaanxi.gov.cn/
http://www.ah.gov.cn/
http://www.hlj.gov.cn/
http://www.jl.gov.cn/
http://www.hlj.gov.cn/
http://www.ah.gov.cn/
http://www.shanxigov.cn/
http://www.nx.gov.cn/
http://www.nx.gov.cn/
http://www.ynu.edu.cn/
http://www.henan.gov.cn/
http://www.gansu.gov.cn/
http://www.gznet.edu.cn/WWW/scn/guangxi/e_gx.html
http://www.nmg.gov.cn/
http://www.ynu.edu.cn/
http://www.ynu.edu.cn/
http://www.gzu.edu.cn/
http://www.nx.gov.cn/
http://www.gansu.gov.cn/
http://www.nmg.gov.cn/
http://www.gzu.edu.cn/
http://www.gzu.edu.cn/
http://www.shanxigov.cn/
http://www.xinjiang.gov.cn/
http://www.xinjiang.gov.cn/
http://www.xinjiang.gov.cn/
http://www.gansu.gov.cn/
http://www.qh.gov.cn/
http://www.vcc.columbia.edu/content/unbalanced-dragon-china-s-uneven-provincial-and-regional-fdi-performance
http://www.vcc.columbia.edu/content/unbalanced-dragon-china-s-uneven-provincial-and-regional-fdi-performance
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الجنندون تطننور مؤ ننر أدا  االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر فنني المق طعنن ت الصننينية منننذ تبننني اقتصنن د يمثننن 
أن هننن ك فننرق كبيننر بننين المق طعنن ت الصننينية  ، ونالحننظ مننن خننالن الجنندون0110السننوق اال ننتراكي سنننة 
بنن للون ممثلننة )أن المق طعنن ت السنن حلية  نالحننظحيننل . لالسننتثم ر األجنبنني المب  ننر فيمنن  يخننال ج ذبيتهنن 

من  تدفق ت االستثم ر األجنبني المب  نر الوافندة نليهن  تفنوق  ؛ أ  أن0تتصدر الق  مة بمؤ ر يفوق ( الص مق
ت ننمن  0-2.9المق طعنن ت متوسننطة الج ذبيننة لننديه  مؤ ننر بننين . يتوقننع مننن الننن تإ المحلنني اإلجمنن لي فيهنن 

لج ذبينننة لالسنننتثم ر األجنبننني أمننن  المق طعننن ت  نننعيفة ا. مقننن طعتين سننن حليتين واألخنننره غربينننة أو وسنننطك
أ  أن  .وأخننره ج ذبيتهنن  عديمننة تم منن  ،أغلبهنن  تقننع فنني غننر  الصننينف 2.9المب  ننر ومؤ ننره  يقننن علننك 

عنننندم تن سنننن  حجننننم تنننندفق ت يبننننين ر للمننننن طق الصننننينية المختلفننننة مؤ ننننر أدا  االسننننتثم ر األجنبنننني المب  نننن
والنندلين علننك ذلننك هننو أن المؤ ننر فنني  االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر لكننن منطقننة مننع حجمهنن  االقتصنن د ؛

 .ب لزي دة أو ب لنقص ن 0أغل  المق طع ت بعيد عن 

وبمنن  أن النظنن م القنن نوني فنني الصننين هننو نفسنن  فنني كننن المق طعنن ت، فنن الختالف ال  سننع فنني ج ذبيننة هننذأل 
أن المق طعنن ت السنن حلية اسننتف دت مننن االنفتنن ا التنندريجي لالقتصنن د الصننيني حيننل  المق طعنن ت يعننود نلننك

ركننز المننن طق االقتصنن دية الخ صننة ك نننت محفننزة مالتحريننر االقتصنن د  قبننن المق طعنن ت األخننره، كمنن  أن ت
 .لل رك ت المتعددة الجنسي ت

لالسنننتثم ر الصنننينية حنننون عوامنننن التوزينننع مننن بين الننندوا ر اإلقليمينننة  Qixu Chen1وفننني دراسنننة قننن م بهننن  
األجنبنني المب  ننر مننن خننالن دراسننة قي سننية لننبعس العوامننن الق بلننة للحسنن  ، وجنند أن أهننم عوامننن الج ذبيننة 

حجم الن تإ المحلي اإلجم لي كبير، القر  من هون  كون ، التموقع فني منطقنة : لهذأل الدوا ر اإلقليمية هي
ويبنين العن ملين األخينرين أثنر التجمننع . سن حلية، امنتالك  نبكة مؤسسن ت كثيفنة وقطن   ث لننل متطنور نسنبي 

 . علك جذ  االستثم ر األجنبي المب  ر

 :آثار االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد الصيني: المطلب الثاني

يعتبننر جننذ  االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر أهننم القنننوات للحصننون علننك التكنولوجينن  التنني تتمركننز أغلبهنن  فنني 
الصنين تسنعك منن خنالن خطتهن  التنموينة علنك  تأصنبحمننذ بداينة التسنعين ت، و  .الدون الصن عية الكبنره

                                                           
1
 :أنظر  

Qixu CHEN. Répartition Géographique des Investissements Directs Etrangers en Chine : Détérminants et 
évolution. Thèse pour le doctorat ès-sciences économiques. Université d’Auvergne. 8001. 
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والحصنون علنك التقنين ت التني  )اإلعالم ا لني، االتصن الت، الطينران، الننوو (ندخ ن التكنولوجي ت الع لية 
 لثورات الصنننن عية التنني اسننتصرق الصنننر  قننرنين مننن النننزمن ودون أن بنن  لقينن معننن م ب 72أو  02تمكنهنن  فنني 

ن األهنننداف التننني تسنننعك الحكومنننة الصنننينية نلنننك ذن 1.أ.م.نلنننك أن تكنننون ت بعنننة للنننو (منننثال  لي بننن نك)تحتننن   
الكفن  ات والتكنولوجين  منن أجنن الحصنون علنك ليهن ، هنو نتحقيقه  من تدفق ت االستثم ر األجنبني المب  نر 

 .جية االقتص ديةتحسين اإلنت 

 :تدفق ت االستثم ر األجنبي المب  ر نلك الصينمن ا ث ر المترتبة عن و 

حصننة ال ننرا   والرسننوم الصننن عية والتج ريننة التنني تولننده  االسننتثم رات األجنبيننة المب  ننرة فنني الصننين  -
ب سنتثن   الحقنوق الجمركينة والرسنوم علنك ( 0229سننة  20,2%نلنك  0110سننة  % 4,3انتقلت منن 

 2.)العق رات التي تدفعه  ال رك ت ذات الرأسم ن األجنبي
منذ بداية التسعين ت من القرن الم  ي، تسعك الحكومة الصينية نلك ت جيع الصن درات منن المنتجن ت  -

ال ننرك ت المختلطننة نلننك زينن دة الصنن درات الصننينية، خ صننة فنني وقنند أدت ذات القيمننة الم نن فة الع ليننة 
 .الجلود، أجهزة الراديو وأجهزة التسجين، اللع ، المنتج ت البالستيكية األلبسة،: الصن ع ت الخفيفة

نلنك  0110سننة  % 26,4حصة ال رك ت ذات الرأسم ن األجنبي في الصن درات الصنينية انتقلنت منن  -
سنم ن حصة ال نرك ت ذات الرأ 3.% 58,6نلك  % 32,7، وحصة الواردات من 0229سنة  %57,8

 .0229سنة  30,9%نلك  0110سنة  % 7,1من  تانتقل األجنبي في اإلنت   الصن عي
ب إل ننن فة نلنننك المزايننن  المق رننننة التننني ك ننننت تملكهننن  الصنننين كصنننن عة النسنننيإ والمالبنننا، طنننورت فننني  -

 .التسعين ت مزاي  مق رنة جديدة مثن صن عة أجهزة الح سو  وااللكتروني ت
األجنبية، أده ب ل رك ت المحلية بنقن تحسين من خ األعم ن من قبن الحكومة الصينية لجذ  ال رك ت  -

 .أعم له  نلك المن طق االقتص دية الخ صة ومن طق مفتوحة أخره لتوفر المن خ المواتي
جلبننت ال ننرك ت األجنبيننة فنني الصننين، بطريقننة مب  ننرة أو غيننر مب  ننرة، الماليننين مننن من صنن  ال ننصن،  -

 .مج ن التسييرب إل  فة نلك الخبرات والكف  ات في المج ن التقني كم  في 

                                                           
1
  Pierre Dallenne et al. Op cit. P612 

2
  Thierry Pairault. Op cit. 

3
  IBID. 
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من أهم ا ث ر الن تجة عن تدفق ت االستثم ر األجنبي المب  ر علك الدون الم يفة هي زي دة التن فسية  -
وقنند ك نننت ال ننرك ت األجنبيننة فنني الصننين عنصننر دافننع  ، دة فع ليننة الم ننروع ت االقتصنن ديةوب لتنن لي زينن

 .وتقوية تن فسيته  الدولية اإلنت جيةلزي دة 
ع منننن مهنننم فننني انننندم   االقتصننن د الصنننيني فننني التقسنننيم الننندولي  االسنننتثم ر األجنبننني المب  نننر كمنن  كننن ن -

استثم رات ال رك ت األجنبية التي ك ننت تتركنز فني حلقنة التركين  منن سلسنلة كذلك، . اإلنت جية للعملية
 .اإلنت   توسعت لت من البحل واالبتك ر، التسيير وخدم ت البيع

نلنننك  0111منننرات مننننذ  9ا كبينننرا فننني الصنننين حينننل ت ننن عف بحنننوالي اإلنتننن   الصنننن عي عنننرف تطنننور  -
ونتإ عن نقن اإلنت   الصن عي نحو الصين . الفترة افي نف أ ركودا.م.، بينم   هدت أورب  والو0202

  1.أ.م.خ صة في فرنس  والو (désindustrialisation)أن دون أخره عرفت تخفيس للتصنيع 
 

 :التقسيم الدولي للعملدور الصين في : المطلب الثالث

لجننأت ال ننرك ت نلننك توزيننع أن ننطته  ع لمينن  عننن  ،بف ننن تحريننر المبنن دالت الدوليننة للسننلع ورؤوا األمننوان
وأهمهن  (طريق التقسيم الدولي لسلسلة اإلنت  ، والذ  من خالل  تخصصنت الندون ذات العم لنة المنخف نة 

مننذ نه ينة الثم نينن ت، كمن  أنن   2.في مراحن اإلنت   كثيفة العمنن وأولهن  تركين  المنتجن ت النه  ينة )الصين
بسننب   )الي بنن ن والجيننن الجدينند مننن النندون حديثننة التصنننيع(النندون الصننن عية ا سننيوية  ةانخف ننت تن فسنني

جننذ  الصننن ع ت ارتفنن   تكلفننة الينند الع ملننة وسننعر الصننرف، وفنني هننذا الوقننت ك نننت الصننين تعمننن علننك 
التصنننديرية، ممننن  أده نلنننك حننندول حركنننة نعننن دة تنننوطين واسنننعة منننن هونننن  كونننن  وكوريننن  الجنوبينننة وتننن يوان 

تحريننر المبنن دالت فنني الصننين نلننك تصييننر التقسننيم النندولي  فقنند أده. والي بنن ن متجهننة نحننو اإلقلننيم الصننيني
حينننل أصنننبحت الصنننين تسنننتورد منتجننن ت نصنننف مصننننعة منننن الننندون  ،فننني القننن رة ا سنننيوية (DIT)للعمنننن 

 .لتعيد تصديره  نحو دون أخره  الصن عية في آسي 

بتقسنيم دولني  بصرس االستف دة من المزاي  المق رنة للدون المختلفة، ق متو ي ت سالمتعددة الجن ال رك تأم  
اإلنت جية لتكون  بكة اقتص دية ع لمينة أينن الندون التني تمتن ز بسنعر عم لنة رخنيال، ومنن بينهن    ته لعملي

 . الصين، تتخصال في التركي  وتحوين منتج ت وسيطة تقوم ب ستيراده 

                                                           
1
 Patrick Artus et al. Op cit. 

2
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique.  Op cit. P402. 
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دخننون ال ننرك ت متعننددة الجنسنني ت نلننك الصننين نلننك توزيننع جدينند للعملينن ت اإلنت جيننة فنني آسنني ،  قنند أدهو 
  مننن دون المنطقننة والتنني تتمثننن فنني الي بنن ن، كورينن  الجنوبيننة، تنن يوان، هوننن  كوننن  ف لصننين تسننتورد أس سنن

  .أ وأورب .م.لكي تعيد تصدير أغلبية هذأل المنتج ت بعد تحويله  نلك أسواق خ ر  آسي  أهمه  الو وسنص فورة
عنننن عمليننن ت تركيننن  أو تحوينننن نتجنننت  ، أكثنننر منننن نصنننف صننن درات الصنننين0229فننني سننننة حينننل أنننن  

 'صنع فني الصنين'نذكر أن  رغم اختراق المنتج ت التي تحمن العالمة  1.لمنتج ت وسيطة وأجزا  مستوردة
ن أغلبيننة هننذأل المنتجنن ت هنني حصننيلة لمنتجنن ت عدينندة مصنننوعة فنني أمنن كن متعننددة نال أاألسننواق الع لميننة، 

 . دة تقريب  في حجم وارداته وأن الزي دة الكبيرة في حجم الص درات الصينية يق بله  نفا الزي  ،في الع لم

تعتمنننند علننننك الينننند الع ملننننة الرخيصننننة وعلننننك  فنننني الصننننين الموجهننننة للتصنننندير الصننننن عة ع ليننننة التكنولوجينننن 
كبينرا للتركين  لمنتجن ت تتكنون منن   أصنبحت الصنين مصننع ، فقندتكنولوجي ت أجنبية أو عن صر مستوردة

أغلبية  ، أ  أنقطع تحتو  علك تكنولوجي  ع لية مستوردة وعن صر وطنية ذات محتوه تكنولوجي  عيف
لكنن الصنين تسنتمر  .الص درات الصينية عب رة عن منتج ت تتطلن  تقنين ت ننتن   ق عدينة وواردات متطنورة

كنن من  يتطلن  تركين  فعن ن وذو ، و ) نعيفة أو منخف نة تكنولوجين سنوا  ك ننت  ( بمنتج تهن ، االرتقن  فني 
المنتجن ت كثيفنة اليند الع ملنة وذات المحتنوه  غينر أن 2.يجد في الصنين ق عندة ننتن   مصرينة منخفسسعر 

الصنن درات مننن ارتفنن   حجنم ير سنيمكننن تفو  .التكنولنوجي ال ننعيف أحي نن  يكننون هن مى الننربح فيهنن   نعيف
  .وارداته  تحتو  بدوره  علك التكنولوجي  الع ليةأن ب منتج ت ع لية التكنولوجي ال

 :عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر نحو الصين: المبحث الثالث

ترجع ج ذبية الصين لالستثم ر في السنوات األخينرة ألسنب   عديندة منن بينهن  أن الكثينر منن دون المنطقنة 
فقنندت الكثيننر مننن ج ذبيتهنن  وذلننك بسننب  ارتفنن   تكنن ليف اإلنتنن   بمنن  فيهنن  األجننور والمننواد الخنن م والخنندم ت، 

حيننل تحولننت نليهنن   ،ينكننن ذلننك انعكننا ب إليجنن   علننك الصنن .وهننو منن  أده نلننك ارتفنن   أسننع ر عمالتهنن 
معظم االستثم رات األجنبية، ب إل  فة نلك أنه  أصندرت العديند منن الت نريع ت والقنوانين خنالن الثم نينن ت 

نح ون في هذا المبحل دراسة تأثير عوامن جذ  االستثم ر األجنبي المب  نر  3.ت جع االستثم ر األجنبيل
 .ر األجنبي المب  ر في الصيناالستثم جذ  التي رأين ه  في الفصن الس بق علك 

                                                           
1
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Op cit. P402. 

2
 Cong Cao. L’industrie chinoise face au défi technologique. Revue perspectives chinoises. Mai- juin 2004. P7. 

3
 .438ص. مرجع يابق. رضا عبد اليالم. د  
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 :قتصاديةاال العوامل : المطلب األول
 :الموارد الطبيعية -أوال

رغنم ارتفن   حجنم  كبينرة فهي تملك منوارد معدنينة وط قوينة ،يحتو  ب طن الصين علك موارد طبيعية معتبرة
تتننوفر علنننك مخنننزون منننن عننندد كبيننر منننن المعننن دن حينننل تحتنننن  ، فهننني وارداتهنن  بسنننب  االسنننتهالك الواسنننع

المركز األون ع لمي  في احتي طي أهم المع دن، ب إل  فة نلنك مخنزون منن الننفط والصن ز الطبيعني والحديند 
تتركز األرا ي الزراعية في ال م ن وال نم ن ال نرقي، ومنن  .تعتبر أكبر منتإ للفحم ع لمي  كم  ،والنح ا

ولكنن رغنم الثنروات الطبيعينة الصزينرة، فن ن النواردات منن المنتجن ت . لنذرةاألزر والقمنح وا: ةمنتج ته  الر يسني
 .الصذا ية، البترون، المنتج ت الوسيطة في الصين في تزايد مستمر

جذ  االستثم رات األجنبية المب  رة التني تهندف اإلنتن   فني الدولنة الم نيفة  الموارد الطبيعية تعتبر ع من
ومنن األمثلنة علنك تندفق ت االسنتثم ر . بصرس التصدير عن طريق استصالن المزاي  الخ صنة بأقنن التكن ليف

 .في المع دناالستثم رات الستثم رات النفطية و األجنبي المب  ر الب حل عن الموارد في الصين، تلك ا

 :النمو االقتصادي: اثاني
، عرفننت الصننين 0191منننذ ف ،التقنندم الننذ  سننجلت  الصننين فنني فتننرة اإلصننالح ت كنن ن مثنن ال يحتننذه بنن  نن

سننوق  ج ذبننة للم نن ريع  مننن الصننين جعلننت هننذأل أفننق النمننو االقتصنن د ، و وتيننرة نمننو اقتصنن د  ملفتننة للنظننر
، احتلننت الصننين المرتبننة 0229فنني عنن م . األجنبيننة، ويبقننك مننن مصننلحة الطننرفين أن يسننتمر هننذا الو ننع

. 0202-0221والمرتبنة الث نينة فني سننتي من حيل معدن النمو االقتص د   الث لثة في االقتص د الع لمي
، ت نن عف اإلنتنن   المحلنني اإلجمنن لي 0191االقتصنن دية لسنننة  اإلصننالح تالتنني تلننت  خننالن ثالثننون سنننة

رون منرة، الخنندم ت ع ننرون منرة، ويننذكرن  هننذا خمسنة ع ننر منرة، اإلنتنن   الصننن عي ت ن عف خمسننة وع نن
بنننن لتطور الننننذ  عرفتنننن  الي بنننن ن فنننني سنننننوات السننننتين ت، هوننننن  كوننننن ، سنننننص فورة وتنننن يوان فنننني السننننبعين ت 

 1.ولكننن فنني حننين تب طننأ النمننو فنني هننذأل النندون، النمننو فنني الصننين منن زان مسننتمرا بننوتيرة أعلننك. والثم نيننن ت
الصننين ال ننعبية بننين المننن طق الريفيننة والح ننرية وبننين المننن طق جمهوريننة يتفنن وت النمننو االقتصنن د  فنني 

منن سنك ن العن لم منع  %00والصنين تطعنم  .الجصرافية المختلفة حيل يتركز في المن طق الس حلية ال نرقية
 2. من األرا ي الق بلة للزراعة في الكوك ، وهذأل هي المعجزة الحقيقية %9أنه  ال تمتلك سوه 

                                                           
1
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Op cit. P22. 

2
 .402ص. قمرجع ياب. يمير أمين وآخرون  
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الصين يمكن تفسيرأل بتعب ة قوية لعوامن اإلنت   وهي العمن والرأسنم ن، حينل أنن   نن النمو االقتص د  في
ومعننندن االسنننتثم ر وصنننن  )سننننوي  2,5% (، ارتفعنننت العم لنننة بسنننرعة بلصنننت 0229-0112خنننالن الفتنننرة 

ننت جيننة العمننن ارتفعننت بف ننن زينن دة الرأسننم ن المتنن ا لكننن . 0222سنننة  %92مسننتوي ت جنند ع ليننة ف قننت 
عنن دة هيكلننة(ن جننودة الينند الع ملننة واأل ننك ن الجدينندة للتسننيير ع مننن، تحسنني وترجننع مك سنن   ،)نصننالح ت وا 

كمننن  أن ننت جينننة العمنننن فننني مجننن ن الصنننن عة . اإلنت جينننة فننني مجننن ن الزراعنننة نلنننك تقلنننيال العم لنننة الفالحينننة
 ،سننننوي  %02تحسننننت كثينننرا فننني السننننوات األخينننرة حينننل ارتفعنننت القيمنننة الم ننن فة لكنننن ع منننن بنننأكثر منننن 

هنذأل  غينر أن 1.سنوي  قن م ب متصن ال الزين دة فني اليند الع ملنة %9ومج ن الخدم ت الذ  عرف تطورا بل  
 .التوازن وحدول توترات اجتم عية ب ختالنالسرعة في النمو أدت 

 .0202-0192متوسط نمو الن تإ المحلي اإلجم لي الحقيقي السنو  : 1ال كن رقم

 

Source :. http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx. 

 %02، حينل أنن  يقن ر  فني الصنين اإلجمن ليارتف   معدن نمنو النن تإ المحلني الس بق نالحظ من ال كن 
 .رغم انخف    في نه ية الثم نين ت وبداية التسعين ت من القرن الم  يفي أغل  السنوات 

 
 

                                                           
1
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Op cit.. P28. 
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 :العاملةخصائص اليد : الثثا

يمثنن سنك ن الصنين  1.نسنمة 0 779 901 209بل  عندد سنك ن الصنين  ،0200حس  نحص  ي ت سنة 
، وقننند ق منننت الحكومنننة الصنننينية بفنننرس رق بنننة  نننديدة علنننك النننوالدات، فمنننثال فننني عننن م  لمخمنننا سنننك ن العننن

أده  ، ممن ، تم تبني سي سة الطفن الوحيد في بعس المدن الصينية من أجنن تخفنيس عندد السنك ن0191
، قندر عندد 0222سننة وفي  .نلك زي دة والدات الذكور مق رنة بوالدات اإلن ل وتطبيق اإلجه س االنتق  ي

كذلك يبين هرم األعم ر  .مليون لنفا العمر 092مليون وعدد اإلن ل  092سنة  09-02الذكور م  بين 
مسنتوه التعلنيم فنني .  نيوخانخفن س نسنبة الو انخفن س نسنبة األطفن ن نلنك بقينة  ننرا ح المجتمنع  فني الصنين

. 0222سنننة  %1نلننك  0110سنننة  %79تقنندم مسننتمر يننوحي ب نخفنن س نسننبة األميننة التنني انتقلننت مننن 
كذلك عرفت الصين نزوا ريفي قو  خالن الخمسين ت والستين ت منن القنرن الم  ني فك ننت حصنة سنك ن 

 0222.2ب لنسبة نلك مجمن السك ن في ع م % 79المدن 

لعمننن السننك ن فنني سننن اخننالن النصننف الثنن ني مننن القننرن الع ننرين، واجهننت الصننين انفجنن را كبيننرا فنني عنندد ا
، 0112مليننون سنننة  902حتننك  0197مليننون ع مننن سنننة  792، فقنند ارتفننع عننددهم مننن (سنننة 09-99)

  %92نلنك  0197سننة  %91وارتفع وزنهم في مجمن عدد السنك ن منن  ،0222مليون سنة  112وحتك 
وك نننت وفننرة الينند الع ملننة عن مال مال منن  للنمننو، لكننن تننوفير الوظن  ف  ننكن أي نن  تحنندي  مهمنن  . 0222سننة 

مننن السننك ن فنني سننن العمننن بسننب   %12ارتفننع معنندن العم لننة لي ننمن . ب لنسننبة لإلسننتراتيجية االقتصنن دية
 3.ةمسن نمليو  919، قدر عدد العم لة  0229سنة وفي  ،اندم   المرأة وانخف س عدد سنوات الدراسة

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.statistiques-mondiales.com/chine.htm 

2
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique. Op cit. P75, 76, 11. 

3
 IBID. P11. 
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 0229-0191تطور العم لة حس  القط ع ت الكبره في الصين، : 1ال كن رقم

 

Source : Françoise Lemoine. Op cit. P78. 

من اليد الع ملة الصينية غينر أن  %90ستحوذ علك أكثر من ا، نالحظ أن قط   الزراعة 0191 م في ع
نت جينة منخف نة نلصن   . هذا القطن   عنرف بسنو  اسنتصالن كبينر حينل أنن  كن ن هنن ك فن  س فني العم لنة وا 

، أده ب إل ن فة نلنك الننزوا الريفني نلنك تحنون 0191نظ م المنظم ت الجم عية للمستصالت الفالحينة سننة 
تعمنننن فننني الزراعنننة، ك ننننت منننن اليننند الع ملنننة  %90، 0229فننني عننن م و . العمننن ن نحنننو الصنننن عة والخننندم ت

 .في الصن عة %09في الخدم ت و 70%

أولننت الصنننين اهتم منن  كبيننرا ب لسي سنننة التعليميننة المعروفنننة بسي سننة البنن   المفتنننوا لتحقيننق التك منننن كننذلك، 
الثنن ني  ننرط أن يكننون التقنندم فنني المجنن ن األون حنن فزا لتطننوير المجنن ن  والتنسننيق بننين التعلننيم وسننوق العمننن

تقنننن ن  بهننندف خدمنننة طموحنننن ت التنمينننة ومواكبنننة المتصيننننرات والتطنننورات الع لمينننة مننننن خنننالن جنننودة األدا  وا 
أده نلنك تقن ر  رواتن  القطن   العن م  0119وفيم  يخال الروات ، ف ن تقلنيال المسنتخدمين مننذ  1.العمن

 ،علوم تية والعم لة المؤهلةوتبقك الروات  األعلك تميز قط   خدم ت الم. بروات  القط   الخ ال واألجنبي
 .كم  أن الروات  في المن طق الح رية أعلك مرتين منه  في المن طق الريفية

 

                                                           
1
 .24ص. مرجع يابق. ابراهيم األخرس  
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 0221 -0111نسبة ال ب   المسجلين في الج معة : 09الجدون رقم

المسجلين ( %نسبة التعليم  
في الجامعة إلى السكان في سن 

 )الدراسة في الجامعة

على شهادات  عدد المتحصلين
 عليا في السنة

0111 
0222 
0220 
0220 
0227 
0229 
0229 
0229 
0229 
0221 

10,83 
11,85 
17,30 
20,79 
23,77 
25,61 
30,69 
32,46 
34,17 
35,85 

- 
1 775 999 
1 804 660 
1 948 080 
2 962 981 
3 977 882 
5 004 102 
5 622 795 
5 872 815 
7 071 047 

Source : Patrick Artus et al. Op cit. 

نالحظ من خالن الجدون التطور الكبير في نسبة التعليم الع لي نلنك السنك ن فني سنن التعلنيم ب لج معنة فني 
كمنن  أن عنندد . 0221عنن م  %79نلننك أكثننر مننن  0111سنننة  %02.17الصننين، حيننل أنهنن  ارتفعننت مننن 

ويعنننود ذلنننك نلنننك (. 0221-0222)علنننك  نننه دات عليننن  ت ننن عف أربنننع منننرات خنننالن الفتنننرة  المتحصنننلين
السي سنن ت التنني انتهجتهنن  الدولننة الصننينية والتنني تهنندف نلننك تحسننين مسننتوه السننك ن التعليمنني وب لتنن لي رفننع 

 .مستوه العم لة الصينية

  السن عي، فهنو أقنن ع نرون الراتن ب إل  فة نلك ذلك، تتميز العم لنة فني الصنين ب نخفن س سنعره ، فمنثال
مسنتوه رواتن  للوحندة فني الصنين يبقنك . أقنن ثالثنون منرة منن  فني فرنسن و أ، .م.مرة في الصين من  في النو
فننني فرنسننن   %92أ و.م.لراتننن  الوحننندو  فننني النننومنننن ا %92 مثننننكننن ن ي 0202 نننعيف، حينننل فننني سننننة 

   1.ومنطقة األورو

                                                           
1
  Patrick Artus et al. Op cit. 
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جننذ  االسننتثم رات األجنبيننة لهنن  خصنن  ال ه مننة تسنن عد علننك ممنن  سننبق نسننتنتإ أن الينند الع ملننة الصننينية 
فنني ارتفنن    تهنن المب  ننرة، فب إل نن فة نلننك وفرتهنن  فهنني تتميننز ب نخفنن س سننعره  وب نت جيتهنن  المرتفعننة وجود

 .مستمر

 :الجهاز المصرفي والمالي: ارابع

المعي نننة، وك ننننت سنننريع بسنننب  ارتفننن   مسنننتوه  ب نننكن يةالصنننين خنننالن الثم نينننن ت، ارتفنننع ادخننن ر العننن  الت
. الدولة بح جة نلك هذأل األموان المدخرة من أجن تسديد العجز ف  طرت نلك تأسيا نظ م مصرفي كنف 

، )مصنرف الصنين ال نعبي(المصنرف المركنز  : ، تم تكنوين نظن م مصنرفي علنك مسنتويين0117في ع م 
ومصننرف الصننين وهنني المصننرف الزراعنني والمصننرف الصننن عي والتجنن ر  : ومصنن رف مننن الدرجننة الث نيننة

سنلطة المصنرف المركنز ، وخ صنة قدرتن  علنك فنرس احتنرام  0119وعزز نصنالا عن م . ومصرف البن  
مص رف  0119وحون ق نون . سي ست  االقتص دية أم م السلط ت المحلية لكن  ح فظ علك تبعيت  للحكومة

ثننة مصنن رف تنمويننة كمنن  أن نن ت ثال ،ولة علننك أرب حهنن  وخسنن  ره القطنن   العنن م نلننك مصنن رف تج ريننة مسننؤ 
مهمتهن  تمويننن الم ن ريع الحكوميننة وهني مصننرف التنميننة الزراعينة ومصننرف االسنتيراد والتصنندير ومصننرف 

 .هذأل البنوك األربعة يتم تداوله  في البورصة نال أن الدولة تملك أغلبية األسهم 1.التنمية

أن ننأه  البريطنن نيون فنني القننرن  فنني هوننن  كوننن نثننن ن : يوجنند فنني الصننين أربعننة أسننواق م ليننة كبننرهكننذلك، 
األسننواق الم ليننة فنني الصننين ليسننت  غيننر أن. 0112م، بورصننة  نن نصه   وبورصننة  نننزن أن نن ت  سنننة 01

صصر حجم سوق السندات رغم ارتف   حجم االدخن ر فني الصنين، ورغنم أن نلك ذلك أس س  يرجع متطورة و 
 .كز في األصون الس  لة، فهو يتر %92نسبة االدخ ر نلك الن تإ المحلي الخ م تمثن 

في النظ م المن لي الصنيني، فهنذا األخينر يبقنك عن جزا عنن القين م بندورأل األس سني المتمثنن  اإلصالح ترغم 
فنني توزيننع القننروس بطريقننة فع لننة فنني االقتصنن د، حيننل أن  ننرك ت القطنن   العنن م تحصننن علننك معظننم هننذأل 

فني من  يخنال . لعمومينة التني تعن ني عجنزا م لين األموان، ب إل  فة نلك أن البنوك تقوم بمس ندة ال نرك ت ا
السننوق المنن لي، فننرغم نمننوأل تواجهنن  القيننود التنني تعيننق أدا أل، كمنن  أن األدوات الم ليننة المتننوفرة فنني البورصننة 

 .قليلة

                                                           
1
  Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique.  Op cit. P 12. 
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ويمكنننن القنننون أن الت نننوه ت فننني النظننن م المصنننرفي فننني الصنننين سننن همت ب نننكن كبينننر فننني زيننن دة تننندفق ت 
ي الصنننين، وذلنننك ألنننن  بسنننب  القينننود الصننن رمة التننني تفر نننه  البننننوك علنننك االسنننتثم ر األجنبننني المب  نننر فننن

ال رك ت المحلية من أجن نقرا ه ، تجد هذأل ال رك ت نفسه  مجبرة علك البحل عن  ريك أجنبي بصرس 
 .  توفير رؤوا األموان

 :سعر الصرف: اخامس

وهنني  تعننني عملننة ال ننع التنني و  renminbiتسننمك عملننة جمهوريننة الصننين ال ننعبية بنن ليوان أو الرنبيمبنني 
مننذ نلصن   نظن م و . وتصدر عن البنك ال عبي الصيني ،العملة الوطنية للصين ب ستثن   هون  كون  وم ك و

 .، النظ م المعمون ب  في الصين غ لب  م  ك ن يوصف ب ن  معوم نداري 0119سعر الصرف المزدو  سنة 
االقتصنن دية فنني  اإلصننالح تبتصيننرات كثيننرة منننذ  لقنند مننر نظنن م الصننرف فنني الصننين وسننعر صننرف اليننوانو 

 :، ومن أهم التطورات م  يلي0191ع م 

لكنن  نركة  اعلنك الصنرف األجنبني، وك ننت تفنرس حندود اك نت الحكومنة تفنرس قينود 0191في سنة  -
وفي سنة . عن احتي ط ت الصرف تتراكم لديه لتحوين العمالت األجنبية وعليه  بيع الف  س للبنوك، مم  ج

 .و ع ت ريع ت حون الرق بة علك الصرف تم من خالله  تحرير جز ي لليوان، تم 0110

يوان لكن دوالر سنة  1.90نلك  0119يوان للدوالر الواحد سنة  0.19انتقن السعر االسمي لليوان من - 
وجنرا  هنذا االنخفن س أصنبحت قيمنة العمنالت األجنبينة مرتفعنة فني . %99؛ أ  تم خف ن  بنسنبة 0119

 1.ه مقومة ب لدوالر انخف ت في اإلنت  الصين، كم  أن تك ليف 

. تم تثبيت اليوان مق بن الدوالر مم  زاد في ثقة المسنتثمرين األج نن  فني العملنة الصنينية 0119في سنة -
كنن ن اليننوان يعنن دن النندوالر األمريكنني ، و ، أدخلننت الصننين ق بليننة جز يننة لصننرف العملننة0119فنني ديسننمبر و 

 2. (%0,3 ±)به مى 

، 0229جويليننة  00وفنني ، ، تننم ربننط الرينبمبنني ب لنندوالر األمريكنني0222ي النصننف األون مننن ع ننرية فنن-
وفي . ب لنسبة للعملة األمريكية %  2,1أصبح سعر الصرف ث بت بسلة عمالت، وخف ت قيمة العملة  

                                                           
1
  Qixu CHEN. Op cit. P61. 

2
  IBID. 
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أ أن اليوان مقيم .م.لواوتره . ، سهلت  را  العمالت الصعبة للمستثمرين الصينيين في الخ ر 0229ع م 
أقن من قيمت  الحقيقية، بينم  دراس ت أخره تبين أن النسنبة بنين سنعر الصنرف الحقيقني والمخفنس  09%

 1.مورست  صوط ت دولية علك الصين من أجن جعن اليوان أكثر تعويم ، وقد %02تقدر بحوالي 

كم  أعلنت . %2.7/+ -الدوالر وه مى التصيير اليومية  مق بن %0.0، أعيد تقييم   0229في سنة  -
كنت ر في الحقيقنة، السنلط ت ت. العمالتالسلط ت أن  في المستقبن قيمة الرينبمبي ستحدد ب لنسبة لسلة من 

. %2.7/+ -، لكن التصييرات اليومية لم تتج وز 0229العملة ترتفع قيمته  مق بن الدوالر بوتيرة أسر  منذ 
 2.وبقي تقريب  ث بت ب لنسبة للدوالر توقف، ارتف   سعر الصرف 0221منذ أوت و 

لقد لع  سعر العملة الصينية دورا كبيرا في جنذ  االسنتثم رات األجنبينة المب  نرة عنندم  تنم تخفنيس سنعر 
نظن م  فني الفتنرة الح لينة،و . اليوان مق بن الدوالر األمريكي خنالن الثم نينن ت والتسنعين ت منن القنرن الم  ني

، أهميننة فنن  س المنندفوع ت الج ريننة 0229الصننرف فنني الصننين تعننرس ل ننصوط ت كبيننرة، حيننل أننن  منننذ 
وارتفنن   دخننون رؤوا األمننوان، خ صننة فنني  ننكن اسنننتثم رات أجنبيننة مب  ننرة، تنندفع الرتفنن   سننعر صنننرف 

فني . ته الرينبمبي مم  أده نلك ارتف   كبير ومستمر الحتي ط ت الصرف نلك مستوي ت لنم يسنبق أن وصنل
ملينن ر دوالر والصننين أصننبحت البلنند الننذ   0022، ارتفننع حجننم احتي طنن ت الصننرف نلننك 0221منتصننف 

 3.يملك احتي ط ت الصرف الرسمية األكثر في الع لم

  

 

 

 

 

 
                                                           
1
  IBID. 

2
 OCDE. Etude économique de l’ocde ; CHINE. Volume 2010/6. 

3
  IBID. 
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 .0202-0119تطور بعس المؤ رات االقتص دية في الصين في الفترة  :09ن رقمجدو ال
الناتج المحلي  نواتسال

اإلجمالي االسعار 
بليون  الحالية

 دوالر

معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

الناتج المحلي 
 اإلجمالي للفرد

سعر الصرف  معدل التضخم
 دوالر/ ريمبمبي

احتياطات الصرف 
األجنبية بيليون 

 دوالر

7991 1133 11.9 1513 13.7 1.35 75.3 

7991 2155 11 1679 6.3 1.31 117 

7991 2216 9.3 1139 1.5 1.29 132.1 

7991 2392 7.1 1997 1.1 -1.21 139.2 

7999 2721 7.6 2163 1.25 -1.21 157.7 

7000 3113 1.3 2377 2.16 1.21 165.6 

7007 3337.3 1.3 2615 2.15 1.21 212.2 

7007 3711.1 9.1 2111 1.51 1.21 216.3 

7002 3151 11 3217 2.6 1.21 313 

7002 3691 11.1 3613 6.9 1.21 619.9 

7001 5313 11.3 3163 3.9 1.17 111.1 

7001 6123 11.6 3659 3.71 7.11 1166 

7001 7119.3 13 5319 7.6 7.3 1521.3 

7001 7926.5 9 5971 7.79 6.13 1936 

7009 9133 9.2 6911 1.59 -6.13 2399 

7070 11191 11.3 7611 5.1 6.71 2176 

Source :  -   databank.worldbank.org/research, -  http://www.cia.gov/library. 

- https://www.uschina.org/statistics/economy.html         

https://www.uschina.org/statistics/economy.html%20-
https://www.uschina.org/statistics/economy.html%20-


.المباشر األجنبي لالستثمار الصين جاذبية: الثالث الفصل  

 

 

136 
 

 :البيئة القانونية: المطلب الثاني

منذ الثم نين ت نصالح ت متت لينة جعلنت هنذأل  هدت قد مستمر، ف نسحنن البي ة الق نونية في الصين في ت
التطور، ف ن البي ة الق نونية في الصنين تسنتدعي تحسنين ت  الكن رغم هذ. ة للتنبؤيق بلو البي ة أكثر  ف فية 

أخنره للق نن   علننك بعننس الصمننوس فنني القننوانين والتصينرات السننريعة فنني السي سنن ت، وكننذا االختالفنن ت فنني 
ومنننن بنننين المؤ نننرات علنننك جنننودة البي نننة الق نونينننة فننني  .سننن  دة فننني المنننن طق الجصرافينننة المختلفنننةالقنننوانين ال

 :الصين

 :مناخ األعمال: أوال

مننن خ األعمنن ن فنني الصننين بصننعوبت  نسننبي ، حيننل أننن  رغننم اإلصننالح ت التنني  ننهدته  الصننين فنني  يتميننز 
 .االقتص دية م الم  ريعالسنوات األخيرة فال تزان اإلجرا ات الق نونية تمثن ع  ق  أم 

علننك  91احتلننت الصننين فنني تقريننر ال ننف فية الدوليننة الصنن در عننن منظمننة ال ننف فية الدوليننة الرتبننة  -
 0202.1لسنة  دولة 012

سننننة دولنننة  017منننن بنننين  91فيمننن  يخنننال سنننهولة القيننن م ب ألعمننن ن، تصننننف الصنننين فننني المرتبنننة  -
 .0200سنة  91والمرتبة  0202

 2.في مؤ ر التن فسية الع لمي 09تحتن الصين المرتبة  -
عنندد  أن ننركة، حيننل  نن نن  كثيننرة مننن أجننن  نجننرا اتتعتبننر الصننين مننن بننين النندون التنني تطلنن   -

 .نجرا ات في بلجيك  7نجرا  مق بن نجرا  واحد في كندا و  09الالزمة هو  اإلجرا ات
صننعوب ت أكثننر مننن أجننن الحصننون علنننك فيهنن  يواجنن  المسننتثمرون  التننيمننن بننين النندون الصننين و  -

 02يوم  مق بن يوم واحد في هونن  كونن  وينومين فني سننص فورة و 010رخصة بن  ، ويتطل  ذلك 
 .دانم ركالأي م في 

أ  أعلننك مؤ ننر علننك غننرار فرنسنن   02فيمنن  يخننال مؤ ننر اإلفصنن ا عننن المعلومنن ت فهننو يمثننن  -
 3.وسنص فورة

 
                                                           
1
  Global Corruption Report. Transparency international.  2011. 

2
 The Global Competitiveness Report 8048-8044 . 

3
 Banque Mondiale. Doing Business 2011.   
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 :حقوق الملكية الفكرية: اثاني

لقد بينت العديد من الدراس ت أن  عف الحم ية فيمن  يخنال الملكينة الفكرينة يثنبط المسنتثمرين علنك نق منة 
أن طتهم في القط ع ت ذات الكث فة التكنولوجية الع لية وينخفس هذا التأثير في ح لة التكنولوجي  البسيطة 

بننننن ال ننننرك ت خ صننننة فنننني أو المتق دمننننة، كمنننن  يننننؤد  ذلننننك نلننننك انخفنننن س نفقنننن ت البحننننل والتطننننوير مننننن ق
 .الصن ع ت سهلة التقليد

وتعنند الصننين مننن البلنندان التنني أقلقننت م نن جع قنن دة النندون الصننن عية ومننن أكثننر الحنن الت نثنن رة للجنندن، نذ 
وكننن ن تحنننون الصنننين نحنننو . جعلنننتهم مكتنننوفي األيننند  أمننن م نصنننراره  علنننك انتهننن ك حقنننوق الملكينننة الفكرينننة

ع أو ن عه ، واإلصنالح ت التني م نت فيهن  قندم  فني مجن ن حقنوق االقتص د الحر ب لكيفية التي تنسجم م
الملكينة الفكريننة لتتوافننق قوانينهن  مننع اتف قيننة التنريبا، محننط أنظنن ر العن لم نلننك غ يننة االن نم م الرسننمي نلننك 

أمريكن  التني هنددت ب لعقوبن ت ألجنن  وكمث ن علنك ذلنك، 0220.1المنظمة الع لمية للتج رة في أواخر سنة 
ق منت ال نرك ت الصنينية بتقليند مالينين األقنراال فني الوقنت النذ  سنجلت  حين سرقة البرمجي تم  أسمت  ب
  0119.2 -0112ح لة نغراق تج ر   د الصين فيم  بين  92في  أمريك  

فقنند ق مننت  وبمنن  أن الصننين تسننعك نلننك جلنن  التكنولوجينن  الحديثننة كهنندف اسننتراتيجي فنني خطتهنن  التنمويننة،
كن ن أون اتفن ق وقعتن  الصنين فني مجن ن حم ينة حقنوق . ببذن جهود عديدة في سبين حم ية الملكية الفكرية

أ فنني نطنن ر اتفنن ق .م.مننع الننو 0127سنننة  ذلننك تحننت  ننصوط الحكومنن ت الصربيننة، الملكيننة الفكريننة، وكنن ن
ة مم ثلننننة يسننننتفيد منهنننن  تجنننن ر  بموجبنننن  ت ننننمن الصننننين حم يننننة لبننننرا ات االختننننرا  األمريكيننننة مق بننننن حم ينننن

وأعقبن  اتفن ق منع الي بن ن وبريط نين  ويتعلنق بحقنوق التنأليف والعالمن ت التج رينة دون . المبدعون الصنينيون
 3.سواه 

ن حم يننة الملكيننة الفكريننة ق مننت الصننين بتعنندين قننوانيللمنظمننة الع لميننة للتجنن رة كمنن  أنهنن  بصننرس االن ننم م 
مننننن قننن نون بننننرا ات  %99.9قننن نون العالمنننن ت التج رينننة  منننن 70%، حينننل تصيننننر قنننوانين أخننننرهأدخلنننت و 

من قوانين حقوق التأليف بتعدين بعس المواد أو ن  فة مواد جديدة نليه  أو نعن دة النظنر  %91االخترا  
                                                           

1
 .مرجع  ابق .جتربة الصني: املباشرتأثري محاية براءات االخرتاع على نقل التكنولوجيا عن طريق اال تثمار األجنيب . ليلى شيخة. أ  

2
 .11ص. مرجع يابق. إبراهيم األخرس  

3
ريالة . اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذا  العالقة بالتجارا الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إلر الدول النامية دراية حالة الصين. ليلر شيخة  

 .23ص. جامعة باتنة. ماجيتير
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جديندة تهندف نلنك حم ينة الملكينة الفكرينة منن أجنن المسن همة  نسنتراتيجيةتم و ع  0221في سنة و  1.فيه 
 عم لننةأن اإلنتنن   الصننيني كثيننف ال تصييننر نظننرة العنن لم نلننكفنني بننن   اقتصنن د قنن  م علننك االبتكنن ر، وب لتنن لي 

 .والمواد األولية

تحسنين الدراسن ت أن حجنم تندفق ت االسنتثم ر األجنبني المب  نر لنم تتنأثر كثينرا بالكثينر منن أثبتنت  عموم ،و 
لهننذا ك نننت  ،والق بلننة للتقلينند نسننبي  بننرا ات االختننرا  فنني الصننين نال فنني مجنن ن ن نن ط ت البحننل والتطننوير

 . ال رك ت األجنبية تف ن الم روع ت المملوكة ب لك من لحم ية التكنولوجي  المنقولة

 :البيئةقوانين  :الثثا

األجنبي المب  ر منذ أن لجأت بعس الدون لقد ظهرت قوانين البي ة كعنصر مؤثر علك تدفق ت االستثم ر 
الكبره نلك سن قوانين من  أنه  رد  األن طة الملوثة للبي ة بعدم  رن ن قوا الخطنر فيمن  يخنال التلنول 

 .البي ي واالهتم م ب لتنمية المستدامة واالقتص د األخ ر

فني  0229سننة  فنياجتن زت الوالين ت المتحندة األمريكينة  مننذ أنتعتبر الصين أكبر بلد ملنول فني العن لم و 
منن الطلنن  العنن لمي  %92، الصننين مسنؤولة عننن 0222منننذ سننة و . مجن ن انبع ثنن ت ثن ني أكسننيد الكربنون

في الطلن  العن لمي علنك المعن دن غينر  %92، هي مسؤولة عن ارتف    0227علك البترون، وفي سنة 
مننن  %02اإلنتنن   الصننن عي العنن لمي، فقنند اسننتهلكت الصننين  مننن %9وبمنن  أنهنن  مسننؤولة عننن . الحديديننة

 0229.2لالسمنت سنة  %99من اإلنت   الع لمي للفوالذ و %79اإلنت   الع لمي لعلمنيوم، 

لكنن، هنذا الننو  منن الط قنة،  ،%) 99(أهنم مصندر للط قنة فني الصنين  فني وقتنن  الح  نر الكربنونيمثنن 
للبي ة، ورغبة الحكومة في تطنوير اسنتعم ن البتنرون والصن ز يواجهن  رغم انخف س سعرأل، يعتبر ملول كبير 

لتكن ليف أكثنر ل تعطني أهمينةب إل  فة نلك ذلك، التنمية الصن عية فني الصنين ال . ارتف   تكلفة االستصالن
منرات ممن   9فمنثال، منن أجنن تصننيع نفنا المننتإ، تسنتعمن الصنين  ،من اهتم مه  ب لع  د علك االستثم ر

ال نرك ت الصنينية لصنن عة الفنوالذ تسنتهلك . مرات أكثر مم  تسنتعمل  أوربن  9الي ب ن من الط قة ويستعمل  
كميننة مننن يننوان مننن الننن تإ المحلنني اإلجمنن لي يكلننف الصننين مننن  02 222: أكثننر مننن مننوارد الط قننة 92%

منن  02 ويوجند فني الصنين. مرات من الندون المتقدمنة 7 كمية من الط قة أكثر  مرات و  9 الم   أكثر 
                                                           

1
 .80ص. نفس المرجع  

2
 Zhan SU. Op cit. 
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ب إل ن فة نلنك  1.كم  تع ني الصنين منن التلنول الجنو  و التلنول المن  ي. مدينة األكثر تلوث  في الع لم 72
 .المطر الحم ي المسب  لث ني أكسيد الكربون

 1998 -2010، في الفترة ، منCO²انبع ل : 02ال كن رقم

 
Patrick Artus et al. Op cit.:  Source 

أ ومنطقنة األورو، ونالحنظ .م.انبع ل غ ز ث ني أكسنيد الكربنون فني الصنين والنو يبين ال كن الس بق تطور
بينم  هذا الحجم ث بت في كن منن  0220المنبعل في الصين خ صة بعد سنة  CO²التطور السريع لحجم 

تفسننير ذلننك بننأن الصننن عة الصننينية صننن عة ملوثننة للبي ننة تسننتخدم الط قننة  ويمكننن. أ ومنطقننة األورو.م.الننو
 .أ ومنطقة األورو.م.الوب كن كبير ب إل  فة نلك ت دد القوانين الخ صة بحم ية البي ة في كن من 

من خالن ق  مة دخلت حيز التنفيذ في  ببعس الجهود للحد من التلول البي ي الحكومة الصينيةوقد ق مت 
االستثم رات األجنبية في التكنولوجي ت التي تس هم في حم ية البي ة،  من خالله  ،  ت جع0229ديسمبر 

مثن تلك التي تحقق اقتص دي ت الط قة والمواد األولية، الرسكلة، أو الم روع ت التي تستخدم الط قة 
 رو  قد ، صدر ق نون يفرس أن  علك كن م0220وفي سنة . المتجددة والتي تحد من التلول البي ي

                                                           
1
 Zhan SU. Op cit. 
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يمثن خطر علك البي ة في الصين أن يخ ع لدراسة تأثير علك البي ة تتم من قبن مؤسسة مؤهلة، من 
الق نون  الينكذلك، . أجن تحلين وتقييم آث رأل المحتملة علك البي ة، ويتم رف   نذا ك نت هذأل ا ث ر كبيرة

   يسمك نظ م من يلول يدفعيتوج  علك ال رك ت التي تنتإ الملوث ت دفع رسوم وهو م  علك أن  
système (pollueur-payeur).1 

 :السياسات التفضيلية: ارابع

توجيهه  نحو بعس يتم نن السي س ت الخ صة ب الستثم ر األجنبي المب  ر في الصين ك نت دا م  انتق  ية 
حينل تمننح مع ملنة تف نيلية للقط عن ت التني تجلن  التكنولوجين  الع لينة  ،قط ع ت الن  ط وبعنس المنن طق

وقنند تننم  .والصننن ع ت التنني تحننن محننن الننواردات والمتقدمننة، كمنن  أنهنن  ت ننجع المنتجنن ت الموجهننة للتصنندير
 .اإلط ر التنظيمي والمؤسس تي الخ ال ب الستثم ر األجنبي المب  ر في الصين تدريجي  و ع

، نصنت 0191فني : أ ك ن االستثم ر األجنبي المب  ر المسموا به  في الصين ك نت ك  تيفيم  يخال 
مننن رأسننم ن  %09 كثننرا بنن  فنني الم ننروع ت يمثننن علننك األالقننوانين علننك أن الرأسننم ن األجنبنني المسننمو 

أجنبنني  %022، تننم السننم ا لل ننرك ت األجنبيننة بنن متالك م ننرو  ذات رأسننم ن 0119فنني عنن م . الم ننرو 
وفنني سنننة  .مننن ننت جهنن  أو ننتنن   سننلع ذات تكنولوجينن  متقدمننة %92أن تقننوم بتصنندير علننك األقننن ب ننرط 
ومنننن أجننننن االسننننتعداد لالن ننننم م نلننننك المنظمننننة الع لمينننة للتجنننن رة، تننننم تعنننندين القنننن نون الننننذ  يمننننا  0222

ننننت التننني ك ال نننرك ت األجنبينننة أو المختلطنننة التننني أصنننبحت تتمتنننع بحرينننة أكبنننر ولنننم تعننند تخ نننع للعوا نننق 
منننن أجنننن االن نننم م للمنظمنننة الع لمينننة للتجننن رة، أجبنننرت الصنننين علنننك  2.للتزويننند بننن لمواد األولينننةتواجههننن  

علنننك حننندود للم ننن ركة األجنبينننة فننني  هننن  أبقنننتالتنننرخيال لعج نننن  ب السنننتثم ر فننني أغلننن  القط عننن ت، ولكن
 . خدم ت االتص ن البنوك والتأمين ت صن عة السي رات،: بعس القط ع تفي رأسم ن ال

، أعلننننت الحكومنننة الصنننينية اعتمننن د اقتصننن د السنننوق اال نننتراكي وأصننندرت مجموعنننة منننن 0110فننني سننننة 
القوانين والت ريع ت التي تما االسنتثم ر األجنبني المب  نر والتني أدت نلنك تحسنين النظن م القن نوني ب نكن 

قنننن نون : مننننن بننننين هننننذأل القننننوانين والت ننننريع ت. ج ننننن كبيننننر وجعلننننت الصننننين أكثننننر ج ذبيننننة للمسننننتثمرين األ

                                                           
1
 Andrew MacGinty et al. La société harmonieuse et le droit de l’environnement en Chine : quelques 

observations. Chambre de commerce et d’industrie française en chine. Avril- mai 2008. 
http://fce.ccifc.org/2008-05/doc/Lovells_Environnement.pdf 
2
 Cyrille J-D Javary et Alain Wang. Op cit. P18, 80. 



.المباشر األجنبي لالستثمار الصين جاذبية: الثالث الفصل  

 

 

141 
 

ال رك ت، ق نون نفالا ال نرك ت، قنوانين حنون حم ينة الملكينة الفكرينة والصنن عية وت نريع ت حنون الرق بنة 
مؤسسنننة ذات  092 222نتيجنننة لنننذلك توافننندت ال نننرك ت األجنبينننة علنننك الصنننين حينننل أن . علنننك الصنننرف

 %92ر دوالر، النصنف مصندره  تن يوان وهونن  كونن ، تننتإ ملين  092رأسم ن أجنبني اسنتثمرت أكثنر منن 
  1.من اليد الع ملة المحلية %02من ص درات الجمهورية ال عبية الصينية وتقوم بت صين  %92نلك 

 ،تتصير حس  المن طق الجصرافية في الصينمر األجنبي وهي ثللمستكم  أنه  ق مت بمنح تحفيزات ن  فية 
تفننرس المننن طق االقتصنن دية الخ صننة فنني الصننين سنننتين مننن اإلعفنن   ال ننريبي علننك األربنن ا وسنننة فمننثال 

في المدن أم  ، %09لمدة ثالل سنوات علك أن معدن ال ريبة  %92واحدة ب لنسبة للخدم ت، ثم خصم 
، %09ربن ا الس حلية المفتوحة أو من طق التنمية االقتص دية والتكنولوجية  فيقدر معندن ال نريبة علنك األ

ومنننن أجنننن ت نننجيع نعننن دة اسنننتثم ر . %77أمننن  خننن ر  هنننذأل المنننن طق الجصرافينننة، فيقننندر معننندن ال نننريبة  
مننننن ال نننريبة المسننننددة علننننك المبلنننن  المعنننن د  %92األربننن ا فنننني اإلقلننننيم، تمنننننح السنننلط ت الصننننينية نعنننن دة 

ت التنني مننن ننت جهنن  أو االسننتثم را %92كمنن  تمنننح مزاينن  لل ننرك ت التنني تقننوم بتصنندير أكثننر مننن . اسننتثم رأل
لمسننتثمرين فنني قط عنن ت نسننتراتيجية مثننن األ ننص ن الكبننره للبنننك التحتيننة أو لمليننون دوالر،  72تزينند عننن 

  2.الط قة

العدينند مننن الدراسنن ت وجنندت أن التحفيننزات ال ننريبية التنني تمنحهنن  الصننين لل ننرك ت األجنبيننة تمثننن خسنن رة 
ويبدو أن الحكومة فني الصنين  .ه  رات األجنبية المب  رة حتك لو تخلت عنم لية وأنه  تبقك ج ذبة لالستثم

تفطننننت هننني األخنننره حينننل نجننند أنهننن  خف نننت منننن اإلعفننن  ات ال نننريبية فننني السننننوات األخينننرة وفننني سننننة 
 .أصبحت تع دن اإلعف  ات المطبقة علك االستثم رات المحلية 0221

تتمثنننن فننني القط عننن ت فننني الصنننين ألجنبننني عنننن االسنننتثم ر اقطننن   محظنننور  71، يوجننند 0200فننني سننننة 
ال ن    ننتن  استصالن مص در المع دن اإلستراتيجية، تربية الحيوان ت والنب تن ت النن درة، : منه اإلستراتيجية 

منثال النحنت علنك العن   (التقليد ، صن عة أدوية الط  الصيني، ننت   بعنس المنتجن ت الحرفينة التقليدينة 
كذلك صنن عة األسنلحة، الخنرا ط، المراقبنة الجوينة منن أجنن  نم ن األمنن  نجد. )وورق وحبر فن التخطيط
التعلنيم : بعنس القط عن ت الثق فينة كنذلك محظنورة علنك المسنتثمرين األج نن  مثنن. الوطني، خندم ت البريند

                                                           
1
 IBID. 

2
 Pierre Dallenne et al. Op cit. P610 
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اإلجبننن ر  وبعنننس ميننن دين التعلنننيم األخنننره مثنننن ال نننرطة، الجنننيى، الصنننح فة، الطبنننع، اسنننتيراد المنتجننن ت 
 1.كة الراديو، السينم ، الك زينوه تالثق فية،  ب

 :التطور التكنولوجي: ثالثطلب الالم

محتنوه الرأين  في المبحل الث ني من الفصن أن الصين تعتمد ب نكن كبينر علنك المنتجن ت المسنتوردة ذات 
 خصال في األن طة التي تعتمد علك العم لة الرخيصنة،تكبير من أجن تركيبه ، فهي بذلك تالتكنولوجي ال

كمننن  أن ال نننرك ت المتعنننددة الجنسننني ت ك ننننت تتجنننن  تصننندير التكنولوجيننن  الحديثنننة نلنننك الصنننين خوفننن  منننن 
فنني تصيننر مسننتمر منننذ أن وقعننت الصننين علننك اتف قيننة التننريبا ب إل نن فة نلننك الو ننع غيننر أن هننذا . التقلينند

ولوجي  التي أصبحت تمثن ق االقتص دية للتنمية والتكنطزي دة نفق ت البحل والتطوير والدور المتع ظم للمن 
ع لينة نسنبي  وتعتبنر التكنولوجين  الف لصين اليوم تنتإ سلع  كثيفة التكنولوجي  و  .أقط ب  تكنولوجية جد متطورة

وبعنند أن ك نننت الصنن درات الصننينية فنني الثم نيننن ت تتكننون . ال ننرك ت المتعننددة الجنسنني ت أهننم مصنندرا لهنن 
تمثننن  الع ملننة، أصنبحت نسنبة المنتجن ت االلكترونينة والكهرب  ينة أغلبهن  منن الصنن ع ت التقليدينة كثيفنة اليند

حسن  )كنولوجين  ت، وهي تصنف  من المنتجن ت الع لينة أو المتوسنطة و  الص دراتمنسبة متزايدة في مج
  .(الترتي  الذ  و عت  منظمة التج رة والتنمية االقتص دية

ح ولت الصين اللح ق برك  الدون المتقدمة معتمدة علك التصنيع والتكنولوجي  حيل برزت كدولة مصنعة 
تسعك الصين نلك ك نت كم  . لتكنولوجي  المعلوم ت تتميز منتج ته  ب لسعر المنخفس وذات تقني ت ع لية

ع ليننة التكنولوجينن  ذات قيمننة  كثيفننة الينند الع ملننة نلننك المنتجنن ت تلننكتحسننين تن فسننيته ، ترقيننة منتج تهنن  مننن 
 .م  فة أعلك

تمينز خططن  تنموينة تهندف نلنك اكتسن   التكنولوجين ، و بداينة االنفتن ا االقتصن د  قد و عت الصنين مننذ ف
ب ستخدام مكثف للقروس األجنبية فني اسنتيراد التكنولوجين   0191التطور االقتص د  في الصين منذ ع م 
علننننك  ننننكن تننننراخيال أو خنننندم ت أو است نننن رات أو ننتنننن   ) ننننرة وعلننننك وجنننن  الخصننننوال التكنولوجينننن  المب 

اتجهنت الصنين نحنو تنوينع مصن دره  منن  في نفا الوقنت .عن طريق فرو  ال رك ت األجنبية أو( م ترك
مننن االسننتيراد  %92فبعنند أن ك نننت الوالينن ت المتحنندة والي بنن ن مصنندرين ألكثننر مننن  ،التكنولوجينن  المسننتوردة

                                                           
1
 Patrick Artus et al. Op cit. 
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نجننند أن نصنننيبهم  معننن  قننند انخفنننس تننندريجي  حتنننك وصنننن  ،التكنولنننوجي فننني الصنننين فننني أوا نننن الثم نينننن ت
 1.نذ ان مت دوال أخره نلك ق  مة الموردين للتكنولوجي  ،0110فقط ع م   15,5%نلك

للتطننننوير فنننني مجنننن ن العلننننوم  0222 -0119خمننننا ع ننننرية  طتننننم و ننننع خطنننن 0119فنننني مطلننننع عنننن م و 
لصين نحو جلن  التكنولوجين  ذات الطن بع اإلنتن جي فني الوقنت النذ  هرولنت الندون والتكنولوجي ، واتجهت ا

ولقنننند تبلننننور الفكننننر االقتصنننن د  لننننده  2.الن ميننننة واننننندفعت ورا  منجننننزات التق نننننة ذات الطنننن بع االسننننتهالكي
 الصينيين منذ بداية اإلصالا من خالن نق مة عالقة وثيقنة بنين كنن منن التقنينة ومعندن النمنو االقتصن د ،
حيل أن معدن النمنو صن ر يعتمند بصنورة كبينرة علنك معندن التطنور التكنولنوجي فني المنده الطوينن والنذ  

  3.%92 -72يتراوا م  بين 

منننذ نه يننة التسننعين ت، أدركننت السننلط ت الصننينية تكلفننة التبعيننة التكنولوجيننة واعتمنندت سي سننة تجعننن مننن 
نفق ت علك البحل والتطوير ارتفعت نسبته  من النن تإ ال. البرامإ الوطنية للبحل والتطوير هدف  أس سي  له 

لنننك 0229سننننة   % 1,3نلنننك  0119سننننة   % 0,7المحلننني اإلجمننن لي منننن  . 0229سننننة  1,44%، وا 
أحرزت الصين أ واط  كبيرة في مج ن تكنولوجين  المعلومن ت وأصنبحت منن المن فسنين الكبن ر فني األسنواق 

ع دة تصنيعه الع لمية وقد اعتمدت علك استيراد التكنول وفنق متطلبن ت السنوق الع لمينة ممن   وجي  الحديثة وا 
وحققنت الصنين نج حن ت ه منة فني تطنوير  .أكسبه  الخبرة في هذا المج ن وأصنبحت منن الندون الرا ندة فين 

أقمن ر  02وأطلقت في نفا الع م ثم نية صنواريا تحمنن . 0229علوم التكنولوجي  للدف   الوطني في ع م 
 .   ألقط   الصن عية الكبرهمق رنة ب غير أن هذأل المجهودات تبقك منخف ة 4.صن عية

السلط ت العمومية الصينية تهدف نلك رفع نسبة نفق ت البحل والتطوير نلنك النن تإ المحلني اإلجمن لي منن 
النفقنننن ت الصنننننينية قنننني البحننننل والتطننننوير العلميننننين بلصنننننت . 0202سنننننة  % 2,5نلننننك  0202عنننن م  0%

وبننذلك احتلننت الصننين المرتبننة الرابعننة ع لمينن ، . 0221سنننة  )ملينن ر دوالر (87,25يننوان ملينن ر  580,21
  5.أ، الي ب ن وألم ني .م.بعد الو

                                                           
1
 .432ص. مرجع يابق. هاشم الشمري وناديا الليثي. د. أ  

2
 .22ص. نفس المرجع  

3
 .18ص. نفس المرجع  

4
 .410ص. مرجع يابق. هاشم الشمري وناديا الليثي. د. أ  

5 http://www.chinadaily.com.cn/fr/chine/2010-12/02/content_11644685.htm 
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ت كن حلقة ه مة من السلسلة الع لمينة للقيمنة الم ن فة فني مجن ن التكنولوجين   المص نع في الصينكم  أن 
بننندأت الصنننن عة االلكترونينننة تتطنننور فننني الصنننين فننني بداينننة فقننند  .NTICالحديثنننة فننني اإلعنننالم واالتصننن ن 

وعموم ، جعلت ال رك ت . الثم نين ت، عندم   رعت ال رك ت الت يوانية بنقن ن  ط ت التركي  نلك الصين
، DVDاألجنبيننة مننن الصننين ق عنندة لإلنتنن   العنن لمي ألجهننزة التلفزيننون، الح سننو ، الهنن تف النقنن ن، قنن ر  

 1...اللع  االلكترونية

أ، اإلتح د األوربي، الي ب ن، .م.تطور نسبة نفق ت البحل والتطوير من النفق ت في الع لم في كن من الو: 00ال كن رقم
 .0229 -0117: الصين في الفترة

 

Source : la chine « laboratoire du monde ». trésor éco. n°60. Juin 2009 

نالحظ من ال كن أن النفق ت علك البحل والتطوير فني الصنين منخف نة ب لنسنبة نلنك دون الثن لول، غينر 
 لبحل ب الصينونالحظ اهتم م . 0229أن الفجوة في انخف س وقد أو كت علك استدراك الي ب ن في سنة 

 .   من خطته  التنموية وهي تزيد من نفق ته  كن ع محيل جعلت  والتطوير 

ت الصين علك نرس ن أعداد كبيرة من الطال  والب حثين للخ ر  لدراسة أحندل األسن لي  والبنرامإ وقد أقدم
التكنولوجيننة ليتواكنن  ذلننك مننع نظنن م السننوق اال ننتراكي، وانطلقننت التكنولوجينن  فنني ك فننة القط عنن ت وخ صننة 

لح سننب ت، قطن   الصننن عة الننذ  حقننق نتنن  إ مر ننية، ولننذا  ننرعت الصننين فنني ننتنن   الجيننن الخنن ما مننن ا

                                                           
1
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique.  Op cit. P402. 
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مننذ و  1.ولذا ب تت الصن عة الخ صة ب اللكتروني ت تكفي ح جنة الهي ن ت االقتصن دية منن حينل الكنم والننو 
، عنننرف البحنننل والتطنننوير تطنننورا ملحوظننن ، وذلنننك بسنننب  نتبننن   سي سنننة عمومينننة موجهنننة نحنننو 0222سننننة 

  .الصن عة بهدف الق    علك التبعية الدولية في ميدان االبتك ر

وقنند أن ننأت الصننين ا الف مننن مننن طق تنميننة صننن ع ت التكنولوجينن  الع ليننة والجدينندة تعمننن بهنن  مؤسسنن ت 
ونجننند أن . وأصنننبحت قنننوة ه منننة فننني دفنننع عجلنننة نمنننو االقتصننن د الصنننيني 7222 نننخمة يتجننن وز عننندده  

  .من ص دراته  %12من حصال السوق، وأكثر من  %92منتج ت التكنولوجي  الع لية تمثن أكثر من 

هنو اإلنت جينة  هن من  يميز  فن ن أهنم لعم لة الصينية س عدت هي األخره علك تنمية الصنن ع ت التكنولوجينةا
فني و  .وهذأل الفع لية تفسر ج ذبينة الصنين لل نرك ت األجنبينة ،المرتفعة وخصوص  في الصن عة االلكترونية

وجند أن اإلنت جينة الصنينية أعلنك  ، فني فنرو  تصننيعية متعنددة،0229سننة   Mackinseyدراسنة قن م بهن 
يكفننني للع مننن الصنننيني اثتننك ع نننر دقيقننة لصننننع  ، حيننلمننن اإلنت جيننة فننني النندون األوربينننة والنندون الن مينننة

التقننندم فننني هنننذا و  2.دقيقنننة للع منننن المكسنننيكي 72دقيقنننة للع منننن الهنننند  و 00قمنننيال، بينمننن  يتطلننن  ذلنننك 
الزيننن دة فننني ننت جينننة العمنننن ك ننننت مذهلنننة فننني : المجننن ن يرتكنننز علنننك حسنننن األدا  فننني مننن  يخنننال اإلنت جينننة

 .الصن ع ت التصنيعية الصينية ع مة

ن في تحديد ومح ولة فرس مع يير تتمث الصينالتي تنتهجه  السي سة التكنولوجية  عنصر أس سي آخر من
مجمنننو  حقنننوق  فننني بداينننة األلفينننة الث لثنننة،حينننل أنننن  (منننن أجنننن تقلنننيال تكننن ليف التبعينننة  هننن نينننة خ صنننة بتق

، ت ننجيع الصننن ع ت الوطنيننة )ملينن ر دوالر سنننوي  79االختننرا  التنني سننددته  ال ننرك ت الصننينية ترتفننع نلننك 
ل منن الهواتنف النق لنة، لن لصين تسعك نلك فرس مع ييره  الخ صة فني الجينن الث ف: وقدرته  علك االبتك ر

 3.ب النترنيت، لالتص ن DVDالجين الجديد من أجهزة 

الصين في التحد  الذ  و عت  والمتمثن في خلق صن عة القرن الواحد والع رين وأصبحت تمثنن  نجحت
لكنهن   م،تريند أن تبقنك مصننع العن لالصنين الينوم ال  . ريك للدون المتقدمة وليا مجنرد مقن ون منن البن طن

 النبعس أن نقنن التكنولوجين  منن خنالن االسنتثم ر رهيو  .ن تصبح مخبرا من أجن استدراك التأخرتطمح أل
والسنب  فني ذلنك هنو أن مصندر الر يسني لن  هنو هونن  كونن  والندون  ،األجنبي المب  ر في الصين محندود

                                                           
1
 .14ص. مرجع يابق. إبراهيم األخرس  

2
 Zhan SU. Op cit. 

3
 Françoise Lemoine. La chine : histoire, géographie et géopolitique.  Op cit. P401. 
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نقنن تكنولوجين  متوسنطة أو حديثة التصنيع ويتركنز فني الم نروع ت غينر المتطنورة نسنبي  والتني تننتإ عنهن  
 . عيفة

لذ  أحرزت  الصين في الميدان العلمي والتقني في السنوات األخينرة، تبقنك متنأخرة رغم التقدم الكبير الكن  
 %12أ، االتح د األوروبي والي ب ن تراكم .م.علك المستوه الع لمي، الو: كثيرا ب لنسبة نلك الدون الصن عية

 0,8.1%من مجمو  نيداع ت وتسجيالت برا ات االخترا  في الع لم، وال تس هم الصين نال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 IBID. P83. 
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 :الفصل خاتمة

لالسننتثم رات األجنبيننة المب  ننرة رغننم الصننعوب ت التنني تميننز مننن خ  يننةمتلقال انبلنندالأكبننر  منننالصننين تعتبننر 
قند رأت ال نرك ت فني البلندان المتقدمنة فني االنفتن ا االقتصن د  للصنين فرصنة منن أجنن و  هن ،االسنتثم ر في

وك ننت أهنم األن نطة المسنتوطنة فني الصنين هني تلنك كثيفنة اليند الع ملنة، . كبينره  التحقيق الربح فني سنوق
ن  نبفمم  جعله  ترتقي في سلسنلة اإلنتن  ، وبسرعة توسعت لت من األن طة التي تعتمد علك التكنولوجي  

  .األن طة اإلنت جية كثيفة التكنولوجي ت جيع  ية من أجنالصينالسلط ت المجهودات التي ق مت به  

ت ننهد الصنننين نمنننوا اقتصنن دي  سنننريع  خ صنننة بعننند تبننني النظننن م اال نننتراكي للسننوق وتنفينننذ سي سنننة االنفتننن ا  
دخن ن التكنولوجين  قند انتقنن اقتصن د ف. االقتص د ، وعملت علنك تحنديل الصنن عة وتطنوير البننك التحتينة وا 
  مفتنوا تهنيمن علينالصين من اقتصن د مصلنق ومخطنط يرتكنز علنك الفالحنة والصنن عة الثقيلنة نلنك اقتصن د 

نجحننت الصننين فنني تخطنني بعننس مراحننن التقنندم ب عتم دهنن  التكنولوجينن  و  ، المعرفننة والكفنن  ات والتكنولوجينن
 .الحديثة وتطوير قدرات ننت جية في بعس الصن ع ت الحديثة

وقنند نجحننت الصننين فنني جننذ  ذلننك الحجننم اله  ننن مننن االسننتثم ر األجنبنني المب  ننر لكونهنن  تعننرس مننن خ 
اهتم مهننن  ب لبحنننل مح ولتهننن  فننني خلنننق اقتصننن د يرتكنننز علنننك االبتكننن ر منننن خنننالن من سننن ، كمننن  أن أعمننن ن 

تسنننتقط  االسنننتثم ر والتطنننوير وتنننوفر العم لنننة المؤهلنننة القننن درة علنننك اسنننتيع   التكنولوجيننن  األجنبينننة جعلهننن  
 .األجنبي المب  ر كثيف التكنولوجي 
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 :الخاتمة

تعالج هذه الدراسة جاذبية الددل  لسسدتارار انجيبدل الرباودر لترلد  لعدا العلارد  التدل تدعد   لدا جعد  
 قعدديم رعدديث  لاددر جاذبيددة رددث ايددره  لتددم ااتيددار اللدديث للالددة بسددبال التاددلر السددري  للجددم ا سددتارارا  

 .جاذبية لهذه ا ستارارا الدللية الرباورة اللافدة  ليها بالتبارها  لبر الدل  اليارية 

بعدددد  ث  لدددبل  الددددل  تتيددداف  فدددل جذبددد  ل ريدددذ الارايييدددا  تيارددد   هريدددة ا سدددتارار انجيبدددل الرباودددر 
تلقيددا التيريددة ا قتلددادية لالعلدداا برلددال التليلللجيددا بادوددافة  لددا الدددلر الرهددم الددذ   فددل تفايدد  لدددلره

الجاذبيدددة ليسددد  بدددانرر الهددديث االدددة فدددل  ددد  ل  .ليععبددد  فدددل ايددددرال الددددل  الياريدددة فدددل ا قتلددداد العدددالر
رددث الريافسددة الوددديدة التددل تقددلم بهددا الدددل  الياريددة ريهددا لالرتقدرددة داددراي الوددرلا  لسسددتارار فددل  قعيرهددا 

رددث  يجابياتدد  يوددرث اسددتفادة قلددل  بوددل    اددس  لودد  التوددريعا  الرلاتيددة لالروددجعة لعددا اسددتقااب
جاذبيددة لسسددتارار انجيبددل الرباوددر لسددال انقدداليم ليدده  ث اللجهددة انهددم  تاتعدد ل . لاللددد رددث سددعبيات 

 اعدال لق   هم رلددر لهدا  بييردا لسستارارا  انجيبية الرباورة هل الدل  الرتقدرة التل ترا  فل يف  ال
 . الدل  اليارية تبقا رهروة رام الجهلد التل تبذلها رث  ج  تلفي  ا ستارارا  انجيبية الرباورة

جاذبية ا ستارار انجيبدل الرباودر قددرة ادقعديم لعدا لدرت فدرب تدعد  بالرسدتارر  لدا تفودي  لتعيل 
بإرلاييددة البعددد  ل ادقعدديم لتددلفير الفددرب الراعددا  لتددرتبا. هددذا ادقعدديم لددث ايددره ليددد  لددادة تددلايث  يوددات 

لتقدا  برعودرا  تلدددها للدا   تيقديا ليعدد ريدام ا سدتارار    لتلقيا للائد ا ستارارا  الرستلاية فيد
 .رث الرورللا  ليتجعا لأداة رئيسية تلف  وراث  رث  هم الرعورا  التل تللم

 :خالل هذا البحث في النقاط التاليةويمكن تلخيص النتائج المتوصل إليها من  

لتعك فو  ا ستارارا  التلج  يلل الدل  انق  اارا لانلار استقرارا لرلاربة لعر اهر السعبية ت -
  لردا  ث العلارد  ا جتراليدة ودرث رعارعدة جيددة لعروداري  انجيبيدةلالتدل تالتل ترعك جها  قايليل فعدا  

 ؛رلا واة الوي  ادقعيم لث ايره رث  ج  تلايث  يوانار  فل تفلالاقافية لالرلايية تععال دلرا هل 
 

التغيدددددر فدددددل التقددددددم التدددددل ودددددهدها العدددددالم فدددددل رجدددددا  ا تلدددددا   للسدددددائ  اليقددددد   د   لدددددا  ادددددلرة -
 د   لدا تراجد   هريدة رردا استراتيجيا  الورلا  رتعددة الجيسيا  ليد التقسيم الددللل لععرعيدة اديتاجيدة  



 الخاتمة
 

150 
 

انسلاا اللبيرة لعبعد الرسدتقب  ل لدبل  تهدتم  لادر بعلارد  تعرد  لعدا ا رتقداي بدالريتج ل اليد العارعة تلفر 
التليلللجيدددا لالردددلارد فددل راتعددد  ررالددد  سعسدددعة القيرددة لالبييدددة انساسدددية لعرلالدددس  لوددبلا  التسدددليا  

ارهدا ريد ة ليده  لدبل لعرعرفدة  ادر لبيدر لعدا يجداو الرودرللا  بالتب البورية الرعهعة فدل البعدد الرودي 
 ؛تيافسية

 

 يددادة  هريددة الر سددرا  السردداد  لتددلفر العرالددة الردداهرة القددادرة لعددا ارتلدداب التليلللجيددا ل يددادة  -
رددث قبدد  الررلدد   يددةاديتاجااا  ودداليالتلددار  لدددد البددالايث لتوددجي  البلدده لالتاددلير لا بتلددار  د   لددا

الددذ  يهدديرث لعددا التليلللجيددا لعددا لسدداال اناددرا  الرتراعددة فددل الدددل  الياريددة التددل تسددعا  لددا اسددتدراك 
 ؛لررل  لتقعيب الفجلة التليلللجيةدل  ا

 

يععدددال ا سدددتارار انجيبدددل الرباودددر دلرا رهردددا فدددل التيريدددة ا قتلدددادية فدددل اللددديث ريدددذ ا يفتددداو  -
يددة الابددرا   اعددا ريالددال الوددغ   رفدد  للاردد  اديتاجيددة ليقدد  التليلللجيددا   لددا ترقا قتلدداد  فقددد  د  

 ؛تلسيث هيل  الليالة اللييية  رف  انداي الليالل ل يادة التيافسية الرلعية
 

يجلدد  اللدديث فددل جددذال للددة لبيددرة رددث ا سددتارار العددالرل الرباوددر  رسددتيدة لعددا لجددم  لقددد -
فقددد  د  اليرددل ا قتلدداد  السددري  فددل اللدديث  لددا جددذال الرودداري  . سددلقها اللبيددر للفددرة الرددلارد البوددرية

ردث انجيبية بالتبارها سلقا لالدة تدلفر فرلدا لديددة لسسدتارار  لدذلك تتدلفر اللديث لعدا راد لث لبيدر 
اليد العارعة ذا  رستل  تععيرل فل تالر رسترر لرستل   جلر رديافت رقاريدة بالددل  اللديالية جعد  

ايددر  ث التفددال  فددل اليرددل بدديث الريددااا الجغرافيددة جعدد  هددذه . ريهددا  قعيرددا جاذبددا لكيودداة لايفددة العرالددة
 ؛الرواري  تتررل  فل ريااا رعيية

 

 د   لددددا   الددددة  1002الري رددددة العالريددددة لعتجددددارة سددددية تلريددددر ا سددددتارار لايوددددرام اللدددديث  لددددا  -
اللدددلاج   ردددام بعدددت القاالدددا  لجعددد  ردددث اللددديث جاذبدددة للددديالة الاددددرا  لالراليدددة لالعقدددارا  لاليقددد  

 ؛لا تلا  
 

البيييدددة دااددد  رياقدددة  ةالرباودددر  ا القدددرال الجغرافدددل لالاقدددافل لايددد  لددد   هريدددة فدددل جدددذال ا سدددتارار  -
 ؛تقسيم لررال  السعسعة اديتاجية جيلال ورا آسيا التل توهد
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قام الليييلث بالتلجد  يلدل اقتلداد الرعرفدة لا هتردام بدالتالر التليللدلجل بهدد  ترقيدة ريتجداتهم  -
رث تعك لايفة اليد العارعة  لا الريتجا  لالية التليلللجيا لا رتقداي فدل سعسدعة القيردة رردا  د   لدا جدذال 

ة  لجععهدم يتاادلث بعدت ررالد  العلدرية بالترداد تليلللجيدا  لادر اليوااا  ذا  القيرة الرودافة العاليد
 ؛لدااة  لسرل لها با يتقا  رث التقعيد  لا تللي  انفلار ادبدالية الععرية لالهيدسية  لا التابيا
 

 رلدددلدا لذلددك بسددبال  ث  اعددال ا سددتارارا  انجيبيددة لبقدديث لدد لددا الايددر  ث يقدد  التليلللجيددا  -
لددل  اسسديلية لديادة التلديي  لهدل دل  درجدة تقددرها التليللدلجل ودعي   بادودافة رلددرها ارة والربا

  ؛ة لا  ث اديفاا لعا البله لالتالير فل الليث ريافت رقارية بالدل  الليالي
 

رث اس  تلعيعيا لرعور  داي ا ستارار انجيبل الرباور الااب بالليث لجديا  ي  ياتع  بودة  -
بييردددددا بعدددددت  1ة  ليددددده  ث الريدددددااا السدددددالعية ترتدددددا  برعودددددر جاذبيدددددة يفدددددلا بدددديث الرقااعدددددا  اللدددددييي

لالسبال فل ذلك هل ا يفتاو التدريجل لسقتلداد اللدييل  الدذ  . الرقااعا  يقدر رعور جاذبيتها اللفر
لاث يدلم الريدااا ا قتلدادية الاالدة لدث اريدا الر ايدا الودريبية لالسياسدا  التفوديعية بادودافة  لدا 

 .ااا السالعية تتري  بسهللة الرعيوة لبجاذبيتها لكوااب ث الري

لريددد  يرلدددث القدددل   ث اللددديث يجلددد  فدددل تجربتهدددا ا يفتاليدددة القائردددة لعدددا جدددذال الودددرلا  انجيبيدددة 
لسستفادة رث رارجاتها اديجابية ليبقا لعا اللللرة اللييية تيرية الريااا الدااعية للل تتعقا قدرا رث 

ايددر  يدد  بسددبال ا اددتس  الوددديد فددل . الرباوددر لتسددتفيد هددل اناددر  رددث  يجابياتدد ا سددتارار انجيبددل 
جاذبيددة راتعدد  الريددااا الجغرافيددة فددل اللدديث  رددث الررلددث دراسددة للاردد  جذبدد  للدد  رياقددة  ل رقااعددة 

  لردددا  ث للارددد  جدددذال ا سدددتارار انجيبدددل الرباودددر تاتعددد  لسدددال البعدددد الرلددددر لددد  للسدددال لددددالعدددا 
 .الرستارر في القااع 

لعدا وددلي اليتددائج الرتللدد   ليهددا رددث اددس  هددذا البلدده  يرلددث القددل   ث الدددل  الياريددة لالدددل  الياوددئة 
ث لم تقم بالررلر بيف  الررال  التل رر بهدا ا قتلداد  الللا يرليها ا ستفادة رث التجربة اللييية  لا 

ر بغيدة الللدل  لعدا ريافعد  التدل  لدبل  اللييل  رث  ج  تدليم جاذبيتها لسسدتارار انجيبدل الرباود
ة  لار لاجة ل  لل   ترا  ورلرة لعدل  لجرها يلل ا يدرال فل ا قتلاد العالرل  لتعتبر الدل  الياري

 . تبقا رهروة
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وما يمكن استنباطه من تجربة الصين الناجحة في جذذ  اسسذتامار انجنبذي المباوذر وت مذيف مناف ذه 
 :مايلي

  الرودديفة لودد  سياسدددا  رسئرددة تسددرل بتع ددديم ريافعدد  لتقعدديب تلاليفددد   لعددا لللرددا  الددددل  -
رث اس  تلفير  لجذال ذلك القدر الرياسال ري  فل القاالا  التل تتراوا ر  ااا التيرية ا قتلادية؛

ي ددام قددايليل يعردد  لعددا تلجيههددا لالتفاودد  بييهددا برددا يتراوددا ردد  انهدددا  التيرليددة بالتبددار  ث هيدداك 
 ؛الرباورة ذا  جلدة  فو  رث ايرهاا ستارارا  رث  ا يراا

 

دراسددة جاذبيددة ا سددتارار انجيبددل الرباوددر فدددل  دد  ا يفتدداو التدددريجل لسقتلدداد اللددييل سدددرل  -
 بإبرا  ورلرة ا يفتاو ا قتلاد  فل جذال الرستارريث انجايال لتلايث يواااتهم فل  قعيم الدللة؛ 

 

رث  ج  ا يدرال فل ا قتلاد العالرل لفل تقسيم العر  الدللل الذ  يقلم لعدا  سدا  الرعرفدة   -
دلددم اللدديالا  الرلعيددة   اعددا قالدددة تليلللجيددة رلعيددةيتلجددال لعددا الدددل  تبيددل اسددتراتيجية تسددعا  لددا 

تارار انجيبدل الرباودر    لا ا رتقاي بجلدة ا سدررا يعدا هترام بالربدليث لالربتلريث   لالرلارد البورية
 .اللافد

 :إن القياف بهذا البحث أدى بنا إلى التفكير في ب ض القضايا نقترحها كمواضيع للبحث

 رد   هرية ل  لار  رث للار  جذال ا ستارار انجيبل الرباور؛ -
 للار  جذال ل  رقااعة لييية لعا لدا لسستارار انجيبل الرباور؛ -
 ا ستارار انجيبل الرباور؛تأاير الالالة فل جذال  -
 . سباال لآاار ا ستارار انجيبل الرباور اللارد رث الليث يلل الدل  اليارية -
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 .0114-0121. التطور التاريخي للتحرير االقتصادي في الصين :2الملحق رقم 

 
Source: Qixu CHEN. Répartition Géographique des Investissement Directs Etrangers en Chine : 

Détérminants et évolution. Thèse pour le doctorat  ès-sciences économiques. Université d’Auvergne. 
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 .أمثلة من المزايا الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر في الصين: 8الملحق رقم  

Source: Qixu CHEN. Répartition Géographique des Investissement Directs Etrangers en Chine : 

Détérminants et évolution. Thèse pour le doctorat  ès-sciences économiques. Université d’Auvergne. 
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 :الملخص

منذ الثمانينات وبداية التسعينيات، تغيرت نظرة الدول اتجاه االستثمارات األجنبية     
  .المناسب لجذبه المباشرة وأصبحت تتنافس في استقطابه من خالل تهيئة المناخ االستثماري

يتفق االقتصاديون على أن االستثمارات األجنبية تنجذب نحو المحيط االقتصادي الكلي 
المستقر، ونحو الظروف المالئمة كاإلنتاجية المرتفعة، الهياكل المؤسساتية ذات الجودة 

بيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة يمكن التنبؤ لها ألغراض التخطيط المالي  ،العالية
 . والتجاري واالستثماري بواسطة األفراد والمؤسسات والهيئات

بي المباشر الموجه نحو الدول النامية، استحوذت الصين على معظم االستثمار األجن
ويعود ذلك إلى النمو  .9002أ جاذبية سنة .م.وحصلت على المرتبة الثانية عالميا بعد الو

االقتصادي المرتفع، عدد السكان الضخم، ارتفاع القدرة الشرائية باإلضافة إلى التحفيزات 
اهتمام الحكومة  أدىكما . يالضريبية والسياسات الحكومية المواتية واالستقرار السياس

 .االستثمارية كثيفة التكنولوجيا األنشطةبالبحث والتطوير إلى اجتذاب 
االستثمار األجنبي المباشر، الجاذبية، االقتصاد الصيني، مناخ : الكلمات المفتاحية

 .االستثمار
 

Résumé :  

 

Depuis les années quatre-vingt et début des années quatre-vingt dix, les pays 

ont changé de comportement envers l'investissement direct étranger  et se sont 

mis en compétition pour l’attirer à travers la création d’un climat 

d'investissement favorable.  

 

      Les économistes s'accordent de dire que les investissements étrangers sont 

attirés envers un environnement macro-économique stable, des conditions 

favorables  comme une grande productivité et des structures institutionnelles  de 

haute qualité, un environnement politique et institutionnel stable, prévisible et 

transparent à fin de faciliter la planification financière, commerciale et 

d'investissement par les individus, les institutions et les organes. 

 

     De sa part, la Chine a attiré la plupart des IDE destinés aux pays en 

développement, et a été classée deuxième au monde après les Etats-Unis en 

terme d’attractivité en l'an 2009. Cela est dû à une forte croissance économique, 

une population dense,  une hausse du pouvoir d'achat ainsi qu’aux incitations 

fiscales et aux  politiques gouvernementales favorables et à  la stabilité 

politique. Cela est dû également à l'attention du gouvernement dirigée aux 

activités de recherche et de développement pour attirer les investissements à 

forte intensité technologique. 

      Les mots clés : IDE, attractivité, l’économie chinoise, climat 

d’investissement. 


