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 اخلالصح
اٌ انعاشة نالسحرًارات االشُبٛة ٔخظٕطًا فٙ اندٔل انُايٛة، اطببعث ػبرٔرم ياسبة نهبح هض     

اُشبحتث   يٍ انًشاكم االقحظادٚة ٔخهق فبٕاضغ يانٛبة ْٔبجا شبى يبا ج اَٛبة ْبجِ انبهبداٌ ٔيبٍ رُٛٓبا ان برا ،           

اًْٛة انبعد يٍ اًْٛة االسحرًار االشُبٙ انًباشر كادام نرفع انكفباةم االقحظبادٚة ٔج ب بة انًبٕارد انًعهٛبة      

نالقحظاد ان راقٙ فٙ ظم اخحالل ْٛاكهّ االقحظادٚة ٔػ ف االسٓاو ٔج ـٛم اسٓاو اغهب انتـاعبات فبٙ   

ال انزراعبٙ ٔقـاعبات االخبرٖ، جًرهبث     رُٕد انُاجس انًعهبٙ االشًبانٙ كانتـبال انظبُاعٙ انعتٛتبٙ ٔانتـب      

يشكهة انبعد فٙ اٌ انظرٔف انحٙ يرت راالقحظاد ان راقبٙ ٔاالظبداخ انحبٙ عاشبٓا جركبث اذارْبا رشبكم        

ٔاػط عهٗ يصًم انف انٛات االقحظادٚة َاْٛب  عبٍ االسبح اَة رسٛاسبات اقحظبادٚة عشبٕاضٛة ٔغٛبا  شببّ         

اٌ فرػٛة انبعد اَـهتبث يبٍ اٌ االسبحرًار االشُببٙ     كايم نهح ـٛؾ االقحظاد٘ انسهٛى، ٔيٍ شاَب اخر ف

انًباشر ادام فاعهة فٙ اعادم جظعٛط يسار االقحظاد ان راقٙ ٔانتـال انظُاعٙ عهٗ ٔشّ ان ظٕص يٍ 

ظٛد اَّ ٚ ًم عهٗ ج ب ة انًٕارد انًعهٛة، ٔٚسٓى فٙ ايحظاص انبـانبة ْبجا يبٍ شاَبب ٔيبٍ شاَبب اخبر        

م ٔطبفٙ نٕاقبع االسبحرًار االشُببٙ انًباشبر ٔانتـبال انظببُاعٙ       جعهٛب فباٌ اْبداف انبعبد جًعبٕرت ظبٕل      

)انظببُاعة انُفـٛببةن ٔيببٍ ذببى اَحتهببث انببٗ جتببدٚر قٛاسببٙ نهًُببادز نهًمشببرات االقحظببادٚة انًح هتببة رانبعببد      

كًا ٔاظٓرت َحاضس انحعهٛبم ان القبة انـردٚبة ربٍٛ يمشبر االسبحرًار االشُببٙ         ٔاخحبارْا قٛاسًٛا ٔاظظاضًٛا،

ـال انظُاعٙ، ٔاٚصارٛة ان القة ربٍٛ يمشبر االَفبا  انعكبٕيٙ ٔانتـبال انظبُاعٙ، ٔجٕطبٙ        انًباشر ٔانت

اندراسة  رحٕفٛر انبٛ ة انًالضًة نالسحرًار االشُببٙ انًباشبر نتـاعبات اخبرٖ غٛبر انظبُاعة االسبح راشٛة        

ٙ، ٔاعحًباد يببد    ٔانتـال انُفـٙ ٔاعبادم انُظبر ربانهٕاضط ٔانتبٕاٍَٛ انًسبحٓهكة انًح هتبة راالسبحرًار االشُبب        

انحسببهٛف انًٕشببّ نحًُٛببة انظببُاعات انًعهٛببة فؼبباًل عببٍ ج ب ببة ادخاراجٓببا، ٔيببٍ ذببى ان ًببم عهببٗ جشببصٛع         

         االسحرًار انًعهٙ نٛكٌٕ يُافسًا فٙ ر غ انتـاعات نالسحرًار االشُبٙ.

Abstract  
  The FDI has become an urgent need, especially in developing countries, to 

leaving the economic problems and creating fiscal surpluses, and this is what ails 

these countries, including Iraq, Represented the importance of research in the 

foreign direct investment as a tool to raise the economic efficiency and the 

mobilization of domestic resources for Iraq economy in light of the disruption of 

economic structures and poor contribute and disrupt the contribution of most 

sectors in GDP terms of industrial sectors such as the real and the agricultural 

sector and others, The research problem in the conditions Iraqi economy and 

events left its traces are clearly on the overall economic activities and using of 

random economic policies and the almost complete absence of good planning, On 

أثـــر االســــتثمار االجنثـــــً ادلثاشـــــر وتؼـــــض ادلؤشــــراخ ادلخــــتارج 
 ػــــلى واقــــغ القــــطاع الصــــناػً فــــً الــؼــــراق
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the other hand, the hypothesis was launched from FDI effective tool in re-correct 

the path of the Iraqi economy and the industrial sector in particular, where he was 

working on mobilizing domestic resources, and contributes to the absorption of 

unemployment, This is the part of the other hand, the objectives of research was 

on a descriptive analysis of the reality of foreign direct investment and the 

industrial sector (oil industry) and then moved to estimate of the models of 

economic indicators related to research And tested by econometrics tools and 

statistically, and the results showed a positive relationship between FDI with the 

industrial sector index analysis, and positive relationship between government 

spending and the industrial sector index, the study recommends the Providing an 

appropriate environment for FDI to other sectors of non-extractive industry and 

the oil sector and to reconsider the regulations and laws useless relating to 

foreign investment And the adoption of the principle of direction lending to the 

development of local industries as well as the mobilization of saving, and then 

work to encourage domestic investment to be a competitor in some sectors to 

foreign investment. 

 اخلالصح
اٌ انعاشببة نالسببحرًارات االشُبٛببة ٔخظٕطببًا فببٙ انببدٔل انُايٛببة، اطبببعث ػببرٔرم ياسببة نهببح هض يببٍ    

اُشبحتث اًْٛبة    انًشاكم االقحظادٚة ٔخهق فٕاضغ يانٛة ْٔجا شى يا ج اَٛة ْجِ انبهبداٌ ٔيبٍ رُٛٓبا ان برا ،    

ام نرفببع انكفبباةم االقحظببادٚة ٔج ب ببة انًببٕارد انًعهٛببة    انبعببد يببٍ اًْٛببة االسببحرًار االشُبببٙ انًباشببر كبباد   

نالقحظاد ان راقٙ فٙ ظم اخحالل ْٛاكهّ االقحظادٚة ٔػ ف االسٓاو ٔج ـٛم اسٓاو اغهب انتـاعبات فبٙ   

رُٕد انُاجس انًعهبٙ االشًبانٙ كانتـبال انظبُاعٙ انعتٛتبٙ ٔانتـبال انزراعبٙ ٔقـاعبات االخبرٖ، جًرهبث           

انحٙ يرت راالقحظاد ان راقبٙ ٔاالظبداخ انحبٙ عاشبٓا جركبث اذارْبا رشبكم        يشكهة انبعد فٙ اٌ انظرٔف 

ٔاػط عهٗ يصًم انف انٛات االقحظادٚة َاْٛب  عبٍ االسبح اَة رسٛاسبات اقحظبادٚة عشبٕاضٛة ٔغٛبا  شببّ         

كايم نهح ـٛؾ االقحظاد٘ انسهٛى، ٔيٍ شاَب اخر فاٌ فرػٛة انبعد اَـهتبث يبٍ اٌ االسبحرًار االشُببٙ     

فاعهة فٙ اعادم جظعٛط يسار االقحظاد ان راقٙ ٔانتـال انظُاعٙ عهٗ ٔشّ ان ظٕص يٍ  انًباشر ادام

ظٛد اَّ ٚ ًم عهٗ ج ب ة انًٕارد انًعهٛة، ٔٚسٓى فٙ ايحظاص انبـانبة ْبجا يبٍ شاَبب ٔيبٍ شاَبب اخبر        

جعهٛبم ٔطبفٙ نٕاقبع االسبحرًار االشُببٙ انًباشبر ٔانتـبال انظببُاعٙ        فباٌ اْبداف انبعبد جًعبٕرت ظبٕل      

ظببُاعة انُفـٛببةن ٔيببٍ ذببى اَحتهببث انببٗ جتببدٚر قٛاسببٙ نهًُببادز نهًمشببرات االقحظببادٚة انًح هتببة رانبعببد      )ان

كًا ٔاظٓرت َحاضس انحعهٛبم ان القبة انـردٚبة ربٍٛ يمشبر االسبحرًار االشُببٙ         ٔاخحبارْا قٛاسًٛا ٔاظظاضًٛا،

تـبال انظبُاعٙ، ٔجٕطبٙ    انًباشر ٔانتـال انظُاعٙ، ٔاٚصارٛة ان القة ربٍٛ يمشبر االَفبا  انعكبٕيٙ ٔان    

اندراسة  رحٕفٛر انبٛ ة انًالضًة نالسحرًار االشُببٙ انًباشبر نتـاعبات اخبرٖ غٛبر انظبُاعة االسبح راشٛة        

ٔانتـال انُفـٙ ٔاعبادم انُظبر ربانهٕاضط ٔانتبٕاٍَٛ انًسبحٓهكة انًح هتبة راالسبحرًار االشُببٙ، ٔاعحًباد يببد            

 عببٍ ج ب ببة ادخاراجٓببا، ٔيببٍ ذببى ان ًببم عهببٗ جشببصٛع     انحسببهٛف انًٕشببّ نحًُٛببة انظببُاعات انًعهٛببة فؼببالً   

         االسحرًار انًعهٙ نٛكٌٕ يُافسًا فٙ ر غ انتـاعات نالسحرًار االشُبٙ.

 ادلقذمح 
الش  فٙ اٌ جٕسبع االسبحرًارات االشُبٛبة عهبٗ انظب ٛد انبدٔنٙ شباة َحٛصبة نهظبرٔف ٔاالٔػبال انحبٙ شبٓدْا             

ًٚكبٍ اٌ ٕٚطبف رعحًٛبة االَبدياز ربٍٛ رٔمو االيبٕال اندٔنٛبة فؼباًل عبٍ          انُظاو انر سًانٙ ان انًٙ ٔرانحانٙ 

انًُٓٛة عهٗ ٔساضم انحكُٕنٕشٛا انعدٚرة ٔاسح داو اًَباؽ االَحباز انٕاسبع ٔانحتُٛبات انًعدذبة انحبٙ يبٍ شبآَا اٌ         

 جدر ارراض غٛر اعحٛادٚة.
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انشركات انكبرٖ ٔانًح بددم انصُسبٛات    ٌ جبُٙ انٛات ٔسٛاسات االسحرًارات األشُبٛة ٔانحًٕٚم اندٔنٙ يٍ قبم 

كاٌ نبّ االذبر فبٙ ش بم يبٍ ْبجِ انشبركات جحًحبع ربرمٔو  يبٕال ػب ًة، ٔجكُٕنٕشٛبا عانٛبة ٔرانحبانٙ ايكاَٛبة                

انببحعكى راجصاْببات ْببجِ االسببحرًارات ٔانفببرص انبدٚهببة نعظبباد االرربباض اعحًببادًا عهببٗ انً ـٛببات ٔانظببرٔف          

جِ االسحرًارات، نٓجا َصد إٌ االسبحرًارات األشُبٛبة ج حهبف فبٙ ٔشٓحٓبا      االقحظادٚة ٔانسٛاسٛة نهدٔل انًحهتٛة نٓ

 قـاعًٛا ظسب انـبٛ ة انحًُٕٚة نهبهداٌ انًحهتٛة نٓا.

اٌ انعاشة نالسحرًارات االشُبٛة ٔخظٕطًا فٙ اندٔل انُايٛة، اطببعث ػبرٔرم ياسبة نهبح هض يبٍ انًشباكم       

ج اَٛبة ْبجِ انبهبداٌ ٔيبٍ رُٛٓبا ان برا ، انبج٘ ٚ باَٙ يبٍ          االقحظادٚة انً حهفة ٔخهق فٕاضغ يانٛبة ْٔبجا شبى يبا     

ج هف فٙ انٓٛاكم االَحاشٛة ٔانبُٗ انحعحٛة، ٔٚرشع دن  انٗ عدد يٍ االسبا  يُٓا انعرٔ  ٔانظرٔف انحٙ ير 

ٔانٕٚالت انحٙ جهحٓا، فؼاًل عٍ انظبرٔف انحبٙ اَ كسبث رشبكم يباشبر عهبٗ        2003رٓا االقحظاد نهًدم ر د عاو 

القحظادٚة سهبًا، اٌ دٔر االسحرًارات االشُبٛة كاٌ غاضبًا عهٗ انساظة ان راقٛة يا عدا االسحرًارات انًمشرات ا

انحٙ شٓدْا انتـال انُفـٙ ٔانظُاعات االسح راشٛة ٔانحعٕٚهٛة، جحأجٗ اًْٛة انبعد يٍ اٌ االسحرًار االشُبٙ 

 م عهٗ جف ٛم االدٔات انحًُٕٚة.نّ انتدرم عهٗ ج ب ة انًٕارد ٔجُشٛؾ انتـاعات االقحظادٚة ٔان ً

 أهميح الثحث 
جُـهق اًْٛة انبعد يٍ اًْٛة االسحرًار االشُبٙ انًباشبر كبادام نرفبع انكفباةم االقحظبادٚة ٔج ب بة انًبٕارد        

انًعهٛببة رانُسبببة القحظبباد َببايٙ كاالقحظبباد ان راقببٙ انببج٘ ٚ بباَٙ يببٍ اخببحالل ْٛاكهببّ االقحظببادٚة ٔػبب ف 

تـال انظبُاعٙ انعتٛتبٙ ٔانتـبال    االسٓاو فٙ رُٕد انُاجس انًعهٙ االشًانٙ يٍ قبم انتـاعات االساسٛة كان

انزراعببٙ ٔانتـاعببث االخببرٖ، ٔجٕسببع فصببٕم ج ب ببة انًببٕارد يعهٛببًا رف ببم اَ فبباع اسبب ار انببُفؾ عانًٛببًا،    

 ٔاالعحًاد انًحزاٚد عهٗ انتـال انرٚ ٙ. 

 مشكلح الثحث 
ًبم  اٌ انظرٔف انحٙ يرت راالقحظاد ان راقٙ ٔاالظداخ انحٙ عاشٓا جركث اذارْا رشكم ٔاػبط عهبٗ يص  

انف انٛببات االقحظببادٚة َاْٛبب  عببٍ االسببح اَة رسٛاسببات اقحظببادٚة عشببٕاضٛة ٔغٛببا  شبببّ كايببم نهح ـببٛؾ       

االقحظاد٘ انسهٛى، اٌ انحشِٕ انٕاػط فٙ انٓٛكم االقحظاد٘ ٔخظٕطًا فٙ انتـال انظُاعٙ انعتٛتٙ، نجا 

ظببُاعة االسببح راشٛة الرببد اٌ ٚكببٌٕ نالسببحرًار االشُبببٙ اذببر عهببٗ انتـببال انظببُاعٙ انعتٛتببٙ يببٍ دٌٔ ان  

 انُفـٛة. 

 فرضيح الثحث 
اَـهتث فرػٛة انبعد يٍ رمٚة يفادْا" ًٚربم االسبحرًار االشُببٙ انًباشبر ادام فاعهبة فبٙ اعبادم جظبعٛط         

يسار االقحظاد ان راقٙ ٔانتـال انظُاعٙ عهٗ ٔشّ ان ظٕص يٍ ظٛبد اَبّ ٚ ًبم عهبٗ ج ب بة انًبٕارد       

 ٚ ًم عهٗ جـٕٚر انكٕادر انٕؿُٛة جتًُٛا ٔجكُٕنٕشًٛا.انًعهٛة، ٔٚسٓى فٙ ايحظاص انبـانة ، ٔ

 أهذاف الثحث 
 جعهٛم ٔطفٙ نٕاقع االسحرًار االشُبٙ انًباشر ٔانتـال انظُاعٙ )انظُاعة انُفـٛةن. 1

جتببدٚر انًُببادز قٛاسببًٛا نببب غ انًمشببرات االقحظببادٚة انًح هتببة رانبعببد، ٔاخحبارْببا ركافببة االخحبببارات     2

 انتٛاسٛة ٔاالظظاضٛة.

 . 2015-2003 عاو يٍ انظُاعٙ انتـال يع ٔعالقحٓا اقحظادًٚا انًدٔرسة انًمشرات جعهٛم 3

 احلذود الزمانيح وادلكانيح للثحث 
جًرهث انعدٔد انًكاَٛة نهدراسة ران را ، ايا انعدٔد انزياَٛة فٓبٙ عببارم عبٍ سهسبهة ةيُٛبة ن ُٛبة اندراسبة        

 .2015-2003يٍ عاو 
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 مصادر الثحث
انبعببد رصبباَبٍٛ االٔل : انصاَببب انُظببر٘ ٔانببج٘ اعحًببد فٛببة انباظربباٌ عهببٗ يصًٕعببة يببٍ      جح هببق يظببادر  

االؿببارٚط ٔانكحببب ٔانبعببٕخ نًٕػببٕعة االسببحرًار االشُبببٙ، ايببا انصاَببب ان ًهببٙ ٔانًح هببق رانًظببادر         

 ٙ.انًٛداَٛة فاسح دو انباظراٌ رٛاَات يٍ عدم يظادر انكحرَٔٛة ٔيُٓا انبُ  اندٔنٙ ٔطُدٔ  انُتد اندٔن

 اسلوب الثحث
اسح دو انباظراٌ االسهٕ  انُظر٘ نحاؿٛر انصاَب انُظر٘ ٔيٍ ذى اَحتم االسبهٕ  انكًبٙ نحعهٛبم ان القبات     

  االقحظادٚة نهًمشرات يٕػٕل اندراسة ٔراسح داو ررايس اظظاضٛة يحُٕعة.

 مقارتاخ مفاهيميح( ;أوالً : االطار النظري ) االستثمار االجنثً ادلثاشر
اٌ يفٕٓو االسحرًار االشُببٙ انًباشبر يفٓبٕو ٔاسبع ٔالًٚكُُبا االظاؿبة انكايهبة، ٔنكبٍ اخبحالف ٔشٓبات             

انُظر ًٚكٍ اٌ ٕٚظف فٙ ان رٔز رًفٕٓو شًٕنٙ قادر عهٗ جفسبٛر انظباْرم ٔفبق يُظبٕر جعهٛهبٙ ًٚكُبّ       

ُبٙ ج حهف جب ًا نـبٛ ة فٓى انّٛ عًم انظاْرم انًدرٔسة، فؼاًل عٍ اٌ ج دد ادٔار ٔادٔات االسحرًار االش

انبهداٌ انًسحرًرم ٔؿبٛ ة انُشاؽ االسبحرًار٘ انًسبحٓدف، فكبم جصرربة نٓبا خظٕطبٛحٓا ٔظرٔفٓبا ٔانحبٙ         

ج حهف يٍ َظاو الخر ٔيٍ رهد الخر، اٌ انس ٙ انعرٛبد عهبٗ يسبحٕٖ انًُظًبات ٔانًمسسبات اندٔنٛبة نبى        

      ْ رم انًدرٔسبة ٔدراسبة االنٛبات ٔانسٛاسبات     ٚكٍ رًُٗة عهٗ انسباظة ان انًٛبة ٔكباٌ ظاػبرًا نحباؿٛر انظبا

انحٙ جرجبؾ  ساسا رصًهة عٕايم ٔيتٕيات جًكُٓا يٍ اٚصاد َظاو اقحظاد٘ عبانًٙ نبجا فتبد اشبارت يُظًبة      

ن انٗ االسحرًار االشُبٙ انًباشر راَّ جٕظٛفات اليٕال اشُبٛة )غٛر ٔؿُٛبةن فبٙ    MNCTADاالَٔكحاد )

ة ، ٔرً ُٗ اخر اٌ يفٕٓو االسحرًار االشُببٙ ُٚـبٕ٘ عهبٗ عالقبة     يٕشٕدات راسًانٛة ذارحة فٙ دٔنة ي ُٛ

ؿٕٚهة االشم ج كس يُف ة نًسحرًر خارشٙ ٔيٍ دٔنة اخرٖ ٚكٌٕ نّ انعق فٙ ادارم يٕشٕداجبّ ٔانرقاربة   

عهٛٓا يٍ رهدِ االشُبٙ أ يٍ رهد االقاية اٚا كاٌ ْجا انًسحرًر فردا أ شركة أ يمسسة
(1)

. 

ن عهٗ اَّ ))َشاؽ قاضى رٍٛ يسحرًر يسحتر W.T.Oٕو داجّ يُظًة انحصارم ان انًٛة )كًا ٔقد جُأنث انًفٓ

فٙ رهد يا رايحالك  طم يٕشٕد فٙ رهد اخر، يع جٕفر انُٛة ندّٚ فٙ ادارم دن  االطم ٔعهٗ ْجا فاٌ ادارم 

ًار انُشاؽ ٔجًٕٚهّ قد ٚكٌٕ يٍ ان ارز ْٔجا اْى يا ًٚٛز االسحرًار األشُبٙ انًباشر عٍ اسحر

انعافظةن
(2)

. 

ًٔٚكببٍ ج رٚببف االسببحرًار األشُبببٙ انًباشببر رأَببّ " جٕظٛببف أليببٕال اشُبٛببة غٛببر ٔؿُٛببة فببٙ يٕشببٕدات      

ر سًانٛة ذارحة فٙ دٔنة ي ُٛة ُٔٚـٕ٘ عهٗ عالقة ؿٕٚهة األشم ج كس يُف ة انًسحرًر األشُبٙ ٔانج٘ قبد  

جّ يٍ رهبدِ  ٔ رهبد األقايبة انبج٘ ْبٕ فٛبّ"       ٚكٌٕ فردًا  ٔ شركة  ٔ يمسسة ، انج٘ نّ انعق فٙ ادارم يٕشٕدا
(3)

 . 

ن عهبٗ اَبّ االسبحرًار ألغبراع رُباة عالقبات        OECDكًا عرفحّ يُظًة انح أٌ االقحظاد٘ ٔانحًُٛة )  

اقحظادٚة داضًة جسًط رإيكاَٛة يًارسة جأذٛر ف ال إدارًٚا 
(4)

. 

يبٕال غٛبر ٔؿُٛبة جحبأجٗ يبٍ ان بارز       ٔيٍ ُْا ًٚكٍ انتٕل رأٌ االسحرًار االشُبٙ ٚشبٛر انبٗ  جٕظٛفبات أل   

عهٗ شبكم يٕشبٕدات يادٚبة ٔيانٛبة يحُٕعبة نحبرع جعتٛبق عٕاضبد يسبحتبهٛة، أ إَٓبا يشبرٔعات يًهٕكبة             

نألشاَب، سٕاة كاَث انًهكٛة كايهة آو كاَث رُسبة كبٛرم يع انر سًال انٕؿُٙ رًا ٚكفم انسٛـرم عهٗ  داة 

                                                           
1.UNCTAD , “ Investment reign in the Arab world issues and polices “;U.N.، New York and Geneva، 

2000، P.10 
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 . 8ص - 1998 -

  2. OECD.Organization, "Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Edition, 

Paris, 1993, P3. 

 3. ESCWA, (The Role of Foreign Direct Investment in Economic Development in Escwa Member 

Countries), U. N, New York, 2000, P 14.    
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ل يسبحرًرم رشبكم يباشبر عبٍ ؿرٚبق األفبراد ٔانشبركات        انًشرٔل . ٔرانحسأ٘ فبٙ دنب   ٌ جكبٌٕ األيبٕا    

األشُبٛة آٔ رشكم غٛر يباشر عٍ ؿرٚق االكححا  فٙ  سٓى ٔسُدات جه  انًشرٔعات
(1)

. 

 . يحذداث االسخثًار االجُبي انًباشر2

االرراض انًحٕق ة ْٙ انًعدد االساسٙ ٔرشكم عاو نهًسحرًر عُديا ٚشرل رانح ـٛؾ نه ًهٛة االسحرًارٚة د ج      

رانًتارَة يع يح دل انحكانٛف انًحٕق ة ٚؼاف انٗ دن  جكانٛف اسحرُاضٛة كان ـٕرم ٔغٛرْا، اٌ جكهفة االطم 

يٕال انًسح ًهة ٔانالةية نهعظٕل عهٗ انراسًانٙ َفسّ جاجٙ فٙ يتدية انحكانٛف ٔانباقٙ فًٛا ٚ ض كهفة اال

ْجا االطم جباعًا، ٔنًا كاٌ االسحرًار االشُبٙ انًباشر ٔاظدًا يٍ اشكال االسحرًار انج٘ ٚٓدف انٗ ظظاد 

االرراض ٔيتارَحٓا رانحكانٛف، نجا الرد يٍ انح رف عهٗ يصًٕعة يٍ انًعددات انحٙ نٓا االذر فٙ جعفٛز ٔجُشٛؾ 

ْٔٙ كاالجٙ  ْكجا َٕل يٍ االسحرًار
(2)

: 

 انظرٔف ان اية نهبهد انًؼٛف ٔيدٖ االسحترار االشحًاعٙ ٔاالقحظاد٘ ٔانسٛاسٙ. .1

 كفاةم انسٛاسحٍٛ انُتدٚة ٔانًانٛة ٔانُظاو انؼرٚبٙ. .2

 ظصى انسٕ  انداخهٛة نهدٔنة انًؼٛفة، ٔذتافة انبهد االسحرًارٚة ٔكٛفٛة انح ايم يع نهًسحرًر االشُبٙ. .3

 ٔانبٛاَات، فؼاًل عٍ درشة جـٕر انُظاو انًظرفٙ ٔاعحًاد يبد  انشفافٛة.يدٖ جٕافر انً هٕيات  .4

 ٔػٕض االْداف انً ــة ؿٕٚهة االشم ٔاالسحترار انُسبٙ نهسٛاسات انًحب ة. .5

 االَفحاض َعٕ ان ارز ٔيدٖ االجصاِ َعٕ انحظدٚر. .6

 رٛرٔقراؿٛة انُظاو انعكٕيٙ ٔانًمسساجٙ، ٔانح ايم يع اندٔاضر انً حظة. .7

عٕٚم َسبة يٍ دٌٕٚ اندٔنة انًؼٛفة إنٗ االسحرًار انًباشر عهٗ ٔفق سٛاسة اإلطالض االقحظاد٘ يبد  ج .8

 ٔانحكٛٛف انٓٛكهٙ. 

الش  فٙ اٌ انًعددات االَفة انجكر ْٙ انحٙ ًٚكُٓا اٌ جٕفٛر انًُاغ االسحرًار٘ انًالضى أ عهٗ ان كس 

انصٓة انًتارهة يٍ دن  ُْاك عدد يٍ انًعددات يٍ دن ، ْٔٙ انحٙ جعدد االسحرًار فٙ دٔنة دٌٔ االخرٖ، ٔر

رانُسبة نهدٔل انًؼٛفة ْٔٙ عبارم عٍ االذار انسهبٛة انحٙ ٚحركٓا عهٗ يٛزاٌ انًدفٕعات ٔجركٛبة انسٕ  

انًعهٛة اػافة انٗ اذار َتم انحتاَة االشحًاعٛة ٔانسٛاسٛة ٔانحٙ جظٓر عهٗ انًدٖ انـٕٚم ْٔٙ كاالجٙ 
ن 3)

  : 

 االخرٖ انتـاعات دٌٔ ي ُٛة نتـاعات انصُسٛات انًح ددم انشركات قبم يٍ رًاراتاالسح جٕشّٛ اٌ .1

 ٔاػط، قـاعٙ اخحالل فٙ ٚحسبب يًا اخرٖ شٕاَب ظسا  عهٗ ي ُٛة شٕاَب جًُٛة انٗ سٛمد٘

 انحعكى عًهٛة فٙ االشُبٛة انشركات جًحع ٔرانحانٙ انٕؿُٛة انحُافسٛة انتدرم جربٛؾ انٗ ٚتٕد ردٔرِ ْٔجا

 انٕؿُٛة نهشركات انحُافسٛة انًٛزم عهٗ انتؼاة َحٛصة انًعهٛة انسٕ  داخم
ن 4)

. 

اٌ اشكانٛة خرٔز ان ًهة انظ بة يٍ انبهد انًؼٛف جشكم ْاشسًا ظتٛتًٛا يًا ٚحرجب عهٗ دن  يشاكم  .2

اقحظادٚة كٌٕ انشركات انًسحرًرم قد ج هٍ عٍ ارراض اقم يٍ االرراض انعتٛتٛة ٔرانحانٙ ٚمد٘ انٗ 

ٛزاٌ خسارم نهبهداٌ انًؼٛفة َاشًة عٍ خرٔز ان ًالت انظ بة انٗ ان ارز يًا ٚمذر عهٗ ي

انًدفٕعات ٔاٌ دن  يٍ شاَّ اٌ ٚص م يٍ اندٔل انُايٛة يحرددم  فٙ قبٕل اسحرًارات انشركات 

انًح دٚة انصُسٛة فؼاًل عٍ اَ فاع ظاطالت انؼراضب انًفرٔػة عهٗ ارراض انشركات االشُبٛة 

الٔنٛة اػف انٗ دن  اٌ جه  انشركات قد ج ًد انٗ انًبانحة فٙ اس ار انحعٕٚم ْٔٙ شراة انًٕاد ا

يٍ فرٔل اخــــــرٖ نهشركة يٍ دٔل اخرٖ  
(5 )

 :الجٙ. ًٔٚكٍ جٕػٛط جه  انًعددات فٙ انً ـؾ ا 
 

                                                           
 ٛد اإلدرٚسبٙ، " االسبحرًارات األشُبٛبة انًباشبرم فبٙ ان برا  )انعتباضق ، انؼبٕارؾ، انحسبٓٛالتن" ، يصهبة االقحظباد            .  يٍٛ يعًد سب 4

 .148، ص2003، إقهٛى كردسحاٌ ، ان را ، 4انسٛاسٙ ، انسُة انراَٛة، ان دد 

ًار االشُبٙ فٙ اسٛا "، د. يعًد انسٛد سهٛى "انحعٕالت ان انًٛة ٔاجعاْات االسحر –َٛفٍٛ شفٛق عزٔة  -. نًزٚد يٍ انحفاطٛم اَظر : 5

 . 297، ص 2000يركز اندراسات االسٕٛٚة ، شاي ة انتاْرم ، 

-UN-Foreign Direct Investment and Development – MNCTAD / ITE / IIT / 10 Vol-1-New York – 

Geneva – 1999 p.14  

 . 40. طالض عبد انعسٍ ٔاخرٌٔ ، يظدر سارق ، ص 1

2. Mark cook، corri farqmhrson- “business economic “– pitman publishing – London – 1998. P508 

ة . س د يعًٕد انشرقأ٘ ، "االًْٛة انُسبٛة نًعددات اس ار جعٕٚم انًُحصات نهدٔل انُايٛة فٙ انشركات يح دٚة انصُسٛة" ، انًصهة ان رر3ٛ

 .271، ص 1993ارٚة ، شاي ة األردٌ عًاٌ ، نالدارم ، انًُظًة ان ررٛة نهحًُٛة االد
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 انًصذر يٍ اػذاد انباحثاٌ باالػخًاد ػهً : 

 UN- the Competitiveness Challenge TNCs & Industrial Restructuring in Developing Countries , UNCTAD- New 

York & Geneva – 2000- P19. 

 .أشكال االسخثًار األجُبي انًباشر3

نى ٚتحظر االسحرًار االشُبٙ انًباشر عهٗ شكم ي ٍٛ ٔاًَا ج دٖ دن  انٗ اشكال ي حهفة نكبم يُٓبا   

اكاٌ يٍ قبم انًسحرًر األشُبٙ  ٔ يٍ قبم انبهد انًؼٛف دٔاف ٓا ٔخظٕطٛاجٓا عهٗ كال انًسحٍٕٚٛ سٕاة 

نالسحرًار، ًٔٚكٍ انتٕل اٌ ْبجا االخبحالف ٔانحُبٕل ْبٕ َحٛصبة الَ كاسبات يٕاقبف ي ُٛبة ٔجعبث ظبرٔف           

ي ُٛببة يببٍ شاَببب ر ببغ انببدٔل اةاة االسببحرًار األشُبببٙ انًباشببر، ٔدنبب  يببٍ شببأَّ اٌ ٚكببٌٕ داف ببًا ٚعببأل  

ا انحٙ ًٚهكٓا انًسحرًر األشُبٙ ْٕٔ فٙ َفس انٕقث ٚ دِ َٕل يٍ انؼًاَة انعظٕل يٍ خالنّ عهٗ انًزاٚ

انحٙ ٚمؿرْا ان تد االسحرًار٘ َفسّ، ٔيٍ ُْا الرد يٍ جٕػٛط إَال ٔاشكال االسحرًار االشُبٙ انًباشبر  

ٔجظُٛفاجّ ٔكاالجٙ
(10)

 : 

يباشر، ٔؿبٛ بة انًهكٛبة ْبٙ     ٔٚتظد رّ إٌ االسحرًار األشُبٙ ُٚتسى عهٗ يباشر ٔغٛر وفمَا نُىع انًهكيت .1

انًعدد، إد إٌ االسحرًار غٛبر انًباشبر ٚ حًبد عهبٗ ان ٕاضبد انًحأجٛبّ يبٍ االطبٕل ٔانحبٙ جكبٌٕ عهبٗ شبكم             

ظٕافظ اسحرًار ألسٓى ٔسُدات ٔيٍ ذى نٍ جكٌٕ يهكٛحّ نألطٕل اإلَحاشٛبة يهكٛبة يباشبرم،  يبا االسبحرًار      

 ٕ ل نهًسبحرًر انحبٙ جكبٌٕ جعبث ادارجبّ يباشبرم، ْٔبٙ قبد         انًباشر فٕٓ انج٘ ٚحًٛز عٍ االخر رًهكٛة االطب

:االسبحرًار انًًهبٕك رانكايبم    اواًلجكٌٕ جاية أ شزضٛة ٔنجن  سٛحى جتسبٛى االسبحرًار األشُببٙ انًباشبر انبٗ      

ٔٚحعتق ْجا انُٕل عُديا جكٌٕ انًهكٛة يهكٛة جاية يٍ قبم انًسحرًر األشُبٙ ٔان ًهٛة االسبحرًارٚة ركايهٓبا   

ردةًا يٍ اندراسات األٔنٛة نهًشرٔل يٍ ظٛد انصبدٖٔ االقحظبادٚة ٔانفُٛ بة نهًشبرٔل االسبحرًار٘      نعسارّ 

يببرٔرًا راألعًببال انُٓدسببٛة ٔاإلدارٚببة ٔانحصٓٛببز رانًكبباضٍ ٔاٜالت ٔاَحٓبباًة ر ًهٛببة اإلَحبباز ٔانحسببٕٚق 
(11)

 ،

يح بددم انصُسبٛة ٔ كررْبا    ٔٚ د ْجا انُٕل يبٍ  شبكال االسبحرًار األشُببٙ األكربر  ًْٛبة رانُسببة نهشبركات         

جفؼبٛالً 
(12)

، ألَٓبا جعتبق انعرٚبة انكايهبة نهًسبحرًر فبٙ إدارم انُشباؽ اإلَحباشٙ ٔرسبى انسٛاسبات انً حهفبة            

انًح هتة رحشحٛم اإلَحاز ٔانحسٕٚق ٔج ظٛظاجًٓا 
(13)

: اسحرًارات انًهكٛة انًشحركة ٔجكٌٕ انًهكٛة ثاَيًا، 

ٔانصاَب انٕؿُٙ، ٔفٙ اؿار ْجا انُٕل يبٍ االسبحرًار ٚكبٌٕ     ٔفق ْجا انُٕل يشحركة رٍٛ انصاَب األشُبٙ

انعبببق نهكبببٕادر انٕؿُٛبببة انًسببباًْة عهبببٗ طببب ٛد االدارم ٔان ببببرم ٔربببراةم االخحبببرال، ًٔٚكبببٍ انتبببٕل إٌ  

االسحرًار ُٚـٕ٘ عهٗ عًهٛبات إَحاشٛبة ٔجسبٕٚتٛة جبحى فبٙ دٔنبة  شُبٛبة ٚكبٌٕ اظبد  ؿرافٓبا شبركة دٔنٛبة             

ّ     جًارو ظتًا كافًٛا فٙ إدا رم انًشرٔل  ٔ ان ًهٛة اإلَحاشٛبة يبٍ دٌٔ انسبٛـرم انكايهبة عهٛب
(14)

، ٔالشب  اٌ  

ْجا انُٕل ٚهصأ إنّٛ انصاَب انٕؿُٙ سٕاة كاٌ يٍ قـال عباو او خباص أ راشبحراك االذُبٍٛ نالسبحفادم يبٍ       

كُٕنٕشٛبة  انًزاٚا انحٙ ال ًٚحهكٓا انحبٙ جحبٕافر فبٙ انشبركات يح بددم انصُسبٛة يبٍ  ًْٓبا ان ببرم انفُٛبة ٔانح          

انعدٚرة
(15)

 . 

اٌ ان ًم فٙ اؿار ْجِ انظٛحة قد جعتق َٕعًا يٍ انحٕاةٌ فٙ ان القة رٍٛ يظانط انًسبحرًر األشُببٙ   

ٔانبهد انًؼٛف العحتاد انبدٔل انًؼبٛفة إٌ ْبجِ انظبٛحة جًكُٓبا يبٍ انعظبٕل عهبٗ انًبٕارد انحكُٕنٕشٛبة           

     ٍ ظتٓبا فببٙ انسبٛـرم ٔنببٕ انصزضٛبة عهببٗ     ٔيزاٚاْبا عُبديا جظبببط عرػبة نالَحشببار يبٍ دٌٔ  ٌ جح هببٗ عب

انًشارٚع انًتاية عهٗ  راػٛٓا
 (16)

. 
 

                                                           
االسحرًار األشُبٙ انًباشرٔدٔرِ فٙ انًُٕ االقحظاد٘ فٙ ان را "، رسانة ياشسحٛر غٛر يُشٕرم، شاي ة  "ؿانب ظسٍٛ كـافة، 10

 .11-10،ص2007انكٕفة، 
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ٔيٍ دن  َ هض انٗ اٌ ْجِ انظٛحة يُاسبّ نٕاقع ٔظرٔف االقحظادات انُايٛة يٍ ظٛبد انًسباًْة   

فٙ طُع انترارْجا يٍ شّٓ، ٔيبٍ شٓبّ  خبرٖ ٚبتبٗ انببا  يفحٕظبًا  يباو ان ُظبر انبٕؿُٙ نهًشباركة فبٙ            

نً حهفة، ٔيٍ ذًة ٚكٌٕ داف ًا نٓبجا ان ُظبر نهحـبٕر ٔاالرجفبال ركفاةجبّ ر بد  ٌ ػبًٍ        عُاطر انًشرٔل ا

انعق فٙ اندخٕل فٙ انًُافسة يع انشرٚ  األشُبٙ فٙ ان ًهٛة االسحرًارٚة، ٔيٍ ذبى ٚكبٌٕ نٓبجا انُبٕل يبٍ      

ٙ، فٛكبٌٕ  االسحرًار فاضدم يزدٔشة، اقحظادٚة فٙ اسحرًار انًبٕارد، ٔفُٛبة فبٙ رفبع كفباةم ان ُظبر انبٕؿُ       

 ساسًا نالسحفادم يٍ انًٕارد انًادٚبة عهبٗ ٔفبق انًزاٚبا االقحظبادٚة انًحـبٕرم، اال اٌ ْبجا ان ٛبار ٚحؼبًٍ          

شاَبببًا سببهبًٛا يببٍ خببالل ايكاَٛببات ٔقارهٛببات انببدٔل انًؼببٛ فة ٔانحببٙ غانبببًا يببا جحسببى رؼبب ف كفبباةم انـببرف    

ع انًتايبة ٔطبحر ظصًٓبا   انٕؿُٙ عهبٗ انًشباركة انفاعهبة يًبا ٚبُ كس عهبٗ قهبة عبدد انًشبارٚ         
ن17)

ًٔٚكبٍ   

انححهب عهٗ ْجِ انسهبٛة يٍ خالل انًساًْة انًحُاسبة يع قدرات انبهد انًؼٛف ٔردرشة ال جمذر فٙ شج  

 االسحرًار فٙ انتـاعات انكبرٖ.

ٍ  انؼمااذ نطبيؼات  وفمااً  .2 ٙ  يح ببددم طبٛ   انًباشبر  األشُبببٙ االسبحرًار  ٚحؼبً  االسببحرًار٘ ان تبد  ؿبٛ ببة ظبم  فب

ٙ  االسبحرًار  ظبرٔف  الخبحالف  إنٛٓبا  انهصبٕة  جبى  عبدم،  طبٛ   اخج قد انٕاقع ٔفٙ انً حهفة، نهبهداٌ ٌ  فب  انبهبدا

ّ  ٚتديّ اٌ ًٚكٍ ٔيا االسحرًار نٓجا ظاشحٓا ٔظسب انًؼٛفة  يُٓبا  كبم  عبدم  طبٛ   ُْباك  فكاَبث  نٓبا،  ٚتديب

ٙ  انُبٕل  ْبجا  ٔفبق  ان ًم ٔٚحى انحراخٛض عتٕد واونها انًزاٚا ْجِ اظدٖ عهٗ انحركٛز ٚعأل  االسبحفادم  فب

ٍ  األشُبٙ، نهًسحرًر ٔانحتُٙ انحكُٕنٕشٙ انحفٕ  يزٚة يٍ  انًسبحرًرم  انشبركة  جتبٕو  انح اقبد  انٛبة  خبالل  ٔيب

ٙ  ٔاخحراعٓبا   رعاذٓا َحاضس  ٔ انفُٛة خبرجٓا اسح ًال فٙ انٕؿُٙ نهـرف رانحرخٛض أاألشُبٛة  اإلَحباز  فب

رًُٛٓا عهّٛ االجفا  ٚحى عاضد يتارم
(18)

 . 

اٌ اندٔل انًؼٛفة ج حتد اٌ ْجا انُٕل يٍ انح اقد ْٕ اكرر اَظافًا يٍ إَال انح اقبد االخبرٖ ْبجا يبٍ     

شاَب، ٔيٍ شاَب اخر فاٌ انشركات انًسحرًرم قد جؼـر انٗ االسحرًار ٔفق انظٛحة انًشار انٛٓا اعالِ 

ٕل إنببٗ األسببٕا ، ٔاٌ يٕافتببة عُبديا ال جصببد يُفببجًا قإََٛببًا نهببدخٕل إنببٗ انبهببد يبع ظاشحببّ نهحٕسببع فببٙ انببدخ  

انًسحرًر يرَْٕة رانًٕاةَة رٍٛ ان اضبد انًتبدو يبٍ شٓبة ٔدرشبة اػبـرارِ إنبٗ انحٕسبع فبٙ األسبٕا  فبٙ            

شٓة  خرٖ، ٌٔ ةيباو االيبٕر نبٍ ٚكبٌٕ ظهٛفبّ رشبكم كايبم يتارَبة راالشبكال االسبحرًارٚة االخبرٖ            
(19)

 .

أة عشبر سبُٕات قارهبة نهحصدٚبد    فؼاًل عٍ اٌ ْجِ ان تٕد فٙ انحانب جكٌٕ قظٛرم ال جحص
(20)

، انبج٘ ٚص بم   

انصٓة انًسحفٛدم جٕاشّ عتبات يُٓا انزيٍ انج٘ جعحاشّ فٙ رُاة انًظاَع ٔانًبباَٙ ٔاألشٓبزم انًسبحٕردم،    

ٔانحكانٛف ان انٛة فٙ ظال قررت اخحزال انزيٍ، يا ٚؼـرْا إنٗ انحصدٚد ٔظُٛ ج ًٚكٍ  ٌ جكبٌٕ عرػبّ   

    ٔ ٔفبق ْبجا انُبٕل يبٍ انح اقبد ٚبحى االجفبا  يبع          عتبٕد جسبهٛى انًفحباض   اَيهاا  ثنح سبف طباظب يبُط االيحٛباة، 

انًسحرًر األشُبٙ عهٗ جبٕفٛر شًٛبع انًسبحهزيات إلَشباة ٔجشبحٛم يشبرٔل ي بٍٛ ٔجتبٕو اندٔنبة انًؼبٛفة           

رببدفع  ج ببا  نهًسببحرًر يتارببم يببا ٚتديببّ انًسببحرًر يببٍ ْببجِ انًسببحهزيات فؼببال عببٍ جكهفببة انعظببٕل عهببٗ   

ٙ    انحصٓٛزات ٔاٜال ت ةٚادم إنٗ جكانٛف انُتم ٔرُباة انتٕاعبد نهًسبحرًر األشُبب
(21)

، ْٔبجا ان تبد ٚكباد ٚكبٌٕ     

ظانة يحـٕرم يٍ ظق طاظب االيحٛاة، نجن  َصد إٌ ْجا ان تد فبٙ ر بغ جـبٛتاجبّ ٚحصبأة يرظهبة جسبهٛى       

جحؼبًٍ   انًفحاض انٗ يرظهة رد  اإلَحاز ٔيٍ ذبى إنبٗ يرظهبة يًحبدم إنبٗ يرظهبة انًُبحس اػبف انبٗ دنب  قبد           

انشركة انًتأنة جدرٚب انفٍُٛٛ انًعهٍٛٛ ظحٗ انهعظة انحبٙ ًٚكبٍ فٛٓبا إدارم انًشبرٔل عهبٗ َعبٕ يسبحتم،        

ٔفٙ سٛا  يحظم ًٚكٍ اٌ ًٚحد انح اقد اٚؼا انٗ ػًاٌ انشركة انًتأنة نبٛع شزة يٍ  ٔ كم اإلَحاز يبٍ  

اد انتًٛبة انًانٛبة نه تبد رصٕاَببّ انً حهفبة     انًشرٔل يٕػع انح اقد، ٔقد ٚكٌٕ ْجا انبٛع رعد داجّ  سهٕرًا نسد
 

(22)
 . 
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ٔفٙ ظم ياجى انحـر  انّٛ فٙ اعالِ الرد يٍ ٔشٕد انب ٛة انًُاسبة انٗ ٚحى يٍ خالنٓبا اسبهٕ  انح اقبد    

يع انُٕل االٔل أ انراَٙ ٔرًبا ٚبحالضى يبع انسٛاسبات االقحظبادٚة انًحب بة يبٍ قببم انبهبد انًؼبٛف ٔؿبٛ بة            

يٍ شاَب انبهد انًؼٛف نالسحرًار، ايبا انصاَبب االخبر انًحًربم رانشبركات االشُبٛبة        األسٕا  ان انًٛة ْجا

انًسحرًرم ، فاالسحرًار ْٕ يٕؿأ قدو جُافسٙ نٓا ًٚكُٓا يٍ االسحًرار ٔانحـٕر فٙ يرظهة رُاة انًشرٔل 

 ٔاإلَحاز، ٔفٙ جـٕٚر انكفاةات انٕؿُٛة.

 ي انؼراق وبؼط انًؤشراث انًخخارة ثاَيًا: االطار انخحهيهي نىالغ انمطاع انصُاػي ف

 2115-2113نهًذة يٍ 

ٚحـهببب انحٕسببع ٔاالسببحـراد ٔيًببا  2003اٌ انح ببرف عهببٗ ٔاقببع انتـببال انظببُاعٙ فببٙ ان ببرا  ر ببد عبباو  

الًٚكٍ اٌ جؼًّ دراسة رسٛـة رسبب انظبرٔف انظب بة انحبٙ ادت آَٛبارِ رشبكم يباشبر أ غٛبر يباشبر         

خحٛبار ر بغ   ْٔٛكهة انبُٗ انحعحٛة ٔكًا ظدخ يبع انتـاعبات االقحظبادٚة االخبرٖ، نبجا نصبأ انباظرباٌ انبٗ ا        

انًمشرات االقحظبادٚة انحبٙ جبرجبؾ رًٕػبٕل اندراسبة ْٔبٙ كباالجٙ : انتًٛبة انًؼبافة نهتـبال انظبُاعٙ            

، االسحرًار االشُبٙ انًباشر                ْٔٙ َسبة يٍ انُاجس انًعهٙ االشًانٙ ٔٚريز نٓا رـ 

، انببببببٕاردات                 ، االَفببببببا  انعكببببببٕيٙ رببببببانريز           ٔٚريببببببز نببببببّ 

 ، ٔقد َظًث  فٙ انصدٔل االجٙ:             انسه ٛة
 (GDP)%  2115 -2113( بؼط يؤشراث االلخصاد انؼرالي نهًذة يٍ 1جذول )

Gr Imp. Gr 
Gov. 

Expen. 
Gr FDI  Gr 

Ind.A.

V 

Year

s 

* 76.84 * 99.45 * * * 41.13 2113 

-16.76 63.96 8.29 117.69 * 1.82 41.41 57.75 2114 

-4.12 61.39 -1.61 117.15 25.94 1.13 -2.79 56.14 2115 

-37.11 38.62 -18.18 87.59 -43.11 1.59 5.84 59.42 2116 

-27.11 28.19 -6.14 82.29 86.15 1.19 7.14 63.66 2117 

8.99 31.73 -2.31 81.41 28.91 1.41 12.33 71.51 2118 

27.86 39.29 24.24 99.89 1.52 1.43 2.87 73.56 2119 

-13.25 34.18 -5.23 94.66 -29.58 1.11 5.16 77.28 2111 

-18.56 27.75 -11.97 83.34 11.21 1.12 7.25 82.88 2111 

4.85 29.11 1.51 84.59 39.15 1.56 15.65 95.85 2112 

-28.77 21.73 -1.86 83.12 41.21 2.19 8.11 113.61 2113 

1.91 21.92 -5.42 78.53 -4.41 2.19 2.37 116.17 2114 

5.77 22.13 11.21 87.33 -7.86 1.93 9.51 116.16 2115 

www.worldbank.org-انبُه انذوني ، لسى االحصاءاث وانبياَاث ػٍ طريك انًىلغ االنكخروَي: -: انًصذر  

statisticaldata 

 نجًيغ انًؤشراث يٍ لبم انباحثاٌ.حى احخساب يؼذالث انًُى انسُىيت  -

                االجًاني انًحهي انُاحج% انصُاػي  انمطاع .1

 انًعهببٙ انُبباجس رُببٕد ػببًٍ اسببٓاو َسببب عببٍ عبببارم ْببٙ ٔانحببٙ انظببُاعٙ انتـببال قببٛىن 1) شببدٔل يببٍ ٚالظببظ

 ج ـٛبم  ان باو  انـارع ٔكاٌ نهُظاو جحٛرًا شٓد انج٘ ان او دن  ، 2003 عاو فٙ جًرهث قًٛة ادَٗ اٌ ان راقٙ االشًانٙ

ٍ  االَحاشٛة، انتـاعات اغهب ٌ  ٔنكب ٙ  االسبٓاو  َسبب  اةدادت يبا  سبرعا ٍ  انالظتبة،  انسبُٕات  فب ٔ  اٌ ٔالًٚكب  ْبجِ  َ بز

 يٍ% 95 يٍ اكرر ًٕٚل انج٘ انبهد فٙ انراضد انرٚ ٙ انتـال ًٚرم ٔانج٘ االسح راشٛة انظُاعات نتـال اال انزٚادم

ٍ  ػبٛهة  َٔسبب  ٔانرسبٕو  كانؼبراضب  ػب ٛفة  اٚبرادات  انٗ ٚ ٕد ٔانباقٙ ان اية انًٕاةَة رُٕد  انزراعبٙ،  انتـبال  يب

٘  2004 عباو  ٔاٌ االغهب عهٗ يٕشبة قًٛٓا فكاَث انسُٕٚة انًُٕ ي دالت يااكدجّ ْٔجا ٗ  شبكم  انبج ٕ  ي بدل  اعهب  ًَب

ٗ  انتبدرم  نّ كاَث انًجكٕر انتـال اٌ رسبب ٔشاة االخرٖ رانً دالت يتارَة ٕ  االَحباز  عهب ٙ  رشبكم  ٔنب  قببم  ا٘ شزضب
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 ٚحسببب  اٌ شاَّ يٍ دن  اٌ السًٛا انحكهفة، ٔاَ فاع انُٕعٛة رصٕدم جحًٛز انحٙ انًُافسة االشُبٛة انظُاعات دخٕل

 :االجٙ انشكم فٙ يٕػط ٔكًا انعتٛتٙ، انحظُٛع قـال ا٘ انًعهٛة انظُاعة اشٓاع فٙ
 2115-2113انصُاػي في انؼراق نهًذة ( يُحًُ يؼذالث انًُى انسُىيت نهمطاع 2شكم )

 Minitab – 16 Demo( واسخخذاو انبرَايج االحصائي 1انًصذر: يٍ ػًم انباحثاٌ باػخًاد بياَاث جذول )
 

           االجًاني انًحهي انُاحج% انًباشر االجُبي االسخثًار .2

انُاجس انًعهبٙ االشًبانٙ ُْٔبا الربد     ٔرصاَب يحظم رًمشر االسحرًار االشُبٙ انًباشر ٔانج٘ ْٕ َسبة يٍ 

يٍ انح رٚس عهٗ ؿبٛ ة االسحرًار االشُبٙ فٙ ان را  انج٘ ٚتحظبر جترٚببًا عهبٗ انظبُاعات االسبح راشٛة      

ٔانتـال انُفـٙ ٔقد اجؼط اٌ قٛى انًمشر جزاٚبدت رشبكم جبدرٚصٙ ٔرسبٛؾ فبٙ انحانبب، ٔكًبا اٌ ي بدالت         

اَ فباع يهعٕػبًا    2006اد شبٓد عباو    2015ٔ  2014،  2010،  2006انًُٕ جبٍٛ دن  اال فٙ االعبٕاو  

ْٕٔ ادَٗ ي دل عهٗ ير انًبدم انًدرٔسبة ٔٚباجٙ دنب  رسببب جبدْٕر        -43.00فسصم ي دل ًَٕ سُٕ٘ ره  

انٕػع االيُٙ انج٘ شٓدجّ انبالد ٔدن  ادٖ انٗ اظصاو انشركات االسحرًارٚة اندخٕل نهبهد ٔاالسحرًار فٛبة  

% ْٕٔ اعهٗ ي دل ًَٕ رف م جعسٍ انٕػع االيُبٙ ،  86.05 دل ًَٕ ره  قد سصم ي 2007نكٍ َصد عاو 

انج٘ شٓد ْٕ االخبر اَ فاػبًا يهعٕػبًا فبًٛكٍ اٌ َ بزٔ دنب  انبٗ االةيبة انًانٛبة ان انًٛبة            2010او ان او 

انبج٘ شبٓد    2015ٔ 2014ٔجداعٛاجٓا عهٗ االقحظاد ان انًٙ رشكم غٛر يباشر، ٔكبجن  انعبال فبٙ عبايٙ     

ي دل انًُٕ رف م انعر  عهٗ االرْا  ٔخظٕطًا اٌ ر غ االرارانشبًانٛة جٕقفبث عبٍ ان ًبم     جراش ًا فٙ 

 رشكم كايم ٔديار انبُٗ انحعحٛة انج٘ خهفحّ انعر  عهٗ االرْا  ٔكًا فٙ انشكم االجٙ :
 

 2115-2113( يُحًُ يؼذالث انًُى انسُىيت نالسخثًار االجُبي انًباشر في انؼراق انًذة 3شكم )

 Minitab – 16 Demo( واسخخذاو انبرَايج االحصائي 1انًصذر: يٍ ػًم انباحثاٌ باػخًاد بياَاث جذول )
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                 االجًاني انًحهي انُاحج%  انحكىيي االَفاق .3

ٚ د االَفا  انعكٕيٙ انًعرك انرضٛس نف انٛبات االقحظباد ان راقبٙ رف بم ػب ف اداة انتـبال ان باص ْبجا         

يٍ شاَب ٔجرْم انكادر االدار٘ انعكٕيٙ يٍ شاَب اخر، ٔنجن  فاٌ اذر االَفا  انعكٕيٙ ٚكبٌٕ يباشبر   

انًمشبر انًبدرٔو   عهٗ انسٕ  ٔرحًاو يباشبر يبع ظٛبام االفبراد، ٔٚالظبظ يبٍ قبٛى انصبدٔل اعبالِ اٌ قبٛى           

اخجت رانحزاٚد انحدرٚصٙ ًٔٚكٍ اٌ َبرر دن  راٌ انسُٕات االٔنٗ  GDPٔانج٘ ْٕ عبارم َسبة ي ٕٚة يٍ 

اجسًث رانح بؾ االقحظاد٘ ، نجا فبال ربد يبٍ اعبادم انحُظبٛى ٔيبٍ انـبٛ بٙ اٌ ٚبحى دنب  يبٍ            2003ر د عاو 

% ، 99.45ٔانحببٙ شببكهث َسبببًا    2005،  2004،  2003خببالل ةٚببادم االَفببا  انعكببٕيٙ فببٙ انسببُٕات      

فشبببٓد انًمشبببر اَ فاػبببًا  2007،  2006% عهبببٗ انح اقبببب ، ايبببا فبببٙ انسبببُٕات  %107.05 ، 107.69

ٔاػعًا ٔدن  رسبب انظرٔف انظ بة انحٙ ظهث رانبهد يُٓبا يٕشبة االرْبا  انحبٙ كباٌ ٔق ٓبا كبٛبرًا عهبٗ         

شبٓدت ي بدالت انًُبٕ انسبُٕٚة نهًمشبر       االقحظاد ان راقٙ انج٘ اطبط شبّ ي ـبم، ٔجاكٛبدًا عهبٗ دنب  فتبد     

 -18.18يسصم ادَبٗ ي بدل ًَبٕ عهبٗ ؿبٕل انًبدم انًدرٔسبة رهب           2006انًجكٕر اَ فاػًا كبٛرًا فٙ عاو 

% ، عهٗ انرغى يبٍ اٌ ان باو انًبجكٕر ْبٕ      24.24فسصم اعهٗ ي دل ًَٕ سُٕ٘ ره   2009%، ايا عاو 

قٙ نبى ٚحباذر رشبكم يباشبر ٔدنب  رسببب اٌ االقحظباد ٚ حًبد         عاو االةية انًانٛة ان انًٛة نكٍ االقحظاد ان را

عهٗ انتـال انُفـٙ ْجا يٍ شٓة، ٔيٍ شٓة اخرٖ ٚ حتد انباظراٌ اٌ شزة نٛس رانتهٛم ٔشّ َعبٕ ٔاردات  

فشٓد ْٕ االخر  2012، ايا عاو 2009انسهع ٔان ديات ْٔجا يا اظٓرجّ ي دالت انًُٕ ٔرانحزايٍ فٙ عاو 

ًٕ انسُٕ٘ ًٔٚكٍ َ بزٔا دنب  انبٗ فبٕرم اسب ار انبُفؾ ان انًٛبة ْٔبجا ربدٔرم قبد شبصع            ارجفاعًا فٙ ي دل انُ

فببجن  رسبببب جزاٚببد االَفببا   2015عهببٗ ةٚببادم االَفببا  انعكببٕيٙ، ايببا ةٚببادم ي ببدل انًُببٕ اٚؼببًا فببٙ ان بباو   

 ان سكر٘ ٔانعر  عهٗ االرْا  ٔكًا ٚظٓر فٙ انشكم االجٙ:

 
 2115-2113نالَفاق انحكىيي في انؼراق انًذة ( يُحًُ يؼذالث انًُى انسُىيت 4شكم )

 Minitab – 16 Demo( واسخخذاو انبرَايج االحصائي 1انًصذر: يٍ ػًم انباحثاٌ باػخًاد بياَاث جذول )
 

              االجًاني انًحهي انُاحج%  وانخذياث انسهغ وارداث .4

ْٔٙ َسبة كبٛرم يٍ انُاجس انًعهٙ االشًانٙ،  %76.84رهحث  2003ن اٌ قٛى انًمشر فٙ عاو 1ٚحؼط يٍ شدٔل )

% عهبٗ انح اقبب،   28.19% ، 38.62انبٗ   2007ٔ 2006ٔقد رد ت راالَ فاع جدرٚصًٛا ظحٗ ٔطهث فٙ ان بايٍٛ  

ٔيٍ ذى عأدت االرجفال جارم اخرٖ، ًٚكٍ ٔطف انتٛى انًدرٔسة فٙ انًمشر انًجكٕر رآَبا يحجرجربة، ٔفبٙ شاَبب     

ن انحٙ رد ت رانزٚادم جدرٚصًٛا ٔنكبٍ سبرعاٌ يبا    4دالت انًُٕ انسُٕٚة نهًمشر فٙ انشكم )يحظم ًٚكٍ انُظر انٗ ي 

فتد شبكم قًبة    2009ٔقد رُٛا سبب دن  فٙ اعالِ ، ايا ان او  -37.10يسصاًل ي دل ًَٕ ره   2006اَ فغ فٙ عاو 

ٚبادم االسبحٛرادات يبٍ انسبهع     انًُعُٗ ٔٚاجٙ دن  عهٗ اذبر اةدٚبادم االَفبا  انعكبٕيٙ انبج٘ ادٖ رشبكم يباشبر انبٗ ة        

ٔفبٕرم اسب ار انبُفؾ عانًٛبًا ٔجحبارع انسهسبهة ججربجرٓا انبٗ          2012ٔان ديات َٔفس انكالو ًٚكٍ اٌ ُٚـبق عهبٗ ان باو   

 َٓاٚة انًدم انًدرٔسة، ٔكًا فٙ انشكم االجٙ:
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 2115-2113( يُحًُ يؼذالث انًُى انسُىيت نىارداث انسهغ وانخذياث في انؼراق انًذة 5شكم )

 

 Minitab – 16 Demo( واسخخذاو انبرَايج االحصائي 1انًصذر: يٍ ػًم انباحثاٌ باػخًاد بياَاث جذول )

 

ثانثًا: حمذير وححهيم انؼاللت بيٍ انًؤشراث االلخصاديت انًذروست وبيٍ انمطاع انصُاػي في انؼراق 

 2115-2113نهًذة يٍ 

اسحتث انبٛاَات يٍ انًٕقع االنكحرَٔٙ نهبُ  اندٔنٙ، َٔظرًا الٌ شزة يٍ رٛاَات االقحظاد ان راقٙ ج اَٙ 

يٍ شٕاد فؼاًل عٍ انحتـ ات فٙ انًدم انًدرٔسة قاو انباظراٌ رحعٕٚم انبٛاَات انظٛحة انهٕغارجًٛة، ٔجى 

القات ر د اٌ خؼ ث انًُادز نحعهٛم ٔجتدٚر ان  Minitab – 16 Demoاسح داو انبرَايس االظظاضٙ 

 انًتدرم انٗ االخحبارات انتٛاسٛة ٔاالظظاضٛة َٔظًث انُحاضس انًحعتتة فٙ انصدٔل االجٙ : 
 (2جذول )

 2115-2113حمذير انؼاللت بيٍ انميًت انًضافت نهمطاع انصُاػي ويؤشراث يخخارة في انؼراق نهًذة يٍ 

                                          
                                  

                            

 

The Variables & Parameters 
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  ̅̅̅̅  

        

                  

                  

 Minitab 16 Demo( وانبرَايج االحصائي 1انًصذر : يٍ ػًم انباحثاٌ باالػخًاد ػهً بياَاث جذول )

 ( 3جذول )

 ححج يسخىياث يؼُىيت يخخهفت D.Wو  f  ،tانميى انجذونيت نكم يٍ 

D.W- table value  t-table value  f-table value 

(0.7147) dl  (2.76377) t-table 
%1

  (4.64961) f-table 
%1

 

(1.8159) du  (1.81246) t-table 
%5

  (2.88717) f-table 
%5 

(1.85976) 
Calculated 

value
%5 

 
 (1.37218) t-table 

%10 
 

)2.26871) 
f-table 
%10 

(2.1841) 4-du 
انًصذر : يٍ ػًم انباحثاٌ باالػخًاد ػهً َخائج انبرَايج  

 Gretlاالحصائي 

(3.2853) 4-dl  

 

عبدو ذببٕت ي ُٕٚبة ي ايبم اَعبدار انراربث، ٔذببٕت ي ُٕٚبة          tَحاضس انحتدٚر ٔراالسبحُاد انبٗ اخحببار   جبٍٛ يٍ 

%، ايبا ي ايبم   10ي ايالت اَعدار كم يٍ االسحرًار االشُببٙ انًباشبر ٔاالَفبا  انعكبٕيٙ عهبٗ يسبحٕٖ       

ى ذببٕت  % ْبجا يبٍ شاَبب، ٔيبٍ شاَبب جب      5اَعدار ٔاردات انسهع ٔان ديات فتد ذبث عُد يسحٕٖ ي ُٕٚبة  

% يًا ٚشٛر انٗ ظسٍ اَح ا  انباظراٌ 1عُد يسحٕٖ ي ُٕٚة  fي ُٕٚة انًُٕدز ككم راالسحُاد انٗ اخحبار 

% ْٔبٙ دالنبة   87.4انحفسبٛرٚة      نًححٛراجّ نحًرٛم ان القة االقحظادٚة، كًا ٔرهحث قًٛة ي ايم انحعدٚبد  

ل انظبُاعٙ ٔانحبٙ سبببٓا انًمشبرات     % يٍ انححٛبرات انحبٙ جعظبم رانتـبا    87.4عهٗ آَا فسرت يا قدرِ 

% ٚرشببع انببٗ يححٛببرات اخببرٖ نببى جببدخم فببٙ   12.6انًسببحتة انًدرٔسببة فببٙ انًُببٕدز انًتببدر، ٔيببا َسبببحّ   

 انًُٕدز.

ٔاخحبر انباظرباٌ انًُبٕد رًصًٕعبة يبٍ االخحببارات انتٛاسبٛة ٔانحبٙ يبٍ رُٛٓبا يشبكهة انح بدد ان ـبٙ ٔدنب               

انصزضٛة يع ي ايم االرجباؽ انكهبٙ، ٔاجؼبط خهبٕ انًُبٕدز يبٍ      رًتارَة قٛى يظفٕفة ي ايالت االرجباؿات 

يشببكهة انح ببدد ان ـببٙ رببٍٛ انًححٛبببرات انًسببحتهة ٔرانحببانٙ عببدو خبببر  اظببد فببرٔع انًححٛببر ان شبببٕاضٙ           

 َٔظًث َحاضس يظفٕفة االرجباؿات انصزضٛة كاالجٙ:           
 (4جذول )

 يصفىفت يؼايالث االرحباطاث انجزئيت نهًخغيراث انًسخمهت 

 .Minitab 16 Demoانًصذر : يٍ ػًم انباحثاٌ باالػخًاد ػهً انبرَايج االحصائي 

 

 

 

 

                               

  1         

 1                      

1                          
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انًعحسب يٍ جتدٚر انًُٕدز اٌ قًٛحّ ٔق ث فٙ يُـتة انتببٕل ٔكًبا يٕػبط فبٙ     D.Wكًا ٔاظٓر اخحبار 

 انً ـؾ االجٙ : 

  ́       ́      ́     

4 
 

1 
              

 4-dl 4-du   2   du dl  

 
(3.2853) (21841)   

 
D.W  

(1.85976) 
 

(1.8159)  (0.7147) 
 

ٔيٍ انً ـؾ اعالِ ٚصزو انباظراٌ ر هٕ انًُٕدز يٍ يشكهة االرجباؽ انجاجٙ ربٍٛ انًحبتٛبات ان شبٕاضٛة ٔقبد     

انًعحسبة ٔقٕعٓا فٙ يُـتة انعسى ا٘ يُـتة عدو ٔشٕد ارجباؽ عُد يسحٕٖ ي ُٕٚبة   D.Wاظٓرت قًٛة 

5.% 

رٍٛ انًححٛبرات انًسبحتهة، ًٔٚكبٍ    ٔرصاَب يحظم خؼع َحاضس انحتدٚر انٗ اخحبار انحباٍٚ ٔانحباٍٚ انًشحرك 

يالظظة اٌ شًٛبع انحباُٚبات انًشبحركة كاَبث قرٚببة يبٍ انظبفر ٔدنب  ٚشبٛر انبٗ عبدو ٔشبٕد انًشبكهة فبٙ               

 انًُٕدز انًتدر كًا فٙ انصدٔل االجٙ:
 (5جذول )

 يصفىفت انخبايٍ وانخبايٍ انًشخرن نهًخغيراث انًسخمهت 

 

 Minitab 16 Demoانًصذر : يٍ ػًم انباحثاٌ باالػخًاد ػهً انبرَايج االحصائي 
 

ؿبٛ ٛبًا ٔيحٕافتبًا يبع انفبرٔع انُظرٚبة، ٔرُباةًا عهبٗ دنب  ًٚكبٍ يالظظبة           ٔٚرٖ انباظراٌ اٌ انحتبدٚر كباٌ   

ن انج٘ ٚحؼًٍ ارر ة اشكال جًرم ظتٛتة انفرٔع انُظرٚة نهًححٛر ان شٕاضٙ، ٔٚحؼط يٍ انشكم 5انشكم )

االعهٗ يٍ شٓة انًٍٛٛ اٌ اَحشار انبٕاقٙ ظٓر رشكم شٛد ايا انشكم اسفم شٓة انًٛبٍٛ فٛشبٛر انبٗ ارجبباؽ     

اؽ رُٕعٍٛ يٍ االرجباؽ انًٕشب ٔانسبانب ْٔبٙ دالنبة اخبرٖ عهبٗ عبدو ٔشبٕد ارجبباؽ ربٍٛ انًحبتٛبات           انُت

 ان شٕاضٛة الٌ كم ارجباؽ نّ شكهّ انًًٛز ٔكاالجٙ:
 ( سهىن انبىالي ويذي حطابمها يغ انفروض انُظريت نهًخغير انؼشىائي6شكم )

 Minitab 16 Demo( انبرَايج االحصائي 1انًصذر : يٍ ػًم انباحثاٌ باالػخًاد ػهً جذول )

                                 

  0.02918444         

 0.00224652 -0.00375826                

0.02491946 0.00757213 0.01993384          
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 حفسير انؼاللاث االلخصاديت

اظٓرت َحاضس انحتدٚر عالقات يحٕافتة يع انًُـق االقحظاد٘، اد اظٓرت ي هًة االسحرًار االشُبٙ 

سٛمد٘ انٗ ةٚادم قًٛة انتـال انظُاعٙ عٙ، ٔاٌ ةٚادم ٔظدم ٔاظدم انًباشر اٚصارٛحٓا يع انتـال انظُا

رتًٛة انً هًة ْٕٔ اير ٔاق ٙ رسبب اٌ االسحرًار االشُبٙ فٙ ان را  عهٗ االغهب ْٕ اسحرًار فٙ 

انتـال َفـٙ ٔ انظُاعة االسح راشٛة ٔاٌ انفؼم فٙ ارجفال َسبة يساًْة انتـال انظُاعة ػًٍ رُٕد 

السح راشٛة َٔسبة ػ ٛهة شدًا انٗ انتـال االَحاشٙ انعتٛتٙ، انُاجس انًعهٙ االشًانٙ ٚ ٕد انٗ انظُاعة ا

كًا ٔاظٓر يمشر االَفا  انعكٕيٙ اٚصارٛحّ يع انتـال انظُاعٙ اٚؼًا، اد الرد يٍ اَ كاو ْجا االَفا  

عهٗ ٔاقع انتـال انظُاعٙ ٔيٍ ْجِ االَ كاسات انترٔع ٔانسهف انًًُٕظة انٗ انًشارٚع ٔانُشاؿات 

ًا اٌ اقحظاد َايٙ كاالقحظاد ان راقٙ ٚحأذر راالَفا  انعكٕيٙ رشكم كبٛر كٌٕ اٌ انظُاعٛة، ٔخظٕط

دٔر انتـال ان اص شبّ يحٛب عهٗ انساظة االقحظادٚة ْجا يٍ شاَب، ٔيٍ انصاَب االخر اٌ كرٛر يٍ 

انظُاعات انعكٕيٛة ٔرشكم خاص جه  انًرجبـة رانتـال ان او ْٙ فٙ االساو ٔػًٍ انُ رف انًعاسبٙ 

ارٚع خاسرم نكٍ االَفا  انعكٕيٙ ٔررايس اندعى انعكٕيٙ ْٙ سبب رتاةْا ٔدًٕٚيحٓا كًا ْٕ انعال يش

يع شركات انظُاعات انُسٛصٛة، ٔفٙ شاَب اخر اظٓرت ي هًة ٔاردات انسهع ٔان ديات عالقحٓا 

ت يٍ ان كسٛة يع انتـال انظُاعٙ ْٕٔ يحٕافق اٚؼًا يع انًُـق االقحظاد٘ ا٘ عُد ارجفال انٕاردا

انسهع ٔان ديات سٛتٕد دن  انٗ ج فٛغ قًٛٛة انتـال انظُاعٙ ٔٚ ٕد دن  انٗ اٌ َشاؽ االسحٛراد ٚ د 

اسحُزافًا ندٔرم اندخم ْجا يٍ شاَب ٔيٍ شاَب اخر فاٌ انسهع ٔان ديات انًسحٕردم سح ًم عهٗ يُافسة 

اياو َظٛرجٓا االشُبٛة رف م يُحصات انتـال انظُاعٙ يًا ٚمد٘ انٗ آَٛار انسهع ٔانًُحصات انًعهٛة 

انصٕدم ٔانس ر ْٕٔ سبب اخر ٚؼاف انٗ شًهة االسبا  انحٙ جعد يٍ َشاؽ انتـال انظُاعٙ فٙ 

 ان را .

 االستنتاجاخ
 أوالً : استنتاجاخ اجلانة الكمً

اظٓرت َحاضس انحعهٛم ان القة انـردٚة رٍٛ يمشر االسحرًار االشُبٙ انًباشر ٔانتـال انظُاعٙ،  .1

ٌ ةٚادم قًٛة االسحرًار االشُبٙ رُسبة ٔظدم ٔاظدم ٚ ًم عهٗ ةٚادم قًٛة انتـال رً ُٗ ا

 انظُاعٙ رتًٛة انً هًة .

اظٓرت َحاضس انحعهٛم اٚصارٛة ان القة رٍٛ يمشر االَفا  انعكٕيٙ ٔانتـال انظُاعٙ، ًٔٚكٍ اٌ  .2

ة، ٔيٍ شٓة َ زٔ دن  انٗ ػ ف يساًْة انتـال ان اص فٙ انف انٛات االقحظادٚة ْجا يٍ شٓ

اخرٖ اٌ انكرٛر يٍ انُشاؿات انعكٕيٛة ٔانشركات ج حًد عهٗ اندعى انعكٕيٙ رشكم يباشر أ 

 غٛر يباشر.

اظٓرت ي هًة قـال انٕاردات عالقحٓا ان كسٛة يع انتـال انظُاعٙ، ٔٚاجٙ دن  رسبب اٌ اةٚادم  .3

ُاعٙ انج٘ كاٌ يٍ َشاؽ انٕاردات يٍ انسهع ٔان ديات االشُبٛة ٚعد يٍ ف انٛة انتـال انظ

انًًكٍ اٌ ٚتٕو رحظُٛع شزة يٍ ْجِ انسهع ٔان ديات سٕاة اكاَث ٔسٛـة او َٓاضٛة ْجا يٍ 

شٓة، ٔيٍ شٓة ذاَٛة اٌ ةٚادم انٕاردات عهٗ ظسا  انظادرات ٚ ًم عهٗ اػ اف االقحظاد 

 انٕؿُٙ يٍ ان صٕةات انًحكررم فٙ يٛزاٌ انًدفٕعات.

 ثانيًا : االستنتاجاخ الؼامح
َسب ارجفال اسٓاو انتـال انظُاعٙ ػًٍ رُٕد انُاجس انًعهٙ االشًانٙ ج ٕد انٗ قـال  اٌ .1

انظُاعات االسح راشٛة ٔانتـال انرٚ ٙ، نكٍ انٕاقع ٚشٛر انٗ اٌ انتـال انظُاعٙ انعتٛتٙ 

ٚ اَٙ يٍ جٓان  انبُٗ انحعحٛة نهُشاؿات االَحاشٛة، ٔاٌ يًٓة االسحرًار االشُبٙ انًباشر ْٙ 

 ٙ اؿار انتـال انُفـٙ عهٗ االغهب.ان ًم ف

اٌ انُـا  انًعدٔد نالسحرًار االشُبٙ انًباشر ػًٍ انظُاعات االسح راشٛة فتؾ رسبب االرراض  .2

انًؼًَٕة فٙ ْجا انتـال ٔغٛا  عُظر انًحايرم ، االير انج٘ ظفز االسحرًار االشُبٙ عهٗ 

 انتـال انظُاعٙ )انظُاعات االسح راشٛةن دٌٔ غٛرِ.
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االَفا  انعكٕيٙ ٔاػط فٙ انحاذٛرعهٗ انف انٛات االقحظادٚة نهتـال ان او انظُاعٙ اٌ اذر  .3

ٔانًمسسات انًرجبـة رّ يٍ شٓة، ٔانتـال ان اص يٍ شٓة اخرٖ يٍ خالل انترٔع ٔانسهف 

 انًًُٕظة نهُشاؿات انظُاعٛة.

هٗ جديٛر رٔض اٌ ةٚادم االسحٛرادات نٓا ٔقع سهبٙ عهٗ انٕاقع االقحظاد٘ يٍ ظٛد آَا ج ًم ع .4

انًُافسة يع انظُاعث انًعهٛة رسبب جفٕ  انًُحس االشُبٙ يٍ َاظٛة انصٕدم ٔانس ر كًا جـرقُا 

انٗ دن  سارتًا، ٔقد ج ًم ةٚادم انٕاردات عهٗ ج فٛغ انـهب انٗ ادَٗ يسحٕٚاجّ يٍ انسهع 

 ٛار اندخم.ٔان ديات رسبب جٕفر انًُحصات انبدٚهة، ٔرصاَب يحظم ج د انٕاردات جسررًا يٍ ج

 التوصياخ
ان ًم عهٗ جعفٛز ٔجُشٛؾ االسحرًار االشُبٙ كَّٕ ٔسٛهة نح  ب ة انًٕارد ٔاالدخارات ٔخهق   .1

فٕاضغ يانٛة ٔجـٕٚر ٔجدرٚب انكٕادر انٕؿُٛة، ٔجٕفٛر انبٛ ة انًالضًة نالسحرًار االشُبٙ 

 انًباشر نتـاعات اخرٖ غٛر انظُاعة االسح راشٛة ٔانتـال انُفـٙ.

َسبة يٍ ارراض انشركات ان ايهة فٙ انتـال انُفـٙ نحٕشٛٓٓا فٙ يصاالت اسحرًارٚة اخرٖ جعدٚد  .2

 نعم يشاكم عدٚدم آًْا يشكهة انبـانة.

ان ًم عهٗ فسط انًصال اياو انتـال ان اص انعتٛتٙ ٔدعى انظُاعات انًعهٛة ٔػرٔرم ظًاٚة  .3

االشُبٛة فال ًٚكٍ نهعكٕية  انًُحصات انٕؿُٛة فٙ رادٖة االير نحًكُٛٓا يٍ يُافسة انسهع

 انًركزٚة انتٛاو رصًٛع االَشـة ٔاٌ كاٌ كجن  فالرد يٍ ظظٕل اخفاقات فٙ ر غ انتـاعات.

اعحًاد يبد  انحسهٛف انًٕشّ نحًُٛة انظُاعات انًعهٛة فؼاًل عٍ ج ب ة ادخاراجٓا، ٔيٍ ذى ان ًم  .4

 نالسحرًار االشُبٙ.عهٗ جشصٛع االسحرًار انًعهٙ نٛكٌٕ يُافسًا فٙ ر غ انتـاعات 

اعادم انُظر راالَظًة ٔانهٕاضط ٔانتٕاٍَٛ انًح هتة رانصٕاَب االسحرًارٚة ٔانحٙ راجث يسحٓهكة،  .5

 ٔانس ٙ انعرٛد نهتؼاة عهٗ آفة انفساد االدار٘ ٔانًانٙ.    

 انًصادر بانهغت انؼربيت

ن" انحسٓٛالت انؼٕارؾ، ، انعتاضق) ان را  فٙ انًباشرم األشُبٛة االسحرًارات اإلدرٚسٙ،" س ٛد يعًد  يٍٛ .1

 .148ص ،2003 ان را ، – كردسحاٌ إقهٛى ،4 ان دد انراَٛة، انسُة ، انسٛاسٙ االقحظاد يصهة ،

 1982انكٕٚث  -انـب ة االٔنٗ  –انًصهس انٕؿُٙ نهرتافة  - ان ر  اياو جعدٚات انحكُهٕشٛا -اَـَٕٕٛو كرو  .2

 .135ص  -

انُسبٛة نًعددات اس ار جعٕٚم انًُحصات نهدٔل انُايٛة فٙ انشركات  . س د يعًٕد انشرقأ٘ ، "االًْٛة3

،  1993يح دٚة انصُسٛة" ، انًصهة ان ررٛة نالدارم ، انًُظًة ان ررٛة نهحًُٛة االدارٚة ، شاي ة األردٌ عًاٌ ،

 .271ص

4         ٔ االخـبار "،  . طالض عببد انعسبٍ ، ُْٔباة عببد انحفبار انسبايراضٙ ، "االسبحرًارات  األشُبٛبة .انًسبٕغات 

 . 8، ص 1998يُشٕرات رٛث انعكًة ، رحداد ، 

.  ؿانب ظسٍٛ كـافة، "االسحرًار األشُبٙ انًباشرٔدٔرِ فٙ انًُٕ االقحظاد٘ فٙ ان را "، رسانة 5

 .11-10، ص2007ياشسحٛر غٛر يُشٕرم، شاي ة انكٕفة، 

 1994سسة شبا  انصاي ة انتاْرم،. عبد انسالو ارٕ قعف ، "انسٛاسات ٔاالشكال انً حهفة نالسحرًار"، يم6

 . 32، ص

رحداد  -رٛث انعكًة  -انـب ة االٔنٗ  - انحُظٛى انتإََٙ نهشركات يح ددم انصُسٛة -. عَٕٙ يعًد انف ر٘ 7

 .88ص  - 2002

. قحٛبة يعًبد طبانط ، "االسبحرًار االشُببٙ انًباشبر ٔدٔرِ فبٙ االقحظباد انظبُٛٙ"، رسبانة ياشسبحٛر غٛبر            8

 . 18، ص  2005ي ة انًسحُظرٚ ّ ، يُشٕرم ، انصا

 -انتباْرم   –دار انكحبا  انصباي ٙ    -انـب بة االٔنبٗ    - َتم انحكُٕنٕشٛا يٍ انُاظٛبة انتإََٛبة   -. يعسٍ شفٛق 9

 .8ص
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 .297، ص 2000االسٕٛٚة ، شاي ة انتاْرم ، 
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