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وعلى أنه احد المصتادر الااةة  اتفقت األدبيات التنموية الى حد كبير على دور االستتثمار األجنبي المباشتر على النمو ملخص: 

 دورا هاةا في تحستتتتيز توايع الديل ةز ييا ايادد ة دالت الت تتتتايل في كافة انحا، ال ال  في تنويع ةصتتتتادر الديل ويل   

وهذا ةا يدعو الحكوةات أن تكون أكثر ن تتاطا وأن تبذا ةديد ةز الواود في جذا االستتتثمارات االجنبية وقد أثبتت الدراستتات 

ل. وتقليل االقتصتتادية جدية الدور الذي يل به االستتتثمار األجنبي المباشتتر وكي ف ستتيرثر استتتهداةاا في النمو االقتصتتادي ايوابيا

االعتماد على قطاع واحد  ةثل قطاع البتروكيماويات في المملكة ال ربية الستتتتتت ودية  وي تبر االقتصتتتتتتاد الستتتتتت ودي ةز أه  

تداةيز. وتدفق رؤوس االقتصتتتتاديات المتميدد بالثروات التي تو ل ةز االستتتتتثمار فياا اقتصتتتتادا ةتينا يتمتع بنمو وانتاجية ةستتتت

ل ليستتتتثمار األجنبي وأن  األةواا األجنبية الى الستتتول الستتت ودية ييا ال قد المارتتتي أكبر دليل على أن المملكة أًتتتبحت هدفا

  2017- 2016الستتول بكةكاناا أن تكون تنافستتية  حي  أن تقرير التنافستتية ال المي الصتتادر عز المنتدد االقتصتتادي ال المي 

ل ةز حي  ساولة أدا، األعماا. وال أحد ينكر أن السول الس ودية تحتاج للهبرات األجنبية  20في المرتبة ًنّف المملكة  عالميا

ي تبر وستتتيلة ف الة الذي  لرفع كفا،د التكنولوجيا وةاارد الكوادر الب تتترية ب د ايواد الوفالف لاا ةز ييا االستتتتثمار األجنبي 

لدراسة الحالية ايتبار تأثير االستثمار األجنبي المباشر كأحد ال واةل المرثرد في النمو للقضا، على ة اكل البطالة. وتستادف ا

وقد توًلت الدراسة الى اهمية هذا االستثمار الذي يرثر على  (.2017 الى 2000في المملكة ال ربية الس ودية في الفترد ةز )

سة النظرية والكمية باستهدام اس لوا التكاةل المتنافر بالتطبيق على االقتصاد الس ودي اثبتت ة دالت النمو. فمز ييا الدرا

أهمية االستتتتتتتثمار األجنبي كأحد ال واةل التي تردد الى ارتفاع ة دالت النمو ةع ايادد االستتتتتتتثمارات االجنبية في المملكة في 

 الفترد االييرد.

 الس ودياالقتصاد -االقتصاديالنمو -المباشر األجنبياالستثمار  :المفتاحيةالكلمات 

 

A Standardized Study of the Impact of Foreign Direct Investment One of the   

determinants of growth in Kingdom of Saudi Arabia in the period from 2000 to  

2017 

                                                                       Fatma Abdalla Mohamed Attia 
Abstract: Development literature has largely agreed on the role of FDI in growth, and is an 

important source of diversification of income sources and plays an important role in improving 

income distribution through increased employment rates worldwide. This calls on governments 

to be more active and to do more Of efforts to attract foreign investment. Economic studies have 

proved the seriousness of the role of foreign direct investment and how its use will affect 

economic growth positively. Reducing reliance on one sector, such as the petrochemical sector in 

Saudi Arabia, It is one of the most important economies with the wealth that makes investing in 

it a solid economy with sustainable growth and productivity. The influx of foreign capital into the 

Saudi market over the past decade is the biggest proof that the Kingdom has become a target for 

foreign investment and that the market can be competitive. The Global Competitiveness Report 

of the World Economic Forum 2016-2017 ranked the Kingdom in the 20th place globally in terms 

of ease of performance Business. No one denies that the Saudi market needs foreign expertise to 

raise the efficiency of technology and skill of human cadres after finding jobs through foreign 

investment, which is considered an effective means to eliminate the problems of unemployment. 

The current study aims to test the impact of foreign direct investment as one of the factors 

affecting growth in Saudi Arabia From 2000 to 2017. The study found the importance of this 

investment, which affects growth rates. Through the theoretical and quantitative study using the 

method of symmetric integration applied to the Saudi economy proved the lack of foreign 

investment as one of the factors that lead to high growth rates with the increase of foreign 

investment in the Kingdom in the recent period.  

Keywords: Foreign Direct Investment -economic growth-the economy of Saudi Arabia  
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 المقدمة
ي تبر االستتتثمار األجنبي أحد أدوات تنويع ةصتتادر الديل رتتمز نطال األن تتطة االقتصتتادية في أي 

ر هذه األداد  والتركيد علياا ستتتتتتيدفع عولة النمو بلد حي  أثبتت الدراستتتتتتات االقتصتتتتتتادية جديّة دو

 واالقتصتتادي والتقليل ةز االعتماد على القطاعات ذات الدور الستتيادي في حركة أي اقتصتتاد  كما ه

ي تبر والحاا في القطاع النفطي الذي ت تمد عليه الستتتت ودية في تستتتتيير حركة اقتصتتتتادها وتنميتاا  

ت المتميدد بالثروات التي تو ل ةز االستتتثمار فياا اقتصتتادا االقتصتتاد الستت ودي ةز أه  االقتصتتاديا

ةتينا يتمتع بنمو وانتاجية ةستتتتتداةيز. وتدفق رؤوس األةواا األجنبية الى الستتتتول الستتتت ودية ييا 

ل ليستتتثمار األجنبي وأن الستتول بكةكاناا أن  ال قد المارتتي أكبر دليل على أن المملكة أًتتبحت هدفا

- 2016قرير التنافستتية ال المي الصتتادر عز المنتدد االقتصتتادي ال المي تكون تنافستتية  حي  أن ت

ل ةز حي  ساولة أدا، األعماا. وال أحد ينكر أن السول  20  ًنّف المملكة في المرتبة 2017 عالميا

الستتتتتت ودية تحتاج للهبرات األجنبية لرفع كفا،د التكنولوجيا وةاارد الكوادر الب تتتتتترية ب د ايواد 

ز ييا االستثمار األجنبي  والرقي بمستود البحوث ال لمية ولتحقيق تلك الحاجات  الوفالف لاا ة

قدةت المملكة ب ض الحوافد التنظيمية والضتتتتريبية واالةتيااات التي بدورها ستتتتاهمت في تستتتتايل 

اجرا،ات االستتتتتتثمار األجنبي  ارتتتتتافة الى ذلك ستتتتتاهمت عدد عواةل في ج ل المملكة بي ة جاذبة 

جنبي وةناا: أناا االقتصتتتتاد األكبر على ةستتتتتود ال تتتترل األوستتتت  وشتتتتماا أفريقيا  ليستتتتتثمار األ

وانضتتتماةاا الى ةنظمة التوارد ال المية والى ةوموعة الدوا ال  تتتريز األكبر اقتصتتتاديا  واالنفتا  

على التوارد الهارجية  وتوفير الطاقة للم تتتتتاريع االستتتتتتثمارية بأستتتتت ار أقل ةز الستتتتت ر ال المي  

ت ال ربية في التبادا التواري  واالستتتتتتقرار والنمو الملحوفيز في االقتصتتتتتاد الستتتتت ودي  واالتفاقا

 .واالستقرار األةني  والموقع الوارافي  ووجود ف ة ال باا التي تمثل النسبة األعلى ةز السكان

ل تساه  أيضوهذه ال واةل ستو ل ليقتصاد الس ودي دورا وتأثيرا باراا بيز االقتصاديات الكبرد   ا

 وب كل كبير في جل  ثقة المستثمر األجنبي الى السول الس ودية.

 

  مشكلة البحث:

توق ت المرسسات االقتصادية ال المية المستقلة وغيرها ةز المرسسات الم اباة  ارتفاع رأس الماا 

األجنبي في المملكة بصورد كبيرد في ةدد ليست طويلة. وهذه األةواا سترتفع في المستقبل  وفق 

"  وبرناةج التحوا المصاح  2030المهططات التي ور تاا القيادد على أساس "رؤية المملكة 

لاا. والمهططات هنا ت مل كل أداد تنمية تدفع ةسيرد البنا، االقتصادي المستدام  بما في ذلك بالطبع 

ادية "كما هو استقطاا ةديد ةز االستثمارات األجنبية  وفتح آفال جديدد أةاةاا. وهذه الذراع االقتص

ة روف" تمثل حور الداوية لكل االقتصادات المتقدةة  وتلك التي تتس  باالستداةة والمرونة. وفي 

الفترد األييرد سادت المرونة بالف ل الساحة االقتصادية الس ودية  طالما أناا تهدم الادف ال ام  وهو 

هتلفا اآلن  ألن المملكة تستادف تحقيق األهداف كلاا رمز اةناا المحدد لاا غير أن األةر بات ة

ةديدا ةز التحوا عز النف  الى ةصادر ديل أيرد ةتوافرد وجاهدد  ةا فسر ارتفاع حو  المساهمة 

 .غير النفطية في الناتج المحلي  وكذلك رمز المواانات ال اةة التي أعلنت في ال اةيز المارييز

ي في المملكة  بل يمكز اعتبار أن غالبية هناك كثير ةز المواالت المفتوحة لرأس الماا األجنبو

القطاعات ةطروحة أةام هذا الماا  ةز الترفيه الى الثقافة والسياحة والفنون  الى الطاقة وتقنية 

الم لوةات واالتصاالت  والصناعة والتوارد والهدةات والنقل وغيرها. أي أن الفرص ةوجودد أةام 

ةطم نة تماةا  تدعماا المرونة في ت ريع القوانيز التي  ةز يرغ  في االستثمار  في بي ة اقتصادية

تصدر بيز الحيز واآلير  تباعا لمتطلبات الحراك االقتصادي ب كل عام. وةز هنا يمكز اإلشارد 

 ة.أيضا  الى أن الواات االستثمارية ال المية الكبرد  تحرص على الوًوا الى السول الس ودي

في الس ودية سيرتفع في الفترد المقبلة  يصوًا ةع ارتفاع عدد الرق  الوديد لرأس الماا األجنبي 

التراييص التي ةنحت بالف ل للواات االستثمارية األجنبية  التي بلات حتى نااية ال ام الماري 

ترييصا  ت مل ةهتلف القطاعات الم ار الياا. يضاف الى ذلك أيضا التراييص التي ةنحت  7911
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دع  الحراك االستثماري أيضا في المرحلة المقبلة. وتس ى بلدان أوروبية لمرسسات ةالية عالمية  ةا ي

كبرد ألن تكون رمز الحراك االقتصادي الس ودي  سوا، ةز ييا وجودها الحالي  أو تطوير هذا 

يتوفر الوجود  وكذلك األةر بالنسبة للمرسسات األةريكية التي تنظر الى المملكة كساحة اقتصادية 

. وتتدافع المرسسات الم ار الياا على التنافس للوًوا أوال ى ةز الوودد واالةانفياا ةستود عال

الى هذه السول الكبيرد في المنطقة. الما  أن ةسار االستثمار األجنبي يمضي قدةا على الساحة 

 .وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك ةديد ةز التراييص للمستثمريز األجان  المحلية بأعلى الم ايير 

ا للوان الذي يمثله االستثمار األجنبي المباشر كأحد ال واةل المرثرد في ة دالت النمو نظ - رل

في أي اقتصاد وباأليص االقتصاد الس ودي ةحل الدراسة سوف يتناوا البح  دراسة اهمية 

االستثمار األجنبي ةز ييا دراسة ب ض نقاط الض ف والم اكل التي قد تواجه االقتصاد الس ودي 

 المملكة ال ربية الس ودية؟ةواالت االستثمار األجنبي في  وةا هي

 توايع حو  االستثمار األجنبي القطاعي والوارافي في المملكة ال ربية الس ودية.  -

 حوافد ت ويع االستثمار في المملكة. -

 توربة الس ودية الحديثة لوذا االستثمار األجنبي. -

الس ودية والتي تردي لوذا االستثمار األجنبي الياا؟ هي المقوةات التي تمتلكاا المملكة ال ربية ةا

ةا هو أثر االستثمار األجنبي على المملكة ال ربية الس ودية؟ ةاهي المتايرات االقتصادية المرثرد 

 في تدفقات االستثمار األجنبي؟ وةا هو أثرها؟

 

 الهدف من البحث:

في التأثير على ة دالت النمو باعتباره احد  يات  البح  الحالي بتحليل دور االستثمار األجنبي المباشر

المحددات الرليسية التي تردد الى ايادد ة دالت النمو وال مل على ايادد التكويز الرأسمالي وبالتالي 

 .رفع ةستود الت ايل والتهفيف ةز حدد ة كلة البطالة

 وبالتالي تس ى الدراسة لتحقيق االهداف التالية:

بيز االستثمار األجنبي المباشر وة دا النمو ةز ييا الرجوع الى  التاًيل النظري لل يقة-1

 .النظريات واالدبيات االقتصادية التي تناولت هذه ال يقة

الوقوف على الدور الذي يل به االستثمار األجنبي للوًوا لم دالت نمو ةرتف ة في المملكة ال ربية -2

ت المقدةة للمستثمريز التي ت دا عمل هذه الس ودية وياًة في فل ةوموعة القوانيز والتسايي

 االداد.

 الت رف على الطرل التي ةز ييلاا شو ت المملكة ال ربية الس ودية االستثمار األجنبي.-3

 

 فروض البحث:

ل ةع أهداف البح  في دراسة الدور المتوقع ليستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي   انسواةا

وان المملكة لدياا ةوارد ايرد ل  تستال ب د ويو  ان   ذه االداد ت تبر هاةة في المملكة حي  ان ه

توذا الياا رؤوس االةواا االجنبية وقد يكون هذا وسيلة لمواجاة االعتماد على الموارد النفطية 

 .يفرض البح  ان االستثمار األجنبي المباشر له تأثير ةباشر وف اا على النمو االقتصادي

 

 منهج الدراسة 

 يت  على يطوتيز:  يللتحقق ةز فررية البح  تستهدم الدراسة المناج التحليلي الكمي والذ

ةز حيز الت ارف على ةفاوم االستثمار األجنبي المباشر  تات  الهطود األولى بتحليل اإلطار النظري

لاا. كما يتطل   وةدايا وعيوا وتطور هذه المنظوةة في المملكة واألطر الت ري ية التي يض ت

  فروض وة كلة البح  ةز ييا عدد نقاط:المناج التحليلي است راض 
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 المدايا وال يوا(  -ال واةل المرثرد –االهمية  –االستثمار األجنبي المباشر )ت ريفة  المبح  االوا: 

–تثمار ةواالت االس-)المقوةات المبح  الثاني: االستثمار األجنبي في المملكة ال ربية الس ودية 

 حوافد ت ويع االستثمار األجنبي(

 توربة المملكة ال ربية الس ودية الحديثة لوذا االستثمار األجنبي-

 الهطود الثانية: )التحليل الكمي ليستثمارات األجنبية في المملكة ال ربية الس ودية( 

 للمملكة نموذج قياسي لم رفة أهمية االستثمارات األجنبية المباشرد في النمو االقتصادي

وسوف يت  قياس ة دا النمو االقتصادي كمتاير تابع لل ديد ةز المتايرات المستقلة التي ترثر فيه 

وةناا االستثمار األجنبي المباشر وة دا التكويز الرأسمالي واس ار س ر الصرف وةدد االستقرار 

االستثمار األجنبي  السياسي واالقتصادي والقوانيز والحوافد التي تض اا المملكة ةز اجل ت ويع

وي تبر هذا المتاير االيير ةتاير وهمى يت  تقديره بصفر في السنوات السابقة ث  يأيذ قيمة ثابتة 

الواحد الصحيح وي تمد هذا على أسلوا التكاةل المتنافر لتحليل ال يقة طويلة األجل بيز تطور 

رية على فحص ال يقة بيز السيسل ن اط االستثمار األجنبي واثرد على ة دا النمو وتقوم هذه النظ

 االقتصادية التي تتس  ب دم االستقرار.  (Engle & Granger, 1987)الدةنية للمتايرات 

 

 المبحث االول: االستثمار األجنبي المباشر

 المزايا والعيوب(-العوامل المؤثرة–االهمية –)تعريفة 

 : Investment (FDI)Foreign Directت ريف االستثمار األجنبي المباشر -1 

يل   االستثمار األجنبي المباشر دورا هاةا في دع  النمو االقتصادي للدوا الناةية  فقد شوهدت  

ةريرا ايادد كبيرد في حو  التدفقات االستثمارية  فتحرير نظ  التوارد وايادد ةساهمة هذه الدوا 

االستثمار األجنبي المباشر في التكاةل  في التكاةل االقتصادي ال المي له دور باذه الديادد  وكان دور

ال المي ةز ييا المساهمة في رب  أسوال ال مل وأسوال رأس الماا للدوا المضيفة  ويادف 

االستثمار األجنبي الى الحصوا على فالدد طويلة األةد في ةرسسات أو ةن آت يارج حدود المستثمر 

ع جاة يارجية ت مل ال ركات ال ابرد للقوةيات وت مل ال يقة بيز ةن أد أو ةرسسة أو ربما دولة ة

 Multinational   أحيانا كثيرد تدعىTransnational Corporationأو المت ددد الونسيات 

Corporations  أو المرسسات ةت ددد الونسيات التي تقوم بكدارد اإلنتاج أو تقدي  الهدةات في بلديز

 (S.Toms,1987على األقل.)

ألجنبي المباشر تحركات رؤوس األةواا الدولية التي تس ى إلن ا، أو تطوير أو يقصد باالستثمار ا

 .الحفاف على شركات أيرد تاب ة أجنبية وةمارسة السيطرد على ادارد ال ركة األجنبية

 هذه ترتب  ان على ال ركة رأسماا ةز أكثر أو% 10 بتملك لمباشر ا االجنبي االستثمار ي رف

 .ادارتاا في بالتأثير الملكية

 عيقة االستثمار األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي: 

على أن النمو االقتصادي يحصل  Endogenous Growth Theoryتنص النظرية االقتصادية 

ل دد أسباا وأهماا حو  االستثمارات فكلما ااد االستثمار ااد النمو االقتصادي  فكذا ااد حو  

االستثمار في هذه السنة عز السنة التي تسبقاا فالديادد الحاًلة سترثر على ة دا النمو  ول  تحدد 

ولكز ةنطقيا ايادد االستثمار تردي الى ايادد ة دا  النظرية ةا اذا كانت االستثمارات ةحلية أم أجنبية

 النمو كوناا ستديد ةز حو  اجمالي االستثمارات.

وقد يل   االستثمار األجنبي دور في التطور التكنولوجي والذي بدوره يدع  النمو االقتصادي  

رثر االستثمار األجنبي فال ركات األجنبية تول  ة اا التقنية المطلوبة فترثر ايوابيا على اإلنتاجية  وي

على التطور التكنولوجي ةز ييا: المحاكاد أو التقليد  المنافسة  الرواب  األجنبية والتدري  وقد 

 (Ross & Hess1977 ,) تكون اآلثار سلبية أو ايوابية.

  المتايرات االقتصادية المرثرد في تدفق االستثمار األجنبي:-2

 فق االستثمار األجنبي المباشر الى ال واةل التالية:ويمكز تقسي  ال واةل المرثرد في تد
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أ. ةتايرات قابلة للقياس الكمي: الناتج القوةي اإلجمالي  والصادرات  والتضه   واإلنفال الحكوةي  

 واالديار.

 أوالً: الناتج المحلي اإلجمالي:

دد أو ايادد نصيباا ي د الناتج المحلي ةحدد أساسي لل ركات األجنبية التي تبح  عز األسوال الودي

ال ديد ةز ال ركات المحلية  ةعةز أسوال الدوا المضيفة  وتتي،م الدوا ذات الناتج المحلي الكبير

واألجنبية الستثمار أةوالاا  وقد أقرت الدراسات التطبيقية بوجود عيقة طردية بيز الناتج المحلي 

  (T.Vito&H.Davoodi,1997)اإلجمالي وتدفق االستثمار األجنبي المباشر.

 ثانيًا: نسبة الصادرات إلى الناتج القومي اإلجمالي:

ت د الصادرات ةز ةحددات تدفق االستثمار األجنبي المباشر وب كل أساسي في قطاع التصنيع أو 

 الهدةات  وهذا ي ني وجود عيقة طردية بيز الصادرات وتدفق االستثمار األجنبي المباشر.

 

 ناتج القومي اإلجمالي:ثالثًا: نسبة التضخم إلى ال

التضه  هو االرتفاع المستمر في المستود ال ام لألس ار ولفترد طويلة. وتوجد عدد طرل لقياس 

التضه  ةناا الرق  القياسي ألس ار المستالك  ولم دالت التضه  تأثير ةباشر في سياسات التس ير 

اج التي ت نى باا ال ركات األجنبية. وحو  األربا   وةز ث  حركة رأس الماا والتي ترثر تكاليف اإلنت

وارتفاع ة دا التضه  يردي الى فساد المناخ االستثماري والم دالت ال الية للتضه  التي تتواوا 

% سنويلا ت وه النم  االستثماري ويديل االستثمار في ةنطقة الهطر سوا، 100% أو 30% أو 10

ر على ر ف االقتصاد القوةي  وهناك عيقة ليستثمارات المحلية أو األجنبية  وي د التضه  ةرش

 (2010)الاي ة ال اةة ليستثمار  عكسية بيز ة دا التضه  وتدفق االستثمار األجنبي المباشر.

 رابعًا: نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج القومي:

ت ير ايادد حو  اإلنفال الحكوةي ونسبته ةز الناتج المحلي اإلجمالي الى أن الصرف الحكوةي 

المفرط ي يق النمو االقتصادي  ويردي الى ايادد عود المواانة الحكوةية والى ايادد الضرال  

ةستقبيل فتنهفض ديوا األفراد وةز ث  ينهفض الطل  على السلع والهدةات  فينهفض االديار 

 التالي ينهفض االستثمار  وهناك عيقة عكسية بيز اإلنفال الحكوةي وتدفق االستثمار األجنبي. وب

 خامًسا: نسبة االدخار المحلي إلى الناتج القومي اإلجمالي:

هناك تأثيران ليديار المحلي على االستثمار األجنبي المباشر  األوا تأثير طردي هو أن االديار 

االستثمار واإلنتاج وتوسيع حو  السول وةز ث  ايادد تدفقات االستثمار المحلي يردي الى ايادد 

األجنبي المباشر  أةا الثاني فاو تأثير عكسي اذ أن قلة المديرات المحلية تردي الى ايادد التدفقات 

االستثمار األجنبي المباشر اذ يكون هناك اعتماد كبير على االستثمار األجنبي في ان ا، الم اريع 

   االقتصاد وتوفير فرص ال مل.وتن ي

ا. ةتايرات غير قابلة للقياس الكمي: ةثل االستقرار السياسي  والتقدم الحضاري  ودرجة التحرر  

 (G.Joshua&D.Villanue,1999)االقتصادي. 

 ةدايا وعيوا االستثمار األجنبي المباشر -3

 االستثمار األجنبي المباشر:  

احدد الصور األساسية لل ولمة  ولل ركات ةت ددد الونسية الدور  يمثل االستثمار األجنبي المباشر

ال ولمة واالنفتا  االقتصادي ال المي أن ليستثمار األجنبي  ةريددفي تدفقاته  وعليه يود  ىالرليس

المباشر ةنافع عديدد تن كس على اقتصاديات الدوا التي ت اد ةثل هذا التدفق االستثماري ويمكز 

 فع ةز ييا: ابراا هذه المنا

المساهمة في اقاةة ة روعات انتاجية في كافة المواالت الصناعية التي تادف الى انتاج سلع  -

 ويدةات ذات ةيدد تنافسية للتصدير.

 الحصوا على التكنولوجيا الحديثة والهبرد اإلدارية والتسويقية الوديدد. -
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 توفير فرص ال مل والحد ةز ة كلة البطالة.  -

 ت االستثمار ةما يردي الى ايادد الناتج المحلي اإلجمالي.يساه  في رفع ة دال -

 عيوب االستثمار األجنبي المباشر: 

على النقيض ةز ةريدي االستثمار األجنبي المباشر  فان هناك قسما آير ةز المنتقديز الذيز يملكون 

ف واحد الفالد نظرد ت اؤةية تواهه فارال، يرون ان االستثمارات األجنبية عبارد عز ةباراد ةز طر

بنتيوتاا ال ركات ةت ددد الونسية في اغل  ان ل  يكز في الحاالت جمي اا  أو ب بارد أيرد فكن 

المستثمر األجنبي  ةز وجاة نظره   ةمثي باذه ال ركات يأيذ أكثر ةما ي طي. وتأتي في ةقدةة 

 ددد الونسية وفروعاا  هي تبريراتا  ةسألة السيادد والسلطة في اتهاذ القرار الوطني. فال ركات ةت

القالدد لتدفق رأس الماا  وةز ث  فان ًنع القرار ال يكون وطنيا  بل يصبح بيد سلطة المستثمر 

 Hamad.Miki,2010)األجنبي ونفوذ حكوةته التي تقوم بدعمه. )

تميل ال ركات واردد الذكر الى فرض سيطرتاا على االقتصاد الوطني  وال يقف األةر عند حد دع  

حكوةاتاا لاا  بل ان لاذه ال ركات وسالل وأسالي  تستطيع بوساطتاا أن تل   على أكثر ةز حبل  

فيمكز لاا أن تالق فروعاا في احد البلدان لتنتقل الى بلد آير  أو تهلق قدرات ةوااية في البلدان 

ر. كذلك يمكز المواورد للبلد الم ني  أو تبطئ توسع اإلنتاج في بلد ةا لصالح توسي ه في بلد آي

لل ركات المذكورد أن تناور وتتفادد الضواب  التي تفرراا الحكوةة على وحدد انتاجية ة ينة  

  (Wrenn.Eoin,2007)طالما أن ن اطاا ياطي وحدات عديدد ةز االقتصاد القوةي..

قادرد تتمتع اذا ال ركات ةت ددد الونسية وفروعاا ببدالل كثيرد غير ةتاحة لل ركات المحلية  وهي 

على الاروا ةز اإلذعان للسياسات ال اةة للبلد المضيف  فيما لو قابلتاا ت ري ات قانونية جديدد 

على الص يد السياسي أو االجتماعي أو البي ي والتي ت ارض أهدافاا  وبهاًة تلك التي ترفع ةز 

 (2012تكاليف انتاجاا )راال,

ارريز يطرحون جملة ةز االنتقادات والمساوئ واذا ت  التركيد على الوان  االقتصادي  فان الم 

 -التي تصاح  االستثمار األجنبي المباشر  ل ل أبراها ةا يأتي:

يتمثل االستثمار األجنبي المباشر  والسيما المتدفق الى البلدان الناةية  بالم اريع المن أد ةز قبل  -1

الى قود عمل قليلة ال دد  وان تتكون  ال ركات ةت ددد الونسية )وة ظماا ًناعية( والتي ال تحتاج اال

ةز عماا ةتهصصيز فضي عز عماا شبه ةاهريز غير ةرهليز وال يمتلكون سود توربة ةقتصرد 

على ال مليات التكنيكية البسيطة  وةز ث  فان حاجتاا نادرد جدا ان ل  تكز ة دوةة الى كوادر ةتحركة 

وبالمقابل لما كانت اغل  هذه الم اريع  تمتلك ةاارات ةتنوعة وة رفة ةانية واس ة وة قدد.

الصناعية ةورد ةيحق أو شركات فرعية ترتب  بمراكد واق ة ةا ورا، البحار  حي  يوري اتهاذ 

القرارات التكنولوجية  وبما اناا تدار بوساطة كادر اداري وتكنيكي أجنبي ينفذ تكنولوجيا جاهدد  

نولوجية يصبح أةرا نادرا للاايةب بارد أيرد هنالك فان اةكانيات اجرا، توارا وبحوث وتوديدات تك

اعتمادا تاةا على الهارج )المركد( في ةواا التكنولوجيا. فال ركات األم ةالكة التكنولوجيا هي التي 

تفرض نوع التكنولوجيا المستهدةة ةز قبل الم اريع القالمة أو ال ركات الفرعية  وفقا الستراتيويتاا 

ن ايتيارها سيتركد على تكنولوجيا ذات كثافة رأسمالية عالية يتطل  تطبيقاا وةصلحتاا. وةنطقيا فا

ةتاب ة التطورات والمنودات التكنولوجية أوال بأوا  األةر الذي ي ني اعتمادا ةستمرا وةتدايدا على 

استيراد التكنولوجيا  وةز ث  غلق الباا أةام تنمية قاعدد تكنولوجية ةحلية وشل حركة اإلبداع 

 (S.Andreas,1992)بتكار في البلد المضيف.واال

 

 االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية المبحث الثاني:

 حوافز تشجيع االستثمار األجنبي( -مجاالت االستثمار  -)المقومات

 توربة المملكة ال ربية الس ودية الحديثة لوذا االستثمار األجنبي:-1

 ييا ةز الس ودية  المملكة ال ربيةفي  المباشر األجنبي االستثمار جذا ي رض هذا المبح  توربة

 جذا عواةل ةز ةكوناته لمهتلف بالتطرل وهذا باا  المناخ االستثماري ةيلمة ةدد على الوقوف
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وتواي ه  المباشر األجنبي االستثمار حو  على وسياسية  والت رف وادارية وتنظيمية اقتصادية

 والوارافي. القطاعي

االستثمار الوديد ةر ب دد تطورات الى أن وًل لاذه المرحلة  حي  ت  اًدار الاي ة ال اةة 

 يتضمز ال ديد ةز التساييت لتاي ة المناخ االستثمارد م 2000ليستثمار ةرسوم ةلكي 

 ةيلمة المناخ وتطويره ليستثمار:

 تحسيز ةواا في ليستثمار ال اةة والاي ة األجنبي االستثمار نظام بهصوص هناك قرارات ًدرت

 :ييا الس ودية ةز في االستثماري المناخ وتطوير

 الضرال  بمسألة يت لق ةا هو فياا الما  الود، أن ليستثمار التحفيدية األنظمة ةز يظار -1

 45 الى وًلت المستثمريز لكاهل ةثقلة نسبة كانت ب دةا % 15 نسبة الدولة وتتحمل األربا  على

 .السابق االستثماري النظام في %

للم روع  % 100 الكاةلة بالملكية التمتع حق األجنبي للمستثمر الوديد النظام يكفل -2

 أنه الحق غير هذا رمنية بصورد يمنح القدي  النظام كان وقد الس ودية  في يقيمه الذي االستثماري

 عز يديد ال ةالكا لما األجنبي المستثمر يكون أن اشترط حي  الم تركة الم روعات اقاةة ي وع

 هذا فكن الوديد النظام فل في ولكز بالحوافد  التمتع له يتسنى حتى الم روع أسا  ةز % 75

 .األجنبية األةواا اجتذاا رؤوس نحو ال ملي التف يل ي ني ةما له  وجود ال أًبح ال رط

 ال اةة ليستثمار الاي ة قبل ةز االستثمار تراييص اًدار في اليةركدية نظام اعتماد ت  -3

 إلًدار الياةة المدد الدةنية تقليص :ةناا األعماا بي ة لتسايل انوااات عدد تحقيق وت  وفروعاا 

 أيام. 3 الى يوم 30 ةز التراييص

 الس ودية  في عام ب كل التراييص تنفيذ بنس  وةقارنة السابق في بالورع ةقارنة -4

 بم دا المنفذد االستثمارات حو  وااد المتوس  في % 20 بم دا المنفذد الم اريع أعداد ارتف ت فقد

 .2016 - 2001المتوس  في الفترد  في سنويا % 80

 الم روعات وتنفيذ االستثمار ترييص اًدار بيز اةني فارل ويو  الميحظة بأن هناك 

أس ر كاةل الستثمار سنوات عدد الى تحتاج الضه  التمويل ذات الم اريع ألن نظرا على الواقع 

 الى ال اةة باإلرافة الاي ة وان ا، األجنبي االستثمار نظام ًدور ةع التاير هذا تداةز وقد ةالاا 

 جذا بمميدات تتّمتع فكن الس ودية ليستثمار  والمرسسي التنظيمي واإلطار االقتصادي االستقرار

 (. www.sagia.gov.saالسابقيز ) ال اةليز عز أهمية تقل ال أيرد

 حو  االستثمار األجنبي وتواي ه القطاعي والوارافي في المملكة ال ربية الس ودية: -2

 األجان  تقدير المستثمريز ةدد لم رفة جيدا ةرشرا المباشر األجنبي االستثمار ةستود ي تبر

 االستثمار ةستويات اإلحصاليات حوا ندرج أن يمكز لذلك الس ودية  في االقتصادية للمرسسات

 .الس ودية في المباشر األجنبي

 (.2015-2000حو  االستثمار االجنبي المباشر الوارد ييا ) (:(1 الودوا

 

 

  

 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

االستثمار 
االجنبي 
 الوارد

19,42 12,097 18,293 24.333 39.455 36.457 29.232 16.308 12,182 8.864 8.011 

http://www.sagia.gov.sa/
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 2017سنة ل الس ودية في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات ةز القطاعات نصي ( 2)ودوا ال

 القطاع
الصناعة 
 والطاقة

الخدمات المالية 
 والتأمين

 المقاوالت
الفنادق 
 والمطاعم

 النقل
النقل 

 والتصاالت
العقار 
 والتأجير

 29.681 0.023 0.08 0.207 1.982 6.682 64.34 النسبة

 

 2016نااية  حتى الس ودية في ةستثمرد دوا يمسة أه  (:3الودوا )

 

 :األجنبية في المملكة العربية السعوديةتدفقات االستثمارات -3

في نااية كل فصل ةالي  يثبت االقتصاد الس ودي أنه األقود على ةستود المنطقة  وةا يركد ذلك  

النمو المتصتتاعد ليستتتثمارات األجنبية في الستت ودية التي بلات أعلى ةستتتوياتاا بنااية الربع الثاني 

 .2015الثاني ةز ال ام الواري  وتحديدا ةز الربع 

ووفقا الى بيانات أولية لمرستتستتة النقد ال ربي الستت ودي "ستتاةا"  ارتف ت االستتتثمارات األجنبية في 

 12تريليون لاير  بديادد ستتتنوية نستتتبتاا  1.494الستتت ودية بنااية الربع الثاني ةز ال ام الواري الى 

ثاني ةز ال ام المارتتتتتتي البال  نحو ةليار لاير  ةقارنة بنااية الربع ال 159.43في المالة بما ي ادا 

 .تريليون لاير 1.334

في المالة بما ي ادا  7.1ونمت االستتتتتتتثمارات األجنبية ييا الربع الثاني ةز ال ام الواري بنستتتتتتبة 

ـ  98.74نحو  تريليون لاير بنااية الربع األوا  وهي أعلى نسبة نمو ةز  1.395ةليار لاير ةقارنة ب

 .في المالة 8.5حققت ييله نموا نسبته التي  2015الربع الثال  

وتتواع االستتتتثمارات األجنبية في الستتت ودية الى ثيثة أنواع رليستتتة  وهي االستتتتثمار المباشتتتر في 

دايل االقتصتتتاد  واستتتتثمارات الحافظة" التي تنقستتت  الى نوعيز "حقول الملكية وأستتتا  وًتتتناديق 

 ."استثمار" و"سندات الديز

ير ةز األقستتتام الرليستتتة  "االستتتتثمارات األيرد"  وتتفرع الى ثيثة فروع أةا القستتت  الثال  واألي

 ."وهتتتي "التتتقتتتروض" و"التتت تتتمتتتلتتتة والتتتودالتتتع" و"حستتتتتتتتتابتتتات أيتتترد ةستتتتتتتتتتتتتحتتتقتتتة التتتدفتتتع

بفضتتتتتتل نمو "استتتتتتتثمارات الحافظة"  1720وجا، نمو االستتتتتتتثمارات األجنبية ييا الربع الثاني 

 42.6في المالة بما ي ادا  26وتحديدا أحد أقستتاةاا الفرعية وهي "ستتندات الديز" التي نمت بنستتبة 

 .ةليار لاير

وهما "ال ملة  2018كما سول بندان ةز بنود االستثمارات األجنبية نموا ةلحوفا ييا الربع الثاني 

ةليار لاير  والثاني  21.2في المالة بما ي ادا  26بنستتتتتتبة  والودالع" و"القروض"  حي  نما األوا

 .ةليار لاير 20.5في المالة بنحو  21

أقستتتتام رليستتتتة أكبرها  3وفيما يهص توايع االستتتتتثمارات األجنبية في الستتتت ودية فاي تتواع الى 

في المالة ةز ةوموع  58.7"االستتتتتثمار المباشتتتتر دايل االقتصتتتتاد الستتتت ودي" حي  ي تتتتكل نحو 

في المالة بنااية الربع  65.1ستثمارات األجنبية بنااية الربع الثاني ةز ال ام الواري  ةقارنة بـتتتتتت اال

 .2017الثاني 

في المالة ةز ةوموع االستتتتثمارات  22.8في حيز ي تتتكل القستتت  الثاني "استتتتثمارات الحافظة" نحو 

 .2017الربع الثتتاني في المتتالتتة بناتتايتتة  16.7ةقتتارنتتة بـتتتتتتتتتتتت 2018األجنبيتتة بناتتايتتة الربع الثتتاني 

في المالة ةز ةوموع االستتتتثمارات األجنبية بنااية  18.5والقستتت  الثال  "استتتتثمارات أيرد"  ةثل 

 .2017في المالة بنااية الربع الثاني  18.2بـ  2018الربع الثاني 

 الكويت هولندا االمارات اليابان الواليات المتحدة الدول

االستثمار االجنبي 
 المباشر

9424 4575 3114 1299 843 
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ر بـنا، عـلى البـيانات المن ـورد ةز قبل واارد التوارد والصناعة التي تتضمز تطوير االستثما 

األجـنبي المباشـر حسـ  عـدد المصانع واجمالي التمويل وعدد ال ماا سيت  تقسي  االستثمار األجـنبي 

 المباشـر حس  ةناطق المملكة  وتواي اا حس  األن طة الصناعية الى:

 ـ المصانع المريصة بموج  نظام استثمار رأس الماا األجنبي حس  المناطق1

 نظـام اسـتثمار رأس المـاا األجنبي حس  الن اط الصناعيـ المصـانع المريصـة بموجـ   ٢

 انوااات الاي ة ال اةة ليستثمار. -3

طفرد في ايادد االستثمار األجنبي في  2017وباإلرافة الى ذلك توقع اقتصاديون ان ي اد عام 

ل واً  % ونمو التبادا التواري بيز الرياض وب ض ا4المملكة ال ربية الس ودية بنسبة ال تقل عز 

 التوارية والصناعية.

طفرد كبيرد على ةستود االستثمارات االجنبية في ةواا  2017وتوق وا ايضا ان ي اد عام 

الصناعات التحويلية والتقنية والتكنولوجيا وتحفيد المن آت الصايرد والكبيرد ونمو القطاعات 

 /http://www.worldbank.org..                                        التنموية ال ميقة 

وكان تقرير اقتصادي اًدره ةرتمر األة  المتحدد للتوارد والتنمية )اونكتاد( اشار ان الس ودية 

عالميا في قالمة الدوا المتلقية  20األولى عربيا في استقطاا االستثمارات األجنبية المباشرد واا 

األجنبي المباشر  عاايا ذلك الى تحسز ةناخ االستثمار ل دد ةز األسباا ةناا عمليات  ليستثمار

 الهصهصة

 المقوةات التي تمتلكاا المملكة ال ربية الس ودية لتاي ة المناخ المناس  ليستثمار:  -4

  جحهناك عدد ةقوةات يو  ان تكون الدولة تتميد باا حتى يقوم فياا االستثمار االجنبي ب كل نا

  وةز الممكز القوا بأن المملكة ال ربية الس ودية تمتاا باذه المقوةات التي تردي الى نوا  الم روع

 وتتمثل هذه المقوةات ب دد نقاط ةناا:

 انت ار االةز واالستقرار: -أ

رأس الماا, ف ندةا تكون الدولة أكثر استقرارا وأةنا فذلك  ال اةل الرليسي االوا لوذافاألةز هو 

مأنينة ألًحاا رؤوس االةواا إلقاةة ة اري ا  بكل أريحية وهذا ةا تس ى اليه المملكة ي طي ط

ال ربية الس ودية جاهدد في تثبيته لمصلحة الفرد المواطز وأيضا لراحة المستثمر األجنبي وجذبه 

 أكثر.

 تطبيق نظام االقتصاد الحر:-ا

د بدون أي قيود طالما اناا تحت تطبيق فنظام المملكة ال ربية الس ودية ة تمد على التوارد الحر

ال ري ة االسيةية وقواعدها ,ف ندةا يكون هناك حرية للتوارد فاذا عاةل ةا  لوذا المستثمريز 

االجان  ألنا  سي ملون بحريه دون قيود, وأيضا قاةت الدولة بورع براةج لهصهصة ب ض 

 (2005المرافق والم اريع الحكوةية.)يضر,

 السول الس ودية:حو  ورهاةة -ج

ال اةل الثال  الواذا ليستثمار هو حو  السول الس ودي وتنوعه وذلك للحو  المطرد في النمو 

فاناك كميات  واتساعه ,وأيضا توافر القود ال رالية ف دد السكان عاةل ةساعد على الطل  للسلع

السول كي يفي الارض كبيرد ةز المنتوات المحلية واألجنبية في هذا السول والتنوع راجع لكبر 

كما أن س ي المملكة  لوجود فوود طل  ويمكز سدها عز طريق االستثمارات األجنبية على أرارياا 

ورا، االنضمام لمنظمة التوارد ال المية سيساعد هذا المستثمريز المحلييز لينضمام لألسوال 

 (1999الهارجية والبد، بالتصدير الهارجي بدال ةز المحلي فق .)ةطر ةحمد 

 المدن الصناعية:-د

قاةت المملكة ال ربية الس ودية بال ديد ةز التساييت حتى تساعد على قيام االستثمارات وةناا ان ا، 

( للمتر (0.08ةدن ًناعية ذات كفا،د عالية وتأجير ارارياا على المستثمريز بأس ار رةدية قدرها 

http://www.worldbank.org/
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ناعية ةنت رد في أرجا، الدولة ةناا: الرياض, المربع سنويا. والى يوةنا هذا قد ت  ان ا، ثمان ةدن ً

 ةكة المكرةة ,األحسا،, جدد, القصي  والدةام وأيضا ةدينتي الوبيل وينبع الصناعية.

 وجود شبكه ةتكاةلة ةز البنيه االساسية: -هـ 

  حتى تكس  الدولة استثمارات ناجحة للدولة تساعدها لناوض اقتصادها فقد قاةت بتأسيس

ز البنية التحتية وحرًت على تأسيساا ب كل جيد حتى يسا  في ان ا، الم اريع شبكة ةتكاةلة ة

  www.sagia.gov.saالناجحة.

 ةواالت االستثمار األجنبي المباشر:-5

 الم يار الوارافي لمواالت االستثمار: - 1 

 استثمارات ةحلية واستثمارات يارجية أو أجنبية.تبوا االستثمارات ةز ااوية جارافية الى  

 االستثمارات المحلية: -أ 

ت مل ةواالت االستثمار المحلية جميع الفرص المتاحة ليستثمار في السول المحلي , باض النظر  

 عز أداد االستثمار المستهدةة ةثل: ال قارات , األورال المالية والذه  , والم روعات التوارية.

 تثمارات الهارجية أو األجنبية:االس -ا 

   ةاما   ت مل ةواالت االستثمار جميع الفرص المتاحة في االستثمار في األسوال األجنبية

كانت أدوات االستثمار المستهدةة. وتت  االستثمارات الهارجية ةز قبل األفراد والمرسسات المالية 

 http://univ-bisa.dz/rem/n4/8.pdfkrاّةا ب كل ةباشر أو غير ةباشر 

 الم يار النوعي لمواا االستثمار: - 2

 تبوا ةواالت االستثمار ةز ااوية نوع األًل ةحل االستثمار الى استثمارات حقيقية وأيرد ةالية. 

 االستثمارات الحقيقية أو االقتصادية: -أ 

قتصاديا عندةا يكون للمستثمر الحق في حيااد أًل حقيقي كال قاّر , ي تبر االستثمار حقيقيا أو ا 

 السلع , الذه .. الخ.

و األًل الحقيقي يقصد به كل أًل له قيمة اقتصادية في حدّ ذاته , ويترت  على استهداةه ةنف ة 

الي اقتصادية ارافية تظار على شكل سل ة أو على شكل يدةة ةثل ال قار. أّةا السا  , فاو أًل ة

, وال يمكز اعتباره أًل حقيقي ألنه ال يترت  لحاةله حق الحيااد في أًل حقيقي , وانما لمالكه حق 

 (2001المطالبة بالحصوا على عالد.)التويورد,

 االستثمار المالي: -ا 

وي مل االستثمار في سول األورال المالية حي  يترت  على عملية االستثمار فياا حيااد المستثمر  

 أو شاادد ايداع...ألخ. أو سند   الي غير حقيقي يتهذ شكل سا  ألًل ة

ويكون عادد ةرفقا بمستند   المطالبة بأًل حقيقي  و األًل المالي: يمثل حقا ةاليا لمالكه أو لحاةله 

كما يترت  لحاةله الحق في الحصوا على جد، ةز عالد األًوا الحقيقية لل ركة المصدرد   قانوني 

 .للورقة المالية

  (http://univ-bisa.dz/rem/n4/8.pdfkr) 

 6 -حوافد ت ويع االستثمار في المملكة ال ربية الس ودية:                                               

ت وع المملكة ال ربية الس ودية االستثمار األجنبي عز طريق تقدي  ةوموعة كبيرد ةز الحوافد 

وتوفير الهدةات والمرافق بأس ار   االستثمارية ةناا: اةكانية الحصوا على القروض الميسرد 

ركية واعفا، الواردات ةز المواد الهام والم دات ةز الرسوم الومركية ةع الحماية الوم  تنافسية 

وسوف نسرد ب ض   واعفا، المنتوات المحلية المصدرد ةز رسوم التصدير   للسلع المنتوة ةحليا 

 التفاًيل عز كل ةز هذه الحوافد:

 الحماية واإلعفا،ات الومركية: (أ

http://www.sagia.gov.sa/
http://univ-biskra.dz/rem/n4/8.pdf
http://univ-biskra.dz/rem/n4/8.pdf
http://univ-biskra.dz/rem/n4/8.pdf
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تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على الواردات والتي يوجد لاا بدالل ةحلية أو تحديد الكميات 

حماية وت ويع الصناعات الوطنية. أةا الواردات المنافسة للمنتوات الهار ة  المستوردد ةناا بادف

سنوات يت  ب دها الااؤها حي   5للحماية تفرض علياا الت رفه الومركية وتسري هذه الت رفه لمدد 

 يمكز للصناعة المحلية أن تحمي نفساا بنفساا وذلك برفع كفا،د االنتاج.

  تريات الحكوةية:تفضيل المنتوات الوطنية في الم (ا

 ت طي الحكوةة األفضلية للمنتوات الوطنية على ةثييتاا المستوردد عند الت اقد لتأةيز ة ترياتاا.

 ج( توافر المواد الهام:

ةز أه  المواد الهام التي تتوافر في المملكة هو البتروا باإلرافة الى ال ديد ةز الم ادن ةثل الذه  

النحاس  وةا توفره شركة)سابك( ةز المواد البتروكيماوية  وةا يتوافر والحديد والفوسفات والمنونيد و

 ةز ةواد يام اراعية. 

 د( حوافد تنظيمية ةز أهماا: 

( تأسيس جاة إلعطا، تراييص االستثمار للمستثمريز االجان  والتنسيق ةع الواات الحكوةية 1

وهذه الواة تسمى الاي ة ال اةة االيرد ذات ال يقة إلكماا اجرا،ات الموافقة والتصديق علياا 

 ليستثمار.

( سرعة البت في الطلبات وتسويل الم روعات واناا، االجرا،ات التنظيمية ييا ثيثيز يوةا ةز 2

 استيفا، ةتطلبات ةنح الترييص ةز الاي ة ال اةة ليستثمار.

حوافد التي تتمتع باا (تقدي  المدايا والحوافد لمن آت االستثمار األجنبي وهي ت ادا المدايا وال3

 المن آت الوطنية.

( ت ديل نظام ال ركات وذلك بكلاا، الحد األدنى المطلوا لرأس الماا لل ركات ذات المسرولية 4

 المحدودد.

(تملك ال قارات ذات ال يقة المباشرد بالمن أد المريصة ةز الاي ة بما في ذلك االقاةة والسكز 5

 للموففيز.

 الماا واألربا  للهارج.( السما  بتحويل رأس 6

 ( حرية حركة األسا  بيز ال ركا، وفقا لألنظمة ذات ال يقة.7

 الحوافد المالية وت مل: -هـ

 ( عدم وجود ررال  على الديل الفردي.1

 % ةز ًافي األربا .20( تبل  الضرال  على ال ركات 2

المتهصصة المحلية والدولية  (اةكانية المستثمريز األجان  ةز االستفادد ةز المرسسات التمويلية3

  بحس  األنظمة ذات ال يقة والتي ت مل:

 ًندول التنمية الصناعية الس ودي. -1

 الصندول ال ربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية. -2

 ًندول النقد ال ربي. -3

 برناةج تمويل التوارد ال ربية. -4

 المرسسة ال ربية لضمان االستثمار. -5

 البنك االسيةي للتنمية.  -6

 * هناك حوافد ةالية أيرد تدع  االستثمار في المملكة وهي كاآلتي:

 أس ار تنافسية لهدةات المياه والكاربا، واألراري. -

المنح المالية للبحوث والتنمية في جاة ة الملك عبد هللا لل لوم والتقنية وةدينة الملك عبد ال ديد  -

 .www.riyadhchamber.org.saلل لوم والتقنية 

http://www.riyadhchamber.org.sa/
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ت تبر المملكة ةز رمز االقتصاديات ال  ريز األكبر في ال ال  حي  تحتل المملكة المترتبة األولى 

دولة في التصنيف ال المي  189رمز  49في ةنطقة ال رل األوس  وشماا افريقيا فاي تأيذ المركد 

الصادر عز ةرسسة التمويل  2015اولة ادا، ال ماا وفقا لتقرير ةمارسة ادا، ال ماا ل ام ةز حي  س

 33500الدولية التاب ة للبنك الدولي. حي  ان ةز المتوقع ايادد نصي  الفرد ةز الديل القوةي الى 

تود اذا فالمملكة ةز أسرع الدوا في النمو االقتصادي على ةس م  2020دوالر أةريكي بحلوا عام 

ال ال . وي تبر الرياا الس ودي ةز أكثر ال ميت استقرارا حي  ل  يكز هناك تاير كبير في قيمة 

ًرفه ييا الثيث عقود االييرد باإلرافة الى عدم وجود قيود ةفرورة على الصرف والتحويل 

ي ة دالت بال ميت األجنبية وتحويل رؤوس األةواا واألربا  للهارج. كما ت اد المملكة انهفاض ف

التضه . أةا فيما يت لق بت ويع وحماية االستثمار وةنع االادواج الضريبي فان المملكة تس ى لتوقيع 

 اتفاقيات ثنالية ةع عدد ةز الدوا.

 

 المبحث الثالث: قياس اثر االستثمارات األجنبية في المملكة العربية السعودية على معدالت النمو:

ألجنبي المباشر وة دا النمو ت  تكويز نموذج قياسي ي تمد على أسلوا لقياس ال يقة بيز االستثمار ا

التكاةل المتنافر لتحليل ال يقة طويلة األجل بيز تطور ن اط االستثمار األجنبي وة دا النمو 

( Cointegration theoryبالمملكة ال ربية الس ودية وذلك باالعتماد على نظرية التكاةل المتنافر)

( هذه النظرية Engle & Granger, 1987بتاا احصاليا كل ةز أنول وجرانور )التي قدةاا وأث

تقوم على فحص ال يقات بيز السيسل الدةنية للمتايرات االقتصادية والتي عادد ةا تتس  ب دم 

 االستقرار في المستود األولى لاا. ويتمثل نموذج الدراسة في الم ادلة التالية: 

𝑳𝒏𝒀𝒕 = 𝒃𝟏𝑳𝒏𝒙𝟏𝒕 + 𝒃𝟐𝑳𝒏𝒙𝟐𝒕 + 𝒃𝟑𝟏𝑳𝒏𝒙𝟑𝒕 + 𝒃𝟒𝑳𝒏𝒙𝟒𝒕 + 𝒃𝟓𝑳𝒏𝒙𝟓𝒕

+  𝒃𝟔𝑳𝒏𝒙𝟔𝒕 + 𝒃𝟕𝑫𝟏𝒕 +  𝒃𝟖𝑫𝟐𝒕 + 𝛍𝒕 … … … … . (𝟏) 

: ةرشر النمو ويقاس بم دا نمو الناتج المحلى اإلجمالي سنويا ييا فترد الدراسة باألس ار 𝒀𝒕حي : 

 التابع في النموذج  ( وهو المتاير2017-2000الثابتة ييا الفترد )

 أةا المتايرات المستقلة في النموذج فاي: 

1X المرشر األوا تدفقات االستثمار األجنبي المباشر:FDI  ييا نفس الفترد 

2X المرشر الثاني االستثمار المحلى ويقاس بنسبة اجمالي تكويز رأس الماا الثابت الى الناتج المحلي:

 اإلجمالي

3X ةرشر ة دا التراك  الرأسمالي باألس ار الثابتة ييا فترد الدراسة. 

4X ةرشر السياسة النقدية ويقاس بم دا التضه  السنوي ييا الفترد : 

5X ةرشر السياسة المالية االنفال الحكوةي ويقاس بالفرل بيز االيرادات الحكوةية واالنفال: 

1Dةة ليستثمار في تطوير ةنظوةة االستثمار األجنبي : ةتاير ًوري للت بير عز دور الاي ة ال ا

( ويأيذ هذا المتاير ًفر ييا 2010ةنذ عام )FDIالمباشر في المملكة والحوافد الهاًة بت ويع 

 (2017-2008ييا الفترد) l( ويأيذ القيمة 2007- 2000الفترد)

𝑫𝟐 المبي ات والقوانيز الهاًة  :ةتاير ًوري ألثر القوانيز والت ري ات الوديدد ةثل تطبيق رريبة

بديادد المدفوعات النقدية للمقيميز في المملكة التي ترثر على االستثمار المحلى  ويأيذ هذا المتاير 

 (2017-2010ييا الفترد ) 1( ويأيذ القيمة2009-2000ًفر ييا الفترد )

𝒕 ت بر عز الدةز: 

𝛍𝒕 بيمثل عنصر الهطأ ال  والي: 

( 1987يقات التكاةل المتنافر بيز المتايرات وفقا لمناوية أنول وجرانور )ويقوم أسلوا قياس ع

 (: Eng1e&Granger,267-251 ;1987على يطوتيز رليسيتيز )

 الهطود األولى: بتوايد البيانات وايتبار السكون للسيسل الدةنية 

 الهطود الثانية: تقدير النموذج وايتبار سكون البواقي المقدرد 

 الهطوات السابقة على نموذج البح  التالي: ويمكز تطبيق



 

 133 فاطمة عطية... .دراسة قياسية ألثر االستثمار األجنبي المباشر

 

 

 

الهطود األولى: توايد البيانات وايتبار السكون للسيسل الدةنية حي  تتصف بيانات السيسل 

(  Seasonality( والموسمية)Varianceالدةنية عادد بب ض الهصالص ةناا عدم ثبات التبايز)

لي قد ترثر هذه الهصالص على المتايرات ( عبر الدةز وبالتاTrendكما تتأثر ب اةل االتواه )

( وللتهلص ةز Lutkepoh1,2004; 8-11األيرد الدايلة في النموذج في نفس أو عكس االتواه )

هذه الم كلة فقد ت  أيذ اللوغاريت  الطبي ي للبيانات وذلك بادف تحوي  القي  ال اذد دايل بيانات 

المقاييس اإلحصالية المهتلفة ث  ت  ايتبار ةا اذا ةتايرات الدراسة ةما يديد ةز دقة االعتماد على 

 Unit root testsةز ييا ايتبارات جذر الوحدد  Stationaryكانت السيسل الدةنية ةستقرد 

بادف فحص يواص السيسل الدةنية للمتايرات المستهدةة في الدراسة الوارية ييا الفترد 

الدراسة  والتأكد ةز سكوناا  وايتبار ةا اذا كانت جميع المتايرات ةتكاةلة ةز نفس الدرجة  وذلك 

اليتبار سكون  Philp-perronت  استهدام ايتبار  (Engle &Granger)حتى يمكز تطبيق ةناوية 

 السيسل الدةنية. 

 الهطود الثانية: تقدير النموذج وايتبار سكون البواقي المقدرد: وتت  هذه الهطود على ةرحلتيز: 

أوال: تقدير النموذج: حي  توًلت نتالج ايتبار جذر الوحدد الى استقرار البيانات  وأن المتايرات 

باستهدام  Co-integrationلمتنافر ةتكاةلة ةز الدرجة األولى  فكنه يمكز تقدير نموذج التكاةل ا

   وقد ت  الحصوا عل Ordinary Least Square (OLS)طريقة المرب ات الصارد ال ادية 

 النتالج المتمثلة في النموذج التالي: 

𝑳𝒏𝒀𝒕 = 𝟑. 𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝑳𝒏𝒙𝟏𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝑳𝒏𝒙𝟐𝒕 + 𝟎. 𝟓𝟗𝑳𝒏𝒙𝟑𝒕

+ 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝑳𝒏𝒙𝟒𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟎𝑳𝒏𝒙𝟓𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟔𝑫𝟏𝒕 − 𝟎. 𝟎𝟗𝑫𝟐𝒕 + 𝛍𝒕 
ثانيا: ايتبار سكون البواقي المقدرد في ة ادلة االنحدار ويت  ايتبار سكون البواقي أيضا باستهدام 

 وحي  تبيز أن البواقي المقدرد ةستقرد عند المستود أي بدون أيذ Philp-Perron Testايتبار 

الفرول األولى  فكن ذلك ي نى أن هناك عيقة تواانية طويلة األجل بيز المتايرات المستقلة والمتاير 

 التابع. 

 0نتالج التقدير 

ى ة نوية ة لمات يت  استهدام أرب ة ةرشرات وهى ايتبار للحك  علأوالل: تحليل النتالج اإلحصالية: 

التوريح القدرد Rللحك  على جودد أو ة نوية النموذج ككل  وقيمة  f وايتبار النموذج كل على حدد 

للك ف عز وجود ة كلة ارتباط ذاتي بيز  DWالتفسيرية للنموذج ن  وقيمة احصا، دربرن واتسون 

 األيطا، ال  والية في النموذج. 

l -  ايتبارtى ة نوية ة لمات النموذج المقدرد ولب ض المتايرات المستقلة وهى :ت ير نتالج التقدير ال

% وةرشر االستثمار )اجمالي التكويز الرأسمالي(عند 5ةرشر االستثمار المحلى عند ةستود ة نوية 

%  بينما باقي 10% وةرشر القوانيز والت ري ات ة نوي عند ةستود ة نوية  5ةستود ة نوية 

ا ليستثمار االجنبى المباشر والنمو االقتصادي وة دا التضه  وةرشر المتايرات وهى المرشر األو

 . tالاي ة ال اةة ليستثمار ليست ذات ة نوية احصالية وفقا اليتبار 

: ت ير النتالج االحصالية الى أن قيمة المحسوبة أكبر ةز نظيرتاا الودولية ةما يدعو الى fايتبار  -2

رفض الفرض ال دةي بأن ة لمات النموذج ةوتم ة تساود الصفر وقبوا الفرض البديل بأن ة لمات 

 النموذج ةوتم ة تهتلف ة نويا عز الصفر أي أن النموذج ككل ة نوي احصاليا. 

% ةز التاير في المتاير التابع  92ت نى أن المتايرات المستقلة تفسر ةا نسبته R-0.92 =2قيمة  -3

% الى عواةل أيرد يفسرها الهطأ ال  والي في 8وهو ة دا النمو بينما ترجع النسبة الباقية وهى 

 النموذج. 

جمي ا  الى القدرد التفسيرية للمتايرات المستقلة Adjusted 2Rوت ير قيمة ة اةل التحديد الم دا 

على تفسير المتاير التابع ب د أيذ درجات الحرية في االعتبار  وهى ت د ةز المرشرات الرليسية 

( ةما يدا على ارتفاع القدرد التفسيرية للنموذج  0.88على جودد النموذج  فقد بلات هذه القيمة نحو )
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% ةز التاير 88ر نحو وي نى ذلك أن المتايرات المستقلة المستهدةة في النموذج قادرد على تفسي

 في ةرشر النمو وهى نسبة ةرتف ة الى حد كبير 

ت ير الى أنه يتوقع أال ي انى النموذج ةز ة كلة االرتباط الذاتي بيز  D.w= 1.52قيمة احصا،  -4

 األيطا، ال  والية. 

 ثانياً: تحليل النتائج االقتصادية

يرات المستهدةة في النموذج قد أيذت ت ير قيمة ة لمات النموذج واشارتاا الى أن ب ض المتا

االتواه المتوقع لاا بنا، على النظرية االقتصادية  بينما أيذ الب ض اآلير اتواها ةهالفا لما كان 

 ةتوق ا لاا  ويمكز توريح ذلك كالتالي: 

االستثمار  X1االستثمار األجنبي  األوا إلجماليةرشرات االستثمار األجنبي: وهى المرشر  -1

أن هناك عيقة طردية بينه  X1  ويتضح ةز اإلشارد الموجبة للم لمة المقدرد للمتاير X2المحلى

(أ ةما يدا على أن ايادد االستثمار بوحدد واحدد تردد الى 0.141b=النمو  وقد بلات قيمة الم لمة )

المهتلفة وتتفق هذه النتيوة ةع ةا توًلت اليه األدبيات االقتصادية  0.014رفع ة دا النمو بمقدار 

 ب أن ال يقة السالبة بيز اجمالي ةحفظة التمويل ةتناهي الصار وة دا البطالة. 

ف لى غير المتوقع وعلى الرغ  ةز الم نوية اإلحصالية لاذا المتاير جا،ت  X2أةا المرشر الثاني 

ملكة االشارد ةوجبة ة يرد الى عيقة طردية بيز االستثمار المحلى وايادد ة دالت النمو في الم

ويمكز تفسير هذه النتيوة غير المتوق ة الى أناا ترجع الى أسباا ةامة ةناا توجيه وت ويع 

االستثمارات نحو ة اريع ترثر في االستثمارات المحلية الستهداةاا ألغراض انتاجية أكثر ةناا 

 استايكية. 

اس بنسبة اجمالي تكويز ( والذد يقX3تتفق اإلشارد السالبة لمرشر االستثمار ) 0ةرشر االستثمار-2

( الى الناتج المحلى اإلجمالي ةع ةا هو Gross Fixed Capital Formation) 1رأس الماا الثابت

ةتوقع وفقا للنظرية االقتصادية والتي ت ير الى أن ةديدا ةز االستثمار ةمثي في ايادد تراك  رأس 

لديادد اإلنتاج وةز ث  ايادد الت ايل والذد الماا الثابت تردد الى ةديد ةز البنية التحتية الياةة 

(فت نى أن ايادد 0.593b=ين كس بدوره على ايادد ةتوس  ديل الفرد. أةا قيمة الم لمة والتي بلات )

 0وحدد  0.59رأس الماا الثابت بوحدد واحدد تودد الى ايادد النمو بمقدار 

( ةع النظرية االقتصادية حي  X4ه  )ةرشر السياسة النقدية تتفق اإلشارد السالبة لم دا التض-3

4b =ت ير الى أن هناك عيقة عكسية بيز ة دا التضه  وة دا النمو  أةا بالنسبة لحو  التأثير )

 وحدد.  0.027( في نى أن ايادد التضه  بوحدد واحدد يردد الى يفض النمو بـــ 0.05

د السالبة ةع ةا تقرره النظريات ةرشر السياسة المالية ًافي االنفال الحكوةي: تتفق اإلشار -4

االقتصادية للنمو االقتصادي  فمز المتوقع وفقا للنظرية االقتصادية أن يردد ةديد ةز االنفال 

الحكوةي الذي ي ير الى وجود عود غى المواانة الى تهفيض ةستود النمو في االقتصاد وت ير 

 وحدد. 0.05الى تهفيض النمو بـ  وأن ايادد ال ود بوحدد واحدد تردد 0.054b =قيمة الم لمة 

: ت ير اإلشارد الموجبة الى ال يقة الطردية المتوق ة بيز D1ةرشر دور الاي ة ال اةة ليستثمار -5

اإلًيحات والحوافد التي قدةتاا الاي ة ال اةة ليستثمار ودورها في ايادد ة دالت االستثمار 

ات التي تواجه المستثمر األجنبي بطر  ةوموعة المباشر في المملكة ةز ييا القضا، على الم وق

 ةز الضواب  والم ايير والقوانيز المنظمة لاذا القطاع. 

الذي ي بر عز  2Dيقاس هذا المرشر بالمتاير الصوري الثاني  D2ةرشر التايرات السياسية  - 8

وتدهور القطاعات اآلثار التي ترتبت على القوانيز الوديدد ةز انهفاض االستثمار األجنبي المباشر 

 (Abdou & Zaazou,2013اإلنتاجية األيرد )

 

                                                 
رأس الماا الثابت هي المواد التي ال تتاير وال تديل في التبادا التواري أو االستايك رمز دورات اإلنتاج  وةز أه  األةثلة عز رأس  1

 الماا الثابت في ة ظ  الن اطات االقتصادية هو األرض  والبنا،  والمن آت  واآلالت  والتوايدات الضرورية  والطاقة المحركة.
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 النتائج

ةز التحليل النظري والتطبيقي ل يقة االستثمار األجنبي المباشر بالنمو تبرا أهمية الدور الذي يل به 

االستثمار األجنبي المباشر على ة دالت النمو كأحد ال واةل الرليسية المرثرد في ة دا النمو لما لاا 

ز دور ايوابي في ةحاربة البطالة وتوفير فرص ال مل بما يسا  في ايادد الديل وتحقيق التنمية ة

ال اةلة والمستديمة ليس فق  في الدوا الناةية أو اآليذد في النمو ولكز أيضا في الدوا المتقدةة على 

 حد سوا،. 

األهمية أةام ًناعة االستثمار وبالنسبة للحالة في المملكة ال ربية الس ودية فكن هناك تحديا بال  

األجنبي  أال وهو كيفية توسيع عروض المنتوات وتنويع األسوال المستادفة ةز أجل الوًوا 

ل ريحة أكبر ةز السكان. وعلى ذلك فان ةنظوةة االستثمار األجنبي المباشر تحتاج الى الى المساعدد 

تاا  وتحسيز الكفا،د الت ايلية واالستداةة  الفنية ةز أجل تطوير البراةج التي ةز شأناا تنويع ةنتوا

وتوسيع نطال انت ارها الوارافي. وال يداا في طور التكويز ةنتوات جديدد رالدد بما في ذلك اقاةة 

ة روعات رأس الماا االستثماري المهاطر والتي تتطل  ب كل ةتدايد ديونا وحقوقا ةلكية طويلة 

 األجل لنمو األعماا التوارية الناجحة. 

كما واجة ايضا هذا االستثمار في السنوات األييرد ً وبة في ةواجاة الفترد االنتقالية االقتصادية 

والسياسية الحالية. وقد ك فت حالة عدم االستقرار هذه نقاط الض ف الت ايلية لب ض المرسسات  

 وتسببت في حدوث تدهور في جذا االستثمار األجنبي المباشر 

أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الس ودية ةز ييا ةناق ة تدفقات حي  عرض المبح  االوا 

االستثمار األجنبي في المملكة ال ربية الس ودية ,والمقوةات التي تمتلكاا لتاي ه المناخ الميل  

 ليستثمار وةز أه  النتالج التي توًلنا الياا:

برناةج التواان االقتصادي الذي يادف الى ايواد عيقة ةتواانة بيز طرفيز ديي في عيقة  .1

يلق فرص وفيفيةوأيضا  وتبادا تواري واقتصادي وةز أهدافه تنوع ةصادر الديل في المملكة 

 توسيع القاعدد الصناعية.

تايرات قابله للقياس المتايرات االقتصادية المرثرد في تدفق االستثمار األجنبي المباشر هي ة .2

 الكمي , وةتايرات غير قابله للقياس الكمي.

ةز ةدايا االستثمار األجنبي المباشر في الس ودية المساهمة في اقاةه ة روعات انتاجية وأيضا  .3

 الحصوا على التكنولوجيا الحديثة, وتوفير فرص ال مل.

ثمار األجنبي المباشر ةز قبل وةز عيوا االستثمار األجنبي المباشر في الس ودية يتمثل االست .4

 شركات ةت دد الونسية  ونادرا ةا يردي الى تقليص يروج عوالد االستثمار.

 

في المبح  الثاني يناقش دوافع االستثمار األجنبي في المملكة ال ربية الس ودية ةز ييا ةناق ه 

 حو  االستثمار األجنبي ,وةز أه  النتالج التي توًلنا الياا:

تثمار األجنبي في المملكة ال ربية الس ودية لاا نوعيز ةز الم ايير ةناا ة يار ةواالت االس .1

 جارافي لمواا االستثمار ونوع األير ة يار نوعي لمواا االستثمار.

حوافد ت ويع االستثمار في المملكة ال ربية الس ودية هناك ال ديد ةز الحوافد ةناا الحماية  .2

 وفر ةواد الهام , والقروض الميسرد.واإلعفا،ات الومركية والضرال  , وت

 

المبح  الثال  يناقش التحليل الكمي ليستثمارات األجنبية في المملكة ال ربية الس ودية ةز ييا 

ةناق ه نموذج قياسي لم رفه أهميه االستثمارات األجنبية المباشرد في النمو االقتصادي للمملكة 

 ال ربية الس ودية.
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ية الس ودية تتمتع ب ده ةقوةات تردي الى جذا االستثمار األجنبي لاا ب كل وأييرا ان المملكة ال رب

ناجح ةناا االستقرار السياسي واألةني وحو  السول الس ودي وغيرها ةما سبق ذكره ,وك ف البح  

عز وجود تأثيرات ايوابيه وسلبية ليستثمار األجنبي على الدولة المضيفة. فيرد ة اررو االستثمار 

ان حاجته لل ماا نادرد جدا واغفاا االستثمار األجنبي لمصالح البلدان ذاتاا يردي الى بروا األجنبي 

 تناقضات حادد بيز سياسة التوطيز وبيز ةصالح براةج البلدان المضيفة وياًة الناةية ةناا.

 

 التوصيات:

ا وفروفاا ينباي على االستثمار األجنبي ةراعاد يصالص البلدان المضيفة وبهاًة الناةية ةنا .1

 وةستود تطورها االقتصادي 

ررورد توجيه هذا االستثمار نحو القطاعات واألن طة االقتصادية والسياسية وفق نظام ةز  .2

 األولويات يضمز تحقيق التنمية المستديمة.

 ينباي ةنح المستثمر األجنبي حوافد ةتقاربة ةع المستثمر الوطني. .3

 ع رأس الماا األجنبي.اعطا، أفضليه لم اركه رأس الماا الوطني ة .4

 يمس هذا االستثمار سيادد الدولة وال يرثر على القرار السياسي. أاليو   .5

 ينباي توفير المناخ االستثماري المناس  في البلد الناةي. .6

 البد ةز استراتيوية وطنية للبلد الناةي حوا ةسألة تقبل التكنولوجيا وةراعاد يصالصه وفروفه. .7

 ال ركات االجنبية في نقل التكنولوجيا وتدري  األيدي ال اةلة.ررورد ورع الضواب  تلدم  .8

 يو  ةراعاد نظافة البي ة في أن طة االستثمار األجنبي المباشر في البلد. .9
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