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   يف الدول العربية األجنيب املباشراالستثمار 
 الدكتور مصطفى العبد اهللا الكفري                                                

وذلك . التنافس على رؤوس األموال األجنبية بني خمتلف الدول الدولية الراهنة باحتداماألعمال تتسم بيئة 

 االستثماريةاملطلوب إلقامة املشاريع  يف توفري التمويل ة املباشرةاألجنبي اتلعبه االستثمارتنتيجة للدور اهلام الذي 

املهارات  وحتسنيوالتصدير تعزيز قواعد اإلنتاج وونقل التكنولوجيا واملسامهة يف خلق املزيد من فرص العمل 

  .واملعيشة  دخلال رفع مستوياتو لالقتصاد الوطين تنافسية مزاياواخلربات اإلدارية وحتقيق 

جذب من هذا املنطلق، سارعت الدول يف هتيئة بيئة االستثمار اجلاذبة، واشتد التنافس بني الدول على 

 والضمانات اليت واملزايا خالل إزالة احلواجز والعراقيل اليت تعيق طريقها ومنحها احلوافز االستثمارات األجنبية من

بسن تشريعات متنح حوافز  قامت الدول الناميةويف هذا اإلطار . تسهل قدومها ودخوهلا إىل السوق احمللي

  .للمستثمرين األجانب

 1: مفهوم وتعريف االستثمار األجنيب املباشر

يعرف االستثمار األجنيب املباشر وفقاً لدليل إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات الصادر عن صندوق النقد 
شركة أو مؤسسة أو «االستثمار الدويل الذي يعكس حصول كيان مقيم ( ، على أنه 1993الدويل عام 

ويشار إىل الكيان املقيم باصطالح . يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر» مصرف
ود وتنطوي املصلحة الدائمة على وج. »مؤسسة االستثمار املباشر«، وإىل املؤسسة باصطالح »املستثمر املباشر«

عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، إضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة 
وال يقتصر االستثمار املباشر على املعاملة املبدئية أو األصلية اليت أدت إىل قيام العالقة املذكورة بني . املؤسسة

عامالت الالحقة بينهما، ومجيع املعامالت فيما بني املؤسسات املستثمر واملؤسسة، بل يشمل أيضاً مجيع امل
ويتفق هذا التعريف مع تعريف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ). املنتسبة، سواء كانت مسامهة أو غري مسامهة 

  OECD .2واملفهوم الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  UNCTADوالتنمية 
املعتمدة %  10ت ميزان املدفوعات وخرباء أجهزة اإلحصاء احمللية نسبة الـويتخذ دليل إعداد إحصاءا

كمعيار دويل للتفرقة بني االستثمار املباشر واألنواع األخرى من التدفقات الرأمسالية، وذلك هبدف تسهيل عمليات 
  .املقارنة الدولية إلحصاءات االستثمار األجنيب املباشر اليت تنشرها الدول حول العامل

  : أشكال االستثمار األجنيب املباشر

  3: يأخذ االستثمار األجنيب املباشر عدة أشكال أمهها

                                                            
‐http://www.ecoworld .الكويت -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : املصدر - 1

mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890  
مسودة الطبعة السادسة لدليل إحصاءات ميزان املدفوعات ورد فيها املفهوم  2007أصدر صندوق النقد الدويل يف شهر مارس  -  2

وبذلك مت تطبيق . 1993الدليل الصادر عام الدويل لالستثمار األجنيب املباشر الوارد مطابقاً لذلك لتحل حمل الطبعة اخلامسة من 
  .مفاهيم ومنهجية الطبعة اجلديدة على كافة دول العامل

 .188،ص1999عبد املعطي رضا، االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق، دار زهران للنشر، عمان، . حسن خربوش، د. د - 3



وتعترب هذه املشروعات مشتركة بني املستثمر األجنيب ): االستثمار املشترك(مشروعات ملكيتها مشتركة  - 1

  4. وحسب القوانني املنظمة لتملك األجانب ،واملستثمر احمللي، وبنسب متفاوتة، تتحدد وفقا التفاق الشركاء

وهذا الشكل من االستثمارات يتيح : املضيف دمشروعات متلكها الشركات األجنبية بالكامل يف االقتصا -  2

للعنصر األجنيب السيطرة الكاملة يف اختاذ القرار، وهلذا ال حتبذه الكثري من الدول املستثمر فيها، خشية أن يؤدي إىل 

  .األجنيب رهليمنة االقتصادية من قبل املستثمالتبعية وا

وهي الشركات اليت متلك مشاريع كثرية، يف دول خمتلفة من العامل، حيث  :الشركات املتعددة اجلنسية - 3

وميكن القول بأن االستثمار األجنيب املباشر والشركات متعددة "تتميز هذه الشركات بضخامة أعماهلا وأنشطتها، 

  5". زمان، اعتاد االقتصاديون على اجلمع بينهما بطريقة مترادفةاجلنسية شيئان متال

عابرة الشركات وتعد ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر عن طريق الشركات املتعددة اجلنسية، أو ما يسمى ب

ألربعة القوميات، من أبرز الظواهر اليت طرأت على صعيد العالقات االقتصادية الدولية، خالل العقود الثالثة أو ا

  6. األخرية

  :املباشر األجنيب مؤسسات االستثمار
تعرف مؤسسة االستثمار املباشر بأهنا مؤسسة مسامهة أو غري مسامهة ميلك فيها املستثمر املباشر املقيم يف 

أو ما يعادل ) يف حالة املؤسسة املسامهة( أو أكثر من األسهم العادية أو القوة التصويتية%  10اقتصاد آخر نسبة 
  7: وتشمل مؤسسات االستثمار املباشر ثالثة أنواع هي). يف حالة املؤسسة غري املسامهة(ذلك 

من األسهم العادية أو % 50املؤسسات التابعة أو املنتسبة، حيث ميتلك املستثمر غري املقيم أكثر من  .1
  .غيري أعضاء جملس إدارة مؤسسة االستثمار املباشرالقوة التصويتية، وحيتفظ حبق تشكيل أو ت

من األسهم العادية أو القوة % 50 - %10املؤسسات الزميلة، حيث ميتلك املستثمر غري املقيم من  .2
  .التصويتية ملؤسسة االستثمار املباشر

الفروع، وهي مؤسسات غري مسامهة مملوكة بالكامل أو بالشراكة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر  .3
  :وتأخذ الفروع أحد األشكال التالية. مع طرف ثالث غري مقيم

  .فرع دائم أو مكتب متثيل للمستثمر األجنيب •
  .شركة غري مسامهة مملوكة باملشاركة بني عدد من املستثمرين األجانب •
  .أراض أو مبان أو وحدات سكنية أو معدات غري منقولة مملوكة مباشرة ملستثمر أجنيب مقيم •

                                                            
 اململكة ندوة االستثمار األجنيب اخلاص يفحبث مقدم إىل " جتربة سابك"ة إبراهيم بن سلمة، االستثمار األجنيب اخلاص يف اململك - 4

 .27، ص 1418،  وزارة اخلارجية، الرياض، العربية السعودية
، العربية السعودية عبد اهللا السالمة، االستثمار األجنيب املباشر والدول النامية، حبث مقدم إىل ندوة االستثمار األجنيب باململكة.د - 5

 .    174، ص1418ة اخلارجية،الرياض، وزار
 . 25، ص1989األمانة العامة الحتاد الغرف العربية اخلليجية، دور الشركات املتعددة اجلنسية يف التنمية االقتصادية،  -  6
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إقامة املستثمر األجنيب لفترة زمنية تصل إىل  دولة اقتصاد غريمعدات منقولة تعمل داخل اقتصاد  •
  ). مثل السفن، الطائرات، ومعدات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي(عام على األقل 

  : املباشر األجنيب املستثمر
ة أو غري مسامهة، أو جمموعة أفراد أو قد يكون املستثمر املباشر فرداً، أو مؤسسة خاصة أو عامة، مسامه

مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة، أو حكومات أو وكاالت حكومية، أو مؤسسة إلدارة أموال التركات، أو 
  . غريها من املنظمات اليت حتوز جزءاً من ملكية مؤسسات استثمار مباشر يف دولة خالف دولة إقامة املستثمر املباشر

  :املباشر األجنيبرأس مال االستثمار 
استثمار مباشر يف (حركة رؤوس األموال  تقسم عناصر معامالت رأمسال االستثمار املباشر، بناًء على إجتاه

اخلارج عن مستثمر مقيم يف االقتصاد املعد للبيان، واستثمار مباشر يف االقتصاد املعد للبيان من مستثمر مقيم يف 
  :وتتمثل املكونات الرئيسية لتدفقات االستثمار املباشر يف). اخلارج
صص امللكية يف الفروع، وكافة األسهم ، ويشتمل على حEquity Capitalرأس مال حقوق امللكية  •

  .يف الشركات التابعة والزميلة، وغري ذلك من املسامهات يف رأس املال
بنسبة اشتراكه (، وتشمل نصيب املستثمر املباشر Reinvested Earningsالعوائد املعاد استثمارها  •

ميلة كأرباح، ونصيبه يف عائدات من العائدات اليت ال توزعها الشركات التابعة والز) املباشر يف امللكية
  .وتعامل هذه العوائد املعاد استثمارها كما لو كانت تدفقات جديدة. الفروع غري احملولة إليه

ويشمل . Intra‐Company Loansرؤوس األموال املرتبطة مبعامالت الدين فيما بني الشركات  •
وائتمان املوردين، بني املستثمر املباشر من هذا البند اقتراض أو إقراض األموال، مبا يف ذلك سندات الدين 

وتصنف القروض املمنوحة من املستثمر املباشر . جهة، املؤسسات التابعة والزميلة والفروع من جهة أخرى
  .إىل مؤسسات االستثمار املباشر، والعكس، ضمن هذا البند الفرعي

  8 :آثار االستثمار األجنيب املباشر على اقتصاد الدول املضيفة

ال يزال النقاش مستمراً بني االقتصاديني حول أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف اقتصاد الدولة املضيفة، حيث 

يؤيد فريق استقدام رأس املال األجنيب، نظراً حلاجة الدول إليه، وفريق آخر حيذر من تشجيعه، ويرى أنه ما هو إال 

أهم ميكننا حتديد  .ل وهنب الفائض االقتصادي للعامل النامينوع من االستعمار اجلديد، الذي يهدف إىل استغال

ة لالستثمارات األجنبية احملتملاإلجيابية اآلثار بالستثمار األجنيب املباشر يف اقتصاد الدولة املضيفة لاآلثار احملتملة 

  .احملتملة لالستثمارات األجنبية املباشرةالسلبية اآلثار املباشرة، و

  9: تملة لالستثمارات األجنبية املباشرةاآلثار اإلجيابية احمل

األجنبية املباشرة، وتصويرها على أهنا شر مستطري، يهدد االستقالل  تليس من احلكمة رفض االستثمارا  

  : االقتصادي للدول اإلسالمية، حيث أن هلذه االستثمارات مزايا حمتملة، إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها، أمهها

                                                            
الدكتور عمر بن فيحان املرزوقي، أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة امللك سعود، االستثمار األجنيب  -  8

 .املباشر من منظور إسالمي
 .املصدر السابقالدكتور عمر بن فيحان املرزوقي،  - 9



األجنيب املباشر ال يشكل عبئاً على االقتصاد املضيف، كاملدفوعات مقارنة بالقروض تدفق االستثمار  .1
 .وهلذا فهي تعترب بديل ناجح للقروض اخلارجية ،اخلارجية
  10: الدول املضيفة دتسهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف سد أربع فجوات رئيسة يف اقتصا .2

  .لربامج االستثمارية الطموحةفجوة املدخرات احمللية الالزمة لتمويل ا - أ

  .فجوة النقد األجنيب الالزم السترياد اآلالت واملعدات واخلربات الفنية اليت حتتاجها عملية التنمية - ب

الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من اآلالت، واملعدات، واخلربات واملعارف الفنية،  - ج

 .،والتنظيمية، والتسويقية

حيث تؤدي االستثمارات األجنبية إىل حصول الدولة  ،اإليرادات العامة والنفقات العامة الفجوة بني - د

تزيد من إمكاناهتا على  ،املضيفة علي إيرادات جديدة، يف صورة ضرائب مجركية، وضرائب دخل على األرباح

  11. اإلنفاق، ومن مث يف سد فجوة  اإليرادات اليت تعاين منها

 .يف االستغالل األمثل ملوارد الدولة املضيفيسهم االستثمار األجنيب  .3
يسهم االستثمار األجنيب املباشر يف حتسني ميزان املدفوعات، عن طريق توفري رؤوس األموال،  .4

 .ومها العنصران الضروريان للتنمية االقتصادية يف الدول النامية ،والتكنولوجيا، إىل البلد املضيف
ق جمموعة من الوفورات اخلارجية، وطائفة من املنافع االجتماعية، يسهم االستثمار األجنيب املباشر يف خل .5

خفض تكاليف اإلنتاج احمللي، نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما زيادة رأس املال االجتماعي، . (القتصاد الدولة املضيفة
التمتع مبزايا فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة املضيفة، حتتاجه املشروعات احمللية من مستلزمات اإلنتاج، 

اقتصاديات احلجم الكبري، زيادة القيمة املضافة، رفع معدالت وكفاءة التشغيل يف االقتصاد املضيف، خلق فرص 
 ) .عمل جديدة مما يسهم يف حل مشكلة البطالة

   :اآلثار السلبية احملتملة لالستثمارات األجنبية املباشرة

الواقع أن االعتماد على االستثمار األجنيب املباشر الذي تقوم به يف الغالب الشركات متعددة اجلنسية، ليس يف 
  12: حد ذاته خرياً حمضاً، بل ترد عليه عدة انتقادات منها

التنمية يف الدول النامية، من حيث أولويات  إستراتيجيةاملستثمر األجنيب مع  إستراتيجيةصعوبة توافق  )1(

تثمار، حيث قد تتجه االستثمارات األجنبية يف الدول النامية حنو القطاعات اهلامشية، اليت تدر رحباً االس

وفرياً وسريعاً، وال ختدم عملية التنمية على الوجه املطلوب، مثل النشاطات السياحية، والتجارية، 

                                                            
إيهاب ندمي، االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية االقتصادية يف العامل، حبث مقدم إىل مؤمتر اقتصاديات . فرج عزت، د. د -  10

  .27، ص  هـ1420الدول اإلسالمية، جامعة األزهر، 
األجنيب  حبث مقدم إىل ندوة االستثمار الغرفة التجارية جبدة ، االستثمارات العربية املشتركة يف اململكة، إعداد مصطفى صربي ، -  11

 .140، ص 1418اخلاص يف اململكة ، وزارة اخلارجية ، الرياض ، 
  .481-478أمحد احلريب، التمويل األجنيب وموقف اإلسالم منه، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى ، ص . د - 12
فايز حممد على،  1989 ،دور الشركات املتعددة اجلنسية يف التنمية االقتصادية ،األمانة العامة الحتاد الغرف العربية اخلليجية -

 .65 - 60، ص 1979الشركات الرأمسالية االحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية، دار الرشيد للنشر، بغداد، 



، يوجه للتصدير إىل البلد الذي األوليةواملصرفية، وما إليها، وقد تتجه حنو إنتاج نوع معني من املنتجات 

  .منه رأس املال انساب

يؤدي اختالل توازن عالقات القوى بني أي شركة دولية عمالقة ودولة نامية إىل مساومة غري متكافئة  )2(

بينهما، حيث أن املستثمر األجنيب ميتلك من القوى االحتكارية والقدرات املالية والتكنولوجية ما يفوق 

امية، مما ينتج عنه غنب وإجحاف يف حقوق ومكاسب الطرف األخري، حيث قد قوة معظم الدول الن

 .يفرض املستثمر األجنيب مثناً باهظاً نظري ما يقدم من معرفة تقنية

اجلنسية يف دولة املقر إىل امليل يف استرياد املواد والسلع  ةتؤدي مركزية اختاذ القرارات للشركات املتعدد )3(

من عوامل اإلنتاج من مشاريع الشركة األجنبية يف اخلارج، بالرغم من والكفاءات البشرية وغريها 

 .وجودها يف السوق احمللية املضيفة هلذه الشركات

قد تؤثر االستثمارات األجنبية املباشرة سلباً على موازين مدفوعات الدول النامية، نتيجة حتويل أرباحها  )4(

 .كلها أو معظمها إىل اخلارج

رات األجنبية املباشرة إىل منافسة الصناعات احمللية، وهي يف مركز تنافسي ميكن أن تؤدي االستثما )5(

 .ضعيف، مما قد ينتج عنه كساد، أو اهنيار الصناعات الوطنية الناشئة، أو الصغرية احلجم

االستثمارات األجنبية املباشرة يف تفاقم تلوث البيئة، من خالل توطنها يف بعض األنشطة  تسهمميكن أن  )6(

وصناعة اإلمسنت  ةامللوثة للبيئة، كالصناعات االستخراجية والصناعات البتروكيماوي والصناعات

 .واألمسدة

  :العربيةالدول  اقتصادات األجنيب املباشر يف الستثماراأمهية 

 املشاريع االستثمارية مصادر متويل قلة بسبب العربيةالدول  اقتصادات يف كبريةاألجنيب املباشر أمهية  لالستثمار

وجتاوز  من العامل اخلارجيالقتراضها ظل تصاعد مؤشرات املديونية وتضخم التكاليف املرافقة  ويف معظمها،يف 

جذب مصادر التمويل تنحصر يف فرص التغلب على نقص وقلة فإن لذلك . أرقام خدمة الدين مبلغ الدين نفسه

   .لياحمل االستثماراألجنيب املباشر من جهة و تنشيط  االستثمار املزيد من

والتصدير وتيسري اندماج االقتصاد  الوطين يسهم االستثمار األجنيب املباشر بتعزيز القدرات الوطنية لإلنتاج
 املزيد من لذلك تتظافر جهود وكاالت وهيئات النهوض باالستثمار يف أي دولة جلذب. الوطين باالقتصاد العاملي

العناصر وتتركز اخلطة املتبعة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر على . على حد سواء االستثمارات احمللية واألجنبية
  :التالية

إبراز املزايا التنافسية اليت تتمتع هبا كل دولة وتشخيص القطاعات واألنشطة اليت تتمتع باملزايا  •
  . التنافسية

  . استهداف البلدان املصّدرة لالستثمار •
  . جنبيةتشجيع الشراكة بني املؤسسات احمللية واأل •
  . توفري الرعاية الالزمة للمستثمرين األجانب •



  .وضع إطار تشريعي ومؤسسايت مالئم لبيئة األعمال •
  :ولتحقيق هذه األهداف •
  . استقرار سياسي واجتماعي متواصل ونوعية حياة عصرية •
  . تنمية بشرية متطورة •
  . اندماج تصاعدي يف االقتصاد العاملي •
  . بنية حتتية متطورة •
  .مؤسسايت ناجع وإجراءات مبسطة إلحداث الشركاتإطار  •

تسعى الدول العربية جلذب االستثمار األجنيب املباشر، باعتباره وسيلة متويل للتنمية الشاملة واملستدامة اليت 
أصبحت هدفاً رئيساً، تسعى إىل حتقيقه هذه الدول، من أجل  زيادة دخلها القومي، ومن مث زيادة متوسط دخل 

جذب  عن طريقالتنمية احلديثة  مشاريع العربية على متويل الدول حكومات تركزو. ني مستواه املعيشيالفرد وحتس
يسهم يف التقليل من حدة قيد ميزان  املباشرأن االستثمار األجنيب  إضافة إىل. املباشر الستثمار األجنيبا املزيد من 

خاصة تلك املتعلقة  - ل والقرائن التجريبية املتوفرة الدالئلكن  .املدفوعات وتفادي اللجوء إىل الديون اخلارجية
لالستثمار األجنيب املباشر يف تنمية  كبريةال تدل على مسامهة  - بتجربة الدول الصناعية احلديثة ذات النمو السريع

  . هذه الدول
واهتّمت الدول العربية بتشجيع مسامهة املستثمرين األجانب يف املشروعات االستثمارية اإلنتاجية واخلدمية، 
حيث تنّوعت املبادرات واإلصالحات لتوفري إطار مالئم لألعمال لتصبح هذه الدول وجهة ممّيزة لالستثمارات 

باشتداد املنافسة الستقطاب االستثمارات األجنبية،  و بالرغم من مناخ عاملي غري مالئم أحيانا و يتمّيز. األجنبية
  :كما تبّينه النتائج التاليةمتكنت تونس من تعزيز قدراهتا يف جمال جلب االستثمار األجنيب املباشر، 

  . ارتفاع نسبة االستثمار اخلارجي من الناتج احمللي اإلمجايل •
  . االستثمارات األجنبية املباشرةحجم تطّور  •
 .يف مشاريع جديدة مل تكن موجودة يف السابقتثمارات األجنبية استقطاب االس •
 . استرياد التكنولوجيا وتوطينها •

 ارتفاع عدد املؤسسات ذات املسامهة األجنبية  •

  .تزايد مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف خلق فرص عمل جديدة •



 : العربيةالدول و على املستوى العاملياجتاهات االستثمار األجنيب املباشر 
 »األنكتاد«عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية الصادر  2009تقرير االستثمار العاملي لعام  أوضح

 ، اجتاهات االستثمار األجنيب املباشربالتعاون مع املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات يف الكويت
  13 :وفقاً ملا يلي الدول العربيةو على املستوى العاملي

على املستوى العاملي ال تزال قامتة نتيجة تفاقم األزمة املالية االستثمار األجنيب املباشر أن آفاق أكد التقرير  •
  . 2008العاملية خالل عام 

 1700 حيث بلغت حوايل %14.2بنسبة االستثمار األجنيب املباشر أشار التقرير إىل تراجع تدفقات  •
   .2007عام يف دوالر أمريكي  مليار 2000بنحو مقارنة  دوالر أمريكي مليار

، االستثمار األجنيب املباشروأكد التقرير، أن األزمة املالية العاملية الراهنة غريت خارطة توزيع تدفقات  •
حيث شهدت حصة الدول النامية واالقتصادات االنتقالية من التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر 

مليار دوالر  735وبقيمة بلغت  2008من اإلمجايل العاملي يف عام  %43شديداً لتصل إىل  ارتفاعاً
  .مليار للدول املتحولة 114.3للدول النامية و 620.7أمريكي، منها 

أن تزايد عمليات تصفية االستثمارات من جانب الشركات عرب الوطنية حول العامل واليت يؤكد التقرير  •
إعادة االستثمارات إىل الوطن أو القروض العكسية فيما بني الشركات األم، يعد من عادة ما تأخذ شكل 

 .أهم العوامل اليت أسهمت يف تراجع التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر
التطلعات املستقبلية للشركات عرب الوطنية، يغلب عليها التشاؤم بشأن الفرص املرتقبة لالستثمار األجنيب  •

م، وهو 2011و 2010وتتحول إىل تطلعات أكثر تفاؤالً بشأن العامني . م2009شر عاملياً يف عام املبا
م عن االستثمارات 2011- 2009ما تؤكده نتائج استبيان األنكتاد حول آفاق االستثمار العاملي للفترة 

  . 2008اليت أنفقت يف عام 
كأي نشاط اقتصادي  2008هناية عام  جذرية منذ تغرياتيف الدول العربية شهد االستثمار األجنيب املباشر 

عاماً مما ضاعف من قلق الشركات غري الوطنية  60األسوأ منذ  احلاليةالعاملية األزمة االقتصادية واملالية  وتعد .آخر
وخطورة  والتوسع اخلارجي وأدى إىل تداعي األرباح وقلة املوارد املالية واخنفاض فرص السوق إزاء االستثمار

املخاوف عند الدول  تزايدتإىل هبوط االستثمار األجنيب املباشر كما  الذي أدى االقتصادي الواضح الركود
االستثمارات العاملية لتمويل منوها احمللي وخلق فرص  اليت تعتمد بشكل كبري على العربيةاملضيفة وخاصة الدول 

  .العمل
 االستثمار األجنيب املباشرة املالية واالقتصادية العاملية على األثر السليب الكبري لألزمة رير العاملياالتق أوضحت

 موطن بغض النظر عن متعددة اجلنسيةغري الوطنية مما تسبب يف اخنفاض ملحوظ يف توقعات الشركات  لشركاتل
وتوقعت الشركات غري الوطنية حصول عملية تعاف تدرجيي تبدأ ببطء خالل   .شامال كافة القطاعاتو النشاط

ويتضح ذلك من خالل وجود امليول التفضيلية مثل منو  2011عام  مث تستعيد زمخها وقوهتا الدافعة يف 2010عام 
   .احلدود حينما تبدأ ختف اآلثار احلادة لألزمة احلالية تدويل الشركات عرب

                                                            
بالتعاون مع املؤسسة العربية لضمان  »األنكتاد«التنمية عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و ،2009تقرير االستثمار العاملي لعام  - 13

 .االستثمار وائتمان الصادرات يف الكويت



  

  :)أمريكي دوالرمليار ( 2006 لعاماجلدول التايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو الدول العربية  يبني
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .، دور االستثمارات العربية البينية يف حتريك االقتصادباملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبرياملصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم العباس، 

  
احلكومات العربية من جهود الستقطاب رؤوس األموال األجنبية، فإن املنافسة احلادة بني  وبالرغم مما تقوم به( 

الدول على هذه األموال وتعثر معظم احلكومات العربية يف إجراء إصالحات جذرية وعميقة تسمح بتحسني مناخ 
ية وتوظيف سياسات جيدة واملساءلة وحماربة الفساد والبريوقراطاحلوكمة االستثمار واألعمال من خالل تدعيم 

على ضعف األداء يف جمال استقطاب رؤوس األموال األجنبية املباشرة،  وشفافة وواضحة، كلها عوامل انعكست
  14 .) ناهيك عن االستثمار األجنيب يف أسواق األوراق املالية العربية، مقارنة بإمكانيات هذه الدول الكامنة

تعده وكالة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة  الذياشر، مؤشر أداء االستثمار األجنيب املب يوضح
  15 :كما يلي مستوى األداء واإلمكانيات يف الدول العربية، )األونكتاد(

  . البحرين وقطر واألردن واإلمارات من دول الطليعة ذات األداء اجليد واإلمكانيات املرتفعةتعد  •
  . عودية، باخنفاض األداء بالرغم من ارتفاع اإلمكانياتاجلزائر والكويت وليبيا وُعمان والستتميز  •
 أداؤها إمكانياهتا وتبقى  فاق مصر واملغرب والسودان •

  . من نقص األداء واإلمكانيات واليمن تعاينمن نقص األداء  تعاين سورية •

                                                            
، املصدر دور االستثمارات العربية البينية يف حتريك االقتصاد، باملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبريالدكتور بلقاسم العباس،  - 14

 .اجلزيرة
  .املصدر السابق -  15



أن الدول العربية استقطبت  إىل الذي تصدره األونكتاد 2007 عاموتشري بيانات تقرير االستثمار يف العامل ل
  .من هذا اإلمجايل% 4.7دوالر أمريكي أي ما يعادل مليار  1300من أصل  2006 عاممليار دوالر  62.2
وصل تدفق االستثمارات األجنبية إىل  حيث. مقارنة باملاضي كبرياًمتواضعة، حتسنا  تعدهذه النسبة، اليت متثل و

من إمجايل % 1.25 بنسبةمليارات دوالر سنويا  3.9فقط  1997- 1992املنطقة العربية خالل الفترة 
 ية سياساتالتحسن يف استقطاب االستثمارات األجنبية إىل توظيف احلكومات العرب ويعود. االستثمارات العاملية

  .الفوائض املالية للدول النفطية العربية، اليت تغذي االستثمارات البينية العربية تناميترويج االستثمار باإلضافة إىل 
وبلغت مشروعاً 11813إىل  2006عام  الدول العربية االستثمار األجنيب املباشر يف عدد مشاريع ووصل

سامهت الدول  .عامدوالر أمريكي خالل نفس ال مليار 1300 حوايل إىل االستثمار األجنيب املباشر تدفقات قيمة
منها، أي أن عدد مشاريع االستثمار % 44من عدد املشاريع بينما استحوذت على % 83املتقدمة بأكثر من 

ألم وتنتشر هذه الشركات ا. األجنيب املباشر تنشأ يف أغلبها يف الدول املتقدمة وتتوجه يف أغلبها إىل الدول النامية
  %. 52 بينما تنتشر أغلب فروعها يف الدول النامية بنسبة% 74أغلبها يف الدول املتقدمة بنسبة تفوق 

  

 عامالنسب املئوية ملخزون االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ل ويوضح اجلدول التايل
2006:  
  
 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .، دور االستثمارات العربية البينية يف حتريك االقتصادباملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبريالعباس،  املصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم

  
  
  
  



وتوسيع اإلنتاج  العملوإنشاء فرص  يف الدول العربية هم االستثمار األجنيب املباشر يف متويل عملية التنميةيس
وبلغت حصة االستثمارات األجنبية املباشرة إىل إمجايل تكوين . خاصة يف جمال الصناعات التحويلية وقطاع اخلدمات

بينما بلغ خمزون رأس املال األجنيب إىل الناتج احمللي على املستوى  2006 عام% 12.6رأس املال يف املتوسط 
  16 .ختتلف هذه النسب بشدة بني خمتلف بلدان العامل ومناطقهو. عاميف نفس ال% 25العاملي ما يقارب 

  

 ويوضح اجلدول التايل نسبة خمزون االستثمارات العربية البينية إىل إمجايل خمزون االستثمارات األجنبية
2006:   
  

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .االستثمارات العربية البينية يف حتريك االقتصاد، دور باملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبرياملصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم العباس، 

  
أكثر من مرتني ونصف مقارنة   2006يف عام  ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية

مرة وأحسن بكثري من االرتفاع الذي سجله  1.7وهو ارتفاع أعلى من املستوى العاملي الذي سجل  2004 عامب
مرة هذا االرتفاع النسيب الذي حققته الدول  1.3االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية والذي وصل إىل 

من االستثمارات املتوجهة إىل الدول النامية اليت العربية يدل على عملية التحاق نسبية وارتفاع حلصة الدول العربية 
  .2006 عام% 16.4ووصلت إىل % 84ال تتعدى  2004 عامكانت يف 

  

                                                            
، دور االستثمارات العربية باملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبرياملصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم العباس،  -  16

 .البينية يف حتريك االقتصاد



  17. تتركز االستثمارات األجنبية املتوجهة للدول العربية يف ثالث زمر أساسية من البلدان العربيةباملقابل  
) مليار دوالر 18(تتمثل األوىل يف الدول اليت استقطبت اجلزء األكرب من االستثمارات وهي السعودية  )1(

% 58حيث استطاعت أن تستحوذ على أكثر من ) مليارات 8.3(واإلمارات ) مليارات 10(ومصر 
املصري وهذا يف األساس راجع إىل اتساع حجم السوق . من االستثمارات املتوجهة إىل الدول العربية

مليون مستهلك وكذلك الرتفاع القدرة الشرائية القتصاد السعودية  73والذي يشكل أكثر من 
  . واإلمارات اليت يفوق ناجتها احمللي أكثر من أربعمئة مليار دوالر

أما اجملموعة الثانية فهي اليت استطاعت أن تستقطب مبالغ متسقة مع حجمها االقتصادي، وهي تونس  )2(
) مليار دوالر 2.9(ويالحظ أن دولة البحرين تستقطب مبالغ مهمة . ن ولبنان وقطرواملغرب واألرد

  . والصريفة اإلسالمية" األوف ستور"ورمبا هذا راجع إىل ديناميكية القطاع املايل وتطور عمليات 
ريب مليار دوالر ال يتالءم مع حجم اقتصادها الذي يعترب ثالث اقتصاد ع 1.8أما اجلزائر واليت استقطبت  )3(

ويرجع تواضع االستثمارات األجنبية يف . قياسا حبجم الناتج احمللي اإلمجايل بعد السعودية واإلمارات
اجلزائر إىل اختصارها على قطاع النفط من جهة وتباطؤ عملية اإلصالح يف القطاع الصناعي الذي 

جيذب مبالغ حمترمة  كما أن السودان استطاع أن. يعرف سيطرة القطاع العام، وتباطؤ عملية اخلصخصة
  .يف قطاع النفط وكذلك ليبيا ولكن بدرجة أقل) مليارات دوالر 3.5(

بعض الدول العربية يف عمليات االستثمار األجنيب املباشر خارج حدودها حيث بلغ  تسهميف نفس الوقت  
 7.8(من الكويت أغلبها  2006 عاممليار دوالر  13.8إمجايل االستثمارات الصادرة من الدول العربية مبلغ 

  .مليار دوالر 2.3واإلمارات ) مليارات
  :البينية العربية االستثمارات

من إمجايل االستثمارات األجنبية الواردة للمنطقة العربية % 28سامهت االستثمارات العربية البينية مبقدار 
بينما وصل إمجايل املخزون املتراكم خالل العشر سنوات األخرية  2006 عاممليار دوالر  17.58حيث بلغت 

لعربية املودعة يف املصارف األجنبية واليت تقدر بني أكثر من مثانني مليار دوالر، وهي جزء بسيط من املوارد املالية ا
ويف ظل تدهور البيئة االستثمارية وارتفاع القيود على ممارسة . تريليون وتريليون ونصف التريليون دوالر أمريكي

دم يف متويل التنمية يف الدول املتقدمة واليت تق تسهماألعمال فإنه من الصعب الطموح باجتذاب هذه األموال اليت 
وتشري بيانات البنك الدويل فيما يتعلق بالقيود على ممارسة األعمال إىل أن . الثقة واالطمئنان للمودعني واملستثمرين

  . الدول العربية تعاين بشكل كبري من تدهور بيئة األعمال وارتفاع تكاليفها وتفاقم املخاطر
ات االستثمارية املباشرة لعدد من الدول العربية االستثمارات البينية العربية بشكل كبري يف التدفق تسهمكما  

يف % 48وتبلغ هذه النسبة . من إمجايل خمزون االستثمارات األجنبية% 71حيث تشكل يف السعودية أكثر من 
يف % 18قي فلسطني و% 20يف السودان و% 28يف ليبيا و% 30و سوريةيف % 32يف تونس و% 35لبنان و

 ،%15فيها االستثمارات العربية وزناً كبرياً فهي اجلزائر مبعدل عمان، أما الدول اليت ال تشكل 
  %.8والبحرين % 10األردن  ،%12 املغرب

                                                            
، دور االستثمارات العربية باملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبرياملصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم العباس،  -  17

  .دالبينية يف حتريك االقتصا



% 53تتوجه االستثمارات البينية العربية يف املقام األول لقطاع اخلدمات حيث استقطب هذا القطاع أكثر من 
عود االهتمام بقطاع اخلدمات إىل تركيز وي %.45  مليار دوالر بينما حصل قطاع الصناعة على 17.5من إمجايل 

االستثمارات على املشاريع املرحبة يف قطاع السياحة والترفيه، باإلضافة إىل قطاع العقارات الذي يشهد ارتفاعاً يف 
لكن هذا النمط من االستثمار ليس معمماً على الدول العربية، حيث تركز . األسعار مما يزيد من جاذبية االستثمار

أما الدول اليت تتركز . ارات البينية العربية يف األردن على قطاع الصناعة وكذلك نفس الشيء يف السوداناالستثم
  . فيها االستثمارات يف قطاع اخلدمات فهي السعودية، ولبنان، ومصر وتونس

  

   :ويوضح اجلدول التايل نسبة معدل الطاقة يف الوطن العريب
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .، دور االستثمارات العربية البينية يف حتريك االقتصادباملعهد العريب للتخطيط بالكويت خبرياملصدر اجلزيرة، الدكتور بلقاسم العباس، 

  
وتتميز االستثمارات البينية العربية بتوزيع متباين بشدة بني البلدان العربية، فلكل دولة عربية سوق عريب مميز 

فمثالً تتجه االستثمارات األردنية واإلماراتية والبحرينية والسورية واللبنانية  .الدرجة األوىلتتجه له االستثمارات يف 
يف أغلبها حنو السعودية، أما االستثمارات السعودية فتتركز يف العديد من الدول العربية وهي األردن، والسودان، 

  . وسورية، ولبنان، واملغرب واليمن
  
  



  18: يف اجلمهورية العربية السورية االستثمار األجنيب املباشر
استناداً إىل ) رصيد االستثمار األجنيب املباشر ( يتم حساب القيمة الدفترية لوضع االستثمار األجنيب املباشر 

  : ستة عناصر رئيسة يف امليزانية العمومية للشركة وهي

+  املباشر من األرباح احملتجزة حصة املستثمر األجنيب+ حصة املستثمر األجنيب من رأس املال املساهم به ( 

مطالبات  –املطلوبات قصرية األجل أو احلسابات الدائنة جملموعة املستثمرين املباشرين + املطلوبات طويلة األجل 

مطالبات املوجودات طويلة األجل على  –املوجودات قصرية األجل أو احلسابات املدينة على املستثمر املباشر 

  .) املستثمر املباشر

)  140( ألف لرية سورية لـ ) 75022338( وقد بلغت قيمة رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف سورية 

  .ألف لرية سورية)  1235453( شركة ممن توفرت فيها البيانات أو املعطيات الستة املذكورة سابقاً ومنها 

  19: الؤشرات التاليةيف سورية من خالل  االستثمار األجنيب املباشرميكننا توضيح أهم تطورات 
تركزت معظم مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية يف حمافظات دمشق وحلب وريف دمشق  •

  % .16,3ريف دمشق % 18,5حلب %  33,7من إمجايل عدد املشاريع، دمشق %  65,5بنسبة 

حاز نشاط أما توزع مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية حسب النشاط االقتصادي فقد  •

  %.41الصناعات التحويلية أعلى نسبة من عدد املشاريع 

وفيما يتعلق بعدد عمال مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية وتوزعهم حسب الفئات فكانت  •

  .من إمجايل عدد املشاريع % 54,5عامل وشكلت  5 – 1أعلى نسبة لفئة العمال من 

 :باشر يف سورية حسب جنسية املستثمر على الشكل التايلوتوزعت مشاريع االستثمار األجنيب امل •

مث السعوديون بنسبة %  7,6العراقيون % 8,8األردنيون % 32,8املستثمرون السوريون بنسبة 

7,1.%  

وكان أكرب رأمسال مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية حسب جنسية املستثمر بعد السوريني  •

  .تيني مث من اجلنسية الربيطانية مث الكندية املستثمرين القطريني والكوي

  : نسبة االستثمار األجنيب املباشر من الناتج احمللي اإلمجايل

مليون لرية سورية وبلغت ) 2291529( حوايل  2008بلغ حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف سورية لعام 

  %).   3,27(نسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

  

                                                            
املكتب املركزي لإلحصاء وهيئة االستثمار السورية  2009تنفيذ 2008تقرير مسح االستثمار األجنيب املباشر يف سورية لعام  -   18

، هو مصدر مجيع البيانات واألرقام 2010، دمشق آذار )مشروع حتسني البيئة االستثمارية يف سورية ( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 .بحث حول االستثمار األجنيب املباشر يف سوريةالواردة يف ال
 .4مصدر السابق ص ،  2009تنفيذ 2008تقرير مسح االستثمار األجنيب املباشر يف سورية لعام  -  19



  :نسبة االستثمار األجنيب املباشر من التكوين الرأمسايل

مليون لرية سورية وبلغت نسبة )  408725( حوايل  2008بلغت قيمة التكوين الرأمسايل يف سورية لعام 

تلتها %)  4,10( بلغت ، استحوذ قطاع االتصاالت أعلى نسبة % )18,36( االستثمار األجنيب املباشر منها 

  .% ) 2,02(بنسبة  الكابالت

  :قيمة أسهم االستثمار األجنيب املباشر حسب بلد املنشأ

ألف لرية ) 65367597(بلغت قيمة أسهم االستثمار األجنيب املباشر يف سورية حسب جنسية املستثمر 

 مث% ) 5,95( سورية وكانت أعلى نسبة استثمار أجنيب يف سورية بعد السوريني هي اململكة العربية السعودية 

  .تقريباَ %)  27,5( وبلغت قيمة األسهم غري معروفة اجلنسية % ) 4,71( مث لبنان % ) 5,33( األردن 

  20: قيمة أسهم االستثمار األجنيب املباشر حسب النشاط االقتصادي

% ) 25,98( بلغت قيمة أسهم مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية يف قطاع االتصاالت أعلى نسبة 

( مث إمدادات الكهرباء بنسبة % ) 17,27( يد االستثمار األجنيب يليها قطاع الوساطة املالية بنسبة من رص

% ). 5,88( مث الفنادق واملطاعم بنسبة % ) 6,98( يليها قطاع الصناعات االستخراجية بنسبة % ) 11,28

% ) 29,28( تصاالت بنسبة كما بلغت أعلى نسبة استثمار أجنيب مباشر حسب التصنيف الصناعي يف قطاع اال

  % ) .10,97( مث قطاع التأمني بنسبة % ) 19,42( مث قطاع البنوك بنسبة 

  21 :عدد العاملني يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر حسب اجلنس

عامل أجنيب بنسبة  300منهم  13,494بلغ عدد العاملني يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية   

يالحظ اخنفاض نسبة العامالت النساء يف % . 97,77عامل بنسبة  13194وعدد العاملني احملليني  2,22%

قياساَ لنسبة العاملني الرجال اليت % 12,99مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف سورية حيث مل تتجاوز نسبة 

مث يف السياحة بنسبة % 22,4وأعلى نسبة تشغيل للعمالة كانت يف شركات النفط  بنسبة % 87,01بلغت 

مع مالحظة أن جمموع العاملني يف شركات االستثمار ليس مؤشراَ كافيا إذ أن بعض الشركات مل تصرح %. 8,3

بعدد العاملني لديها وأتت صفحات العمالة واألجور خالية من البيانات وبلغ عدد الشركات اليت صرحت بعدد 

  . ها املسحشركة مشل 178شركة من أصل  142العمال فيها 

  22 :قيمة الصادرات والواردات يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر

شركة  39بلغ عدد شركات االستثمار األجنيب املباشر يف سورية اليت وردت فيها بيانات عن الصادرات فقط 

ا بلغت أعلى كم. من القيمة اإلمجالية يف نشاط الصناعات الغذائية%  24,77وبلغت أكرب قيمة صادرات نسبتها 

  .من إمجايل الواردات % 67نسبة واردات شركات االستثمار األجنيب املباشر يف سورية يف شركات النفط بنسبة 

                                                            
 .، املصدر السابق2009تنفيذ 2008تقرير مسح االستثمار األجنيب املباشر يف سورية لعام  -   20
 .املصدر السابق -   21
 .السابقاملصدر  -   22



  قيمة اإلنفاق على التقنية اجلديدة يف مشاريع االستثمار األجنيب املباشر

بلغت أعلى قيمة إنفاق على التقنيات اجلديدة يف شركات االستثمار األجنيب املباشر يف سورية يف شركات 

  %. 31,16من إمجايل اإلنفاق، مث تلتها شركات النفط  بنسبة % 61,84االتصاالت بنسبة 

  23 :االستثمار األجنبي المباشر من منظور إسالمي
مناه، وأمثر : مثر الرجل ماله: أي محل الشجر وأنواع املال، ويقال مشتق من الثمر،: االستثمار يف اللغة - أ

 24 .كثر ماله: الرجل

قد يتعذر الوقوف على حتديد صريح ملفهوم االستثمار من املنظور الفقهي، : االستثمار يف الفقه اإلسالمي - ب

االستنماء حيناً، ولفظ التنمية حيناً نظراً لعزوف الفقهاء السابقني عن استخدام مصطلح االستثمار، واستبداله بلفظ 

أن املقصود من "فقد ذكر الكاساين، يف كتابه بدائع الصنائع، عند تعريفه لعقد املضاربة  25 .آخر، ولفظ النماء تارة

  ".عقد املضاربة هو استنماء املال

ك التعاريف كلها وبشكل عام فان تل: مفهوم االستثمار األجنيب املباشر من املنظور االقتصادي املعاصر - ج

  .املال الوافد إىل دولة غري دولته، بقصد احلصول على الربح: تفيد أن االستثمار األجنيب املباشر هو

مع أن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف الدول اإلسالمية هي الضمان األساسي جلذب االستثمار األجنيب، 

، حيث تؤكد الشريعة اإلسالمية على حرمة امللكية اخلاصة وتبديد املخاوف اليت تعتريه يف اقتصاديات هذه الدول

على  أن املصلحة العامة مقدمة: لإلنسان، وعدم نزعها منه إال إذا تعارضت مع املصلحة العامة، ألنه من املقرر شرعاً

زع امللكية اخلاصة عما أنت صاحب املصلحة اخلاصة، كما يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع الضرر العام مع تعويض

  ".وال تبخسوا الناس أشياءهم: "... منه تعويضاً عادالً، لقوله تعاىل

، مواتية جلذب االستثمار اقتصاديةخلق بيئة  على ةومبادئ وقيم، قادر اًالشريعة اإلسالمية أحكام تضمنت

  26 :األجنيب املباشر، الذي تبدو أمهيته يف الوقت الراهن لألسباب التالية

لدى العديد من الدول اإلسالمية، وقصورها عن القيام بعملية التنمية منفردة يف شح املوارد املالية  - أ

  .اقتصاديات تلك الدول

ال ميثل عبئاً ثقيالً أو جامداً على االقتصاد املضيف، مقارنة بالقروض اخلارجية، خاصة بعد تصاعد أزمة   - ب

  . قتصاديات املدينةاملديونية يف مطلع الثمانينات، اليت أصبحت عبئاً ثقيالً على اال

                                                            
الدكتور عمر بن فيحان املرزوقي، أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة امللك سعود، االستثمار األجنيب  - 23

 .املباشر من منظور إسالمي
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، اليت تعتمد علي جذب ، واالجتاه حنو اقتصاديات السوقدور الدولة يف العديد من دول العامل"تراجع  - ج

 27 ".االستثمار اخلاص كأحد اآلليات األساسية لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي

  : الضوابط الشرعية لالستثمارات األجنبية املباشرة

) االستثمار األجنيب املباشر(ل من أشكال التمويل األجنيب أباح للدولة اإلسالمية هذا الشكإذا كان اإلسالم قد 

من أجل سد حاجاهتا ودفع ضروراهتا، إال أنه قيد اللجوء إىل هذه االستثمارات بقيود ووضع هلا ضوابط تدور يف 

على مصراعيه ) االقتصاد(الباب ألن فتح . نطاقها من أجل محاية مصلحة الدولة واجملتمع املسلم على حد سواء

لالستثمارات األجنبية دون رقابة حمكمة، وضوابط شرعية يف استقدامها قد يؤدي إىل السيطرة االقتصادية، على 

بعض أنواع النشاطات، أو القطاعات اهلامة، يف اقتصاد الدولة اإلسالمية، ومن مث تصبح وسيلة استعمارية جديدة، 

الوضع الذي يتطلب ضرورة مراعاة الضوابط التالية، حىت تتفق . قتصاد املضيفملواصلة استنزاف موارد اال

  28 :االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدولة اإلسالمية مع النظرة اإلسالمية السليمة

  .قيقية لالستثمار األجنيب املباشروجود حاجة ح  - 1

  .تثمار األجنيب تبعية لدول أجنبيةأال يترتب على االس  - 2

  .بشروط استثنائية، وامتيازات خاصةضرورة احتفاظ الدولة اإلسالمية .  3

  .االلتزام بالسلع واخلدمات احلاللخضوع االستثمار األجنيب ملبدأ  – 4

االستثمار األجنيب (هناك آراء عديدة تقليديه تؤكد أن املسامهات األجنبية يف رأس مال املشروعات احمللية 
ا بصفة عامة يف الدول العربية، وال جيوز تشجعيها، إال أن هناك آراء أخرى تدعوا إىل ليس مرغوباً فيه) املباشر

، باعتباره األداة اليت يعول عليها يف حل املشاكل اليت جتابه اقتصاديات )االستثمار األجنيب املباشر (جذب املزيد من 
 اقتصاديات الدول العربية، وخباصة يف الدول اليت الدول العربية، ورغم اتفاقنا على أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف

تعاين من شح املوارد املالية املتاحة، فال جيب أن خندع أنفسنا، ونعترب االستثمار األجنيب املباشر حيمل معه احلل 
لدول تقع الشامل، لكل املشاكل اليت تعاين منها اقتصاديات الدول العربية، ألن التنمية الشاملة واملستدامة يف هذه ا

يف املقام األول على عاتق الدول العربية وحدها، ويظل االستثمار األجنيب املباشر عنصراً مكمالً لالستثمار احمللي، 
  29. وليس بديالً عنه

وال بد من توجيه الدعوة إىل كافة أجهزة اإلحصاء العربية بضرورة حتسني قواعد بيانات االستثمار األجنيب 
اشى واملعايري الدولية، من خالل توحيد منهجيات إعدادها وتطوير أساليب جتميعها حبيث املباشر فيها حبيث تتم

كما أن معظم نظم اإلحصاء العربية ال ترصد العوائد املعاد استثمارها . ميكن اعتمادها يف عقد املقارنات الدولية

                                                            
 .39، ص 1999منري هندي وآخرون، . تقرير التمويل الدويل يف مجهورية مصر، إعداد دجامعة القاهرة،  -  27
املرزوقي، أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة امللك سعود، االستثمار  الدكتور عمر بن فيحان -  28

 .األجنيب املباشر من منظور إسالمي
  .املصدر السابقأنظر،  -  29



فروعها يف الدول املتلقية لالستثمار، رغم  والقروض املتبادلة بني الشركة األم يف دولة املقر والشركات التابعة هلا أو
  . أن كالمها يدخل ضمن مكونات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة
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