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 الممخص:
نذدددم مددن هدد ا دددذة الدراسددة إلددى  حديددد مجموعددة العوامددا ال ددا  ددؤ ر إيجا ددا علددى قددرار 
المسدد  مر ل سدد  مار وددا دولددة أجن يددة  دددا الدولددة محددا إقام ددخ، ول ددد  و ددلنا مددن هدد ا 
النظريات المفسرة للظادرة أن  لك العواما   م ا  األساس ودا حجدس سدول الددوا الم ديفة 

دى  دددوور مدددا مدددن ايسددد  رار ايق  دددادي والسياسدددا ويذدددا، ومعددددا نموددددا ايق  دددادي ومددد
سدد  مار يح ددا ممانددة  ممددا أن اإلطددار ال يددريعا ل ال ملفددة عوامددا اإلن دداج،إلددى  اإل دداوة 

 مذمة وا  لك المحددات.
 ايس  مار، ايس  مار األجن ا، حرمة رؤوس األمواا. الكممات المفتاحية:

Abstract: 

The objective of this study is to determine the factors that positively 

affect the investor's decision to invest in a foreign country instead of 

the country where he lived. We have reached the following 

explanation: The factors are mainly the size of the host countries' 

market, economic growth and the availability of economic stability 

And political, in addition to the cost factors of production. The 

legislative framework for investment is also important in these 

determinants.  
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  :مقدمةال
علدددى اهددد  م  يأهدددذ ايسددد  مار األجن دددا الم ايدددر أدميدددة ميددد رمة لمه لدددم ايق  ددداديات

يددددولوجيات ال دددا    عذدددا، ويرجددده ذلدددك إلدددى األدميدددة ال  دددوى ال دددا درجدددة  طورددددا ومدددذا األ
المزايا ال ا ي دمذا ل ق  اديات الم يفة، وال ا   جلى  يما م ير يس مددا من مجموعة 

وددددا الحددددد مددددن ال طالددددة وزيددددادة معددددديت النمددددو ايق  ددددادي و  ددددحي  اهدددد  يت ميددددزان 
 المدووعات  اإل اوة إلى ن ا ال منولوجيا إلى ايق  اديات النامية.

اسد  طاب  لدك ايسد  مارات مدن هد ا العمدا علدى  دووير ال يئدة  إلدىو سعى الددوا جادددة 
، و در  ط موائمدة ال يئدة  النسد ة للمسد  مر األجن دا علدى مجموعدة مدن العوامدا المناسد ة لذدا

وال دا  مددون وددا مجملذددا مددا يسددمى  محدددات ايسدد  مار األجن ددا. وال ددا عروددت اج ذددادات 
مار األجن ددا مددن الدولددة األس إلددى الدولددة نظريددة سددميت  النظريددات المفسددرة لحرميددة ايسدد  

 الم يفة.
ل د عروت  لك ال فسيرات  ناق ات ويما  ينذا، وال ا اع مدت مأساس وا  حديدد العوامدا و 

 الرئيسية المحددة ل س  مار األجن ا الم اير.
المباشر؟  األجنبيالستثمار لاالختالفات التي عرفتىا النظريات المفسرة  أومفما وي 

 المباشر في الواقع العممي؟ األجنبياالستثمار  محدداتوي  وما
 لمعالجة اإليمالية السا  ة سن طرل إلى الن اط ال الية:

 الم اير؛  س  مار األجن ال اميدامفاإلطار ال -1
 ؛ ا الم اير ل ق  اديات الم يفةأدمي خ ايس  مار األجن -2
 ؛الم ايرمفسرة ل س  مار األجن ا أدس النظريات ال -3
 محددات ايس  مار األجن ا الم اير وا الواقه العملا. -4
 المباشر الستثمار األجنبيل يميوامفاإلطار ال -1

مأساس لعملية ال  سيس، ويدأ ا   ه لم أنواع ايس  مار  اه  م ال  نيم الذي أ هذ     
علدددددى رأس  لدددددك األندددددواع ايسددددد  مار األجن دددددا وايسددددد  مار المحلدددددا وذلدددددك   عدددددا لجنسدددددية 

 المس  مر.
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 االستثمارتعريف  1-1
ايس  مار وا اللغة دو جعا الياء ي مر وال وا أس  مر اليداء أي الح دوا علدى "     

ايس  مار ا ط حا ويأ ا من مفردة اس  مار ودا م در أسد  مر للديلدة علدى   مرة. أما
 (1)طلب الح وا على ال مر والسعا للح وا عليخ من اين فاع  خ".

أمددا وددا ايق  دداد ويعددرم ايسدد  مار علددى أنددخ: "ال غيددر وددا ر دديد رأس المدداا هدد ا      
يم دا  ددو ا ولديس ر ديدا قائمدا ودا و رة زمنية محددة. وعليخ وإنخ وعلى ه م رأس الماا 

ن طة زمنية محددة. ودذا يعنا أنخ وا حين ي س قياس رأس الماا عند ن طة زمنية محدددة، 
 . (2)وإن ايس  مار يممن قياسخ ه ا و ر ة زمنية معينة"

 تعريف االستثمار المحمي 1-2
اسد  مار يد س داهدا موطندخ مدن هد ا   دديس أمدواا ماديدة أو  مدا يع  ر اس  مارا محليا     

معنويدددة أو أداءات مدددن يدددهص ط يعدددا أو معندددوي، أو  ملدددك ميدددروع حدددالا واقددده  دددمن 
 .المس  مرق  اد ا
 تعريف االستثمار األجنبي 1-3

ما اسد  مار يد س هدارج موطندخ مدن هد ا   دديس أمدواا ماديدة أو  يع  ر اس  مارا أجن يا     
أداءات مدددن يدددهص ط يعدددا أو معندددوي، أو  ملدددك ميدددروع حدددالا واقددده  دددمن  معنويدددة أو
 .(3)اق  اد آهر

 تعريف االستثمار المشترك  1-4
يعرم دذا النوع من ايسد  مار  أندخ: "أحدد ميدروعات األعمداا الدذي يم لمدخ وييدارك      

أجن ددا( ويددخ طروددان أو أم ددر مددن دول ددين مه لف ددين )دددذان الطروددان أحددددما وطنددا وا هددر 
نمدا أي دا الميدارمة ودا  و  فة دائمة، والميارمة ي     ر على ح دة ودا رأس المداا واا

. ووا جميه األحواا ي  دد أن يمدون لمدا طدرم الحدل (4)اإلدارة واله رة و راءات ايه راع"
 وا الميارمة وا إدارة الميروع.

 المباشر تعريف االستثمار األجنبي 1-5
ل دمان ايسد  مار إلدى ايسد  مار األجن دا الم ايدر علدى أندخ   نظر المؤسسة العر يدة     

"مجموعة ال دو ات النايئة ن يجة ان  اا رؤوس األمواا ايس  مارية إلدى األقطدار المسد   لة 
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ل عظدددديس األر دددداح و ح يدددددل المندددداوه المرجدددددوة،  الميددددارمة مدددده رأس المددددداا المحلددددا إلقامدددددة 
نياط اس  ماري طويا األجدا ي دوس  دخ مسد  مر  المياريه المه لفة وا  لك األقطار. أو أنخ

 .(5)أجن ا وا قطر م يم    د الميارمة الفعلية أو ايس   ا  اإلدارة وال رار"
 األجنبي المباشر لالقتصاديات المضيفة أوميته االستثمار -2

الدددوا مددن هدد ا عمليددة  يددجيه ايسدد  مار األجن ددا إلددى  ح يددل أددددام عدددة   سددعى     
. ويممدن ح در أددس ة ه لم وا أيمالذا و  وحد وا غاي ذا الم م لة وا ال نمية ايق  دادي

  لك العواما وا العنا ر ال الية:
 تـمويل التنمية االقتصادية 2-1

 ددول ايسد  مارات زيدادة ودا رأس المدداا علدى المسد وى المحلدا  سد ب مدا لدددى  يراودل     
ددددذة الميدددروعات مدددن مدددوارد ماليدددة، إ ددداوة إلدددى قددددر ذا ودددا الح دددوا علدددى األمدددواا مدددن 

مما أن ايسد  مارات ال دا  أهدذ يدما يدرامة  .(6)األسوال المالية األجن ية اإلقليمية والدولية
المحلا إلى ميروع لس يمن رأس الماا الوطنا ماويا أو  أجن ية  ج ذب رأس الماا الوطنا

 .(7)قادرا على إقام خ
 تحسيـن ميـزان المدفـوعـات 2-2

يسذس ايس  مار و يما م ير وا حا ميملة العجز وا ميزان المدووعات، وذلدك مدن      
الميددروع هدد ا زيددادة ال دددو ات الداهلددة إليذددا مددن العمدد ت األجن يددة م م لددة وددا رأس مدداا 

وال روض والمن  ال ا يجنيذا المس  مر من الم ادر األجن ية الهارجية،  اإل اوة إلى ما 
يح  دددخ ايسددد  مار مدددن زيدددادة إليدددرادات الدولدددة ي سددديما إذا ماندددت الميدددروعات ايسددد  مارية 

أو إلددى ال طاعددات ال ددا  حددا محددا الددواردات ممددا يسددذس وددا سددد جددزء  ،(8)موجذددة لل  دددير
 ول المحلا. من حاجة الس

 زيـادة الدخـل القـومـي 2-3
يساعد ايس  مار وا نمو اإلن داج المحلدا وودا  حسدين  وزيده عنا در اإلن داج،  روده      

ممدددا يحفدددز ايسددد  مار األجن دددا الميدددروعات  .(9)العائدددد عليذدددا مدددن هددد ا زيدددادة إن اجي ذدددا
المحليددة علددى  حسددين نوعيددة هدددما ذا ومن جا ذددا مددن هدد ا محامدداة دددذة األهيددرة اليددرمات 
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األجن ية، والن يجة  مون لم لحة ايق  اد الوطنا والمس ذلك المحلا ودا  دورة اسد  رار 
 ن اج المه لفة.وا المس وى العاس لألسعار وزيادة وا اإلن اجية  النس ة لعواما اإل

   المساوـمة في حل مشكمـة البطـالة 2-4
إن إقامة مياريه اس  مارية جديددة ذات م اودة عماليدة عاليدة  ند   ودرص عمدا جديددة      

للمددواطنين  طري ددة م ايددرة مددن هدد ا ال وظيددم الم ايددر لذا ددخ العمالددة المحليددة، أو  طري ددة 
ة عوائدد الدولدة  ددوه المسد  مر لل درائب غير م ايرة من ه ا مسادمة الميداريه ودا زيداد

المسدد ح ة علددى األر دداح ال ددا يجنيذددا، ودا ددخ العوائددد  ممددن الدولددة مددن ال وسدده وددا إنيدداء 
 .(10)مياريه اس  مارية جديدة و ال الا هلل ورص عما جديدة

 نقـل التقنيـة والمىـارات اإلداريـة  2-5
إلددى ال لددد الم دديم اإل ددداع  أيددمالخ المه لفددة،  يجلددب رجدداا األعمدداا األجانددب معذددس     

مددددن هدددد ا  منولوجيددددا جديدددددة ومن جددددات حدي ددددة إ دددداوة إلددددى ممارسددددات ومذددددارات إداريددددة 
 .(11)م طورة

 أوم النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر -3
مددن دولددة  ايسدد  مار األجن ددا الم ايددران  دداا قدددمت عدددة  فسدديرات   ددرز أدددس دواودده      

وسوم ن طرل وا دذا اليأن إلى إجماا أدس العواما المحدددة  .المس  مر إلى دولة أجن ية
  .لدواوه ايس  مار األجن ا الم اير وا يما نظريات مفسرة

 نظرية العائد  3-1
  ندددى ددددذة النظريددددة علدددى او ددددراض المناوسدددة الماملدددة، و فسددددر ايسددد  مارات األجن يددددة      

 اع  اردا  حرمات لرأس الماا على أنذا اس جا ة يه  م سعر الفائددة مدن دولدة الم ايرة 
ألهددددرى، وايسدددد  مار األجن ددددا الم ايددددر دددددو ن يجددددة ين  دددداا رأس المدددداا مددددن الدددددوا ذات 

  .(12)معديت العوائد المنهف ة إلى الدوا ذات معديت العوائد المر فعة
دموا يددرحا ل حرمددات رأس المدداا الدددولا ( مددن األوائددا الددذين قدد1933" )" أولــينمددان     

والدددذي أو ددد  أن أددددس عن دددر محدددرك ل  ددددير واسددد يراد رأس المددداا ددددو  ال أميدددد راجددده 
يهددد  م سدددعر الفائددددة، وأرجددده اهددد  م سدددعر الفائددددة إلدددى وودددرة أو نددددرة رأس المددداا ودددا 

 .(13)(1964 – 1961) ""كيمـ ( وأي ا 1961) "ماكدوجالالدوا، وقد أيد دذا ال حليا" 
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حسب دذة النظريدة ودإن رأس المداا ي ددأ ودا ال ددول مدن  لدد الدوورة إلدى  لدد النددرة إلدى أن و 
ي ساوى العائد على رأس الماا ويذما، حيث أن العائدد أ د  أقدا ودا  لدد الدوورة مدن العائدد 
وددددا ال لددددد الددددذي  ددددخ ندددددرة، و  وقددددم عمليددددة ايسدددد  مار األجن ددددا عنددددد  سدددداوي العائددددد وددددا 

 .(14)ال لدين
ــ وجىــت ـــىلن النظري ــادات ل   ددل  ل فسددير ايسدد  مار األجن ددا غيددر  ذددانأ مضــمونىاة انتق

الم اير و عجز عن  فسير ايس  مار األجن ا الم اير مون ايس  مار غير الم اير يم دا 
ان  اي لدرأس المداا و دط، أمدا ايسد  مار األجن دا الم ايدر وي  دمن إلدى جاندب ان  داا رأس 

ة ومعروية و  نية وي ي وقم على العائد و ط  ا ي عداة إلى عواما الماا ان  اا قدرات إداري
أهددرى؛ م ددا  وسدده نطددال السددول وغيددرة مددن العوامددا، إلددى جانددب دددذا وددإن دددذة النظريددة ي 
 فسر ايس  مار الم  ادا  ين الدوا وا نفس الوقت، وإذا مان الدداوه ل سد  مار ددو الفدرل 

ممدا لدس   دين   .(15)حرمة وا ا جادين وا نفس الوقتوا العائد وع  و  معنى ألن  مون ال
النظريدددة األسددد اب ال دددا مدددن أجلذدددا  ف دددا اليدددرمات ال يددداس  ايسددد  مار الم ايدددر  ددددي مدددن 

مما أن قياس النظرية على او راض المناوسة الماملة وغياب  ملفة اين  اا يعمس  ال  دير،
  .(16)ويلذا وا ال عاما مه الواقه ايق  ادي

 نظرية المنظمات الصناعية  3-2
 "وـــايمروالددذي ظذددر أوي وددا  حليددا " النمــولا االحتكــارييطلددل علددى دددذة النظريددة      

الددددداوه األساسددددا لليددددرمات ل سدددد  مار ودددددا  والددددذي يددددرى أن(، 1976، 1966، 1961)
الهارج دو  م ه دذة اليرمات  مجموعة من المزايدا ايح ماريدة،  معندى مزايدا ي   م ده  ذدا 

رمات المحلية  الدولة الم ديفة، ممدا ين غدا أن  مدون دنداك عوائدل  منده  لدك اليدرمات الي
و  م ددا  لددك  ،(17)المحليددة مددن الح ددوا علددى المميددزات ال ددا   م دده  ذددا اليددرمات األجن يددة

العوائل  يدما رئيسدا ودا عددس ممداا السدول والدذي يحدوا دون المناوسدة الماملدة، ألندخ لدو 
للجميددده ي يممدددن للمنيدددأة أن  سددد أ ر    نيدددة أو  دددراءة اه دددراع   دددوورت المعلومدددات والمعرودددة

معددين أو نظدداس إداري مفددؤ و سدد طيه أي منيددأة أن   لددد المؤسسددة  دداح ة الميددزة األ ددلية 
 :(19)و  م ا المزايا ايح مارية  يما رئيسا وا .(18)و ذا  ن فى  لك الميزة
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ن اجيددة لدددى اليددرمة األجن يدد - ة ي  وجددد عنددد نظيرا ذددا  الدولددة مذددارات إداريددة و سددوي ية واا
 الم يفة؛

   نية جديدة وغير معرووة لليرمة األجن ية  عطيذا ميزة ال فول ال منولوجا. -
 نوجزوا فيما يمي: ة عدة انتقادات لـىلن النظري وجىت

 فسر دذة النظرية  ف يا اليرمات األجن ية ايس  مار الم اير على الطرل األهرى  لس -
ال ديلة م ا   دير المن  ، مما  جادلدت ددذة النظريدة المحدددات الممانيدة للدولدة الم ديفة 

  .(20)مس ب داس ل وطن ايس  مار األجن ا ويذا
مدددددوذج ايح مددددداري ( أن الن1979، 1977" )أوزوا( و"1978، 1977)"كوجيمـــــا"يدددددرى  -

يم ددا النمددوذج األمريمددا و ددط، حيددث أن ايسدد  مار األجن ددا الم ايددر الددذي   ددوية الوييددات 
الم حدددة األمريميددة يرمددز علددى ال ددناعات ال ددا   م دده ويذددا الدولددة األس  ميددزة  ناوسددية، وددا 
ا حين عجز دذا النموذج عن  فسير ايس  مارات اليا انية وال ا  رمز على ال ناعات ال 

 .(21)  م ه ويذا الدولة الم يفة  ميزة  ناوسية
 نظرية دورة حياة المنتج  3-3

(، والذي   لهص نظري دخ ودا مدون المند   يظذدر 1966" )"فيرنون  نى دذة النظرية      
ألوا مددرة وددا  دددورة اه ددراع  ددس يلدددا ذلددك  دددء اإلن ددداج محليددا وال  دددير،  دددس اإلن دداج ودددا 
الهدددارج أي اسددد  مار أجن دددا م ايدددر، وأهيدددرا ال  ددددير إلدددى الدولدددة ال دددا ماندددت رائددددة ودددا 

رة ل ن ذدا ودا األهيدرة إلدى ام يام و  نيه المن  ،  معنى أن الدولدة   ددأ من جدة  دس م دد
مراحا دورة حياة المن   وا  د ث مراحدا أساسدية   ددأ  "فيرنون"دولة مس وردة. ول د لهص

 .(22) من   حديث يليخ من   نا   ليؤوا وا األهير إلى من   نمطا
ن اجددخ وددا  يدد س اه ددراع مندد   جديددد مرحمــة المنــتج الجديــد: 3-3-1 وددا دددذة المرحلددة واا

وددددا عدددادة دولدددة م  دمدددة ي دددوور لدددديذا عددددد م يدددر مدددن المسددد ذلمين ذوي الدولدددة الم  مدددرة، 
ونظرا لغياب المناوسدة ودا  لدك المرحلدة مدون المند    ،(23)الدهوا المر فعة واألذوال العالية

حددديث وددإن اليددرمة المن جددة لددخ ي  واجددخ  ددغوطا لل يدداس  اإلن دداج وددا دولددة أهددرى  غددرض 
رى، و ينمددا يدد س  يدده المندد   وددا السددول الددداهلا  هفدديض العمالددة أو أي مددن ال مدداليم األهدد

ودا  لدك المرحلددة ودإن اليدرمة الم  مددرة للمند   سددوم  سدعى إلدى   ددديرة نحدو دوا م  دمددة 
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أهددددرى   م دددده  ه ددددائص ميددددا ذة ل لددددك الموجددددودة وددددا الدولددددة األس، وذلددددك ل ل يددددة الطلددددب 
 .(24)األجن ا على المن   عندما ي دأ وا ال وسه

ييذد المن   ه ا دذة المرحلدة  وسدعا م يدرا ودا عمليدة الناضج: مرحمة المنتج  3-3-2
اليراء من طرم المس ذلمين، مما أن المناوسة   دأ ودا الظذدور هد ا ددذة المرحلدة و جدد 
اليرمة المن جة و دعذا ودا األسدوال ال دا ماندت   ددر إليذدا مذدددا، إمدا  ظذدور من جدين 

رض رسوس جمرمية على وردات  لدك السدلعة محليين جدد أو ألن الدولة المس وردة  دأت  ف
ممدا يدنعمس سدل ا علدى الطلدب الهدارجا، وددذا مدا  ،(25)نس ة يزدياد قيمدة مدا يسد ورد منذدا

 يدوعذا نحو ايس  مار الم اير  دي من ال  دير، وذلك ل دعيس مرمزدا ايق  ادي. 
 مييدز المند   ي    ودا ددذة المرحلدة مدن غيدر المممدن مرحمة المنتج النمطي:  3-3-3

مددن  ددين المن جددات الم لدددة األهددرى سددواء  الدولددة األس أو الدددوا الم  دمددة األهددرى ال ددا  ددس 
اين  اا إليذا، وي    السعر دو العاما الوحيد المؤ ر ودا الطلدب علدى دا دخ السدلعة ممدا 
يددددعوا اليدددرمات المن جدددة إلدددى ال يددداس  ايسددد  مار ودددا الدولدددة الناميدددة األقدددا  ملفدددة،  حيدددث 
 سدد هدس م اعددددة   ددددير إلدددى الدولدددة األس والددددوا الم  دمدددة األهدددرى، ح دددى  ددد ممن اليدددرمة 

 .(26)األ لية من حماية أر احذا والمحاوظة على ن ي ذا من السول الم ير
دددددذة النظريددددة و يددددما م يددددر وددددا  فسددددير أسدددد اب حدددددوث ظددددادرة ايسدددد  مار  سددددادمت     

األجن ددا الم ايدددر، ممددا أل دددت ال ددوء علدددى عنا دددر دامددة م دددا الددزمن والعامدددا الجغراودددا 
وأمددددددت علدددددى اي  مدددددار وال فدددددول ال منولدددددوجا مدددددداوه ل حدددددرك اليدددددرمات وام دددددداد نيددددداطذا 

ت دددذة النظريدة إي أنذدا لدس  سددلس وعلدى الددرغس مدن مدا إسدذاما .(27)ايسد  ماري إلدى الهدارج
 من اين  ادات ال ا رمزت على جوانب الن ص ويذا، وال ا من  ينذا: 

لس  فسر دذة النظرية ايس  مار وا الهدمات مال نوك، وايسد  مار ودا ال دناعات غيدر  -
 ؛(28)ال حويلية ماس هراج المعادن وال ن يب عن ال  روا

والسدله ال دا  ،(29) ط يل النظرية على  عض أنواع السله، م دا السدله ال فاهريدة ي عب -
 عمردا ق ير ل سارع ايه راعات وا مجالذا م ا ايلم رونيات؛ 

أق ت دذة النظريدة الددواوه السياسدية وايج ماعيدة المدؤ رة ودا ا هداذ ال درار ايسد  ماري  -
 .(30)لليرمات
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 النظرية االنتقائية 4 -3
 (، ول دددد قددداس ددددذا األهيدددر1988)دنيـــنج" عدددزى ددددذة النظريدددة ل ق  دددادي اإلنجليدددزي "     

 ان  اء أومار من مجايت م عددة و جميعذا وا نظرية ياملة ل س  مار األجن ا الم ايدر، 
، واع مدد ودا  فسديرة ل سد  مار األجن دا الم ايدر االنتقائية النظرية ولذذا أطلل عليذا اسس
م دددا نظريدددة "المنظمددات ال دددناعية"، إ ددداوة إلدددى  حليدددا  مددداليم  علددى دراسدددات ونظريدددات

ول د او رض أنخ  وجدد  د ث عنا در علدى أساسدذا  .(31)الم عل ة  ال طر الن ا، والم غيرات
 ي حدد يما اس غ ا اليرمة لسول ال طر األجن ا، و  م ا دذة العنا ر وا: 

ايح ماريدددة ال دددا  حوزددددا اليدددرمة ن  دددد دندددا المزايدددا مميـــزات تمتمكىـــا الشـــركة:  3-4-1
المس  مرة وا الهارج  الم ارنة  اليرمات المحلية وا ايق  اد الم ديم، ول دد  دس ال طدرل 

 إلى دذا العن ر  ال ف يا وا نظرية المنظمات ال ناعية.
أي الميزات ال ا   ح ل لليدرمة مدن ال يداس  اإلن داج  نفسدذا ودا مميزات التدويل:  3-4-2

هارجا،  دي من العما من ه ا  وميا مدوزع أو مدن  ره دة لمند   محلدا ذلك ال طر ال
دنين " أن مزايا ايسد  مار األجن دا الم ايدر الدذي   دوس  دخ اليدرمة "ويرى  .(32)أو ال  دير

 دددي مددن ال ددور األهددرى ل دددويا المندد  ،   م ددا وددا مددون اليددرمة المسدد  مرة سددوم   غلددب 
المعددام ت و دد حمس وددا مناوددذ ال يدده إ دداوة إلددى علددى ال دددها الحمددوما، و هفددض  ملفددة 

 .(33)المحاوظة على مزايادا ايح مارية
ن  د  ذدا العوامدا الممانيدة ال دا  دؤ ر علدى ايسد  مار، وال دا مميزات الموقع:  4-3 -3

 :(34)يممن  لهي ذا وا العنا ر ال الية
ودا العواما ال ا  ؤ ر على اليرمات لل حرك نحدو الهدارج و يدما أر ده  عوامل الدفع: -

ددددا:  مدداليم اإلن ددداج ودددا الدولددة األس؛ سياسدددات الدولدددة األس؛ محدوديدددة  ،عنا ددر أساسدددية
ال وسه وا السول الداهلية؛ يروط العما المحلا. ودذة العوامدا  جعدا الدولدة األس طداردة 

 أو جاذ ة ل س  مار. 
ودددا العوامددا ال ددا  جعددا مددن السددول األجن ددا سددوقا جاذ ددا ل سدد  مار  :عوامــل الجــل  -

األجن دا الم ايدر، وندذمر مدن  ينذدا: ا سداع حجددس السدول ومعددا نمدوة الم زايدد؛ ال درب مددن 
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الحدددواوز الحموميدددة  ؛ملفدددة العمالدددة المنهف دددة المناسددد ة؛ األسدددوال الدوليدددة؛ ال نيدددة ال ح يدددة
 .الميجعة؛ اينف اح ال جاري؛ ...الخ

ل ددددد وو ددددت نظريددددة "دنيددددن  "وددددا  فسددددير ظددددادرة ايسدددد  مار األجن ددددا الم ايددددر م ارنددددة      
 النظريات األهرى، وذلك يع ماددا على عواما م عددة ولمن رغس ذلك وذا لدس  سدلس مدن 

 اين  ادات، وال ا من  ينذا: 
ـــيأيدددار "- ين " إلدددى أن دنددداك مسدددائا لدددس  ددد ممن النظريدددة مدددن حلذدددا، م دددا الع قدددة  ددد بكم

العنا ر ال   دة السدا  ة وال دا يح ويذدا الغمدوض، مدون النظريدة  ناولدت مدا عن در علدى 
 حدى.

" أن دذة النظرية أم در  رميدزا علدى المسدائا المليدة، ومدن  دس وذدا قليلدة كوجيمامما يرى "-
 .(35)الفعالية وا عملية  نه ال رار

لدددى حدددد م يدددر لمدددن رغدددس ددددذة اين  دددادات،    دددى ددددذة النظريدددة الوحيددددة      ال دددا وسدددرت واا
 ايس  مار األجن ا الم اير، من ه ا دمجذا ل  ث مداها جزئية وا نظرية واحدة.

 محددات االستثمار األجنبي المباشر في الواقع العممي -4
 مددون وددا مجموعذددا مددا  ،ي وقددم المندداخ ايسدد  ماري الم ئددس علددى جملددة مددن العوامددا     

قسددس أجمدده ، يسددمى  المحددددات الرئيسددية ل سدد  مار األجن ددا الم ايددر، وال ددا  أهددذ قسددمين
عليدددددخ ايق  ددددداديون قدددددديما وحددددددي ا وددددددو مدددددا يسدددددمى" الم غيرات أو العوامدددددا ايق  دددددادية 
ال  ليدية"، وقسس  ان ذو نطال واسه يي ما على عدة م غيرات ي يزاا  ع ذا قيد الدراسة 

ال ددددددا  سددددددمى" الم غيرات ذات الع قددددددة  ال يئددددددة ال  اويددددددة وايج ماعيددددددة والسياسددددددية للدولددددددة و 
 .(36)الم يفة"
ممدددا سددد ل واع مدددادا علدددى دراسدددات اق  دددادية مه لفدددة، ار أيندددا أن ندددورد أددددس العوامدددا      

 المحددة ل س  مار األجن ا الم اير على النحو ا  ا: 
 االقتصادية التقميدية العوامل 4-1

 وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:      
ـــــمون 4-1-1 ــــدل ن  ,Agarwal(1980))"  و ددددا مددددا مددددن : حجــــم الســــوق ومع

Tsai(1993), Billington(1999), Chark and Rabarti (2001)") ، إلدى أن
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حجددس سددول الدولددة الم دديفة يمددون أحددد أم ددر العوامددا يددع ية وددا نزعددة جددذب ايسدد  مار 
ويعمددس حجددس السددول الطلددب المع ددر عنددخ  المميددات وال دديس،  .(37)الم ايددر داهليددااألجن ددا 

مددون أحددد أدددس دواودده ايسدد  مار دددو وجددود طلددب قددادر علددى ام  دداص ال مدداليم و ح يددل 
ومدددن الم ددداييس المسددد هدمة ل يددداس  .(38)أر ددداح م  ولدددة   دددمن مردوديدددة األمدددواا المسددد  مرة

لمح ما، نذمر الم غيرات ال اليدة: إجمدالا الددها حجس السول المحلية وال ن ؤ  حجس نمودا ا
 حجس اإلنفال الحمدوما؛ حجس الط  ة الوسطى وا المج مه ؛ م وسط دها الفرد؛ الوطنا؛

 عدد السمان.
 سدعى ايسد  مارات األجن يدة تكاليف عوامل اإلنتاا ومدى توفر المـوارد الخـام:  4-1-2

من جا ذدددا انط قدددا مدددن  هفددديض  ملفدددة الم ايدددرة إلدددى  هفددديض ال ملفدددة اإلجماليدددة ل  دددنيه 
ها دددة ويمدددا ي علدددل  اليدددد العاملدددة وال دددا  دددر  ط  ملف ذدددا  ط يعدددة سدددول  ،(39)عوامددا اإلن ددداج

العمددا ومدددى مرون ددخ، وحجددس ال يددود ال يددريعية المددؤ رة أو المحددددة لألجددور الدددنيا ومسدد وى 
و عد  ملفة العمدا  .(40) طور الن ا ات وقدر ذا على ال أ ير، وم وسط األجور ومعدا نمودا

مذمددة ها ددة وددا ال ددناعات ذات الم اوددة العماليددة العاليددة واليددرمات الموجذددة لل  دددير، 
  .(41)الهاس ومذلك األمر  النس ة لعاما  وور الموارد

ـــية التحـــتية: 4-1-3 ن  ددد  ال نيددة ال ح يددة "رأس المدداا ايق  ددادي"، والددذي يمددون  البن
المياة ومنيآت  ر وية؛ وهدمات  حية؛ وأنظمة على يما طرل وسمك حديدية وم ادر 

اي  ددددايت؛ ووسددددائا الن ددددا وغيردددددا، وال ددددا  دددددونذا ي يممددددن أن  مددددون ايسدددد  مارات وددددا 
  .(42)الم انه وغيردا من المياريه ايس  مارية ذات مردود اق  ادي عالا

 
 
 والسياسية لمدولة المضيفة العوامل لات العالقة بالبيئة الثقافية واالجتماعية 4-2

 وي م ا أدس دذة العواما وا الم غيرات ال الية:      
يؤيدددر ايسددد  رار السياسدددا إلدددى درجدددة ال  دددة ال دددا يوليذدددا  االســـتقرار السياســـي: 4-2-1

قطدداع األعمدداا للسددلطات العموميددة وم ددداقية ال زاما ذددا و يددريعا ذا، ذلددك مددون ايسدد  رار 
نا  المحاوظددددة علددددى أمدددواا المسدددد  مر وعدددددس  عر ددددذا السياسدددا دددددو  ددددمان و عذدددد  ددددم
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ومددن المعددروم أن رأس المدداا  .(43)لألهطددار غيددر ال جاريددة، مال ددأميس والم ددادرة وغيردمددا
ج ددان  ط عددخ، أي أنددخ ي يسدد  ر  ممددان إي إذا  ددوور ويددخ ايسدد  رار السياسددا، مددا عدددا وددا 

 ددين مؤيددرات ايسدد  رار السياسددا أو اه  لددخ،  حددايت نددادرة ووددا  ددناعات محددددة. ومددن
 :(44)العنا ر ال الية

 ال غير المس مر وا الحمومة؛  -
 النزاعات الداهلية والهارجية؛  -
 الفساد؛  -
  دها الجيش وا السياسة؛  -
 ال و رات الدينية والعرقية؛  -
 ال يروقراطية؛ ...الخ.  -
المع مددة مدن طدرم الدولدة، يو د  السياسدة ايق  دادية االستقرار االقتصـادي:  4-2-2

ن ددداوخ، و دددرامة السياسددة الن ديدددة ومفددداءة الجذددداز  ممددا يعمدددس واقعيدددة النظدداس ال ري ددددا واا
الم دددروا والمدددالا وال دددمانات المر  طدددة  إممانيدددات  حويدددا األر ددداح المح  دددة واسددد غ لذا، 

 .(45)لدة اإل اوة إلى اس  رار ال عريفة الجمرمية واع دالذا وا ظدا معدديت ال  دهس الم  و 
ومددا دددذة العوامددا مج معددة  جعددا  ن ددؤات المسدد  مر  غددرض ال هطدديط قري ددة إلددى حددد م يددر 

 من الدقة، ودو ما يعد  م ا ة مطلب أساسا ل دول ايس  مار األجن ا الم اير. 
ومددن مظددادر ايسدد  رار ايق  ددادي أن   سددس الموازنددة العامددة  عجددز طفيددم، وعجددز      

ممدن  مويلدخ  واسدطة ال ددو ات العاديدة األجن يدة )الماليدة( أو مح ما وا ميزان المددووعات ي
 ايق راض العادي من أسوال المداا العالميدة، ممدا    دم  معدديت   دهس م دنيدة وسدعر 

 .(46) رم مس  ر، و يئة سياسية ومؤسسية  ا  ة ويفاوة يممن من ه لذا ال ن ؤ
يعمدددس اإلطدددار ال يدددريعا والتنظيمـــي لالســـتثمار األجنبــــي:  اإلطـــار التشـــريعي 4-2-3

وال نظيما ل س  مار األجن ا موقدم الحمومدة مدن ددذا األهيدر، والحمومدات الم هوودة مدن 
آ ارة السل ية   راوح إجراءا ذا ال انونية  ين المعالجة ال طيئة والمنه ال اس لخ، أما الحمومدات 

نظمددددة ال ددددا  ميددددا إلددددى جل ددددخ و عددددرض جملددددة مددددن الحددددواوز، و  ددددوس  إ دددد حات جذريددددة أل
ومن  ين العواما ال ا  جعا اإلطار ال يدريعا محدددا رئيسديا ودا جدذب أو  .(47)ايس  مار



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  931- 78ص

 

99 

 

طددددرد ايسدددد  مارات األجن يددددة الم ايددددرة، ندددددذمر: ال ددددمانات الماويددددة  ددددد المهدددداطر غيدددددر 
ال جاريدددة؛  واودددل ال يدددريعات الوطنيدددة مددده ال واعدددد الدوليدددة؛ مفددداءة ال  ددداء المملدددم  حدددا 

إ دداوة إلددى ذلددك نوعيددة الحددواوز  ؛(48) ددين المسدد  مر والدولددة الم دديفةالنزاعددات ال ددا  نيددأ 
الحمومية الم دمة للمس  مر األجن ا ها ة إذا  دوورت الدولدة الم ديفة علدى مزايدا نسد ية، 
ألن الدراسددات أ   ددت محدوديددة واعليددة الحددواوز وددا ظددا انعددداس المزايددا النسدد ية األهددرى وددا 

 .(49) (1998)أونم اد الدولة الم يفة.
 :الخاتمة
للوقددوم علددى  فسددير دواودده حرمددة رؤوس األمددواا  ددين الدددوا،  طرقنددا إلددى النظريددات      

 ايق  ادية المذمدة والمذ مدة   حديدد العوامدا األساسدية الم يندة لددواوه ان  داا ددذة األمدواا،
مددان لذددذة النظريددات اإلسددذاس الفعلددا ودا  حديددد العنا ددر المحددددة ل سدد  مار األجن ددا وقدد 

 .الم اير
دون غيدرة، ماعددا رمزت ودا  فسديردا علدى عامدا  إلى أن  لك النظريات و لنا ول د      

وال ددا ع رنددا عنذددا  مجموعددة  النظريددة اين  ائيددة ال ددا حاولددت الجمدده  ددين مددا  لددك العوامددا
 :العوامددا  لددكعلددى رأس  محددددات ايسدد  مار األجن ددا الم ايددر وددا الواقدده العملددا، ويددأ ا

ايسدددد  رار السياسددددا وايق  ددددادي وال نيددددة ال ح يددددة والميددددزة النسدددد ية للدولددددة حجددددس السددددول و 
 الم يفة، وأهيرا  ملفة عواما اإلن اج.

 
 
 :والمراجع ىوامشال
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 .39ص  العرال،

عادا ع د العظيس، "إق  اديات ايس  مار: النظريات والمحددات"، مجلة جسر  (2)
 . 2(، المعذد العر ا لل هطيط، المويت، ص 2117)نووم ر  67ال نمية، العدد 
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