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  أث� االس���ار األج��ي ال��اش� على ال��& االق�%اد$ ق�اس
  3ال�1��2 على ال�الة ال�%�0ة للف��ة م
 ت�ل�ل�ةدراسة  

 )٢٠١٥ – ١٩٩٠ (  
  د�9&ر / خال� ع�� ال���� حان�
 ع�� ال����

  ��3ی�ة ال@�وق  –م�رس االق�%اد وال�ال�ة العامة 3ال�عه� العالى لل�اس�ات وت>�&ل&ج�ا ال�عل&مات 

  ال�ق�مة :
ُ�ع� االس���ار األج��ي ال��اش� م� الق�ا�ا االق��اد�ة الهامة وال���اولة          

، م��  خاصةً و 123ٍل .� � في اآلونة األخ �ة، ح & ت�$اب" ال�ول ال�ام ة 
الس�ق>اب االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة إل ها ، إذ �ع��� م� أح� ال��7.ات 
األساس ة لل��< االق��ادA ، ح & ُ�$اه? االس���ار األج��ي ال��اش� في ت<س ع 

� ف، و.FلE  ال�$اه�ة في حل م12لة ال�>الة م� القاع�ة االس���ارCة في ال�ل� ال�ُ 
نقل وت<L � ال��K<ل<ج ا ال�7ی�ة ،  خالل خل" ف�صع�ل ج�ی�ة، وم$اه��ه في

وال�ع�ف على األسال O ال�7ی�ة ال���عة في اإلدارة وال��M ? واالت�ال وال�$<C"، م�ا 
  یTدA إلى اك�$اب الع�الة ال<�L ة ل�هارة أعلى وخ��ة أك��.

ال�غلO على الفV<ة ال�7ل ة ب �  في ك�ا أن ت�ف" االس���ار الى ال�ول ال�ام ة �$اع�
دائ�ا لFVب  �OV ال$عيوهFه هى م12لة م�� ال7ال ة لFلE ؛ واالس���ار  االدخار

االس���ار األج��ي إل ها م� خالل ته ^ة ال��اخ ال��اسO الAF �7ف\ على االس���ار 
  األج��ي، وتق��? ال�$ه الت وال7<اف\ لل�$���� األج��ي.

  
Dلة ال��E@م  :  

تFبFب حV? االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة ل��� ؛ رغ? ما ت��له في ال�7& م12لة  ت���ل
ت7<الت  م� االق��اد ال���A  هشه� ، ورغ��افي ال��< االق��ادA م� أه� ة  .�$اه? 
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؛إال أن م�اخ االس���ار في م��، والعق�ات وال��7�ات  ه 1ل ة مع ب�ا�ة ال�$ع � ات
األح�اث ال$ اس ة ال�ي تع�ضa لها م�� .ان االق��اد�ة وال$ اس ة وال�C�2ع ة واإلدارCة و 

لها أث� سل�ي على حV? االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة ال<اردة ل��� ل�رجة بل<غها ق �ة 
ی�ای� ،  ٢٥مل <ن دوالر O�$3 أح�اث ث<رة  ٤٨٢,٧ –ح & بلغa ن7<  ٢٠١١سل� ة عام 

ات ح & بلغa أعلى ورغ? ت�ف" تلE االس���ارات إلى م�� وت\ای� ح�Vها في 3عo الف�� 
؛  إال أنه ل?  ٢٠٠٧مل ار دوالر عام  ١١,٥٧٨,١٠٠ق �ة لها خالل ف��ة ال�راسة ب�7<

وهFا ما س �? تق  �ه ی�$�ى ت�7ی� م�p انع1اسها على ال��< االق��ادA في م�� ؛  
م� خالل تق  ? أث� ت�ف" االس���ار األج��ي ال��اش� على وذلE ودراس�ه في هFا ال�7& 

 . ق��ادA ال��< اال

:Dأه�اف ال��  
  االس���ار األج��ي ال��اش�.  م�7داتت�7ی� مVاالت وح<اف\ و  -  ١
دراسة أث� ت�ف" االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة على ال��< االق��ادA خالل ف��ة   – ٢

  ال�راسة.
ث�ة وsعo ال��غ �ات االق��اد�ة ال�T  االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة العالقة ب �دراسة   – ٣

. Aال�ادرات على ال��< االق��اد ، Aمع�ل ال�>الة ،ال<اردات ، االنف�اح االق��اد
  وال��u? خالل ف��ة ال�راسة.

اق��اح  3عo ال$ اسات لK ف ة اس�فادة االق��اد ال���A م� االس���ار االج��ى  – ٤
Aاب ة له وتفادV�اآلثار اال ? Mم� خالل تع Eال�ع<قات  ال��اش� أق�ى اس�فادة م��1ة وذل

  ال�ي ت7<ل دون ت7ق " اله�ف م�ه .

:Dأه��ة ال��  
تأتي أه� ة هFه ال�راسة م� خالل مع�فة أث� وحV? ودور االس���ارات األج�� ة       

ال��اش�ة على ال��< االق��ادA في م�� ، و الع<امل االق��اد�ة وال$ اس ة 
وال�C�2ع ة والقان<ن ة ال�Tث�ة في ت�ف" االس���ارات األج�� ة. ح & ت$اه? االس���ارات 

ة ال�قw في ال��خ�ات ال�7ل ة وال�ي �عاني م�ه األج�� ة و12sل .� � في تغ> 
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الع�ی� م� ال�ول ال�ام ة  وم�ها م�� ، ح & ت�عف ل�یها الق�رة على تع�^ة 
ا ، ول �$�ى ل�انع الق�ار في م�� م� ال��خ�ات ال�7ل ة ن�Mًا النuفاضال�خل ل�یه

مي وم� ث? مع�فة م�p تأث � ت�ف" االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة على االق��اد الق< 
  .وضع الx<u وال$ اسات ال�7ف\ة ل��ف" ال�\�C م� االس���ارات 

: Dف�وض ال��  
ی<ج� تأث � إ�Vابي لالس���ار األج��ي ال��اش� على مع�ل ال��<  - ١

  االق��ادA في م�� .
ی<ج� تأث � إ�Vابي لل�اتج ال�7لي اإلج�الي على االس���ار األج��ي  - ٢

 .ال��اش� 
٣ -  ��ار األج��ي ال��اش� على ال��غ �ات االق��اد�ة ی<ج� أث� إ�Vابي لالس�

 ال�Tث�ة في ال��< االق��ادA في م�� .
  

: Dح�ود ال��  
  . ج�ه<رCة م�� الع�s ةال��ود ال�Eان�ة : 

شه� ح & ٢٠١٥وح�ى عام  ١٩٩٠ف��ة ال�راسة ت��أ م� عام ال��ود الKمان�ة : 
االق��اد ال���A ت7<الت ه 1ل ة مع ب�ا�ة ال�$ع � ات وذلE مع ال�7<ل ن7< 

، .�ا شه�ت م�� 3عo األح�اث ال$ اس ة االق��اد ال�7 وتقل ل دور ال�ولة 
وما تالها م� أح�اث  ٢٠١١وال�ي م� أب�زها األح�اث ال�ي م�ت 3ال�الد م� عام 

سي واالق��ادA وsال�الي ت�ع1| سل�ًا أث�ت وما زالa تTث� على حالة االس�ق�ار ال$ ا
  .في م��على م�اخ االس���ار 

:Dم�هج ال��  
  ل�7ق " أه�اف هFا ال�7& س�$��uم:
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وأه� �ه وم�7داته ال��هج ال<صفي ال�7ل لي ل�><ر االس���ار األج��ي ال��اش�  _١
  خالل ف��ة ال�راسة . وح<اف\ه في م��

االس���ارات لق اس أث� ال��هج ال�7ل لي ال�Kي ال���2ل على األسال O الق اس ة _ ٢
؛ وذلE ب��اء ن�<ذج ق اسي ی�K<ن  م��األج�� ةال��اش�ة في ال��< االق��ادA في 

م� ال��غ � ال�ا3ع وه<�ج�الي ال�اتج ال�7لي ، وال��غ �ات ال�$�قلة وت���� 
م%ادر . �اتأخ�p تTث� في ال��< االق��ادAاالس���ارات األج�� ة ال��اش�ة ، وم�غ 

  ال��انات واإلح%اءات:
اع���ت ال�راسـة على ب�انات الالسل الKم��ة ال��@&رة ب&اس2ة ع�ة جهات 

  م�Sلفة . 
 .  ال��E ال�ولي -
  ال����p االق��ادA العال�ي ، تق��C ال��اف$ ة العال�ي .  -
 ال�<ح� .  يال�ق��C االق��ادA الع�s –جامعـة ال�ول الع�s ة  -
-  Aال��� A\.ال�� Eال��  . 
-  . x <uوزارة ال� 
 الVهاز ال��.\A لل�ع�^ـة العامة واإلح�اء .  -

: Dخ2ة ال��  
  أوًال : اإلUار ال��T$ وال�راسات الا3قة:

 اإلUار ال��T$ لالس���ار األج��ي ال��اش� : -١
 ماه ة االس���ار األج��ي ال��اش� . -
 على ال��< في الف�K االق��ادA .االس���ار األج��ي ال��اش� وأث�ه  -
 أه� ة االس���ار األج��ي ال��اش� وم�7داته . -

٢- . Dا3قة ذات العالقة �3&ض&ع ال�� ال�راسات ال
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  .ثان�ًا:  الق&ان�
 وال�@�0عات وم�اخ االس���ار في م%� 

  ثال�ًا : تق��[ م�اخ االس���ار في م%� وفقًا لل�\ش�ات ال�ول�ة .

 أه[ م\ش�اته .مفه&م م�اخ االس���ار و  -١
 تق��[ م�اخ االس���ار في م%� وفقًا لل�\ش�ات ال�ول�ة . - ٢

  . ٢٠١٥ – ١٩٩٠را3عًا : ت2&ر ت�ف1 االس���ارات األج���ة ال��اش�ة إلى م%� خالل الف��ة 

خامًا : ن�&ذج لق�اس أث� االس���ار األج��ي ال��اش� على ال��& االق�%اد$ 
  وeعd ال��غ��ات ذات العالقة .

  سادسًا : أه[ ال��ائج وال�&ص�ات . 

 $�Tار ال�Uا3قة واإل  :أوًال : ال�راسات ال

١ - Dا3قة ال��علقة �3&ض&ع ال��  ال�راسات ال
ه�اك الع�ی� م� ال�7<ث وال�راسات ال�ي ت�اولa ج<انO م�ع�دة م�        

م<ض<ع االس���ار االج��ي ال��اش� ب<صفه م<ض<عا ذو اه� ة خاصة لل�ل�ان 
ال��ق�مة وال�ام ة على ح� س<اء اال ن هFة ال�راسة م�uلفه .<نها ت��اول ال7الة 

م�هج  وصفي واخ�  ال���Cة دون مقارنات ب�ول اخ�A مع���ة في ذلE على
- ١٩٩٠ب��<ذج ت>� قي ق اسي .�ا أنها ت�� \ �73اثة الف��ة ال\م� ة ال�$��uمة (

) وف �ا �اتي م7اولة الس�ع�اض اه? تلE ال�راسات ال$ا3قة وال�ي لها  ٢٠١٥
  عالقة �3<ض<ع ال�راسة :

ي ب�
 االس���ار األج��ي  i) ١٩٩٢  Saltsدراسة ( - أ Eالع nاالرت�ا 
ع
 وال��& االق�%اد$ في العال[ ال�الD : ال��اش�

واع���ت ال�راسة على ت7ل ل م$�<p االس���ار األج��ي ال��اش� على مع�ل ن�< 
) دولة نام ة ، وت<صلa ال�راسة إلى أن ه�اك  ٧٥ال�اتج ال�7لي اإلج�الي ل( 
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ارت�اLًا ع1$ ًا ب � االس���ار األج��ي ال��اش� ومع�ل ن�< ال�اتج ال�7لي 
م ، .�ا ت<صلa ال�راسة إلى أن  ١٩٨٠ – ١٩٧٥ي في الف��ة ما ب � اإلج�ال

  ال��ائج ال�>� ق ة ال ت�ف" مع نC�Mة 3ع �ها .
  :  Chen 1995iiدراسة  - ب  

أن ن$�ة م$اه�ة اإلس���ار  ١٩٥٥واخ�ون فى دراس�ه? عام ” Chen”أوضح
 ١٩٨٤% عام ٠,٣األج��ى ال��اش� فى زCادة ال�ادرات ال� � ة أنها زادت م� 

% عام ١٧وما �ق�ب م�  ١٩٩٠% عام ١٢, و ١٩٨٨% عام ٥إلى اك�� م� 
وذلE  ١٩٩٣% م� ال�ادرات ال� � ة عام ٣٠ووصلa هFه ال�$�ة إلى  ١٩٩١
O�$3 ة ال��� ع م� ت<اف V الع�ی� م� ال�ق<مات أه�ها هى إت�اع ال� � إس��ات �

  أجل ال���ی�.
  :  Hong 1997iiiدراسة  -ج 
قام ب�راسة تاث � االس���ار االج��ي ال��اش� على ال��< االق��ادA في .<رCا  

 a7ة ال��اح� � له وأوضCل<ج ا وال�هارات االدار>�Kم� خالل تاث � نقل ال�
نVاح الVانO الK<رA في ت7ف \ ال��< االق��ادA م� خالل  ن�ائج ال�راسة

االس���ار االج��ي  ت�ف"اس�فادتة م� ال��K<ل<ج ا وال�هارات االدارCة 3ف�ل 
  .ال��اش�

  :Thomsen 1999ivدراسة  - ٤
3ال�>� " على دول اآلس ان فق� أوضa7 أن خ��ة دول اآلس ان في االس���ار  

االج��ي ال��اش� أ�ه�ت نVاحا في ال�اأی� اإل�Vابي على زCادة صادرتها األم� 
  الAF أدp ل�7وث ال��< االق��ادA في تلE ال�ول.

  :v) ٢٠٠١دراسة ( �0�9ة ف�حي  -  د
ال�ول ال�ام ة مع دراسة مقارنة ب � (أه� ة االس���ار األج��ي ال��اش� في  

ح & ر.\ت ال�اح�ة خاصة في ال�راسة ال�قارنة على أه� ة  الV\ائ� و ت<ن| ) 
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االس���ار األج��ي ال��اش� واك�فa ب�راسة آثاره على م�p ام��اص ال�>الة  
ك�ا ب �a م� خالل ن�ائج نف| ال�راسة دور ال��اخ  وعلى م \ان ال��ف<عات ، 

  ي ت�ف" االس���ار األج��ي ال��اش� إلى ال�ول� �. االس���ارA ف
  :vi)  ٢٠٠٣دراسة ( رج� إب�اه�[ إس�اع�ل إس�اع�ل  -  هـ
( إLار مق��ح ل$ اسات جFب ال�2.ات م�ع��ة ال�V$ ات لالس���ار في م��  

إذ ت<صل ال�اح& إلى تق��? إLار مق��ح  ) ،  في ض<ء ال��غ �ات العال� ة 
�ع�دة ال�V$ ات لالس���ار في م�� م� خالل ل$ اسات جFب ال�2.ات م

ال�راسة ال� �ان ة ال�ي قام بها ع� أه? ع<امل الFVب و م2اكل االس���ار ال�ي 
3ع�ما أشار إلى تs�Vة .ل م�   ٢٠٠٢ت<اجه هFه ال�2.ات في م�� ح�ى عام 

  ك<رCا الs>�V ة و ال� � في جFب ال�2.ات م�ع�دة ال�V$ ات .

�ح دراسة (معاو0ة أح�� -و ٢٠٠٩ (vii :  

الس���ار األج��ي ال��اش� وأث�ه على ال��< وال�Kامل االق��ادV�3 Aل| ا( 
  )ة الع�s ج ال�عاون ل�ول الuل

aار األج��ي ال��اش� وال��<  � العالقة ب ان ال�ارسة إلى ب ه�ف��االس�
االق��ادA م� جهة وعالقة االس���ار األج��ي ال��اش� وال�Kامل االق��ادA م� 

.هFه ال�ارسة ت���u وت7لل ال2<اه� Vي جهة أخ�p في دول مVل| ال�عاون الuل
دولة  ة؛�ال$ع<د ة لع�sال��علقة 3االس���ار ال��اش� في سa دول( ال��لKة ا

) ، ه�فa هFه �Cوال�Ca  �7ال���7ة؛ سل>�ة ع�ان؛ ق>�؛ الK<  ة ع�sاإلمارات ال
االس���ار  ة ال�ارسة إلى اخ��ار إلى أA م�p اس�>اعa هFه ال�ول أن ت�رك أه�

 |ی ال��< وال�Kامل االق��ادA و.FلE ما هي ال�قا ة األج��ي ال��اش� في ع�ل
االس���ار  ع جFب راس ال�ال ألج��ي وتV2 3غ�ضال�ي �Lقa  اسات وال$

  األج��ي ال��اش�.
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  Osinubi،viii  ٢٠١٠دراسة  -ل
) ،ه�فa ال�راسة إلى اV  �C (االس���ار االج��ي الuاص وال��< االق��ادA في ن

. اV  �C االس���ار األج��ي الuاص على ال��< االق��ادA في ن � تأث ة أه� ان ب
ال�راسة ه< أن االس���ار األج��ي الuاص  ها ال��ائج ال�ي ت<صلa إل � وم� ب

 " صافي ال�ادرات في ت7ق <ب�� Vابي�واالس���ار ال�7لي ارت�>a 123ل إ
 � .� Vابي���  ، وأن الق>اع الuاص األج��ي له تأث اV  �C ال��< االق��ادA في ن

. و أن االس���ار األج��ي اV  �C على مع�ل ن�< ال�اتج ال�7لي اإلج�الي في ن
  العامة. اسة تVاهلها في الق�ارات ال��علقة 3ال$ ��1� الuاص ال

  اإلUار ال��T$ لالس���ار األج��ي ال��اش� وعالق�ه 3ال��& االق�%اد$ - ٢

�M7ى م<ض<ع االسـ���ار األج��ـي ال��اشـ� 3اه��ـاٍم .� ـ� مـ� ق�ـل صـانعي   
م�ـ�ًرا هامـًا الق�ار، وفي م�uلف أن7اء العال?. ح & ُ�ع� االس���ار األج��ي ال��اشـ� 

 Oـــة، ح ـــ& یلعـــ sـــل، خاصـــًة فـــي الـــ�ول ال�ام ـــة وم�هـــا الـــ�ول الع�C>مــ� م�ـــادر ال��
ـــة ال��ـــ< االق��ـــادA فـــي هـــFه  ـــا فـــي دفـــع عVل ـــي ال��اشـــ� دوًرا هاًم االســـ���ار األج��

  ال�ول.

  االس���ار األج��ي ال��اش�: ماه�ة -أ 
نه ع�ارة ع� 3أتعّ�دت ال�فاه ? لالس���ار األج��ي ال��اش�، ح & ُعّ�ف 

تC>7الت مال ة ت�د م� الuارج في ص<رة �L ع ة أو في ص<رة نق��ة له�ف إقامة 
  ixم�2وع إن�اجي ، ت$<Cقي ، إدارA في األم� ال><Cل .

  أما ال��E ال�ولي فق� ع�ف االس���ار األج��ي ال��اش� على أنه :
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ي اس���ار �ق<م على أساس ال�2ار.ة في اإلدارة في م�2وع ی�? ت2غ له ف
  دولة أخ�p غ � ال�ولة األم على أن �1<ن لل�$���� ح�ة م� ال�لK ة ت� ح له

  x% م� الق<ة ال��<�C ة لإلدارة  ١٠ 

ك�ا ٌ�ع�ف 3أنه ح�ة ثاب�ة لل�$���� ال�ق ? في اق��اد دولة أخ�p ، ووفقًا 
 Eار م�اش�ًا ح � ���ل��لل�ع ار الAF وضعه ص��وق ال�ق� ال�ولي �1<ن االس�

 ���% أو أك�� م� أسه? رأس مال إح�p ال�Tس$ات األع�ال ،  ١٠األج��ي ال�$�
وم� ع�د األص<ات ف ها ، وتK<ن هFه ال�7ةكاف ة عادة إلع>اء ال�$���� رأ�ه في 

  xiإدارة ال�Tس$ة .

 United(( األن�Kاد ) َعّ�ف تق��C مTت�� األم? ال���7ة لل�Vارة وال��� ة 
Nation Conference on Trade and Development ار األج��ي��) االس�

���� أم�ه وCع1| م�فعة وس >�ة دائ�� � االس���ار الAF  ذلE ال��اش�، على أنه 
%  ١٠لل�$���� األج��ي م� خالل الق<ة ال��<�C ة ال�ي تع1$ها ح�ة ال تقل ع� 

  xiiم� ال��2وع .

  أث� االس���ار األج��ي ال��اش� على ال��& في الف>� االق�%اد$: -ب 
ـــ� االسـ�ـ�ـ�ـــارات األجـ�ـ�ـ ـــة یـعـ�ـ�ـــ� مـ7ـــ<ًرا هـامـــًا، و فـ ـــ�ا یلــي    إّن الVـــ�وp مـ

ســـ �? عـــ�ض وجهـــة نMـــ� .ـــًال مـــ� الفKـــ� الKالســـ 1ي والفKـــ� ال� <.الســـ 1ي فـــي هـــFا 
  ال�u<ص.

  الف>� ال>الس�Eي :  -
ُ�ع� االس���ار األج��ي ال��اش� وس لة ل�<ج ـه ال�ـ�خ�ات إلـى االسـ���ار فـي   

ــــــا للفKــــــ� الKالســــــ 1ي، وأّن ال�قــــــ�م  الــــــ�ول ال�ام ــــــة ال��ــــــ فة لهــــــFه االســــــ���ارات وفًق
ال��K<ل<جي الV� AFل�ه االسـ���ار األج��ـي ال��اشـ� یلعـO دوًرا هاًمـا فـي ال�ـأث � علـى 
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ـــ�ة ال�ـــي �Vل�هـــا االســـ���ار  ـــا الع�ی ـــ�غ? مـــ� ال�\ا� ـــى ال معـــ�ل ال��ـــ< االق��ـــادA. وعل
اك اخـــ�الف فـــي وجهـــات ال�Mـــ� لـــ�p الKالســـ 1  � مـــ� األج��ـــي ال��اشـــ�، إّال أّن ه�ـــ

ح & تأث �ه علـى معـ�ل ال��ـ< االق��ـادA. ح ـ& یـ�p الـ�عo أّن االسـ���ار األج��ـي 
ال��اشــــ� یــــTث� إ�Vا3ًــــا علــــى ال��ـــــ< االق��ــــادA، إذا وّفــــ�ت ال�ولــــة ال��ــــ فة ال� ^ـــــة 

  . xiiiاالس���ارCة ال��اس�ة وال�ق<مات الالزمة ل3FVه

  �Eي :الف>� ال��&9الس -
ی�p الف�K ال� <.الس 1ي ان العالقة ب � اإلس���ار األج��ى ال��اش� وال��<   

س<ان), فق� أوضح  -اإلق��ادp ت��ح فى ع�د م� ال��اذج م�ها ن�<ذج (س<ل<
أن تأث � اإلس���ار األج��ى ال��اش� على ال��< اإلق��ادp م�7ود  Solowس<ل< 
جل الق� � وCق��� دوره على م$�<p ال�خل, تار.ًا مع�ل ال��< فى األجل فى األ

ال><Cل دون تغ  �, ورغ? م�7ود�ة ال�أث � فى األجل الق� � فى �ل ت�اقw مع�ل 
 pالعائ� على رأس ال�ال ال�ادphysical capital فق� أشار س<ل< إلى دور ,

اإلضافة إلى ال�Tث�ات الuارج ة اإلس���ار األج��ى ال��اش� فى تعM ? ع<ائ� اإلن�اج 3
ال�<ج�ة وال�ى تTدp إلى تعM ? ع<ائ� اإلن�اج ة 3فعل ال��K<ل<ج ا ال�7ی�ة ال��اح�ة 

  له.
  أما ع� عالقة اإلس���ار األج��ى ال��اش� وال��< اإلق��ادp فى �ل ن�<ذج 

إلى  ١٩٩٢عام  Firebaughم� خاللهFا ال��<ذج  �2 �دومار ), ح &  -( هارود
Cأن ز pFال12ل الsلى وKار ال��ادة اإلس���ار األج��ى ال��اش� یTدp إلى زCادة اإلس�

یTدp إلى إرتفاع ال��< اإلق��ادp فى ال�ول ال�� فة, وsال�إلى فه< أشار ض��ا إلى 
  العالقة ال�Kامل ة ب � اإلس���ار األج��ى ال��اش� واإلس���ار ال�7لى.

عى والpF ق�� 3ه إك�2اف �Lق إن�اج ة إلى ال�غ � الف�ى ال>�  Harrodك�ا أشار 
ج�ی�ة فى دالة اإلن�اج وsال�إلى فإن هFا �ع� اه��ام 3اإلس���ار األج��ى ال��اش� وما 

  .xiv��اح�ه م� ت�K<ل<ج ا م�ق�مة ت$اه? فى زCادة ان�اج ة ع�اص� اإلن�اج
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  أه��ة االس���ار األج��ي ال��اش�:- ج 
 ة .��p في اق��ادات ال�ول ی��ّ�ع االس���ار األج��ي ال��اش� 3أه�  

  م� أه�ها :  ال�� فة، ح & أّن له آثار إ�Vاب ة ع�ی�ة

االس���ار ) ح & أن االس���ار األج��ي  –ال�$اه�ة في س� فV<ة ( االدخار  -
ال��اش� ه< أح� أه? ال��ادر الuارج ة ل��<Cل ال��� ة 3ال�ول ال�ام ة و�Cف<ق على 

ها م� أع�اء ت�<Cل ة م���لة في ش�و² االق�اض ال��ادر األخ�p .الق�وض وما ی��ع
ال�7Vفة ، .�ا ی�ف<ق على ال�ع<نات وال�ي تع��� أوًال وأخ �ًا على العالقات ال$ اس ة 

  xvب � ال�ول ال�ان7ة وال��لق ة .

یلعO دوًرا هاًما في خل" ف�ص ع�ل ج�ی�ة، وsال�الي ال�7 م� م12لة ال�>الة،  -
  . وم�ها م�� 1ٍل .� � في ال�ول ال�ام ةوال�ي ُتع��� �اه�ة م���2ة 23

یTث� االس���ار األج��ي ال��اش� على م \ان ال��ف<عات م� خالل ت�ف" رؤوس  -
األم<ال األج�� ة، مّ�ا �Vعله م��ًرا ج ً�ا لل�7<ل على الع�الت ال�ع�ة وزCادة 

  .xviرأس ال�ال ال�ادA في ال�ول ال�� فة

ال��اش� في ت�� ة ق>اع ال���ی� والAF �ع��� ك�ا �$اه? االس���ار األج��ي   -
، و�C\C االه��ام 3ال�7<ث وال�><�C في وم�ها م�� حاجة ماّسة ع�� ال�ول ال�ام ة

ال�� فة، 3اإلضافة إلى أنه �$اه? في زCادة اإلن�اج ة واإلن�اج م�ا یTدA إلى ال�ول 
ت7$ � م$�<p زCادة ال�خل الق<مي، وم� ثّ? زCادة م�<سx دخل الف�د، وsال�الي 

  . xviiال�فاه ة

-  pFال12ل الsار فى ال�ول ال�� فة و��ال�$اه�ة فى س� فV<ة اإلدخار اإلس�
�$اه? فى ت�ف F اإلس���ارات ال�>ل<sة �3ا یTدp إلى زCادة ال��C>K ال�أس�إلى خاصة 
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 ?Vح wارج ة وتقلuإع��اد ال�ول ال�ام ة على ال��ی<ن ة ال w فى �ل تقل
  .xviiiإل ها ال�$اع�ات الuارج ة

ُ�$اه? االس���ار األج��ي ال��اش� في نقل ال��K<ل<ج ا ال��ق�مة وال�هارات اإلدارCة  -
ال�7ی�ة لل�ول ال�� فة، وال�ي لها دور .� � في ت><�C مهارة الع�ال ورفع .فاءة 
اإلن�اج؛ نMً�ا ل��uة ال�2.ات األج�� ة 3ال�2ا² االق��ادA ومع�ف�ها ال<اسعة لف�<ن 

  . C>$�xix"اإلن�اج وال

وCع��� االس���ار أح� م1<نات ال>لO الفعال وCع�ي ب�$اLة اإلضافة إلى ال��وة  -
ال���اك�ة، ح � TدA إلى زCادة أو ال�7افMة على رأس ال�ال وsال�الي �ق<م 3ال�ور 

Oال��\ای�  ال�ئ $ي في م<اجهة ال>لxx  

  م��دات االس���ار األج��ي ال��اش�: -د 
 لسیاسیةوا یةدالقتصاا عضاوألوا ��وفلا لمجمرالستثماا دداتبمحدیقص

 روعلمشا حنجارصفيفرثؤتأن  نلتيیمكا ،ئیةراإلجا كلذكو سساتیةؤلموا الجتماعیةوا
  . لةمعینةأو دو قة²فيمنرA الستثماا
  ال���دات األساس�ة ل��ب االس���ار : -١

  لسیاسي:ا ارر الستقام�� ت&اف�   - أ 
حتى . رالستثماا علیهفقویتو ،نه عءالستغناا نساسیاالیمكأ ار²شریعتبح & 
 رار الستقا بغیا�ل  فيرالستثماا نالیمك،اً ر كبیرقعلالستثماولمتا ردودلما نكاو�ن 

ف<ج<د ب ^ة م$�ق�ة وآم�ة ُتع� م� الع<امل الVاذ3ة لالس���ار األج��ي ، لسیاسي ا
ال��اش�؛ وذلE ألّن ال�$�����C األجانO ال �ق�ل<ن 3ال�uا�Lة ب�ؤوس أم<اله? في 

  �ق�ار ق� تTدA به? إلى الu$ارة.االس مب ^ة تّ�$? 3ع�
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  : د$القتصاا ارر الستق.اب
 حلمالئمةلنجاا رصلفا رفیوتو ،لكليا دالقتصاا تناوازتقفيتحقیلیتمثو
  رلالستثمادAالقتصاا خلمنااعلىال�Tث�ةیةدالقتصاا تراشؤلما، وم� أه? رالستثماا

 :اإلس�ق�ار ال�الى على م�&� اإلق�%اد ال>لىما ی�عل1 3 -
 م،لتضخا دلفيمعملتحكا ت،عاوفدلما نزامیوازن تلل�ولة ولعامة ا نةزوالما <ازن ك�
م� أه? ال�Tش�ات اإلق��اد�ة الKل ة ال��ورCة لFVب  7 �ُ ع�رفلصا رسعرار ستقا

ال�\�C م� اإلس���ارات, وTCث� مع�ل ال��ف األج��ى على ت�ف" اإلس���ار م� 
  ناح � �:

7ل ة فى ال�ل� ال�� فة والpF یTدp ت���ل فى إنuفاض ق �ة الع�لة ال� ولى:األ 
إلى إنuفاض الق �ة ال7ق ق ة ل�Kال ف ال��2وع م�ا �7ف\ ال�$���� األج��ى إلى 
م\�C م� اإلس���ارات, ح & أن تuف o ق �ة الع�لة تV2ع على إعادة إس���ار 

رsاح ال�2.ات ب�ًال م� تC>7لها للuارج, ح & ت�7ق" م \ة ت�اف$ ة سع�Cة ت$هل أ
���ی� ول�K مع إس���ار إنuفاض ق �ة الع�لة ال�7ل ة ق� ت��اجع ع�ل ة ال

ال�2.ات األج�� ة ع� اإلس���ار فى ال�ل� ال�� ف ن� Vة إس���ار اإلنuفاض 
  xxiوت�ه<ر سع� ال��ف إلنع1اس ذلE على ق �ة ال�C>7الت للuارج.

وهى ت�عل" p��3 إس�ق�ار سع� ال��ف فى ال�ل� ال�� ف ح & أن  ال�ان�ة:
إس�ق�ار سع� ال��ف یTدp إلى إس�ق�ار ح� لة األرsاح ال�7<لة إلى الuارج 

  ن یTدp إلى م\�C م� اإلس���ارات فى ال�ولة ال�� فة.أوهFا م� شأنه 
  . xxiiدةلفائا دلمعو 
  

 : لمضیفةا دولل�Uف ا نلمنتهجةما یةدالقتصاا ات لسیاسما ی�عل1 3ا -
 سیاسة،یبیةرلضا لسیاسةا ،جیةرلخاا رةلتجاا سیاسة ،یةرالستثماا تلسیاساكا
  .xxiiiیلیةولتما لسیاسةا ،لخصخصةا
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  ال���دات ال�>��ل�ة ل��ب االس���ار األج��ي ال��اش� : – ٢
  ح�[ ال&ق ال��لى :أ ـ 

وحV? ال$<ق ال�7لى ���1 ق اسه م� خالل حV? ال$1ان و.FلE حV? اإلن�اج, 
 ?V7م� اإلس�فادة م� وف<رات ال �C���فKل�ا إت$ع حV? ال$<ق زادت ف�ص ال�$�
ال�K � ولFا فإن ال�2.ات األج�� ة غال�ًا ما ت�.\ ن2اLها فى ال��اL" ال�ى ی�� \ 

  .س1انها 3ارتفاع حV? ال�خ<ل ال��احة لإلنفاق 
  والع�الة ال�اه�ة : ت&اف� ال�&ارد ال��2ع�ة -ب

�ع��� ت<اف� ال�<ارد ال>� ع ة م� أه? م�7دات اإلس���ار األج��ى فى ال�ل� 
ال�� فة م�ل ال�<اد الuام وال���Vات ال\راع ة , وال�عادن و.FلE فإن ال�<ارد 
 ال>� ع ة م� ال���1 أن ت�فى على ال�ول ال�� فة م \ة ن$� ة خاصة ال�ول

  ال�ام ة وذلE لFVب ال�\�C م� اإلس���ارات األج�� ة ال��اش�ة .
ن ال�<قع الpF ت��ج 3ه ال$لعة ی��7د ب<ف�ة ال�<ارد س<اء م� ح & ال�<اد ح & أ

مادة  تج��اوُ ل�<ن <م ت<ج� ح �الuام والع�الة ال�اه�ة، على س� ل ال��ال م�اج? األ
 a $.>فإنال� EلF. ادر ال>اقة ال�خ �ةت<ج� م قام ح &ل�<ن <م تُ م�انع األ� 

.�Vال$�1 وال�� Oوأ��ًا فإن م�انع ال$�1 ُت�2أ 3الق�ب م� حق<ل ق� ،  
  ال���ة األساس�ة: - ج 

م� ، وُتع� ال ساس ة الع�<د الفق�p ألp ن2ا² إق��ادp ناجح وفعَ ال�� ة األت��ل 
وسائل  �><ر فى، فالالع<امل ال�ى تFVب م\�C م� اإلس���ارات األج�� ة ال��اش�ة 

ال�قل وال�<اصالت یTدp إلى تuف o تKال ف ال�عامالت ال����لة فى تKال ف 
ال�قلف<ج<د ب� ة أساس ة �$اه? في تuف o ال�Kال ف، وsال�الي زCادة أرsاح 

<اجه صع<sات في اج�Fابها ال�$����. فال�ول ال�ي ت��لE ب� ة ت�7 ة ضع فة ق� تُ 
  . xxivلV7? .� � م� االس���ارات األج�� ة
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.�ا أن وسائل اإلت�االت ال�7ی�ة ت<ف� ات�ال م�اش� وس�Cع ب � ف�وع  
ت<اف� و.FلE ال�2.ات فى ال�ل�ان ال�� فة وال�2.ات األم فى ال�ل�ان ال��ق�مة, 

قاع�ة ت�K<ل<ج ة ق<Cة ت$اع� على إس� عاب ال��K<ل<ج ا ال��اح�ة لإلس���ار 
ن ال�$���� األج��ى ح �ها TCدp إلى م\�C م� اإلس���ارات ألو األج��ى ال��اش�, 

ی�" فى ق�رات الع�الة ال��رsة وال�اه�ة على إس� عاب ال��K<ل<ج ا ال�7ی�ة 
  ال��اح�ة لإلس���ار.

  ال���دات القان&ن�ة وال�@�0ع�ة وال����0ة:د ـ 
وم� أه? ال��7دات ع�ل ة إس�ق�ار ال�C�2عات ال�ى ت17? ع�ل اإلس���ار األج��ى 

ف ح & أن ع�ل ة ال�C�2عات ت<ضح م�p اه��ام ال�ولة ال��اش� فى ال�ل� ال�� 
ال�� فة FV3ب ال�\�C م� اإلس���ارات م� خالل تق��? م\�C م� ال7<اف\ 
 �C\وال�$ه الت اإلج�ائ ة ح & أن ال7<اف\ ال�ال ة فى ال�ل� ال�� فة ���1 أن ت

 ة ت�7د ال�\ا�ا ال�<ع ة لإلس���ار ال�7لى واألج��ى. .FلE فإن ال�C�2عات القان<ن
م�p الق�رةعلى الق�اء على اإلح�Kارات ف �ا ی�عل" �3لK ة ال�ولة س<اء 3ال�$�ة 

  و ال��<ك.ألل��2وعات 
وم� ال���1 ا��ًا أن تTث� اإلصالحات ال�C�2ع ة على ن$�ة م$اه�ة اإلس���ار 

ل��2وعات القائ�ة فى ال�ولة و.FلE درجة الC�7ة فى ال�<� ف , ااألج��ى فى 
  .xxvة ال�$���� األج��ى فى تC>7ل أرsاحه إلى الuارجوعلى م�p ق�ر 

  ثان�ًا:  الق&ان�
 وال�@�0عات وم�اخ االس���ار في م%� :

  :xxviأه[ الق&ان�
 وال�@�0عات الSاصة ب��ف�K االس���ارات في م%�   -١
  ١٩٧٤ ل�ة ٤٣ القان&ن�ق[ - أ 

 رق? القان<ن  ص�ور م�F االنف�اح س اسة اس�هل ق� ال���A  االق��اد أن م� 3ال�غ?
 م� ی��ح والAF ال�7ة، وال��اL" الع�sي ال�ال اس���ار شأن في  1971ل$�ة  ٦٥
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 ال�7ة ال��اL" وفى الع�sي ال�ال رأس على وح<اف\ه ق�� االس���ار� ق ع�<انهانه
. xفق  

 ص�ور مع 1974 عام جاءت ال�Vی�ة االق��اد�ة ال7ق ق ة لل$ اسة ال��ا�ة أن إال
 ال�ي ال�C�2عات أه? 1974 ل$�ة 43 اع��ار القان<ن  ���1 لFلE . 43 رق? القان<ن 
 ال�7<ل ب�ا�ة ���ل فه< م��، لالس���ار في ال��p 3ع �ة ال�<جهات ب<ض<ح ح�دت

 ال��خل م� وال�7 ال$<ق ، آل ات 3اتVاه الق<مي االق��اد إدارة م�هج في األساسي
ل$�ة  32 رق? 3القان<ن  القان<ن  هFا عّ�ل ق�و  .االق��ادA ال�2ا² في ال17<مي
1977  AFار أتاح ال�� واألج��ي، الع�sي لالس���ار ال���<حة ال�\ا�ا ال�7لي لالس�

 االس���ار هFا م2ار.ة واش��ا² ال�7لي، االس���ار على األن2>ة ق�� 3عo مع
  .األخ�p  األن2>ة 3عo في األج��ي أو الع�sي االس���ار مع
    :١٩٨١ ل�ة ١٥٩ القان&ن  -ب 

 ال���A  ال�ال رأس شVعa ال�ي الق<ان � أه? م� 1981 ل$�ة 159 القان<ن  وCع�
 3اإلعفاءات وال���ع ، 1974 ل$�ة 43 القان<ن  ح�دها ال�ي في ال�Vاالت لالس���ار

 ف �ا واألج��ي الع�sي ال�ال ل�أس القان<ن  في عل ها واالس���اءات ال���<ص وال�\ا�ا
 .م��A  ب�أس�ال ال��2وعان  �L O$73 عي أم� وه<  .األرsاح تC>7ل ع�ا

EلFsفق� و  pا ساوFب � القان<ن  ه ��� الح1امه وفقا ش�.ة ی�2ئ الAF ال���A  ال�$�
 ی���ع الAF ال�$���� وs � أج�� ا، م1<نا ی���� أن دون  كامل ال�ال م��A  ب�أس
 س اسة اس��uم ق� القان<ن  هFا أن وCالح¾ 1974  ل$�ة43  رق? القان<ن  �3\ا�ا

 االق��اد�ة لل$ اسة ال�<جه العام إLار في االس���ار ل�V2 ع ال���C ة اإلعفاءات
 ال���مج و�عفاء ال�2.ة وم$اه� ها، ال���مVة ال�2.ات إعفاء تق�ر ح & ال���Cة،

  .O�$3 االن�ماج ت$�7" ال�ي وال�س<م ال��ائO ج� ع م� ال�اتVة ال�2.ة أو ف ها
  : ١٩٩٧ل�ة  ٨رق[  قان&ن ض�انات وح&افK االس���ار - ج 
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ال�<ح�  القان<ن  3اع��اره 1997 ل$�ة 8 رق? االس���ار وح<اف\ ض�انات قان<ن  ص�ر
 اس�ه�فa وال�ي ال��1لة الق�ارات م� ع�د ص�ور ذلE وتال  .م�� في لالس���ار

 وح<اف\ ��3انات ال����عة ال�Vاالت إلى ومVاالت أن2>ة أساس ة إضافة �3<رة
  القان<ن .

  : ٢٠١٥ل�ة 17 رق[ االس���ار قان&ن  –د 
فـي  وال�$ـاواة  وال���ـفة العادلـة 3ال�عاملـة م�ـ� فـي ال�قامـة االسـ���ارات ج� ـع ت��ع

 اإلدارA  الVهــاز وحـ�ات اسـ���اء مـع واألج��ـي ال�7لـى ال�$ـ�����C كافـة بـ � ال�عاملـة
 ال��2وعات وت�لE إن2اء، في ال�$���� وح" لل�ولة ال��ل<.ة ال�2.ات و.افة  لل�ولة
 ال�ولـة وال�ـ\ام ال��ـف ة، هـFه ناتج وتC>7ل وت�ف �ها ق <د وتC>7لها دون  أرsاحه وج�ي

 أو غــ¿ علــى ب�ــاءً  ال�قــام االســ���ار ل ���ــع وأنــه ت��مهــا  ال�ــي العقــ<د ونفــاذ 3ــاح��ام
 ال�2ـــــ�وعات حـــــ" .173ـــــ? ق�ـــــائي ذلـــــE إث�ـــــات و1Cـــــ<ن  3ال�7ا�ـــــة ف$ـــــاد أو تـــــ�ل |

 وعـ�م ال�$ـ�<ردی� سVل في لق �ها ال7اجة دون  إل ه ما ت�7اج اس� �اد في االس���ارCة
 3ـأم� إال ال2ـ�.ات علـى اإلدارA  الV7ـ\ أو ال�7اسـة فـ�ض  أو ال�2.ات تأم ? ج<از

 یـ�فع عـادل تعـ<oC مقابـل العامـة لل��فعـة إال ال�لK ـة ن\ع �V<ز وال ق�ائي ح1? أو
 ال��ـ\وع لل�ـال االق��ـاد�ة الق �ـة  �عـادل 3أنه�ا العادل ال�ع<oC ق �ة وت7 � مق�ما،ً 
 العامـة  اله ^ـة إلـ\ام علـى عـالوة القـ�ار، صـ�ور علـى ال$ـاب" ال ـ<م فـي ملK �ـه

  االسـ���ارA  ال�2ـ�وع ل�\اولـة وال�عل<مـات واإلح�ـائ ات ال� انـات ب�ـ<ف � لالسـ���ار
 تف�ـ ل ة u3ـ�ائx كاملـة ب انـات قاعـ�ة 3إن2ـاء لالسـ���ار العامـة اله ^ة وق ام ل�2اLه،

 لالسـ���ار ال��احـة واالراضـى العقـارات كافـة عل هـا م7ـ�دا ال�Vه<رCـة  م$ـ�<p  علـى
 ل>� ع�ها ال�الئ�ة االس���ارCة واألن2>ة ال�ق�ی�A  وال$ع�  وال�$احة ال�<قع وت����

 ك� �ة. أخ�p  وم<اد 
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  :تق��[ م�اخ االس���ار األج��ي ال��اش� ل�%� وفقًا ل�عd ال�\ش�ات ال�ول�ة – ٢
  ( أ) مفه&م م�اخ االس���ار : 

�ع�ف 3أنه م�V<عة ال�Mوف وال$ اسات وال�Tس$ات االق��اد�ة وال$ اس ة ال�ي 
  . xxviiتTث� في ثقة ال�$���� وتق�عه ب�<ج ه اس���اراته إلى بل� مع � 

أو على ح$O تع� � ال�Tس$ة الع�s ة ل��ان االس���ار " م�Vل األوضاع 
واالج��اع ة واألم� ة والقان<ن ة واإلدارCة ال�ي ت12ل وال�Mوف ال$ اس ة واالق��اد�ة 

  .xxviiiال�x 7 الAF تA�V ف ه الع�ل ة االس���ارCة 
  و�sاًء على ما تق�م فإن م�اخ االس���ار ی�K<ن م� الع�اص� األساس ة ال�ال ة 
( ال��اح االق��ادA ، ال��اخ ال$ اسي واألم�ي ، ال��اخ القان<ني وال�C�2عي ، ال��اخ 

    ي واالج��اعي ).ال�قاف
  (ب) م�اخ االس���ار وأه[ مع&قات االس���ار األج��ي ال��اش� في م%�  :

  :  ال��اخ االق�%اد$ وأه[ مع&قاته -
 Aار��ت��اف� م�V<عة م� الع<امل وال�Tش�ات االق��اد�ة ل��7ی� ال��اخ االس�

  وم�p ج3Fه لالس���ارات في م�� وم�ها على س� ل ال��ال :
- ]Sب  مع�ل ال��FبF3ال� ?uخالل ف��ة ال�راسة 3ال�� ?uمع�الت ال�� a�$ات :

، ث?  ١٩٩٤% عام ٨، ث? بلغ ن7<  ١٩٩١% عام  ٢٠ح & بلغ ن7<  
%  ١٨,٣، ث? ارتفع م�ة أخ�p إلى ن7<  ٢٠٠٠% عام  ٢,٧انuفo إلى ن7< 

% عام  ٢٥، ث? ارتفع مع�ل ال��u? إلى أرقام ق اس ة إلى ن7<  ٢٠٠٨عام 
٢٠١٦ xxix    .    

: ح & تFبFبa أسعار ال��ف خالل ف��ة ال�راسة ح & بلغ سع� أسعار ال%�ف  -
ج� ه  ٦ج� ه ، ث? ارتفع إلى ن7<  ١,٥٥ص�ف ال�V ه ال���A أمام ال�والر ن7<

ث? شه� ع�ة  ٢٠١٥ج� ه في ب�ا�ة عام  ٧,٧، ث? ارتفع إلى ن7<  ٢٠٠٤عام 
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� ه 3ال��<ك في نها�ة ج ٢٠ارتفاعات وخاصة في ال$<ق ال�<ازCة ح�ى بلغ ن7< 
 .   xxx ٢٠١٦عام 

: ح & ات$? �3ع�الت عV\ م�تفعة خالل ف��ة ال�راسة   ع�K ال�&ازنة ال�%�0ة -
/  ٢٠٠٠% للعام ال�الي  ١٢على ال�7< ال�الي :ح & بلغ عV\ ال�<ازنة ن7< 

، ث?  ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢% للعام ال�الي  ٦,٨، ث? انuفo إلى ن7<  ٢٠٠١
،  ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤% في العام ال�الي  p١٤ إلى ن7< مال�& أن ارتفع م�ة أخ� 

% في   ١١,٥، ث? بلغ ن7<  ٢٠١٣/  ٢٠١٢% للعام ال�الي  ١٣,٦وsلغ ن7< 
وذلE .�$�ة م� ال�اتج ال�7لي اإلج�الي ل�لE  ٢٠١٦/  ٢٠١٥العام ال�الي 

 ، وتع� هFه ال�$�ة م�تفعة 3ال�$�ة ل��<سx ال�ع�الت العال� ة .xxxiال$�<ات 
: على ال�غ? م� ال<ف�ة ال�$� ة لع���   فة الع�الة واف�قاد ال�هارةارتفاع ت>ل -

الع�ل في م�� ؛ فإن الق<اع� الuاصة 3ال�ع  � وت�ك ال�uمة ت��ل تKلفة م�تفعة 
ن$� ًا م�ا �قلل م� اس�ق�ال االس���ارات األج�� ة ال�اح�ة ع� الع�الة ال�خ �ة 

 .xxxiiخاصة في ال��اعات .� فة الع�ل 
  سي واألم�ي :ال��اخ ال�ا -

عانa م�� م� حالة ع�م االس�ق�ار ال$ اسي واألم�ي ن� Vة األح�اث ال$ اس ة 
، م� .ان له أث�  ٢٠١٣ی<ن <  ٣٠، وأح�اث  ٢٠١١ی�ای�  ٢٥ال�ي أعق�a ث<رة 

واضح على خ�وج الع�ی� م� االس���ارات األج�� ة في تلE الف��ة ، وال�أث � 
 ة ال��اش�ة إلى م�� ح & انuف�a ال$ل�ي على ت�ف" االس���ارات األج��

مل <ن دوالر عام  ٤٨٢,٧ –االس���ارات األج�� ة 123ل .� � وصل إلى ن7< 
ح & بلغa االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة إلى  ٢٠١٠، 3ال�قارنة 3عام  ٢٠١١

ح &  ٢٠٠٧مل ار دوالر ، و.انa ق� بلغa أوجها في عام  ٦,٣٨٦م�� ن7< 
الر للع�ی� م� األس�اب االق��اد�ة وال$ اس ة مل ار دو  ١١,٥٧٨بلغa ن7< 
  .xxxiiiوال�C�2ع ة 
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  ال��اخ اإلدار$ وال�@�0عي :
االج�اءات اإلدارCة وال� �وق�اL ة م� األم<ر ال�ي تTث� على ت�ف" االس���ار 
األج��ي ال��اش� ، وخاصة إذا .انa الق<اع� القان<ن ة واالج�اءات اإلدارCة تف�ق� 

<مة ال��.\Cة أو األقال ? أو ال�7افMات ، ورغ? أن لل2فاف ة على م$�<p ال17
 x $عات ل��C�2ة تعل� دائ�ا ع� سع ها ن7< س� ق<ان � وتCال17<مة ال���
اج�اءات االس���ار و�زالة العق�ات م� أمام ال�$�����C ؛ إال أن ال<اقع الع�لي 

ان<ا ی�$? 3ال� �وق�اL ة وال�ي ُت��ل م12لة وعق�ة ت<اجه ال�$�����C س<اًء .
 Oأو أجان � Cم��xxxiv.  

  ال��اخ ال�قافي واالج��اعي :
ی�$? ال��اخ ال�قافي واالج��اعي ب<ج<د عق�ات اج��اع ة وثقاف ة ع�ی�ة م� أه�ها 

xxxv:  
انuفاض ال<عي االدخارA واالس���ارA ل�p أغلO أف�اد ال���Vع وع�م وج<د درا�ة  -

 كاف ة ل�یه? ف �ا ی�عل" 3أه� ة االدخار وال�<رصة واالخ�الفات ف �ا ب �ه�ا 
 ضعف ال$ اسات ال�عل � ة وsال�الي ال�أث � ال$ل�ي على .فاءة الق<p العاملة .  -

  : xxxviالس���ار األج��ي ال��اش�أه[ ال�\ش�ات ال�ول�ة ل�ق��[ م�اخ ا –٣
  )   Global Competitiveness Index(أ) م\ش� ال��اف�ة العال��ة ( 

مTس$ة عال� ة  ١٠٩�ع� ال����p االق��ادA ال�ولي في داف<س C>$3$�ا 3ال�عاون 
،  ١٩٧٩وCق | ق�رة ال�ولة على ال��< وال��اف$ة ، ولق� �ه� هFا ال�Tش� عام 

 �Cش�Tن م� م>K�Cش� األع�ال وTش� ال��اف$ ة ال�$�ق�ل ة ، ومTف�ع  � وه�ا : م
 ال��اف$ ة .
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  ) Economic Freedom Index( ب) م\ش� ال��0ة االق�%اد�ة ( 
 3Wall Streetال�عاون مع ص7 فة  Heritage Foundationأص�ره معه� 

Journal   ن  ١٩٩٥عام>K�Cت�خل ال17<مة في األن2>ة االق��اد�ة و pق | م�Cو
  م� ع�2ة ع<امل ذات أوزان م�$اوCة .

  ) :  E – Government( ج ) م\ش� ال�E&مة االل>��ون�ة (  

وهـــــي ت7ـــــ<ل ال�Tس$ـــــة ال17<م ـــــة إلـــــى االســـــ��uام ال��Kامـــــل وال�1�ـــــف ل��K<ل<ج ـــــا 
العامــة ل�V ــع ال�ــ<ا�L � و�sــفة خاصــة ال�عل<مــات واالت�ــاالت فــي تقــ��? الuــ�مات 

  رجال األع�ال ال�ق � � واألجانO 123ل أق�ل وأس�ع .

  ( د ) م\ش� ال�Sا�U الق0�2ة :
م� خالل تقار�C ت��رها ع� م�uلف  Political Risk Serviceت��ره مTس$ة 

  .ال�ول وتق<م ب��ت �ها ف �ا ی�عل" ب�رجة ال�uا�L ال$ اس ة واالق��اد�ة وال��<Cل ة 
3اإلضافة ل�عo ال�Tش�ات ال�ول ة األخ�p ال�ي تق | وتق ? م�اخ االس���اراألج��ي 

  ال��اش� في دول العال? . 
تق��[ م�اخ االس���ار في م%� في ض&ء ن�ائج تق��0 ال��اف�ة ال�ول�ة لعام  - ٤
)٢٠١٥ – ٢٠١٤ (  

 ٢٠١١ / ٢٠١٠(ا) ت�ت�� م%� في م\ش� ال��اف�ة على م�ار الف��ة الKم��ة ( 
– ٢٠١٥/ ٢٠١٤ . ( 
  ت�اجع ت�ت O م�� في مTش� ال��اف$ ة على م�ار ال�u$ة أع<ام ال$ا3قة .ال�الي  
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ة أع&ام ( ) ١ج�ول (:�Sة على م�ار ال� ٢٠١٠ت�ت�� م%� في م\ش� ال��اف
 /٢٠١٥/ ٢٠١٤ – ٢٠١١ . (  

  ال��ت�� ال��ي  %   دولة ١٣٠م
  ال��ت�� ال�2ل1  ال�ة
٥٨,٣  ٨١  ٢٠١١/  ٢٠١٠  
٦٦,٢  ٩٤  ٢٠١٢/  ٢٠١١  
٧٤,٣  ١٠٧  ٢٠١٣/ ٢٠١٢  
٧٩,٣  ١١٨  ٢٠١٤/  ٢٠١٣  
٨٢,٦  ١١٩  ٢٠١٥/  ٢٠١٤  

  ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤ال�%�ر : ال����� االق�%اد$ العال�ي ، تق��0 ال��اف�ة العال�ي (

ة أع&ام ( )١شEل (�Sة على م�ار ال�  ) ٢٠١٥/ ٢٠١٤ – ٢٠١١/  ٢٠١٠ت�ت�� م%� في م\ش� ال��اف

  
(ب) ت�ت�ــ� م%ـــ� فــي م��&عـــة م\شــ�ات ال��2ل�ـــات األساســ�ة وع&امـــل ت2ــ&ر األع�ـــال 

  واالب�>ار ، وم�فKات ال>فاءة:

انuفo ت�ت O م�� فـي مTشـ�A ال��>ل�ـات األساسـ ة ، وع<امـل ت>ـ<ر األع�ـال واالب�Kـار؛ 
  وت7$� ت�ت �ها في مTش� م7ف\ات الKفاءة .�ا ی��ح م� ال�Vول ال�الي :
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ت�ت�� م%� في م��&عة م\ش�ات ال��2ل�ات األساس�ة وع&امل ت2&ر األع�ال واالب�>ار ) ٢ج�ول (
  ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤ – ٢٠١٣/  ٢٠١٢   ، وم�فKات ال>فاءة

  ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤ال�%�ر : ال����� االق�%اد$ العال�ي ، تق��0 ال��اف�ة العال�ي (

م%� في م��&عة م\ش�ات ال��2ل�ات األساس�ة وع&امل ت2&ر  ت�ت��) ٢شEل (
  ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤ – ٢٠١٣/  ٢٠١٢األع�ال واالب�>ار ، وم�فKات ال>فاءة( 

  
  ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤ال�%�ر : ال����� االق�%اد$ العال�ي ، تق��0 ال��اف�ة العال�ي (

   ٢٠١٥/  ٢٠١٤ح�D 9ان م
 أب�ز نقاn ال��ف في م\ش� ال��2ل�ات األساس�ة في عام 

 الع&مل ال�\س�ة :
 ) 143 ) اإلرهاب  
 ة   ( الع�ف�C�V137 ) وال 
 فاضuال| فعال ة انV136 ) ال�2.ات (  إدارات م 

  
  

  م�فKات ال>فاءة  ت2&ر األع�ال واالب�>ار  م\ش� ال��2ل�ات األساس�ة
ال��ت�ة 

 
ال�2لقة م
١٢٢  

ال��ت�ة 
  ال���ة

%  

ال��ت�ة 
  ال�2لقة

 
  ١١٥م

ال��ت�ة 
  ال���ة

%  

ال��ت�ة 
  ال�2لقة

ال��ت�ة 
  ال���ة

%  
٧٠  ١٠١  ٦٦,٧  ٩٦  ٧٦,٤  ١١٠  ٢٠١٣/  ٢٠١٢  
٧٣,٦  ١٠٩  ٧٠,٣  ١٠٤  ٧٩,٧  ١١٨  ٢٠١٤/  ٢٠١٣  
٧٣,٦  ١٠٦  ٧٨,٥  ١١٣  ٨٤  ١٢١  ٢٠١٥/ ٢٠١٤  
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 130 ) ال17<مي ( اإلنفاق إه�ار  
 125 )األساس�ة ( ال���ة ج&دة ت�ني  
 اء ( إم�ادات اس��امة ع�مe121 )ال>ه�   

 ال>ل�ة  االق�%اد�ة االخ�الالت

 \V142 ) ( لل�ولة العامة ال�<ازنة ع  
 ?125 ) ( العام ال�ی� تفاق  
 ١٢٢الق<مي(  االدخار مع�ل ت�ني ( 

  ٢٠١٥/  ٢٠١٤في عام  م�فKات ال>فاءة نقاn ال��ف في م\ش�  و9ان م
 أب�ز
  ) ١٤١ج<دة ال�عل ? األساسي ( 
  ج<دة ) OC١١١ال�عل ? العالي وال��ر( 

    كفاءة س&ق الع�ل :
  ) فاض م@ار9ة اإلناثS١٣٩ان ( 
  ) ١٣٤ع�م االع��اد على اإلدارة االح��اف�ة ( 
  ) االن�اج�ة واألج� 
 ) ١٣١ع�م ال��e ب�

  س&ق ال�ال :
  ) ١٢٩ع�م ت<ف� ال�7مات ال�ال ة (  
  ) ة ال�7<ل على االئ��انs>١٢٩صع (  

  في ت2&ر األع�ال واالب�>ار هي : أب�ز نقاn ال��ف
  ) س$ات ال�7& العل�يTفاض ج<دة مu١٣٥ان (  
  ) �C><١٣٣ت�ني انفاق ش�.ات على ال�7& وال� (  
 7امعات وال��اعة  في ال�Vفاض ال�عاون ب � الuان ) �C><١٣٣& العل�ي وال�( 

ــ�ة ( ج ) تق�ــ�[ أداء االق�%ــاد ال�%ــ�$ وفقــًا لل�9ــائK األث�ــي ع@ــ� ل�\شــ� ال��اف
  ): ٢٠١٥/  ٢٠١٤_  ٢٠١٣/  ٢٠١٢العال�ي للف��ة (
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ل�Tش� ال��اف$ ة العال�ي  ١٢انuفo أداء االق��اد ىال���A في معM? ال�.ائ\ ال
 ��في تلE الف��ة م�ا أدp ل�7<لها على نقا² أقل في هFه ال�.ائ\  واق��ابها أك

  وأك�� م� ال12ل ال�الي :

فقًا لل�9ائK األث�ي ع@� ل�\ش� ال��اف�ة ) تق��[ أداء االق�%اد ال�%�$ و ٣شEل (
  ): ٢٠١٥/  ٢٠١٤_  ٢٠١٣/  ٢٠١٢لف��ة (لالعال�ي 

  
ث�ي ع@� ل�\ش� ال��اف�ة تق��[ أداء االق�%اد ال�%�$ وفقًا لل�9ائK اإل (د) 

/  ٢٠١٢للف��ة (3ال�قارنة ب�ول م�2قة ال@�ق األوس� وش�ال إف�0ق�ا  العال�ي
٢٠١٥/  ٢٠١٤_  ٢٠١٣ :(  
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) تق��[ أداء االق�%اد ال�%�$ وفقًا لل�9ائK األث�ي ع@� ل�\ش� ال��اف�ة ٤شEل (
/  ٢٠١٢للف��ة (3ال�قارنة ب�ول م�2قة ال@�ق األوس� وش�ال إف�0ق�ا العال�ي 

٢٠١٥/  ٢٠١٤_  ٢٠١٣ :(  

  
ض أداء االق��اد ىال���A في معM? ال�.ائ\ اانuفح & ی��ح م� ال12ل ال$اب" 

مقارنة ب�ول م�>قة ال�2ق األوسx وش�ال إف�Cق ا  ل�Tش� ال��اف$ ة العال�ي  ١٢ال
  م� ال�ول ال�F.<رة  في تلE الف��ة م�ا أدp ل�7<لها على نقا² أقل في هFه ال�.ائ\

  : ٢٠١٥عام تق��[ م�اخ االالس���ار في م%� وفقًا ل�\ش� ال��0ة االق�%اد�ة  – ٥
 ١٢دولة عال� ًا ، وفي ال��ت�ة  ١٨٤م� أصل  ١٢٤جاء ت�ت O م�� في ال��ت�ة 

وف �ا یلي ج�ول ی<ضح تق  ? م�� دولة .  ١٥على م$�<p ال�2ق األوسx م� أصل 
  في ال�Tش�ات الف�ع ة الuاص T�3ش� الC�7ة :
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2015 Index of Economic Freedom World Ranking ) ٣ج�ول (  

WORLD RANKING  INDEX  
55.2  Overall score 
2.3  Change From 2014  
20  Property Rights  
32  Freedom from computation  

85.2  Fiscal Freedom  
68  Government Freedom 

65.4  Business Freedom  
53.6  Labor Freedom  
67.4  Monetary Freedom 
70  Trade Freedom 
50  InvestmentFreedom 
40  Financial Freedom 

 The Heritage Foundation , 2015Index of Economic Freedom World Rankingال�%�ر : 
Promoting Economic Opportunity and Prosperity  

 – ١٩٩٠ت2ـــ&ر تـــ�ف1 االســـ���ارات األج���ـــة ال��اشـــ�ة ل�%ـــ� خـــالل الف�ـــ�ة (  -ثال�ـــًا .
٢٠١٥: (  
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 ١٩٩٠) ت2&ر ت�ف1 االس���ارات األج���ة ال��اش�ة ل�%� خالل الف��ة (٤ج�ول (
– ٢٠١٥ (  

  ال�ة

االستثمار 
األجنبي 
المباشر 

المليون (ب
دوالر 

 األمريكي)

  ال�ة

االستثمار 
األجنبي 
المباشر 

المليون (ب
دوالر 

 األمريكي)

  ال�ة
االستثمار األجنبي 

المليون المباشر (ب
 دوالر األمريكي)

1990 734,000 1999 1,065,300 2008 9,494,600 

1991 253,000 2000 1,235,000 2009 6,711,600 

1992 459,000 2001 509,900 2010 6,385,600 

1993 493,000 2002 646,900 2011 -482,700 

1994 1,256,000 2003 237,400 2012 2,797,700 

1995 598,000 2004 1,253,300 2013 4,192,200 

1996 636,000 2005 5,375,600 2014 4,783,200 

1997 890,550 2006 10,042,800 2015 6,885,000 

1998 1,076,000 2007 11,578,100   

  World Bank, World Development Indicators, Database onlineال�%�ر :

) أن االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة ل��� ق� شه�ت ن�<ًا ٤ی��ح م� ال�Vول (
مل <ن دوالر وح�ى عام  ٧٣٤ح & بلغa ن7<  ١٩٩٠ضع فًا في الف��ة م� عام 

مل <ن دوالر وهي الف��ة ال�ي ب�أت  ٢٣٧ح & انuف�a ل��ل إلى ن7<  ٢٠٠٣
 a�أن ارتفعa 123ل م�>�د ال�ولة  ت>� " ب�نامج اإلصالح االق��ادA ، ث? ما ل�

مل ار دوالر وت�جع تلE ال\Cادة إلى  ١,٢٥٣ح & بلغa ن7<  ٢٠٠٤ب�ا�ة م� عام 
% وذلE  ٧٢% إلى  ٥٦ت\ای� االس���ارات األج�� ة ال��اش�ة في ق>اع ال���ول م� 

  . xxxviiم� إج�الي إج�الي االس���ار األج��ي ال��اش� في م�� خالل نف| الف��ة 

،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥و.FلE ارتفعa ت�فقات اإلس���ار األج��ي ال��اش� عامي (  
مل ار  ١١,٥٧٨،  ١٠,٠٤٢,٨٠٠،   ٥,٣٧٥,٦٠٠) ح & بلغa ن7<  ٢٠٠٧

دوالر على ال��ت O على ال��ت O وتع\p هFه ال\Cادة ال�K �ة وال��>�دة .�� Vة ل� ع 
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Oأجان �C���ها ال�ولة في تلE وsعo ال7<اف\ ال�ي ق�م� xxxviiiش�.ات م7ل ة ل�$�
ال�Mام ال���Cي في م��  وم� أه�ها تع�یل لFVب ال�\�C م� االس���اراتالف��ة 
ساس ت�$ x ال�Mام ال���Cي ال���A هFا ال�ع�یل 3األ ح & اس�ه�ف،  ٢٠٠٥عام 

رsاح ال�2.ات أعفاء م� ال��ائO على إلا وال� ����عفاءات، إلنMام ا وت>� "
سع م� ح & ال��اL" ال�ى تقام ف ها االس���ارات و أن��ة ال�2ار. � ف ها م�A أو 
س�ة في 3عo ال7االت ال�ى ت<لي  ٢٠الي  وصلaس�<ات و  ٥م�  ال�ي ب�أت��د الو 

لي ال��اL" إ��ا على ال�uوج م� ال<ادA ال� " أت�7ی�ها القان<ن، وذلE تV2 عا 
س���ارات ، ورغ? تلE ال\Cادة في ت�ف" االال��اع ة وال���Vعات الع��ان ة ال�Vی�ة

 xادة في الق ? ال�>لقة فقCالف��ة إال أنه �ع� ز Eاألج�� ة ال��اش�ة إلى م�� في تل
� Vة ل� ع ش�.ات م7ل ة لألجانO ح & ت? ت<ج هها إلى االس���ارات ال���ول ة أو .�

) ، ول? ت�K إضافة إلى ال��2وعات االن�اج ة س<اء .انa ص�اع ة أو (ال�u�uة
  زراع ة .

أو �1اد �1<ن ق� انع�م انuفo ت�ف" االس���ارات األج�� ة  فق� ٢٠١١أما في عام   
في تلE ال$�ة ، ناه E ع� خ�وج 3عo االس���ارات ن� Vة لالض>�ا3ات األم� ة 

ی�ای� ، ث? ب�أت االس���ارات  ٢٥وال$ اس ة واالق��اد�ة ال�ي صاح�a أح�اث ث<رة 
 ٢٠١٥وح�ى عام  ٢٠١٢األج�� ة ت��ف" م�ة أخ�p ول�K 123ل ضع ف  م� عام 

،  ٤,٧٨٣.  ٤,١٩٢،  ٢,٧٩٨ح & بلغa االس���ارات ال<اردة إلى م�� ن7< 
مل ار دوالر على ال��ت O ، وذلE ن�Mًا لع<دة ال7 اة ال$ اس ة م�ة أخ�p رغ?  ٦,٨٨٥

حالة ع�م االس�ق�ار ال�$�ي واألح�اث ال$ اس ة واألم� ة ال�ي ت<الa في تلE الف��ة ، 
واضح على ع�م تV2 ع االس���ارات األج�� ة على الع<دة ب�ف|  م�ا .ان له أث�ٌ 

  .   ٢٠١١الق<ة وال\خ? ال�ي .انa عل ه ق�ل عام 
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ل��ه&ر0ة م%� الع��eة  ةت�ف1 االس���ارات األج���ة ال��اش� ) ت2&ر  ٥شEل ( 
)٢٠١٥ – ١٩٩٠للف��ة الKم��ة ( 

 
  ).٤ال�ولي 3ال��ول رق[ (ال�%�ر: إع�اد ال�احD 3االع��اد على ب�انات ال��² 

  ق�اس أث� االس���ار األج��ي على ال��& االق�%اد$ في م%�.را3عًا :ن�&ذج ل
  دالة العالقة بين النمو االقتصادي و بعض المتغيرات االقتصادية   -١

Y= a+β1FDI + β2OP + β3 U + β4G +E  
  متغيرات الدراسة :

     Y  االقتصاديالناتج المحلي اإلجمالي ويعبر عن النمو 
١-     FDI االستثمار االجنبي المباشر 
٢-     OPاالنفتاح االقتصادي 
٣-       G االنفاق الحكومي 
٤-        Uالبطاله 
٥-       Inالتضخم 
٦- Exc سعر الصرف 
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  ) تطور المتغيرات االقتصادية المتعلقة بالدراسة القياسية٥جدول (

سعر صرف 
رسمي (عملة 
محلية مقابل 

الدوالر 
 األمريكي)

 
 التضخم

 

 
 البطالة

 

 
 الصادرات

 
 
 
 

 
 الواردات

 

 
 االستثماراألجنبيالمباشر

 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 
 السنوات

1.55 16.76 9.00 8,646,612,831 14,109,376,716 734,000 43,130,416,913 1990 
3.13800833 19.75 9.60 10,283,582,453 13,233,865,636 253,000 36,970,555,899 1991 
3.32174833 13.64 9.00 11,885,776,186 12,938,946,228 459,000 41,855,986,519 1992 
3.3525175 12.09 10.90 12,034,813,926 14,015,606,242 493,000 46,578,631,453 1993 
3.38513333 8.15 11.00 11,714,116,251 14,561,091,340 1,256,000 51,897,983,393 1994 
3.39220833 15.74 11.30 13,565,319,965 16,661,751,696 598,000 60,159,245,060 1995 
3.39148333 7.19 9.00 14,033,018,868 17,718,160,377 636,000 67,629,716,981 1996 

3.38875 4.63 8.40 14,778,761,062 19,528,023,599 890,550 78,436,578,171 1997 
3.388 3.87 8.20 13,754,427,391 21,812,278,630 1,076,000 84,828,807,556 1998 

3.39525 3.08 8.10 13,653,789,443 21,144,205,249 1,065,300 90,710,704,807 1999 
3.47205 2.68 9.00 16,174,959,636 22,779,979,451 1,235,000 99,838,543,960 2000 

3.973 2.27 9.40 17,065,868,263 21,801,850,844 509,900 97,632,008,710 2001 
4.49966667 2.74 10.20 16,090,888,013 19,916,531,417 646,900 87,850,683,979 2002 

5.850875 4.51 10.40 18,074,562,536 20,219,675,452 237,400 82,924,503,943 2003 
6.19624167 11.27 10.70 22,257,964,940 23,330,246,462 1,253,300 78,845,185,293 2004 
5.77883333 4.87 11.20 27,213,830,088 29,245,707,243 5,375,600 89,685,725,230 2005 
5.73316667 7.64 10.60 32,191,268,336 33,931,336,895 10,042,800 107,484,034,871 2006 
5.63543333 9.32 8.90 39,469,535,055 45,443,397,218 11,578,100 130,478,960,092 2007 

5.4325 18.32 8.70 53,800,000,000 62,909,090,909 9,494,600 162,818,181,818 2008 
5.54455331 11.76 9.40 47,163,995,068 59,712,047,581 6,711,600 188,982,374,701 2009 
5.62194292 11.27 9.00 46,731,006,458 58,196,067,049 6,385,600 218,888,324,505 2010 
5.93282765 10.05 12.00 48,539,511,507 58,264,626,401 -482,700 236,001,858,960 2011 
6.05605833 7.12 12.70 45,808,657,936 67,928,934,857 2,797,700 276,353,323,880 2012 

6.870325 9.42 13.20 49,111,159,371 67,399,869,699 4,192,200 286,011,230,726 2013 
7.07760856 10.15 13.20 43,520,045,901 69,282,077,028 4,783,200 301,498,960,052 2014 
7.69125833 10.36   43,685,421,403 71,606,518,099 6,885,000 330,778,550,717 2015 

االقتصادية واالجتماعية ، سنوات مختلفة ،وبيانات االستثمار األجنبي المصدر : وزارة التخطيط ، تقرير متابعة خطة التنمية 
 World Bank, World Development Indicators, Database، من البنك الدولي ( الموقع االلكتروني )

online.  
  

 :دراسة ال اترلمتغي الوصفي اإلحصاء البيانات وتحليل عرض
 وتوض��يح اس��ةرالد ترامتغي�� بيان��ات وص��ف م��ن الب��د البيان��ات تحلي��ل ف��ي الب��دء قب��ل

ً  األكث�ر اإلحص�ائي الوص�في التحلي�ل أس�اليب باس�تخدام ذل�ك الرئيس�ة، معالمها  ش�يوعا
   .ةقيم وأكبر قيمة وأقل المعياريحراف واالن الحسابي الوسط وهي
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  ات التابعة والمستقلة :للمتغير الوصفي اإلحصاء نتائج يوضح )١( رقم والجدول
 نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات النموذج )٦جدول ( 

الوسط   المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  أكبر قيمة  أقل قيمة

 Y  الناتج المحلي
  االجمالي

٣٣٠٫٧٨  ٣٦٫٩٧  ٨٩٫٨٦  ١٢٩٫٩  

 FDI األستثمارات
  األجنبية المباشرة

١١٫٥٨  ٣٫٠٧  ٠٫٢٥٠  ٣٫٠٧  

 EX ٥٣٫٨  ٨٫٦٥  ١٥٫٦٧٢  ٢٦٫٥٨  الصادرات  
 IM   ٧١٫٦١  ١٢٫٩٤  ٢١٫٥٩  ٣٤٫٥٣  الواردات  

 In% ٢٠  ٢  ٤٫٩  ٩٫١٨  التضخم  
 U%١٣  ٨  ١٫٥  ١٠٫١٢  البطالة  

 OP  ٧٢  ٣٥  ١٠  ٥٠  االنفتاح االقتصادي  
 G  ٥٣٫٨٠٠  ٨٫٦٤٧  ١٥٫٦٧٣  ٢٦٫٥٨٦  االنفاق الحكومي  

Exc ٧٫٦٩  ١٫٥٥  ١٫٥٤  ٤٫٧٣ سعر الصرف  

  
 نختبر خاللها من والتي متغير لكل اإلحصائية المقاييس بعض يوضح) ٥(جدول

 المجتمع، لمعلومات للوصول جيد كأساس عليها االعتماد يمكن مدى أي إلى
  .المعنوية اتراالختبا باستخدام اإلحصائية متهائمال مدى واختبار

العالق��ة ب��ين الن��اتج المحل��ي االجم��الي وبع��ض المتغي��رات االقتص��ادية  ةدراس��  - ١
وي�تم عم�ل االستثمارات األجنبيه) : -الحكومي االنفاق-البطاله-(االنفتاح االقتصادي

 ه��ذا االختب��ار لمعرف��ة م��دى ارتب��اط وت��أثير تل��ك المتغي��رات عل��ى النم��و االقتص��ادي
) من خالل حساب معامل االرتباط ب�ين الن�اتج المحل�ي ٢٠١٥-١٩٩٠خالل الفترة (

االجم��الي وك��ل م��ن المتغي��رات عل��ي ح��دى  ، وق��د تب��ين م��ن التحلي��ل وج��ود عالق��ة 
معنوية بين كالً من الناتج المحلي اإلجمالي وب�ين االس�تثمارات األجنبي�ة المباش�رة ، 
ودرج��ة االنفت��اح االقتص��ادي ، واالنف��اق الحك��ومي وذل��ك مم��ا يتف��ق م��ع النظري��ة 

البطالة وذلك يتناقض  االقتصادية ، إال أن التحليل أشار إلى وجود عالقة معنوية مع
ل��ك ق��د يٌع��زى إل��ى طبيع��ة البطال��ة ف��ي مص��ر وه��ي م��ع النظري��ة االقتص��ادية إال أن ذ

وجود بطالة مقنعة بنسبة كبيرة ف�ي الجه�از اإلداري للدول�ة ، وأن هن�اك ج�زء كبي�ر 
م��ن االنف��اق الحك��ومي يتمث��ل ف��ي بن��د األج��ور وبالت��الي ي��نعكس عل��ى الن��اتج المحل��ي 

  اإلجمالي .
االقتصادية  ومما يلي نتيجة حساب معامل ارتباط بيرسون بين بعض المتغيرات

  والناتج المحلي اإلجمالي :
  : العالقه بين الناتج المحلي االجمالي واالستثمارات األجنبيه المباشره -أ 
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  ٠٫٤٥٣تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كالهما وكانت قيمته 
R= 

٠٫٠٢  =P-Value     
  :  العالقه بين الناتج المحلي االجمالي واالنفتاح االقتصادي -ب 
 =٠٫٣٩٤Rحساب معامل ارتباط بيرسون بين كالهما وكانت قيمته تم 

٠٫٠٤٥  =P-Value     
  العالقه بين الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الحكومي  : -ج 

 =٠٫٨٦٨Rتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كالهما وكانت قيمته 
٠٫٠٠٠     =P-Value    

  بطاله  :العالقه بين الناتج المحلي االجمالي وال - د 
 =R. ٥٧٢تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين كالهما فكانت قيمته 

 ٠٫٠٠٣p-value=  
  العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات : -هـ 

 =R. ٧٠٥تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين كالهما فكانت قيمته 
                ٠٫٠٠٠p-value=  

  العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والواردات : –و 
 =R. ٦٢٦تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين كالهما فكانت قيمته 

               ٠٫٠٠١p-value=  
  العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر وسعر الصرف : –ل 

 =R. ٥٧٧تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين كالهما فكانت قيمته 
              ٠٫٠٠٢p-value=  

  بعض المتغيرات االقتصادية :اإلستثمار األجنبى المباشر على  أثرقياس   - ٢
  : اإلستثمار األجنبى المباشر على الصادرات المصرية أثرقياس   -أ 

ولقياس أثر اإلستثماراألجنبى المباشرعلى الصادرات سوف ي�تم إس�تخدام بيان�ات ع�ن 
المص���رية وت���دفق اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة خ���الل الفت���رة حج���م الص���ادرات 

)٢٠١٥-١٩٩٠(. 
وف��ى البداي��ة قب��ل إج��راء اإلنح��دار الب��د م��ن التأك��د م��ن وج��ود الج��ذور األحادي��ة ف��ى 

 Augmented) السالس�ل الزمني�ة المس�تخدمة م�ن عدم�ه حي�ث ي�تم إس�تخدام إختب�ار
Dickey-Fuller) مني�ة وذل�ك م�ن اج�ل تجن�ب للحكم على درجة سكون السالسل الز

التى قد نقع فيه�ا إذا ت�م التق�دير  ( Spurious Regression) مشكلة اإلنحدار الزائف
فى ظل وج�ود الج�ذور األحادي�ة حي�ث ف�ى ه�ذه الحال�ة تك�ون نت�ائج طريق�ة المربع�ات 

إل��ى الص��ادرات بع��د إدخ��ال  (Lexports ) ويش��ير. زائف��ة (OLS) غرىص��ال
 . ل��ى اإلس��تثمارات األجنبي��ة بع��د إدخ��ال اللوغ��اريتمإ (LFDI) اللوغ��اريتم وك��ذلك
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ض ع�دمى وه�و ان المتغي�رات تع�انى م�ن مش�كلة  ويتم اج�راء ه�ذا االختب�ار تح�ت ف�ر
يشير إل�ى اإلس�تثمار األجنب�ى المباش�ر بع�ض ادخ�ال LFDI الجذور االحادية حيث أن

 .يش�������ير إل�������ى الص�������ادرات بع�������د إدخ�������ال اللوغ�������اريتم Lexportsاللوغ�������اريتم
ن إح�ادى حي�ث م�ن مش�كلة الج�ذر األ تع�انيال الص�ادراتئج االختب�ار ان وتوضح نت�ا

اإلس��تثمار  وك��ذلكن��ه س��اكن إكب��ر م��ن الق��يم الحرج��ة ول��ذا فأقيم��ة احص��اء االختب��ار 
 يع�������انى م������ن مش�������كلة الج������ذر االح�������ادى ال األجنب������ى المباش������ر يتض�������ح ان������ه 
 Lexports=8.002+0.379LFDI 

P. Value(0.00)  (0.00) 
T. calculated (18.761) (5.815) 

  
وتوض��ح النت��ائج أن اإلس��تثمار األجنب��ى ل��ه ت��أثير معن��وى عل��ى الص��ادرات 

%) ول�ذا ٥م�ن مس�توى المعنوي�ة ( اق�للمعام�ل اإلس�تثمارات  p.value ن قيم�ةإحيث 
  إلى  فإن قيمة المعامل تختلف عن الصفر ويرجع ذلك

 فى مص�������رالبط�������الهاإلس�������تثمار األجنب�������ى المباش�������ر عل�������ى  أث�������رقي�������اس  -ب
ف�ى اإلقتص�اد المص�رى  البطال�هلقياس أثر اإلستثمارات األجنبية المباشرة على حج�م و

ف�ى اإلقتص�اد المص�رى وحج�م ت�دفقات  الع�اطلينسوف ي�تم إس�تخدام بيان�ات ع�ن ع�دد 
 .)٢٠١٥-١٩٩٠اإلس�����������������تثماراألجنبى المباش������������������ر خ������������������الل الفت������������������رة (

اص بع�د ف�ى القط�اعين الع�ام والخ� الع�اطلينإل�ى أع�داد  logUemplyment ويش�ير
إل�ى ت�دفقات اإلس�تثمار األجنب�ى المباش�ر بع�د  log FDI إدخال اللوغاريتموكذلك يشير

ض ع��دمى وه��و ان المتغي��رات  إدخ��ال اللوغ��اريتمويتم اج��راء ه��ذا االختب��ار تح��ت ف��ر
من  تعانيال البطالهان تبين نتائج االختبار  انه تعانى من مشكلة الجذور االحادية حيث 

يث ان قيمة احصاء االختبار اكبر من القيم الحرج�ة ول�ذا فان�ه مشكلة الجذر االحادى ح
  يعانى من مشكلة الجذر االحادى ال اإلستثمار األجنبى المباشر يتضح انه  وكذلكساكن 

 
 logUemplyment =.927+0.121LFDI 
P. Value(0.00)  (0.638) 
T. calculated (5.9) (.477) 

  حيث ان قيمة بطالهله تأثير معنوى على الس ليوتوضح النتائج أن اإلستثمار األجنبى 
p.value   ول��ذا ف��إن قيم��ة ٥م��ن مس��توى المعنوي��ة ( اكب��رلمعام��ل اإلس��تثمارات (%

توضح ان اإلستثمار ل�يس  (T) قيمةالي ان  تختلف عن الصفر ويرجع ذلكال  المعامل
أن ، وق�د يرج�ع ذل�ك إل�ى ف�ى اإلقتص�اد المص�رى  البطالهله اثر معنوى على معدالت 

ق�د ي�ؤثر وج�ود  ، أويصبح مح�دود قد  أثر هذه الشركات على خلق فرص عمل جديدة 
 س�لبي نظ�را لج�ذبها للخب�رات والكف�اءاتالشركات متعددة الجنسية عل�ى العمال�ة ت�أثير 
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الت��ي ينف��ذها معظ��م المش��روعات أن يرج��ع إل��ي  ، أوق��د  م��ن الحكوم��ة والقط��اع الع��ام 
رأس المال وليس�ت كثيف�ة العمال�ة نظ�راً للتكنولوجي�ا تكون كثيفة االستثمار األجنبي  قد 

كم�ا أن العدي�د ،  المصاحبة لإلستثمار األجنبي والتي عادةً ما تك�ون كثيف�ة رأس الم�ال 
من الشركات األجنبي�ة تص�طحب العمال�ة األجنبي�ة ب�دالً م�ن العمال�ة المحلي�ة وذل�ك ألن 

دول المض�يفة لإلس�تثمار م�ن تمن�ع ال� (TRIMS) إتفاقي�ة اإلس�تثمار المتعلق�ة بالتج�ارة
ض عمالة محلية على الشركات األجنبية  .فر

 ف�����ى مص�����ر ال�����وارداتاإلس�����تثمار األجنب�����ى المباش�����ر عل�����ى  أث�����رقي�����اس   -ج 
ف���ى اإلقتص���اد  ال���وارداتولقي���اس أث���ر اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة عل���ى حج���م 

حج��م ف��ى اإلقتص��اد المص��رى و ال��واردات س��تخدام بيان��ات ع��ن االمص��رى س��وف ي��تم 
 .)٢٠١٥-١٩٩٠ت��������دفقات اإلس��������تثمار األجنب��������ى المباش��������ر خ��������الل الفت��������رة (

،  فى القطاعين الع�ام والخ�اص بع�د إدخ�ال اللوغ�اريتم الوارداتإلى  logimp ويشير
 إلى تدفقات اإلستثمار األجنبى المباشر بع�د إدخ�ال اللوغ�اريتم log FDI وكذلك يشير

ض ع�دمى وه�و إويتم ،  ن المتغي�رات تع�انى م�ن مش�كلة أجراء هذا االختبار تحت ف�ر
من مشكلة الج�ذر  تعانيالالواردات ن تبين أنتائج االختبار  إن الجذور االحادية حيث 

 وك��ذلككب��ر م��ن الق��يم الحرج��ة ول��ذا فن��ه س��اكن أحص��اء االختب��ار إن قيم��ة ألاالح��ادى 
 يع���انى م���ن مش����كلة الج���ذر االح����ادى ال ن����ه أاإلس���تثمار األجنب���ى المباش����ر يتض���ح 

 logimp=8.087+0.383LFDI 
P. Value(0.00)  (0.00) 
T. calculated (19.450) (5.720) 

 حي�ث ان قيم�ة ال�وارداتوتوضح النت�ائج أن اإلس�تثمار األجنبىل�ه ت�أثير معن�وى عل�ى 
p.value  ول��ذا ف��إن قيم��ة ٥م��ن مس��توى المعنوي��ة ( اق��للمعام��ل اإلس��تثمارات (%

  تختلف عن الصفر ويرجع ذلك المعامل
  فى مصري التضخم اإلستثمار األجنبى المباشر عل أثرقياس  - د

لمع��دالت التض��خم ت��أثيرا مباش��را عل��ى سياس��ات التس��عير و حج��م األرب��اح، و بالت��الي 
التأثير على حركة رأس المال، كما تؤثر على تكاليف اإلنتاج التي تولى بأهمية كبي�رة 

يج�ة الرتف�اع من طرف الش�ركات متع�ددة الجنس�يات، كم�ا نج�د ت�أثر ربحي�ة الس�وق نت
معدالت التضخم في الدول المضيفة،باإلضافة إلى فساد المناخ االستثماري. وم�ن هن�ا 
يك��ون المس��تثمر األجنب��ي بحاج��ة إل��ى إس��تقرار س��عري، و يقص��د بالمع��دالت العالي��ة 

س���نويا، و إذا ح���دث ذل���ك تك���ون منطق���ة الخط���ر س���واء  %١٠للتض���خم م���ا يج���اوز 
و نض��يف عل��ى ذل��ك أن التض��خم يش��وه ال��نمط لالس��تثمارات الوطني��ة أو األجنبي��ة،  

االس��تثماري، حي��ث يتج��ه المس��تثمرون إل��ى األنش��طة قص��يرة األج��ل، وينف��رون م��ن 
  .االستثمارات طويلة األجل

ف�ى اإلقتص�اد المص�رى س�وف  التض�خمولقياس أثر اإلستثمارات األجنبية المباش�رة عل�ى 
ف��ى اإلقتص��اد المص��رى وحج��م ت��دفقات اإلس��تثمار قيمالتض��خم ي��تم إس��تخدام بيان��ات ع��ن 



 ٢/٣/٢٠١٧ق�اس اث� االس���ار االج��ى ال��اش�                  د/ خال� ع��ال���� حان�
 ع��ال���� 

 ٩٨٨المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                    

 
 
 
 
 

بع�د  قيم�ة التض�خم إل�ى  loginf ويش�ير .)٢٠١٥-١٩٩٠األجنبى المباشر خ�الل الفت�رة (
إل�ى ت�دفقات اإلس�تثمار األجنب�ى المباش�ر بع�د  log FDI إدخ�ال اللوغاريتموك�ذلك يش�ير

ض ع�دمى وه�و ان المت غي�رات تع�انى إدخال اللوغاريتمويتم اجراء هذا االختبار تح�ت ف�ر
م�ن مش�كلة  يع�انيال التضخمان تبين نتائج االختبار  انه من مشكلة الجذور االحادية حيث 

الجذر االح�ادى حي�ث ان قيم�ة احص�اء االختب�ار اكب�ر م�ن الق�يم الحرج�ة ول�ذا فان�ه س�اكن 
 يع���انى م���ن مش���كلة الج���ذر االح���ادى ال اإلس���تثمار األجنب���ى المباش���ر يتض���ح ان��ه  وك��ذلك

 loginf=.343+0.088LFDI P. Value(0.597)  (0.401) 
T. calculated (0.535) (.401) 

حي�ث ان  تض�خمل�ه ت�أثير معن�وى عل�ى الل�يس وتوضح النت�ائج أن اإلس�تثمار األجنب�ى 
%) ول�ذا ف�إن قيم�ة ٥من مستوى المعنوي�ة ( اكبرلمعامل اإلستثمارات  p.value قيمة

  .تختلف عن الصفر ال  المعامل
ولقي�اس أث�ر  ف�ى مص�ر س�عر الص�رفاإلستثمار األجنبى المباشر عل�ى  أثرقياس  -و 

فى اإلقتص�اد المص�رى س�وف ي�تم  سعر الصرفاإلستثمارات األجنبية المباشرة على 
ف��ى اإلقتص��اد المص��رى وحج��م ت��دفقات اإلس��تثمار  ال��واردات س��تخدام بيان��ات ع��ن ا

 س�عر الص�رفإل�ى  logExc ويش�ير.)٢٠١٥-١٩٩٠األجنبى المباشر خالل الفت�رة (
إل��ى ت��دفقات اإلس��تثمار األجنب��ى  log FDI وك��ذلك يش��ير،  بع��د إدخ��ال اللوغ��اريتم

ض ع�دمى وه�و إويتم ،  المباشر بعد إدخال اللوغاريتم ن أجراء هذا االختبار تحت فر
س�عر ن تب�ين أنت�ائج االختب�ار  إن المتغيرات تعانى من مشكلة الجذور االحادي�ة حي�ث 

كب�ر م�ن الق�يم أحصاء االختب�ار إن قيمة أللجذر االحادى من مشكلة ا تعانيالالصرف 
 يع�انى م�نال ن�ه أاإلس�تثمار األجنب�ى المباش�ر يتض�ح  وك�ذلكالحرجة ول�ذا فن�ه س�اكن 

  مشكلة الجذر االحادى 
 logExc =-0.431+0.174LFDI 
P. Value(0.173)  (0.02) 
T. calculated (-.404) (3.535) 

حي�ث ان  أس�عار الص�رفوتوضح النتائج أن اإلس�تثمار األجنبىل�ه ت�أثير معن�وى عل�ى 
%) ول�ذا ف�إن قيم�ة ٥م�ن مس�توى المعنوي�ة ( اق�للمعامل اإلستثمارات  p.value قيمة

  تختلف عن الصفر المعامل
قي��اس أث��ر النم��و االقتص��ادي وبع��ض المتغي��رات االقتص��ادية عل��ى االس��تثمار  – ٣

  األجنبي المباشر :
ناك شروط البد من توافرها فى السالسل الزمنية حتى يتم تطبي�ق االختب�ار وه�ى ان ه

تكون السالسل الزمنية المستخدمة ال تعانى من مشكلة الجذور االحادية حتى التص�بح 
وبالت�إلى س�وف  ( spurious regression ) النتائج الت�ى نحص�ل عليه�ا نت�ائج زائف�ة

حادي�ة للحكم على وجود الجذور األ Augmented Dickey Fuller نستخدم اختبار
  وسنقوم بتطبيق االختبار على اإلستثمار األجنبى والناتج المحلى كما يلى
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ض ع�دمى وه�و  ن المتغي�رات تع�انى م�ن مش�كلة أويتم اج�راء ه�ذا االختب�ار تح�ت ف�ر
يش�ير إل�ى اإلس�تثمار األجنب�ى المباش�ر بع�ض ادخ�ال  LFDIأن حي�ث الجذوراالحادية

 .يش���ير إل���ى الن���اتج المحل���ى االجم���إلى بع���د إدخ���ال اللوغ���اريتم LGDPاللوغ���اريتم
حادى ن الناتج المحلى االجمإلى ال يعانى من مشكلة الجذر األأوتوضح نتائج االختبار

اإلس��تثمار وكب��ر م�ن الق�يم الحرج��ة ول�ذا فان��ه س�اكن أحص��اء االختب�ار إحي�ث ان قيم�ة 
 حادى قيمة احص�اء االختب�ارألر ايعانى من مشكلة الجذال األجنبى المباشر يتضح انه 

 الزم�ة لتق�دير ه�ذه العالق�ة ه�ى نف�ساختب�ارات الس�كون البع�د .اكبر من القيم الحرج�ة
ج��راء إلتق��دير العالق��ة س��وف ي��تم  .اإلختب��ارات الت��ى ت��م إجرائه��ا ف��ى اإلختب��ار الس��ابق

 LGDP=α+Βlfdi LGDP==8.823+0.355LFDIانحدار ويأخذ الش�كل الت�إلى
P. Value(0.00)  (0.00)T. calculated (17.05) (4.262)  

لمعامل التقدير اقل من مس�توى المعنوي�ة  (p.value) ويتضح من هذه التقدير ان قيمة
ن ه��ذا المعام��ل معنوىويتض��ح ان ه��ذة العالق��ة أتؤك��د  (T) %) وك��ذلك ف��إن قيم��ة٥(

 .  . %٩٩معنوية عند درجة ثقة 
الن��اتج المحل��ى اإلجم��إلى وحج��م ول��ذا ف��يمكن الق��ول بوج��ود عالق��ة موجب��ة ب��ين نم��و  

ن زي�ادة اإلس�تثمار األجنب�ى أى ولكن الت�أثير ض�عيفاً،،أاإلستثمارات األجنبية المباش�رة
  ولكن بمقدار ضئيل في تلك الفترة .إلى زيادة الناتج المحلى االجمإلى  أدىالمباشر 

  :صادي النمو االقت علىاالستثمارات االجنبية المباشرة  لقياسأثرنموذج قياسي  - ٤
بع��د حس��اب مع��امالت االرتب��اط ت��م عم��ل نم��وذج قياس��ي لمعرف��ة أهمي��ة االس��تثمارات 

) باس�تخدام  ٢٠١٥-١٩٩٠االجنبية المباشرة في النمو االقتص�ادي خ�الل الفت�رة م�ن( 
  النموذج النيو كالسيكي

Y= F (U, G,OP ,U/Y, FDI)  
LnY=6.35+0.o28lnFDI-

0.049lnU+1.2931lnOP+0.952lnG 
  النتائج علي مايلي  :وقد دلت 

أن االستثمارات األجنبي�ه ت�ؤثر بش�كل إيج�ابي عل�ي النم�و االقتص�ادي ،  -أ  
  ١β=0280.حيث بلغت قيمة 

-أن البطال�ه له�ا دور س��لبي عل�ي النم�و االقتص��ادي حي�ث بلغ�ت  قيم��ة  -ب 
0.049=٢β 

حي��ث  كم��ا أن االنفتاحاالقتص��ادييؤثر بش��كل كبي��ر عل��ي النم��و االقتص��ادي -ج          
  3β=1.293بلغت قيمة 

أن االنفاق الحكومييؤثر بشكل كبير علي النمو االقتصادي حيث بلغ�ت  –د 
  ٤β= .٩٥٢قيمة 

  وجاءت النتائج جميعها متفقة مع النظرية االقتصادية .
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 رابعاً:النتائج 
  يتضح ما يلي :مما سبق 

وج��ود عالق��ة معنوي��ة ب��ين ك��ٍل م��ن الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ، االس��تثمارات   – ١
األجنبية المباشرة ، درجة االنفت�اح االقتص�ادي ، واالنف�اق الحك�ومي  مم�ا يتف�ق م�ع 
النظري��ة االقتص��ادية ؛ كم��ا أن هن��اك عالق��ة معنوي��ة ب��ين البطال��ة والن��اتج المحل��ي 

  . لى طبيعة البطالة في مصرإال أن ذلك قد يٌعزى إاإلجمالي وهذا مما 
 أن اإلستثمار األجنبى له تأثير معنوى وموجب على النمو اإلقتصادى فى مص�ر  -٢

ض األول وال��ذي ي��نص عل��ى أن��ه "  يوج��د ت��أثير إيج��ابي ، مم��ا يؤك��د ص��حة الف��ر
 لالستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي" . 

من اإلس�تثمار األجنب�ى إل�ى  فى جذب مزيد له تأثير معنويالنمو اإلقتصادى  أن -٣
ض الثاني والذي ي�نص عل�ى أن�ه " اإلقتصاد المصرى  للنم�و ، مما يؤكد صحة الفر

  االقتصادي أثر إيجابي على جذب االستثماراألجنبي المباشر ."
أن االس��تثمار األجنب��ي المباش��ر ل��ه ت��أثير معن��وي عل��ى ك��ٍل م��ن الص��ادرات ،  -٤

تثمار األجنب��ي المباش��ر ل��يس ل��ه ت��أثير ال��واردات ، وأس��عار الص��رف ؛ كم��ا أن االس��
يؤكد ص�حة معنوي على كٍل من البطالة  والتضخم ألسباب ذكرت في الدراسة؛ مما 

الف��رض الثال��ث وال��ذي ي��نص عل��ى أن��ه" يوج��د أث��ر إيج��ابي لالس��تثمار األجنب��ي 
 . المباشرعلى بعض المتغيرات االقتصادية المؤثرة على النمو االقتصادي في مصر

التشريعية والضريبية أثر إيجابي على جذب االستثمارات األجنبية ، أن للحوافز  -٥
حيث اتضح من الدراسة أن ت�دفق االس�تثمارات األجنبي�ة المباش�رة زادت ف�ي أع�وام 

 ) نتيجة للتعديالت الضريبية في تلك الفترة .   ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥(

س�تثمارات أن عدم االستقرار السياس�ي ك�ان ل�ه أثرس�لبي واض�ح عل�ى ت�دفق اال  -٦
واألع�وام التالي�ة له�ا وه�ي الفت�رة الت�ي ش�هدت  ٢٠١١األجنبية المباشرة خ�الل ع�ام 

 يناير وماأعقبها من أحداث سياسية .   ٢٥ثورة 
  وت&صي ال�راسة �3ایلي :ال�&ص�ات : 

أو العم��ل عل��ى إزال��ة معوق��ات االس��تثمارات األجنبي��ة س��واء كان��ت إداري��ة – ١
تش��ريعية وذل��ك م��ن خ��الل تبس��يط االج��راءات وتعم��يم فك��رة مجمع��ات االس��تثمار 

لم��ا ل��ذلك م��ن وتفعي��ل خدم��ة الش��باك الواح��د ، واس��تقرار التش��ريعات االقتص��ادية 
تأثير إيج�ابي عل�ى العدي�د م�ن المتغي�رات االقتص�ادية الم�ؤثرة إيجاب�اً عل�ى النم�و 

  االقتصادي في مصر . 
النمو ف�ي الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي حي�ث وج�د أن العمل على زيادة معدالت  -٢

 معامل االرتباط بين الناتج المحلي اإلجمالي  واالستثمار األجنبي المباشر .
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العمل على زيادة االنفتاح االقتصادي حبث يوجد معام�ل ارتب�اط ق�وي بين�ه   -٣
 وبين االستثمار األجنبي المباشر.

تحس��ين البني��ة مج��ال العم��ل عل��ى زي��ادة االنف��اق الحك��ومي وخاص��ة ف��ي   -٤
م��ع االهتم��ام بت��وفير الطاق��ة  األساس��ية م��ن ط��رق ومواص��الت واتص��االت 

حيث تبين وجود معامل ارتباط قوي بين االنفاق الحكومي  بالتكلفة المناسبة 
 وبين االستثمار األجنبي المباشر .

وإزال��ة معوقاته��ا واالهتم��ام بج��ودة المن��تج العم��ل عل��ى زي��ادة الص��ادرات  -٥
حيث يوج�د عالق�ة ع القدرة التنافسية له في األسواق الخارجية المصري لرف

 معنوية قوية بين الصادرات وبين االستثمار األجنبي المباشر .
حيث يوجد لزيادة ثقة المستثمر األجنبي العمل على استقرار سعر الصرف   -٦

 عالقة معنوية قوية بين سعر الصرف وبين االستثمار األجنبي المباشر .
وذل�ك م��نخالل إزال��ة  تحقي�ق االس��تقرار السياس�ي واالقتص��ادي العم�ل عل��ى  -٧

التوتر بين فئات المجتمع ، واستهداف التضخم والتنسيق بين كل من الساسة 
تضح من البحث التأثير الس�لبي لحال�ة ع�دم االس�تقرار احيث النقدية والمالية 

 على تدفق االستثمارات األجنبية إلى مصر .واالقتصادي السياسي 
والترويج له من خالل مكاتبن�ا  ل على جذب االستثمار األجنبي المباشرالعم  -٨

  ، وتوجيه��ه إل��ى قطاع��ات اقتص��ادية يحق��ق فيه��ا ه��ذا االس��تثمار ف��ي الخ��ارج 
  قيمة مضافة لالقتصاد المصري.  

م�ن خ�الل التعل��يم والت�دريب الجي�د لت��وفير االهتم�ام بتنمي�ة الم�وارد البش��رية  -٩
 تثمرون األجانب لتوظيفهم .عمالة ماهرة يسعي إليها المس

دراسة التجارب الناجحة في مجال توفير المناخ االس�تثماري المالئ�م لج�ذب  -١٠
االستثمارات األجنبــية مثل دول شرق وجنوب آسيا وذلك لالستفادة من هذه 

  التجارب الناجحة.
ت�وفير الض�مانات الالزم�ة للمس�تثمر األجنب�ي م�ن حي�ث اس�تقرار السياس��ات  -١١

ات االس�تثمار عل�ي وج�ه الخص�وص، والتش�ريعات المالي�ة الحكومية وسياس
 والضريبية .
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 ١٩، ص  ٢٠٠٠رسالة ماج$� � مق�مة لKل ة ال�Vارة ، جامعة ع � ش�| 

xxviii ار في��ال�Tس$ة الع�s ة ل��ان االس���ار " ال�ق��C ال$�<A ع� م�اخ االس�
 . ٩، ص  ١٩٩٣ال�ول الع�s ة ، 

xxix-  ) ?٥ال���ر : ج�ول رق. ( 
xxx. "ال���ر ال$اب 



 ٢/٣/٢٠١٧ق�اس اث� االس���ار االج��ى ال��اش�                  د/ خال� ع��ال���� حان�
 ع��ال���� 
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xxxi-  م�ا3عة خ>ة ال��� ة االق��اد�ة واالج��اع ة ، س�<ات وزارة �Cتق� ، x <uال�

 م�uلفة .
xxxii-  ار في م�� ، م��ر س�" ذ.�ه ، ص��  ٢٩على ل>في واقع وم$�ق�ل االس�

. 
xxxiii-  ) ٥ال���ر : ج�ول( 
xxxiv-  ، ار األج��ي ال��اش� في ع�� الع<ل�ة��رضا ع�� ال$الم " م�7دات االس�

في .ل م�  ش�ق وج�<ب ش�ق آس ا وأم�1Cا الالت � ة مع دراسة مقارنة لل�Vارب 
 . ٣٥١، ص  ٢٠٠٢ال�>� " على م�� ، م��1ة الO�K الع�s ة ، �Lعة 

xxxv- ار في م�� ، م��ر ساب" ، ص�� . ٣٣على ل>في ، واقع وم$�ق�ل االس�
xxxvi-  ، ار األج��ي ال��اش���ع� � ف�حات علي ، األداء االق��ادA .��7د لالس�

 . ١٥ – ١٣ص  م��ر ساب" ،
xxxvii - Pauline Baker, “ Obstacles to Private Sector Activities In 
Africa “paper prepared for the Bureau of Intelligence and 
Research, Department of State, January , 2003 . 

xxxviii-  ، ار األج��ي ال��اش���ع� � ف�حات علي ، األداء االق��ادA .��7د لالس�
  . ٣٢ر ساب" ، ص م��
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