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ملخص الدراسة

هدفتالدراسةإلىدوراالستثماراتالعربيةالبينةفيخلقفرصعملفيالدولالعربية ،وكذلك
إلىالتعرفعلىواقعوأهميةاالستثماراتالعربيةالبينةوالعقباتالتيتواجهمناخاالستثمارفيالوطن
العربي ،واألساليب المشجعة لجذبها ،كما هدفت الى محاولة الوقوف على واقع أسواق العمل العربية
وتطورهاالتاريخيوأسبابالبطالةفيهاوكيفيةمواجهةالبطالة،ومنثمتحليلدوراالستثماراتالعربية
البينة في خلق فرص عمل في دول الحالة (مصر ،السعوديه ،االردن ،المغرب ،الجزائر ،االراضي
الفلسطينيه)خاللالفترة()0222-2992وتقديمتوصياتعمليةفيضوءنتائجالدراسة،واستخدم
الباحثالمنهجالوصفيالتحليليمنخاللنموذجقياسيللعالقةالسببيةالذييقيستأثيراالستثمارات
العربية البينية على كل منمتغير معدل البطالة ومتغير اجمالي القوى العاملة ومتغير اجمالي القوى
العاملةالفعلية،وخرجتالدراسةبمايلي-:


وجودعالقةطرديهقويةبيناالستثماراتالعربيةالبينيةوكلمنمتغيرإجماليالقوىالعاملة
وكذلك متغير إجمالي القوى العاملة الفعلية ،بينما اتضح وجود عالقة عكسية بين إجمالي
االستثماراتالعربيةالبينيةوبينمتغيرمعدلالبطالة،أيأنزيادةحجماالستثماراتالعربية
البينيةبمقدار%111ستؤديلخفضمعدلالبطالةفيالعامالذييليهابمقدار%1وذلك
.عندمستوىمعنوية%5



وجودعالقاتسببيةتبادليةفياالتجاهينبينمتغيرمعدلالبطالةومتغيراالستثماراتالعربية
البينية،أيأنمعدلالبطالةومتغيراالستثماراتالعربيةالبينيةيؤثرانبعضهماالبعض.



اتالعربيةالبينيةوكلمنإجماليالقوىالعاملةواجمالي

عدموجودعالقةسببيةبيناالستثمار
القوىالعاملةالفعلية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها:
 يجب على الحكومات العربية تحسين السياسات االقتصادية المحلية من خالل تعزيز كفاءة اداة
،والعمل على تحسين مؤشرات النمو االقتصادي  ،وتحسين
السياسات المالية والنقدية والتجارية 
االوضاعالسياسيةمنخاللكفالةاالستقرارالداخلي ،وتقويةسلطةالقانونوالنظمالمطبقة.
 توفير الحماية القانونية للمستثمر واتباع افضل الممارسات الدولية في فض المنازعات التجارية .
افزوالتسهيالتالممنوحةللمستثمرينالعرب.
وزيادةالحو 

ط

Abstract
The study aimed to role of the interregional investments in creating job
opportunities in the Arab countries, As well as to identify the reality and the importance of
the intraregional Arab investments and the obstacles facing the investment climate in the
Arab world, and the methods encouraging to attract it, It also aimed to try to stand up to the
reality of the Arab labor markets and its historical development and the causes of
unemployment and how to tackle and face unemployment, and then analyze the role of the
inter-Arab investments in the creation of jobs opportunities in the In the case countries
(Egypt, Saudi Arabia, Algeria, Morocco, Jordan, the Palestinian territories)
The researcher used the descriptive analytical approach through the Econometrics
model of the causal relationship between interregional investments, and each of the total
labor force , actual total labor force and the unemployment rate variable during the period
(1995-2011) finally we a practical recommendations in the light of the results of the study,
the study concluded the following:
•
There is a strong direct correlation between interregional investments and between
each of the variable total of workforce and the variable Total of the actual labor force,
while it was clearly shown the inverse relationship between the total inter-Arab
investments and the variable rate of the unemployment, that means the increasing volume
of inter-Arab investments by 100% will lead to decrease the unemployment rate in the
following year by 3% at the 5% level of significance.
•
The existence of reciprocal causal relationships in both directions between the
variable of unemployment rate, and the variable of the interregional investments, Ie that
the unemployment rate and variable interregional investments affect each other.
•
Lack of a causal relationship between interregional investments and the total of the
workforce and the actual total of labor.
The study concluded a number of recommendations, including:

The Arab governments Should improve the political situation by ensuring internal
stability, and strengthening the applicable rules of law and regulations, and improve the
political situation by ensuring internal stability, and strengthening the applicable rules of
law and regulations,

Provide legal protection for the investor and to follow the international best
practices in the resolution of commercial disputes, And increasing the incentives and
facilities accorded to Arab investors .
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أوالا :المقدمة :

تهههدفال ههدولالعربي ههةال ههىتحقي ههقمع ههدالتتنمي ههةاقتص ههاديةواجتماعي ههةعالي ههةم ههنأج ههلح ههل

المشههكالتالتهيتواجهههها،وعلههى أرسهههامشههكالتالبطالههةوعجههزمهوازينالمههدفوعات،وضههعفمعههدالت
االدخارواالستثمار،ويعتبراالسهتثماراألجنبهيالمباشهروسهيلةهامهةلهدفعالتجهارةوالنمهواالقتصهادي،

لمههايههوفرهمههنالحصههولعلههىرأسالمههالوالتكنولوجيههاالمتقدمههةوالتعههرفعلههىالممارسههاتالحديثههةف هي
االدارةواالتصالبأسواقالدولالمتقدمة.

ش هههداالقتص ههادالعرب ههيتق ههدماًعل ههىص ههعيدنم ههوالن ههاتجالمحل ههياإلجم ههاليبش ههكلملحه ه وظ،

وأشارتإحصائياتالمؤسسةالعربيةلضماناالستثمارإلهىتقهدمالنمهواالقتصهاديفهيالهدولالعربيهة
بشكلعام،ليبلغ%5.8للعام0222مقارنةبنحو%2.8للعام.10229

وبهالرغممهنالزيههادةالملحوظهةفههيمعهدلنمههواالقتصهادياتالعربيههةإالآنمعهدالتالبطالههةفهيالههدول

العربيهةهههياألعلههىواألسهوأفههيالعههالمويشههيرالتقريههرالعربههيالثالههثحههولالتشههغيلوالبطالهةالصههادر
عنمنظمةالعملالعربيةإننسبةالبطالةفيالوطنالعربيخاللالعام0222فيحهدود% 25.8

منالقوةالعاملة،

وأدتاالحتجاجههاتالشههعبيةالتههيتشهههدهاالمنطقههةالعربيههةإلههيتغيي هراتكبيهرةفههيهيكههلأس هواقالعمههل

العربيةألنهاف رزتالمزيدمهنالعهاطلينالجهدد،حيهثاصهبحتنسهبةالبطالهةفهيالهوطنالعربهيخهالل
عام0222فيحدود%24.2منالقوةالعاملةمترافقاذلكمعانخفاضنمواجماليالناتجالمحلي

فيالدولالعربيةإلى%5.2فيعام2.0222

إنالهدولالعربيههةتعمههلجاههدةلحههلمشههكلةالبطالهةفههياقتصههادياتهابشهكلأحههادي،بعيههداعههن

التعاونوالتنسيقالعربي،إالأنمنظمةالعملالعربيةفيمنتصفالعقداألخيرقامتببعضالبرامج

أثارتبعضاالهتمام،حيثعملتعلىتبنيمشروعاتتنمويةبينيةوتنسيقجهدعربيموحديهدف
إلىتعزيزالتعاونفيخلقفهرصعمهلبهينالهدولاألعضهاءفهيإطهارعمهلالمنظمهةوتقهديمالمعونهة

الفنيةوتطويرتشريعاتجديدةبهدفاستيعاباكبرقدرمنالعمالةالعربية.

وعلههىالههرغممههنعههدمجههدوىتلههكاألعمههالالتههيلههمتظهههربوادرهههاحتههىاالنبسههببحههاالت

التشههتتوالتههدهورالتههيتعيشهههاالههدولالعربيههةعلههىأصههعدةمختلفههة،إالأنهنههاكبعههضاالسههتثمارات
العربيةالبينيةالتيينظرإليهاعلىأنهابوابةاألملالتييمكنأنتساهمفيحلمشكلةالبطالة.
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ثانيا :مشكلة الدراسة :

تعههانيبعههضاألقطههارالعربيههةمههننههدرةالم هواردالماليههةلتمويههلاالسههتثماراتالمطلوبههةلتحقيههق

هةواالجنبيههةلتغطيههةهههذا
أهههدافهاالتنمويههةممههايضهطرهاإلههىاالعتمههادعلههىتههدفقاتاالسههتثماراتالعربيه 

العجههز،كمههاأنارتفههاعنسههبالنمههواالقتصههاديواالسههتثماراتالبينيههةبههينالههدولالعربيههةتعن هياتسههاع
النظاماالقتصاديالعربيككل؛ممايعنيبالضهرورةفهتحمشهاريعجديهدةتهؤديإلهىخلهقفهرصعمهل
جديدة.

وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

هل تلعب االستثمارات العربية البينية دورا في خلق فرص عمل في الدول ؟

ثالثا :فرضيات الدراسة :
منخاللمشكلةالدراسةالسابقةيمكنصياغةالفرضياتالتالية:


هناكعالقهعكسيةذاتداللةإحصائيةبيناالستثماراتالعربيةالبينيةومعدلالبطالة.



هن ههاكعالق هههطردي ههةذاتدالل ههةإحص ههائيةب ههيناالس ههتثماراتالعربي ههةالبيني ههةواجم ههاليالق ههوى



هناكعالقةطرديةذاتداللةإحصائيةبيناالستثماراتالعربيةالبينيةواجماليالقوىالعاملة

العاملة.

الفعلية.

رابعا :أهمية الدراسة :

تكتسبالدراسةأهميتهامنكونهاتعالجموضهوعاًعلهىجانهبكبيهرمهناألهميهةفهيالمجتمهع

العربههيوهههو"دوراالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةفههيخلههقفههرصعمههلفههيالههدولالعربيههةوخاصههةفههي
دولالحالة(مصر،السعودية،المغرب،األردن،الجزائر،األراضيالفلسهطينية)،وتعتبهرالد ارسهةمهن

الدراساتالتيتكتسبأهميةخاصةلعدموجوددراساتسهابقةعربيهةقياسهيةتطبيقيهةحهولالموضهوع،
حسبعلمالباحث،معالعلمانههتوجهدد ارسهاتنظريهةسهابقةتناولهتالموضهوعبحهدودضهيقةوركهزت
معظمهاعلىاإلطارالنظريللموضوعإلىجانببعضالمقاالتوالتقارير،لذلكتكونالدراسةمكملة

لمابدأبهالسابقون.

لذلكيمكنحصرأهمية الدراسة في التالي:
-

إب ه هرازأهه ههمالتحه ههدياتالته ههيتواجه هههالدوله ههةالعربيه ههةفه ههيجه ههذباالسه ههتثماراتالعربيه ههة ،ومعرفه ههة

-

سههوفتعههوضالد ارسههةالههنقصفههيالد ارسههاتالقياسههيةفههيموضههوعاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههة

الصعوباتالتيتواجهاالستثماراتالعربيةالبينيةوالياتالتخلصمنها.
وأثرهافيخلقفرصعمل.
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-

سههتقدمالد ارس ههةللمهتم ههينباالس ههتثماراتالعربيههةالبيني ههةوخل ههقف ههرصعمههلف ههيال ههدولالعربي ههة

المعلوماتوالمؤشراتالتيتخدمكالفيمجاله،ومنخاللالنتائجوالتوصياتالتيستتوصل
إليهه ههاالد ارسه ههةمه ههنشه ههأنهاأنتسه ههاعدأصه ههحابالق ه هراروالقه ههائمينعله ههىالتخطه ههيطعله ههىرسه ههم
اسههتراتيجياتلتحسههينقههدرةالههدولالعربيههةعلههىجههذباالسههتثماراتالعربيههةالبينيههة،وتقلههيص

البطالةفيها.

خامسا :أهداف الدراسة:

تهدفهذهالدراسةإلىتوضيحالنقاطالتالية:

 محاول ههةالوق ههوفعل ههىواق ههعاالس ههتثماراتالعربي ههةالبيني ههةوحجمه ههاوالعقب ههاتالس ههائدةواألس ههاليب
المشجعةلجذبرؤوساألموالالعربيةفيدولالحالة.

 محاولههةالوقههوفعلههىواقههعأس هواقالعمههلالعربيههةوتطورهههاالتههاريخيوأسههبابالبطالههةوأثاره ها
االقتصههاديةواالجتماعيههةوالسياسههية،والتعههرفعلههىالسياسههاتواالسههتراتيجياتالمتبعههةلمواجهههة

البطالةفيالدولالعربية.

 قياسوتحليلدوراالستثماراتالعربيةالبينيةفيتوسيعسوقالعملخاللالفترة(-5991
.)1155

 تقديمتوصياتعمليةفيضوءنتائجالدراسة.

سادسا :حدود الدراسة :


الحدودالزمانية:

ستمتدفترةالدراسةالتحليليةبين()1155-1111
وفترةالدراسةالقياسيةبين()1155-5991



الح ه ه ههدودالمكاني ه ه ههة:دولالحال ه ه ههة(مص ه ه ههر،الس ه ه ههعودية،المغ ه ه ههرب،األردن،الجزائر،األ ارض ه ه ههي
الفلسطينية)

سابع ا :منهجية الدراسة:

تعتمدمنهجيةالدراسةعلى:

-

المههنهجالوصههفي/التحليلههي،وذلههكبهههدفإلقههاءالضههوءبشههكلواضههحعلههىدوراالسههتثمارات
البينيةالعربيةفهيخلهقفهرصعمهل،كمهاسهيتمتحليهلاإلحصهاءاتوالبيانهاتالمختلفهةعلهى

أساسبعضالنماذجالقياسية.
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الم ههنهجالقياس ههيوذل ههكالختب ههارص ههحةفرض ههياتالد ارس ههة،والتأك ههدم ههنوج ههودعالق ههاتس ههببية

-

واتجاههابينإجمالياالستثماراتالعربيةالبينيةوالبطالة.

ثامنا :الدراسات السابقة :
-1

الدراسات المحلية:

 -1نسيم أبو جامع  "2112أثر ثورات الربيع العربي على اتجاهات االستثمار االجنبي المباشرر
في دول الربيع العربي وكيفية االستفاد منها فلسطينيا"

يهدفهذاالبحثإلىمايلي:

 التعههرفعلههىمفهههومودوافههعاالسههتثماراألجنبههيالمباشههروأهميتهههومحدداتهههإلههىدولالربيههع
العربي.

 تسليطالضوءعلىحجمالتراجعفهياالسهتثماراتاألجنبيهةالهذيعانهتمنههالهدولالعربيهةفهي
فترةثوراتربيعهاالعربي.

 إظهارالقطاعاتالرئيسيةالتيتعتمدعلىاالستثماراتاألجنبيةفياالقتصادياتالعربية.
 تحديدآلياتعمليةلالستفادةاالقتصاديةمنالثوراتالعربيةفلسطينياً.

توصلت الدراسة خالل الماد البحثية التي قمنا إلى ما يلي:

الربيععلىاالستثماراألجنبيكممولأساسي
 اعتمدتكثيرمنالدولالعربيةومنهادول 
الستثماراتتوفيرفرصعملفياقتصادياتها.
 خفضالتصنيفاالئتمانيلدولالربيعساعدفيتسريعخروجاالستثماراتاألجنبيةمنها.
 شهدالعام0222-0222هروباالستثماراتاألجنبيةمندولالربيعالعربينتيجةلعدم
االستقرارالسياسيواالجتماعيالذيشهدتههذهالدول.
 تفاقمتمشكلةالبطالةفيدولالربيعبعدهروبهذهاالستثماراتوالهدوءالنسبيالمزعومفي
دولالربيع.
-2رائرررد الررردود (  )2111االسرررتثمار ابجنبررري فررري الضرررفة الغربيرررة وقطررراع رررز  :مجالررر
ومحددات "

وقههدهههدفتالد ارسههةإلههىإلقههاءالضههوءعلهىقههانونوأنظمههةتشههجيعاالسههتثمار،ومههايعتريهههامههن

ن هواقصوانتقههادات.والتعههرفعلههىطبيعههةالعالقههةبههينالمتغي هراتاالقتصههاديةوالسياسههيةواالسههتثمار
األجنبههيالمباشههروغيههرالمباشههرفههيالضههفةالغربيههةوقطههاعغهزةمههنخههاللتطههويرنمههوذجيشههملأبههرز

العواملالتيمنالمحتملأنتؤثرعلىتدفقاالستثماراألجنبيوبالتهاليالتعهرفعلهىأههممحدداتهه،
2

حيث تعانياالراضيالفلسطينيةمنتدنيحجهماالسهتثماراألجنبهيالهواردإليههامقارنهةمهعبقيهةالهدول
النامية،وتتسمهذهاالستثماراتبالتذبهذبوالتقلهبمهنسهنةإلهىأخهرى،ونظ ًهرالألثهرالمشهتركللعوامهل

االقتصادية،وحجمالسوق،ودرجةاالستقرارالسياسيعلهىكهلمهناالسهتثماراألجنبهيالمباشهروغيهر

المباشر.

وتوصلتلنتائجالتالية-:


الي هزالتههدفقاالسههتثماراألجنبههيمحههدوداقياسههابحجههموحاجههةالضههفةالغربيههةوقطههاعغ هزة

لالسههتثماراتولعههلحالههةعههدماالسههتقرارالسياسههيوضههعفالمركههزالمههاليواالقتصههاديللضههفة
الغربيةوقطاعغزةالمتمثلبارتفاععجزالموازنةوضعفالنمو.


هنهاكأثههرسههلبيذوداللههةإحصههائيةلعههدماالسهتقرارالسياسههيوارتفههاعمسههتوياتالتضههخمعلههى

حركةرأسالمالممهثالفهياالسهتثماراألجنبهيالمباشهروغيهرالمباشهرللضهفةالغربيهةوقطهاع
غهزة.وهنههاكأثههرسههلبيذوداللههةإحصههائيةلعجههزالموازنههةعلههىحركههةرأسالمههالممههثالفههي
االستثماراألجنبيالمباشروغيرالمباشرللضفةالغربيةوقطاعغزة.

 -3خليل النمروطي ,والف ار ( ")2112معوقات االستثمار الخارجي في قطاع ز "
وهدفتالدراسهللتعرفعلىاسبابضعفاالستثمارالخارجيفيقطهاعغهزةوكهذلكالتعهرف

على

أ -تحليلالواقعاالقتصاديالفلسطينيبشكلعاموفيقطاعغزةبشكلخاص.

ب -تحليه ههلالمنه ههاخاالسه ههتثماريفه ههيقطه ههاعغ ه هزةوالتعه ههرفعله ههىحجه ههماالسه ههتثمارالخه ههارجي

ومعوقاته

وتوصلتالدراسةالىانمعوقاتاالستثمارالخارجيفيقطاعغزةتنحصرفياربعةمحاور

رئيسيةوهي-:

أ -وجودمعوقاتعامةلالستثمارمتعلقةفيالبيئةالسياسيةوالبنيويةلالقتصادالفلسطينيمثل
انعهداماالاسهتقرارالسياسههيوعهدمكفايههةامهدادالكهربهاءوالقيههوداالسهرائيليةعلههىحريهةتنقههل
المهواطنينوالبضههائعوضههعفالخبهراتالفنيههةالمحليههةواالرشههاديةالمقدمههةمههنقبههلالسههلطة
الوطنيههةالفلسههطينيةوكذلكعههدككفايههةالتههرويجلالسههتثمارفيفلسههطينباالضههافةالههىتبههاظؤ

النمواالقتصاديالمحلي.

ب -هناك معيقات تعود إلى ندرة التمويل أو التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمستثمرين في قطاع

غهزة .ومهنأههم ههذه المعيقهات ،ارتفهاع أسهعار الفائهدة المفروضهة مهن قبهل البنهوك عنهد مهنح

االئتمان المصرفي ،صعوبةتوفير الضمانات البنكية والتي تتراوح بين ضهمانات شخصهية أو

عقاراتصعوبة الحصول على قروضطويلة األجل كون البنوك العاملة تجارية وال تقدم في
3

األغلهب سهوى تسههيالت اسهتهالكية ،نهدرة مصهادرالتمويهل األخهرى وعهدم تهوفر التمويهل

االستثماري من البنوك األجنبية

ت -المعوقاتالقانونيةلالستثمارالخارجيفيقطاعغهزةبسهببتقهادمالتشهريعاتالفلسهطينية

وعدممواكبتهالمتطلباتاالستثمارالخارجيتعطلتطبيهقاألحكهامالقانونيهة،عهدمكفهاءة

قههانونتشههجيعاالسههتثمارالفلسههطينيس هواءفههيالضههماناتالمقدمههةللمسههتثمرالخههارجيأو
الحوافز.

ث -ارتفاعتكاليفاالستثماروالتشهغيلفهيقطهاعغهزةوههذاعائهدإلهىارتفهاعاألجهور،ارتفهاع

التكاليفالثابتةوالتشغيلية،ارتفاعتكاليفالتأسيسوتكاليفالنقل.ربماتكاليفاالستثمار

ف ههيفلس ههطينمرتفع ههةمقارن ههةب ههدولالجه هوارمث ههلاألردنومص ههرولكنه ههامنخفضه هةمقارن ههة
بإسرائيل.

الدراسات العربية :

أ-

العربية".

حسررين االسرررج " )2111(,االسررتثمارات العربيررة البينيررة واشرركالية البطالررة فرري الرردول

هههدفتالد ارسههةإلههىتحديههددوراالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةفههيالتشههغيلفههيالههدولالعربيههةوذلههكمههن
خههاللالتعههرفعلههىتطههورهههذهاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةوأهميتهههابالنسههبةإلههىالههدولالعربيههة،وأهههم

التحدياتالتيتواجهتنميتهاحتىالعام.0222

وتوصههلتإلههىأنالمشههروعاتواالسههتثماراتالعربيههةالمشههتركةعمومهاًالتأخههذكههلمههداهاالتكههامليلههذا
فإنهاتحتاجلتحقيقأكبرقدرمنالترابطوالتشابكبينفروعالنشاطالمختلفةفياالقتصهاداتالعربيهة.
وأنتنطل ههقم ههنرؤي ههةمس ههتقبليةللمنطق ههةالعربي ههةوالع ههالمبم ههايحق ههقأكب ههرق ههدرم ههناالتس ههاقويتالف ههى

االزدواجيهةعلههىالصهعيدالعربههي،وبمهايولههدأكبههرقهدرمههنعالقهاتالتشههابكوالتهرابطاألماميههةوالخلفيههة
فيمابيناألقطارالعربية.



ب-

سليمان بلعور ( " )2111دور االستثمار البينية في التنمية الصناعية العربية"

وهههدفتالد ارسههةإلههى:تبيههانأهميههةدوراالسههتثمارالبينيههةفههيالتنميههةالصههناعيةالعربيههةفههيالفتههرة

0222-2997م ههنخ ههاللالعناص ههرالتالي ههة:واقهههعالقط ههاعالص ههناعيوالتنمي ههةالص ههناعيةالعربيهههة،
واالستثماراتالبينيةوأهميتهافيالتنميةالصناعيةالعربية.توصلتالدراسةإلىمايلي:
-2
-0

إناالقتصههادياتتشههتركفههيجميعهههافههيوجههودانح ارفههاتهيكليههة،واليمكههنإحههداثتعههديالت
هيكليةعلىمستوىاالقتصادياتالعربيةخارجإطارتنميةعربيةشاملة.

ضعفالسياساتالتنميةالصناعيةفياالقطارالعربيةفيمستوىأداءالقطاعالصناعي.
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-5

تستطيعاالستثماراتالبينيةفيخدمةالتنميةالصناعيةمنخاللضخمزيدمناالستثمارات
إل ههىدولالعج ههزبش ههرطانتك ههوناالس ههتثماراتالبيني ههةالعربي ههةذاتأث ههرتنم ههويوت ههؤديإل ههى
الترابطالعضوياالنتاجيوالتسويقيبينالبلدانالعربية،ويجسدتنميةصناعيةعربيهةشهاملة

العربية.
ت-

المعهد العربي للتخطيط بالكويت ( " )2119االستثمارات البينية العربية "

ههدفتالد ارسههةإلههىتنههاولاتجاهههاتاالسههتثماراتالبينيههةالعربيههة ،وتفسههيراالسههتثماراتالبينيههةاألجنبيههة،

وخصائصهاالهيكليةواالقتصاديةللدولالعربيةوتمبنهاءالنمهوذجالجاذبيهةالتقليهدي،مهنخهاللتجميهع
بيانههاتسههنويةحههولتههدفقاتاالسههتثماراتالبينيههةالعربيههةلجملههةواسههعةمههنالمتغي هراتالتفسههيريةخههالل

الفترة0227-2998ل22دولةمستقبلةو27دولةمرسلةلالستثمار.
وتوصلتالدراسةإلىمايلي -:



بههالرغممههنارتفههاعالتههدفقاتالبينيههةالعربيههةفأنهههاال ازلههتتشههكلفقههطثلههثتههدفقاتاالسههتثمار
األجنبههيالمباشههر،باإلضههافةإلههىتوجههههنحههوقطاعههاتذاتعائههدمرتفههع ومخههاطرةأقههلمثههل

هياحةوالعقههاروالخههدماتوتشههكلالز ارعههةوالصههناعةأقههلمههنثلههثاالسههتثمارات

قطاعههاتالسه
البينيةالعربية.


مؤشههرحريههةاالسههتثمارالمههأخوذمههنمؤشههرالحريههةاالقتصههاديةيعكههسانللههدولالعربيههةبيئههة

ث-

خراد حسررين (  " )2118دور االسررتثمار العربري البينرري واالسررتثمارات ابجنبيرة المباشررر فرري

استثماريةمتشددة،وترتفعالقيودفيكلمنقطرواالماراتوالسعوديةولبنانوتونسوسوريا

زياد العمل"

تهههدفهههذهالد ارسههةإلههىتحديههدإطههارعههاملكيفيههةاالسههتفادةمههناالسههتثماراألجنبههيالمباشههروالعربههي
البينيفيخلقفرصعملبالمنطقةالعربية،بالرغممنالزيادةالملحوظةفيمعدلنمهواالقتصهاديات
العربيةإالآنمعدالتالبطالةفهيالعهالمالعربهيههياألعلهىواألسهوأفهيالعهالم،وتشهكلقضهيةزيهادة

فرصالعملوالتشغيلأكبرالتحدياتالتنمويةالتيتواجههالهدولالعربيهةنظهرالزيهادةقهوةالعمهلالعربيهة
بمعدالتأعلىعنمثيالتهابأقهاليمالعهالماألخهرى،ممهايتطلهبإيجهادحلهولفعالهةلمشهكلةالبطالهةفهي

الدولالعربية،لتوفيرفرصعملللداخلينالجددفيسوقالعملوالذييقدرعددهمبحوالي4ماليين

شخصسنويا.

وتوصلتالدراسةإلىأناالستثماراتالعربيهةالبينيهةالفعليهةنمهتنمهواًبهينعهامي0222و0223
بنسبة،%22.2حيثارتفعهتمهن22.5مليهارإلهى22.2مليهاردوالر.كمهاأنقطهاعالخهدمات

أصههبحمههنالقطاعههاتالرئيسههيةالجاذبههةلالسههتثماراألجنبههيالمباشههرفههيعههددكبيههرمههنالههدولالعربيههة
وخاصةاالتصاالتوالسياحةفيكلمنمصر،والمغرب،والجزائروتونس.
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ج-

محمود عبد الفضيل ( " )2117بنية واتجاهات االستثمارات العربية البينية "

وهدفتالدراسةإلىمعرفةدوراالستثماراتالعربيةالبينيهةوأداءههافهيخلهقهياكهلإنتاجيهةواقتصهادية
تكاملية،وتحديدالقطاعاتالمسهتفيدةتعهانياالقتصهاداتالعربيهةمهنضهعفالهياكهلاإلنتاجيهةوتشهابه
فروعالنشاطاالقتصاديفيمابينها،األمرالذيينعكسبالشكعلىضعفالمبادالتالتجارية،على

عكههستجربههة"السههوقاألوروبيههةالمشههتركة"التههياسهتندتفيهههاالمبههادالتالتجاريههةعلههىهياكههلإنتاجيههة
ناضههجةومتكاملههة.وبلههغالرصههيدالتراكمههيلالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةالخاصههةخههاللعش هرينعام هاً
الممتدةبينعامي،0224-2982نحو53ملياردوالر،أيبمعدلتهدفقسهنوي5.2مليهاراتدوالر

فيالمتوسطوتوصلتالدراسة-:


إناالسههتثماراتالعينيههةالتههيتضههافإلههىالطاقههاتاإلنتاجيههة(،وليسههت"الماليههة")تعتبههربمثابههة

محههركلعمليههةالتنميههةالغربيههة.إذامههاأحسههنالتوزيههعالقطههاعيلتلههكاالسههتثماراتالبينيههةعبههر
األقطههارالعربيههة .ويسههتحوذقطههاعالخههدماتعلههىنحههو%84مههنجملههةالتههدفقاتاالسههتثمارية

البينيةويليههقطهاعالصهناعةالهذييأخهذنسهبة%3ثهماألنشهطةاألخهرىبنسهبة%9فهيالعهام
،0222ويرجهعاسههتحواذقطههاعالخههدماتعلههىنصههيباألسههدمههنتههدفقاتاالسههتثماراتالعربيههة
البينيههة،إلههىحجههماالسههتثماراتالكبي هرةفههيقطاعههاتاالتصههاالتوالخههدماتالماليههةوالسههياحة.

باإلضافةإلىاالستثماراتفيالقطاعالعقاري.

ح -بجاو (" )2112االستثمارات العربية البينيرة ودورهرا فري تحقيرق التكامرل االقتصرادي العربري"

هدفتالدراسةإلىمعرفةالخطواتالفعليةالتياتخذتهاالدولالعربيةلتحقيهقالتكامهلاالقتصهاديعهن
طريههقدعههماالسههتثمارالعربههيالبينههي،واقتصههرتالد ارسههةعلههىاالسههتثماراتالمباش هرةفههيجميههعالههدول
العربيةماعداالصومالوجيبوتيوجزرالقمرخاللالفترة.0224-2992

وتوصلتالدراسةإلىمايلي-:


قطعت الدول العربية شوطاً فهي وضهع تشهريعات وقهوانين تحفهز المسهتثمرالعربهي واألجنبهيعلهى
القيهام باالسهتثمار فيهها ،ولكهنههذهاالمتيهازات المتعلقهة باالسهتثمار المقدمهة مهن طهرف الهدول

العربيهة ،منافسهة أكثهر منهها متكاملهة ،وذلهك بسهبب محاولهة كهل بلهد جلهب أكبهر قهدر ممكهن مهن
االستثمارات إليه.



أن المؤسسهة العربيهة لضهمان االسهتثمارتعمهل جاههدة علهى تهوفير الضهمانات الالزمهةللمسهتثمر
العربهي واألجنبهي،إن تفعيهل واصهالح مؤسسهات العمهل االقتصهادي العربهي المشهترك كالمؤسسهة
العربية لضمان لتساهم في إحياء مشروعات التكامل االقتصادي.

خ -تشرراوم فرراروق ( " )2114االسررتثمارات العربيررة  :واقعهررا وافاقهررا فرري ظررل النظررام العررالمي


الجديرررد" وه ههدفتالد ارس ههةإل ههىالتع ههرفعل ههىواق ههعاالس ههتثماراتالعربي ههة–العربي ههةم ههنحي ههثحجمه هها
واتجاهاتهههاوأهميتهههااالقتصههاديةواالجتماعيههةوالسياسههية،وكههذلكمعرفههةوأسههاليبجههذبهاوتوطينهههافههي
9

الوطنالعربي،واعتمدتالمنهجالوصفيوالكميالعام،وذلكباالعتمادعلىواقعالبياناتحتهىعهام

0225والصادرةعنالمؤسساتاالقتصاديةوالماليةواالستثماريةوغيرها.
وتوصلتالدراسةالى-:


نسبةاالموالالمستثمرةفيداخلالوطنالعربيإلىخارجالهوطنالعربهيههي23:2أيكهل
دوالريستثمرفيالوطنالعربييقابله23دوالرفيالخارج.

 .2منأهممعوقاتوالعواملالتيتقفحائالًأمامطموحاتالعربيةفيتدفقوجذبوتهوطين
أرسالمههالالعربههيفههياالقطههارالعربيههة،أهمه هامعوقههاتتش هريعيةوقانونيههةوماليههةوغيههاب
الثق ههةف ههيالمن ههاخاالس ههتثماريالس ههائدف ههيالمنطق ههةالعربي ههةمم ههاأدىإل ههىه ههروبرؤوس

االموالالعربيةللخارج.

 .0المعوقاتالسياسيةحيهثنجهدهارهنهاًللتقلبهاتالسياسهيةالتهيتصهيبالعالقهاتالعربيهة-
العربية.

 .3الدراسات االجنبية :

أ)2111 ) Stan Lee Shun Pinn, and others -
Empirical Analysis of Employment and Foreign Direct Investment in Malaysia

1

وقدهدفت إلىدراسةالعالقةبينالعمالةواالستثماراألجنبيالمباشر()FDIفيماليزيا.حيثيلعب
االستثماراألجنبيالمباشردورارئيسيافيالتنميةاالقتصاديةفيماليزيا.ويتطرقالباحثونالىسهؤال

ه ههلت ههدفقاالس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههريس ههاهمف ههيزي ههادةف ههرصالعم ههلف ههيال ههبالد.حي ههثيمك ههنأن

االسههتثماراألجنبههيالمباشههريههؤديالههىزيههادةفههرصالعمههلمباشهرةمههنخههاللإنشههاءشههركاتجديههدةأو
غيههرمباشههرمههنخههاللتحفيههزالعمههلفههيالمرحلههةتوزيههعاإلنتههاج.واسههتخدمالباحههثلنمههوذجالتكامههل

المشتركالبياناتتمتد2972حتي0227


,





1

Stan Lee Shun Pinn, and etc.2011, Empirical Analysis of Employment and Foreign Direct Investment in
Malaysia: An ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration, Advances in Management & Applied
Economics, vol.1, no.3, 2011, 77-91
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وتوصلتالدراسةإلى-:


هنهاكسهببيةبهينتهدفقاالسهتثماراألجنبهيالمباشهروزيهادةفهرصالعمهلويمتهدمهناالسههتثمار

األجنبيالمباشرإلىالعمل.


اليوجدعالقةالتكاملالمشتركبينالعمالةواالستثماراألجنبيالمباشرعلىالمدىالطويل.

ب -دراسررة  1(2009 ) Abdmoulah, Laabasبعن روان Determinants of Arab
"Intraregional Foreign Direct Investments

هههدفتالد ارسههةإلههىفهههممحههدداتالتههدفقاتاالسههتثماريةالعربيههةالبينيههةالمت ازيههدةج هراءارتفههاعالف هوائض
النفطي ههةف ههي51دول ههةعربي ههةللفته هرة()1111-5991وت ههمتط ههويرنم ههوذجقياس ههيلجاذبي ههةالمن ههاخ
االستثماري.

بيئة االستثمار

X

 DUM

متغير وهمي

وتوصلتالدراسةإلى-:


إنمتغيهراتالنمههوذجتفسههرجهزءاًبسههيطاًمههنالتغيهراتفههيالتههدفقاتاالسهتثماريةالعربيههةالبينيههة



حريههةالبيئههةاالسههتثماريةتزي ههدمههنتههدفقاتاالسههتثمارب ههالرغممههنأنمتغي هراتبهههذهالت ههدفقات

وترتفعقوةتفسيرالنموذجبشدةعندمايأخذبعيناالعتبارعدمتجانسهذهالتدفقات.

الحريةاالقتصاديةمرتبطةسلباً.


نوعيةالبنيةالتحتيةترتبطسلباًبتدفقاتاالستثمارية،وذلكلتوجههههذهالتهدفقاتاالسهتثمارية
لتطويرقطاعاتالبنيةالتحتية

ت)2119),Rizvi,Nishat -
Employment

on

2

Investment

Direct

Foreign

of

Impact

(The

Opportunities: Panel Data Analysis Empirical Evidence from Pakistan,

)India and China

هدفتالدراسةإلىإجراءدراسةقياسيةتهدفلمعرفةهلهنهاكأثهرلالسهتثماراألجنبهيالمباشهرعلهى
خلقفرصعملفيثالثةدولهيالصينوالهندوالباكستان،واستخدمالباحثانثالثةمتغيهرات(أي

العمالههة،واالسههتثماراألجنبههيالمباشههروالنههاتجالمحلههياإلجمههاليفههيشههكلالنمههو).واسههتخدمالباحثههان

1

Laabas, Belkacem ,Abdmoulah, Walid Determinants of Arab Intraregional Foreign Direct Investments, The
Arab Planning Institute, Safat. Kuwait, 2009
2
Rizvi, Syed Zia Abbas ,Nishat., Mohammad (2009) The Impact of Foreign Direct Investment on
Employment Opportunities: Panel Data Analysis. Empirical Evidence from Pakistan, India and China,
Institute of Business Management (IoBM)Main Ibrahim Haidri Road, Korangi Kreek, Karachi
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بيان ههاتله ههذهال ههدولم ههنس ههنة0228-2982وت ههماس ههتخداماختب ههارج ههذرالوح ههدةلمعرف ههةترتي ههب

التكامل،ومنهجالتكاملالمشترك.

وتوصلتالدراسةإلى -:



أنمرونةنموالعمالةفيالمتوسطفيالدولالثالثمنخفضةللغاية

أنتأثيرالعمالةاالستثماراألجنبيالمباشرقدتختلفمنصناعةإلىأخرى.

ثNunnenkamp, Bremont, and Waldkirch (2007) -

1

“”,FDI in Mexico: An Empirical Assessment of Employment Effects
وه ههدفتالد ارس ههةإل ههىتقي ههيماالث ههارالتجريبي ههةللتوظي ههفبفع ههلاالس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههرف ههيدول ههة
المكسههيكوهههليسههتطيعخلههقفههرصعمههلفههيدولههةتمتههازببطالههةمرتفعههةفههيالفت هرةمههن(-2994

،)0223واستخدمالباحثنموذجقياسيحيهتضهمعهدةصهناعاتمهايقهارب022صهناعةوالنمهوذج
التالييعبرعنمعادلةفيالمدىالقصير.

n it = ρn it −1 + α1w it + α 2 w it −1 + α3 yit + α 4 yit −1 + λ t + μ i
+ vit

;t = 1,2,...,T i = 1,2,...,N

 اللوغاريتمالطبيعيألجماليالتوظيففيالصناعة  iفيالزمنn it= t
 اللوغاريتمالطبيعيلألجرالحقيقي =  wit

 اللوغاريتمالطبيعيألجماليالناتجللصناعة  iفيالزمن yit=t
وتوصلتالدراسةإلى-:


أناالستثماراألجنبيالمباشرلديهاإيجابيةبشكلكبيرعلىالعمالهة،وخاصهةفهيالصهناعة
التحويلية،علىالرغممنتأثيرمتواضعمنالناحيةالكميةعلىالعمالةالمهارةفهيالمكسهيك

علىالنقيضمنالرأيالسائدعلىنطاقواسع.


قههديكههونمههنالسههابقألوانهههاسههتخالصاسههتنتاجاتسياسههيةقويههةمههنهههذاالتحليههل،ألنآثههار
العمالةاالستثماراألجنبيالمباشرالتعتمدفقطعلىخصائصالصناعات،ولكنأيضاعلى

المص ههادرالت ههيت ههأتيمنه ههااالس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههر.وتوص ههيالد ارس ههةإجه هراءمزي ههدم ههن

البحوث.

1

Nunnenkamp, Bremont, and Waldkirch (2007), “FDI in Mexico: An Empirical Assessment of
Employment Effects,” Kiel Working Paper No. 1328.
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ج -د ارسة )2006( Jenkins

1

" Viet Nam

بعنوانGlobalization, FDI and employment in :

هدفت الدراسة إلرى د ارسهةتهأثيراالسهتثماراألجنبهيالمباشهرعلهىالعمالهةفهيجمهوريهةفيتنهامالشهعبية
حيثاستقبلتهدفقاتكبيهرةلهرأسالمهالاألجنبهيفهي2992بعهدتفكهكالمنظومهةاالشهتراكيةوأصهبحت
هذهالدولةمندولاالقتصادياتالمتحولةكجزءمناندماجهاالمتزايدمعاالقتصهادالعهالمي.وانهدفعت

الشركاتاألجنبيةفيالناتجالصناعيوالصادرات،استخدمالباحثالمنهجالوصهفيالتحليلهيلبيانهات

منعام0222-2992وبنىنموذجقياسي.وتوصلتلنتائجالتالية-:

 علىالرغممنالنموالسريعلالستثماراألجنبيالمباشرفيفيتنامفقداسهتفادتالشهركاتاألجنبهي
فيالناتجالصناعيوالصادرات.

 كانتفرصالعملالمباشرةمحدودةللغاية.معظمقوةالعملفيفيتناماليزالفيالقطاعالزراعي
والخه ههدمات،وذلهههكبسهههبببحه ههثاالسهههتثماراألجنبه ههيالمباشه ههرعه ههنالص ههناعاتكثيف ههةالعمالهههةلزيه ههادة

اإلنتاجيةالعاليةوالقيمةالمضافة.

ح-

)C. Li-Wei and L. He, ( 2006

2

"" Empirical Investigation of FDI Impact on China's Employment

هدفتالد ارسهةإلهىاستكشهافأثهراالسهتثماراألجنبهيالمباشهرالوافهدالهذييلعهبدو اًرهامهاًفهيالتنميهة
االقتصاديةللصينمعنموحجمالعمالة.واسهتخدمالباحهثمهنهجالتكامهلالمشهتركوتصهحيحالخطهأ،
واختباراتالسببيةجرانجرلبياناتسنويةمنعام2984إلىعام.0224

وتوصلتلنتائجالتالية-:


أناالس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههراله هواردل هههت ههأثيرإيج ههابيوذاتدالله هةإحص ههائيةعل ههىالعمال ههة



أنتحفيزاالستثماراألجنبيالمباشهرفهيالنمهواالقتصهاديأصهبحمهنالعوامهلالرئيسهيةالتهي



اختبارجرانجرالسهببيةيكشهفعهنأنالعالقهةالسهببيةبهيناالسهتثماراألجنبهيالمباشهرالوافهد

الصينيةفيالمدىالقصيروالطويل.
تؤثرعلىالعمالةفيالصين.
والعمالةالصينية.

1

Jenkins, Rhys (2006). Globalization, FDI and Employment in Viet Nam.
Transnational -Corporations 15 (1): 115-142.
2

C. Li-Wei and L. He, Empirical investigation of FDI impact on China’s employment, Proceedings of
International Conference on Management Science and Engineering, (2006), 1123-1127
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التعقيب على الدراسات السابقة

لتحقيههقأهههدافوأغ هراضالد ارسههةقههامالباحههثبجمههعالعديههدمههنالد ارسههاتالسههابقةالمحليههةوالعربيههة
واالجنبيههةبعههدد23د ارسههةسههابقة،وتنوعههتتلههكالد ارسههاتمههابههين5د ارسههاتمههنالبيئههةالمحليههةو7

د ارسههاتمههنالبيئههةالعربيههةو3د ارسههاتمههنالبيئههةاالجنبيههة،حيههثتعتبههرالد ارسههةاسههتكماالللد ارس هات
السه ههابقةالته ههيتناوله ههتموضه ههوعدوراالسه ههتثماراتالعربيه ههةالبينيه ههةفه ههياله ههدولالعربيه ههة،وهه ههيمنفه ههردة
ومتخصصههةفههيتحديههدطبيعههةالعالقههةبههينحجههماالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةوأس هواقالعمههلالعربههي

كدراسةقياسهية،وركهزتد ارسهةد.نسهيمأبوجهامععلهىمفههومودوافهعاالسهتثماراالجنبهيالمباشهروعلهى
حجمالتراجعفيهداخلدولالربيهعالعربهي،واظههارالقطاعهاتالرئيسهيةالتهيتوجههاليههااالسهتثمارات
االجنبيههةفههيالقطاعههاتالعربيههة،كمههاركههزتد ارسههة ارئههدةالههدودةعلههىإلقههاءالضههوءعلههىقههانونوأنظمههة
تشههجيعاالسههتثمار،ومههايعتريهههامههنن هواقصوانتقههادات،والتعههرفعلههىطبيعههةالعالقههةبههينالمتغي هرات
االقتصاديةوالسياسيةواالستثماراألجنبيالمباشروغيرالمباشهرفهيالضهفةالغربيهةوقطهاعغهزة،كمها

وركزتدراسةد.خليلالنمروطيود.ماجدالفراعلىالتعهرفعلهىأسهبابضهعفاالسهتثمارالخهارجي
فيقطاعغزةوتحليلالواقعاالقتصاديالفلسطينيبشهكلعهاموفهيقطهاعغهزةبشهكلخهاص،وتحليهل

المنههاخاالسههتثماريفههيقطههاعغ هزةوالتعههرفعلههىحجههماالسههتثمارالخههارجيومعوقاتههه،وركههزتد ارسههة
حس ههنالع ههرجود ارس ههةخال ههدحس ههينعل ههىدوراالس ههتثماراتالعربي ههةالبيني ههةوكيفي ههةاالس ههتفادةمنه ههاف ههي
التشغيلوخلقفرصعملفيالهوطنالعربهي،كمهاركهزتد ارسهةمحمهودعبهدالفضهيلود ارسهةفهاروق
تشاومعلىالتعرفعلىواقعاالستثماراتالعربيةالبينيةواتجاهاتههاواهميتههااالقتصهاديةواالجتماعيهة

والسياسههية،وكههذلكركههزتد ارسههةسههليمانبلعههورعلههىاهميههةاالس هتثماراتالعربيههةالبينيههةفههيالتنميههة
الصههناعيةمههنخههاللالتعههرفعلههىواقههعالقطههاعالصههناعيوأهميتهههفههيالتنميههةالصههناعية،وركههزت

دراسةسهامبجهاوةعلهىمهدىتحقيهقالتكامهلاالقتصهاديالعربهيعهنطريهقدعهماالسهتثماراتالعربيهة

البينية،كماركزتكالمنNunnenkamp, Bremont, , Rizvi,Nishat،Stan Lee Shun Pinn

Jenkins،and Waldkirchعلىدراسةالعالقةوتاثيراالستثماراالجنبيالمباشرعلىالعمالهةمهن
خههاللخلههقفههرصعمههلفههيدولالحالههةالتههيتههمد ارسههتهاوتههاثيرهعلههىمعههدالتالبطالههةوركههزتد ارسههة

Abdmoulah , Laabas

علهىمعرفهةالمحهدداتلتهدفقاتاالسهتثماراتالعربيهةالبينيهةفهيظهل

وجودفوائضماليةفي51دولةعربية.
ومنخاللذلكنجدأن-:

-2

استفادتالدراسةمنتجاربالدراساتالسابقةفيتحديدالنموذجالقياسيالمناسبلتمثيلدور

االس ههتثماراتالعربي ههةالبيني ههةف ههيأسه هواقالعم ههلالعربي ههةم ههنحي ههثنم ههوذجالعالق ههةالس ههببية،
باإلضافةإلىمعرفةالطرقاإلحصائيةالمستخدمةفيعمليةالتقدير.
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-0

تشههابهتالد ارسههةالحاليههةمههعالد ارسههاتالسههابقةبأنهههاتظهههرالتطههورالتههاريخيواإلطههارالنظههري

منحيهثاالسهتثماراتالعربيهةالبينيهةمثهلد ارسهةالمعههدالعربهيللتخطهيطبالكويهت(،)0229
رسههة،Stan Lee Shun Pinnود ارسههة, Rizvi,Nishat
د ارسههةعبههدالفضههيل(،)0227ود ا

-5

ودراسة ،Nunnenkamp, Bremont, and Waldkirch,ودراسة .Jenkins

تختلفالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةوخاصةالعربيهةمنههاالتهيتناولهتههذاالموضهوع

فيأنهااسهتخدمتنمهوذجقياسهيإحصهائيمكهونمهندالتهيناألولهىتخهصدوراالسهتثمارات

العربيةالبينيةفيالبطالةوالدالةالثانيةتخصدورالبطالةفياالستثماراتالعربيةالبينية،إذ
نجدانالدراساتالعربيةتنازلتعنالنماذجالقياسيةواقتصرتدراستهمالعمليةعلىالمهنهج

-4

التحليليبدوننموذجقياسي.

ومايميزالدراسةالحاليةعنبعضالدراساتالسابقةوخاصةالدراساتالعربيةاستخدمهافي
الجانباإلحصائيأسلوبتحليلالسالسلالزمنيةللفترةمابين1155-5991

بناء على ما سبق  ,يتضح أن هناك عناصر التقاء وعناصر اختالف بين الدراسات السرابقة

من حيث المفاهيم والمتغيرات المرتبطة باالستثمارات العربية البينية والبطالة.
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لفصل الول :
الستثمار يف لنظ

القتصاد

 مقدمة
 أوال  :مفهوم االستثمار
 ثانياً  :أنواع االستثمار
 ثالثاً  :أهداف ودوافع وحمفزات االستثمار
 رابعاًًً  :جدوى االستثمارات األجنبية على الدولة املضيفة وأهميه
 خامساً  :حمددات االستثمار واالستثمار األجنيب املباشر.
 سادساً  :دوافع الشركات اخلاصة باالستثمارات األجنبية
 سابعاً  :االستثمار يف الفكر االقتصادي

المقدمة :

يعتبرمعدلاالدخارحجرالزاويةأليةخطةتنموية،فكلماكهانههذاالمعهدلمرتفعهاً،كلمهاأمكهن

تحقيههقمعههدلالنمههوالمسههتهدف،والعكههسصههحيح.ولههذلك،فههإنقضههيةتنميههةاالدخههارتعههدمههنأهههم

قضاياالنمووالتنميةالتييجبأنتنالقد اًركبي اًرمناألهمية.

والدخلالمتاحيتأثرارتفاعاوانخفاضابنسباالقتطاعاتمنالدخولالمكتسبة .وتتميزالدول

الناميةبانخفاضالدخلالمتاحوارتفاعالميلالحديلالستهالك،حيثنجدغالبيةسكانهذهالدول
يندرجون ضمن أصحاب الدخول الضعيفة ،لذلك فإن أغلب الدول النامية تتميز بميل مرتفع

لالستهالك،أيأنأغلبالدخولتتجهإلىلإلنفاقاالستهالكيممايجعلمستوىاالدخارالعائلي

منخفض،والناالدخارفيالنهايةسيتحولالىاستثمارفإذاأخذنابعيناالعتبارأنأيزيادةأولية
فياالستثمارسوفتؤديإلىزياداتفيالدخلبقيمةمضاعفاالستثمار،كما يوفر فوائض مالية

للحكومةولألفراد يتم عادة إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم مما يؤدي إلى زيادة القدرة االستيعابية

لالقتصاد الوطني وتوسيع االستهالك واالدخار وتحسين مستوى معيشة المواطن .لذلك ال بد من

تحسينمناخ االستثمار وازالة كافة العوائق وتبسيط اإلجراءات إلى جانب المزاياواإلعفاءات التي

تؤدي إلى جذب مزيد من االستثمارات ،و ال بد أن يكون تحسين مناخوجذباالستثمار أحد أهم
أهداف برامج اإلصالح االقتصادي،مما يعني الحفاظ على االستثماراتالقائمة وجذب المزيد من
االستثمارات.

كما ويلعب االستثمار األجنبي دو اًر هاماً في عملية التنمية االقتصادية بما يوفره من قيمة

مضافة لالقتصاد الوطني وتشغيل للعمالة الوطنية في مختلف المجاالت فضالً عن جذب

االستثمارات الخارجية لتوظيفها في الداخل مما يساعد على دعم القدرات التنافسية للمؤسسات
المحلية .ويسد الفجوة في الموارد واإلمكانيات التي قد ال تتوافر في الدولة ،او يم ّكنها من توجيه
المواردلجوانبأخرى.انلالستثماراألجنبيصورمتعددةفإماأنيكونمباش اًرفيمشاريعطويلة
األجلأوفياألوراقالماليةأوالقروضوالتسهيالتاالئتمانية(غيرمباشر).وفيضوءاتجاهات
العولمة وما يصاحبها من مظاهر تمثلت في تحرير التجارة وقيام منظمة التجارة العالمية وتحرير

الخدماتالماليةوحريةانتقالرؤوساألموالوسعيالدوللتوفيرمناخمناسبلالستثمارالعالمي.

وسعتالدولالعربيةمنذبدايةعهداستقاللهاإلىإقامةعالقاتاقتصاديةمتميزةفيمابينها،

تعكسعمقالروابطالعربيةالقائمةفيمابينها.وكانالتعاوناالقتصادييمثلالشكلاألولالذي
تبنتهالدولالعربيةلتجسيدخصوصيةعالقاتهااالقتصاديةوضمنتهميثاقتأسيسهاوكافةاالتفاقات
االقتصاديةالمتعددةاألطرافالمعقودةفيمابينهاتحتإطارجامعةالدولالعربية.اتخذتكافة

االتفاقيات والمعاهدات االقتصادية المبرمة في إطار الجامعة العربية  ،منذ تأسيسها عام 2942

نمطالتعاوناالقتصاديلخدمةالمصالحالسياسيةللدولالعربيةفيبناءهويتهاالسياسيةالوطنية
11

والحفاظ على استقاللها الوطني وتأكيد مبدأ السيادة الوطنية الذي حكم العالقات االقتصادية بين

الدولالعربيةفيإطارالجامعةالعربية.


أوال :مفهوم االستثمار:

االستثمار في اللغة  :أتتمنمصدراستثمر،يستثمر،وهوالطلببمعنىطلباالستثمارواصله
منالثمر.

أما االستثمار في االصطالح  :فيقصدبهاستخداماألموالفياإلنتاجإمامباشرةبشراءالماكينات
واالالتوالمواداألولية،وامابطريقةغيرمباشرةكشراءاألسهموالسندات1.

يعرفاالستثماربمعناهاالقتصاديبأنهعمليةاقتصاديةمدروسةمنقبلشخصطبيعي

أوقانونيتقومعلىأسسأوقواعدعمليةأوعقالنيةبموجبهايجريتوجيهأصولماديةأومالية

أو بشرية ومعلوماتية نحو تحقيق عوائد اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية في المستقبل
للحصول على تدفقات مستمرة عادة تضمن قيم تتجاوز القيم الحقيقية الحالية لألصول الرأسمالية

"المطلوبة" وفي ظروف تتسم باألمان والتأكد قدر المستطاع مع عدم استبعاد هامش مقبول

للمخاطر2.

ولتسليط الضوء على المعنى االقتصادي لالستثمار  فإن الباحث اعتمد تعريف صندوق


النقد العربي ألنهيشتملفيمكوناتهالتغيرفيالمخزونبجانبالتراكمالرأسمالي:

"هو إجمالي تكوين رأس المال الثابت زائدا التغير في المخزون حيث إجمالي تكوين رأس المال
الثابت يعتبر اإلنفاق على حيازة السلع الرأسمالية الجديدة واإلضافات والتجديدات زائدا التحسينات

التيتجريعلىالسلعالرأسماليةالقائمةزائداقيمةأعمالالبناءتحتاإلنشاءوالتغيرفيالمخزون
هو صافي التغيرفيكميةالمخزونمن الموارداألولية والبضائعتامة الصنعوغير تامة الصنع

الموجودةبالمخازنأوأماكنالعملنهايةالعام"3.

ثاني ا :أنواع االستثمار وأدوات :

تصنفاالستثماراتحسبمجاالتهامنزاويامتعددة ومختلفةومنأهمهذهالتصنيفاتنوعان

أهمها:


1

قاسم نايف علوان ,إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق ,عمان :دار الثقافة للنشر  ,1119ص.19
2
هوشيار معروف ,االستثمارات واألسواق المالية,عمان:دار صفاء للنشر ,1119 ,ص.51
 اعتمد الباحث هذا التعريف بالذات ليتم استقاء البيانات من التقرير العربي الموحد كونها تعتمد مكونات هذا التعريف.
3
صندوق النقد العربي ,التقرير االقتصادي العربي الموحد ,1155 ,ص.165
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 -1المعيار الجغرافي لمجاالت االستثمار:

يمكنتبويباالستثماراتمنالزاويةالجغرافيةإلينوعينهما-:

أ -االستثمارات المحلية:

هيجميعالفرصالمتاحةلالستثمارفيالسوقالمحلية،بغضالنظر

عن نوع األداة االستثماريةالمستخدمة سواء كانت أوراق مالية أو عقارات أو ذهب أو مشروعات

تجارية...........الخ1.ولهذهاالستثماراتعدةإشكالوأنواع-:

 االستثمارفيتكوينرأسالمالالثابتسواءرأسالمالالثابتالذييساهمبصورةمباشرةفيزيادة
الطاقةاإلنتاجيةلالقتصادالقوميمثلتأسيسالمشاريعالصناعيةوالزراعيةأوالذييساهمبصورة
غيرمباشرةفيتفعيلوتعزيزالقدرةاإلنتاجيةفيجميعالقطاعاتاإلنتاجيةمثلالطرقوالجسور

والهياكلاالرتكازيةاألخرىوكذلكاالستثمارفيرأسالمالالثابتالذياليساهمبشكلمباشرأو

غيرمباشرفيزيادةالطاقةاإلنتاجيةمثلالمتاحفوالتماثيلوالنصبالتذكارية2.

 االستثمارفيتكوينالمخزونالسلعيحيثأنهذااالستثماراليؤدياليزيادةالطاقةاإلنتاجية
ويعمل هذا االستثمار علي تكوين مخزون سلعي لتسهيل عملية اإلنتاج للشركات الصناعية

والخدميةومنثمالقيامبعميلةالبيعلتأميناالستم ارريةدونتوقف.

 االستثمار في فائض التصدير الذي يمثل صافي قيمة السلع والخدمات الناجمة عن التعامل مع
االقتصادالخارجي.

 االستثمارفياألوراقالماليةبمختلفأنواعهاسواءأسهمأوسندات.
ب -االستثمارات الخارجية :وهيجميعالفرصاالستثمارية المتاحة فياألسواق األجنبية،3أي
االستثمارخارجالحدوداالقليميهلدولهالمستثمرالمقيممهماكانتطبيعةهذهاالستثماراتفرديةأم

جماعيةأوبصورهمباشرهأوغيرمباشر4.
 -1مزايا االستثمارات الخارجية- :

 إعطاء المستثمر المرونة العالية لتحديد األداة االستثمارية التي يرغب بها وذلك لتعددها
وتنوعهامنحيثالمخاطروالعائدالمتوقع.

 تتيحلهمبدأتوزيعالمخاطرحيثيؤديالتعددالنوعيوالجغرافيألدواتاالستثمارالتقليل
منالمخاطرالمحتملة.

 تتوفر في هذه األسواق قنوات ووسائل اتصاالت حديثة تسهل علي المستثمر سرعة توفر
المعلوماتالكاملةوتوفرلهاألرضيةالمناسبةالتخاذالقراراالستثماري.

1

محمد مطر,إدارة االستثمارات اإلطار النظري والتطبيقات العملية,عمان ,دار وائل للنشر1116,ص.16
2
دريد كامل آل شبيب ,االستثمار والتحليل االستثماري ,األردن :دار اليازوري للنشر,1151,ص71
3
محمد مطر ,مرجع سابق ,ص. 16
4
دريد آل شبيب,مرجع سابق ص71
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 تمكنهمناالستعانةمنخبراتالمتخصصةمنالمحليينوالوسطاءالماليين،واالستفادةمن
آرائهمالختياراألدواتاالستثماريةالمربحة1.

 -2عيوب االستثمارات الخارجية-:

 التأثيرعلياالنتماءالوطنيللمستثمرألنهيبحثعنمصالحهفياالستثمارفيالخارج
بدال من توظيف استثماراته في أرض الوطن وهذا ال يؤدي إلى تحقيق العائد االجتماعي

المحققمناالستثماراتالماليةوالمتمثلفيالقيمةالمضافةللناتجالقومي2.

 ارتفاع درجة المخاطرة الناجمة عن التغير في الظروف السياسية واالجتماعية والقوانين
الضريبيةأوارتفاعمعدالتالتضخم.

 المخاطرالمتعلقةبتغيرالقوهالشرائية لوحدةالنقدوالتيتنشأعنالتغيرفيأسعار صرف
العمالتاألجنبية.

 التاثير السلبي على ميزان المدفوعات من خالل التحويالت الخارجية للمستثمرين االجانب
والمتمثلة في االرباح والفائدة الناتجة عن االستثمار االجنبي المباشر على انخفاض حجم

المدخرات المحلية  ،باعتبار أن المستثمرين األجانب يحصلون على أج ازء من مواردهم
الماليةمنخاللاالقتراضمنالمصارفالتابعةللبلدالمضيفممايؤديالىعجزفي

المواردالمحليةللبلداالم.

3

للشركات متعددة الجنسية أثر سلبي على أسواق العمل فيالدول المضيفة وخاصة تلك
 يكون 
التي تعاني من تفاقم مشكلة البطالة ،إذا ما لجأت إلى توظيف عمالة غير مواطنة لتسيير
الشركات في التغلب على
عملياتها االنتاجية والخدمية في حين يفترض بأن تساعد هذه 

مشكلة البطالة بتشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين العاطلين عن العمل وليس استيراد

الً من ذلك ،مما يمكن أن يؤدي إلى خلق جو من عدم االستقرار
العمالة األجنبية بد 

اإلجتماعيواإلقتصادي عندما ال يتمكن المواطنون العاطلون العمل في هذه الشركات،وبقاء

مشكلة البطالة على حالها بينما نظرائهم من غير المواطنين يحصلون على فرص العمل
بها.

4



 -2المعيار النوعي لمجال االستثمار :

يتمتصنيفاالستثمارالينوعانهمااالستثمارالحقيقي"العيني"واالستثمارالمالي.

1

زياد رمضان,مبادئ االستثمار المالي والحقيقي ,عمان :دار وائل للنشر ,1111,ص.66
2
محمد مطر  ,مرجع سابق,ص11
3
نجيب ,حيدر نعمة ,عبد الوهاب الموسوي  ,االستثمار االجنبي المباشر في محافظات الفرات االوسط ,جامعه الكوفة  ,ص55
4
عميرة ,محمد سعد ,الدور االقتصادي للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية ,مركز البحوث والدراسات ,1155,ص51
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أ-االستثمار


الحقيقي:

يعتبراالستثمارالحقيقيهواإلنفاقعلياألصولاإلنتاجيةأوالسلعاالستثماريةالجديدة

والذي يترتب عليه إنتاج إضافي وفرص عمل إضافية وزيادة في المخزون من الموارد األولية

المختلفة1.

كمايعرفبأنهمجموعاالستثماراتالتيتتمثلفيإنشاءاألصولاإلنتاجيةبهدفتحقيق

الربحأوشراءوتملكاألصولالرأسماليةكاالستثمارفياألراضيوالمصانعوالشركاتاإلنتاجية،
ومشاريع الهياكل االرتكازية   ،وهذا النوع من االستثمار يؤدي الي زيادة حقيقة في الناتج المحلي

اإلجماليوفيتكوينرأسالمالالثابتالوطني2.

ولالستثمارالحقيقيميزةهامةوهيعنصراألمانمعالعلمبأنلهمشاكلتتمثلفيعدم

التجانسمما يؤدياليارتفاعدرجةالمخاطرةوكذلكانخفاضالسيولةالناتجةعنعدموجودأسواق
ثانويةلتداولهذهاألصولوأيضاوجودنفقاتالنقلوالتخزينوالصيانة3.

ب-االستثمار المالي :

وهوعبارة عنتداول األدواتاالئتمانيةوفي مقدمتهااألسهموالسنداتوالذياليترتبعلي

االس تثمارفيهاإضافةجديدةعينيهإليإجمالياالستثمارالعينيبلإنشراءهذهاألسهموالسندات
يمكنإنيسهمفيتمويلاألنشطةاالستثماريةالعينيةالمختلفة.

كمايعرفبأنهمجموعاالستثماراتفياألدواتالماليةالمتاحةلالستثمارفيالسوقالمالي"

األسهم،السندات"واألوراقالماليةاألخرىبهدفاقتنائهالفترةمعينهثمبيعهاعندمايرتفعسعرها

فيالسوقالماليوالحصولعليأرباحإضافيةويتمتداولاالستثماراتالماليةفياألسواقالمالية

التيتتميزبفاعليتهاخاصةإذاكانتهذهاألسواقذاتكفاءةعالية4.

 -3االستثمارات المستقلة واالستثمارات التابعة :

االستثماراتالمستقلةهيالمبادرةالذاتيةالخارجةعنالتأثيراتالسلوكيةلعواملمعينهمثل

الدخل أو الفائدة  .إما االستثمارات التابعة هي عبارة عن مجموعة كبيره من العوامل التي تؤثر
بصورهمباشرهأوغيرمباشرهفيتحديدأنواعواحجامواتجاهاتاالستثمار.
وصنف االقتصادي كينز "

التالية5.-:

"Keynes

االستثمارات المستقلة والتابعة من خالل المعادلة

I= i0+iy-ir

1

ناظم محمد الشمري وآخرون ,االستثمار العيني والمال ,عمان ,دار وائل للنشر5999,ص16
2
دريد آل شبيب ,مرجع سابق,ص11
3
زياد رمضان ,مرجع سابق,ص69
4
ناظم الشمري ,مرجع سابق ,ص16
5
هوشيار معروف,االستثمارات واألسواق المالية,عملن ,دار صفاء للنشر1119,ص16
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حيث-:
=i0استثمارمستقل
=iyاستثمارتابعمتأثربالدخلالقومي
=irاستثمارتابعمتأثربمعدلالفائدة


 -4رأس المال البشري :

يعرفرأسالمالالبشريبأنهالمورداالستراتيجيفيالعمليةاإلنتاجية،أيالموردالذي

يصعبنسخهأوتقليدهمنقبلأيمؤسسةأخرىغيرالتييعملبها.

حيث أصبح سهال على المؤسسات أن تقوم بنسخ تقليد جميع برامج العمل واالالت

والبرمجياتالمستخدمةفيالعمليةاإلنتاجيةفيأيمؤسسةأخرى،باستثناءالعنصرالبشريباعتباره

العنصر الوحيد الذي اليقبلالنسخ أو التقليد  ،ويتماالستثمارفيرأس المالالبشريمنخالل

اإلجراءاتالماليةلالستثماروالتيتركزعلىالنفقاتالعامةاإلجماليةللتعليمالتيترصدهاأجهزة

الدولةلتطويرعمليةالتدريس،أيتطويرالمناهجالدراسيةبحيثتنسجممعالتغيراتالتيتطرأ

على العصر الحديث ،وكذلك النفقات العامة لتطوير الراشدين من السكان من خالل الدورات

التدريبية،وفتحالمعاهدالمتخصصةضمناالختصاصاتالمعينة،كمايتماإلنفاقعلىالتدريب
المهنيالمخصصةمنقبلالشركاتالتيتتمعلىالبحوثواالختراعاتمناجلتطويرالعاملين
وتطويرالخططاإلنتاجيةللوصولإلىأعلىمستوياتالتطورفياإلنتاج1.

ويعدرأسالمالالبشريهومفتاحاإلدارةاإلستراتيجيةالمحددةللتنميةالنأيفجوةتحدث

بين رأس المال البشري واحدى رؤوس األموال األخرى مثل  أرس المال الطبيعي أو االعتيادي أو
االجتماعي  ،فيجب االهتمام على العنصر البشري من خالل التدريب واإلعداد وزيادة خبراته

 ،باعتبار أن من السهل زيادة القدرة في استخدام رؤوس األموال األخرى في ظل تكامل إعداد
العنصرالبشري.

وتتجلى ضرورة هذا االهتمام بالعنصر البشري ألنه يتميز بميزة ال تتوفر في أي عنصر

أخر ،وهيأنمنحنىإنتاجيتهيتصاعدبنفساتجاهمنحنىخبراتهومهاراتهوانعمرهالمعنوييتحدد
مع تغيرات العصر ولن يندثر إال بتوقف عمره الزمني وهذا يعني أن العنصر البشري ال يخضع

لقانونالمنفعةالمتناقصة.

1

هاشم الشمري وآخرون ,االقتصاد المعرفي,ط ,5عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع1111,ص11
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ونجد أن الدول التي تمتلك رأس مال بشري مرتفع تحقق معدالت مرتفعة من النمو

االقتصادي مثل الصين واليابان  ،وكذلك الدول الضعيفة في الموارد البشرية ال تخضع لزيادة

اإلنتاجية1.

فبذلك فان االستثمار في العنصر البشري يعمل علي تطوير البنية الفوقية لالقتصاد

والمجتمعمنخاللمؤسساتعامهسواءكانتمؤسساتوطنيهأو أجنبية متخصصةتعملعلي
بناء قاعدة بشريه عريضة من ذوي المهارات والمؤهالت والخبرات العلمية والثقافية والتكنولوجية

والمهنية النظرية والتطبيقية  ،وتهدف االستثمارات البشرية إلي بناء كوادر عامله تتناسب قدراتها
العلمية والثقافية النجاز الوظائف التي يتطلبها التشغيل االقتصادي الكفؤ في كافة النشاطات
الصناعية والزراعية والثقافية والصحية والخدمية األخرى،وكذلكبناءمجتمعيواعي فيمايخص
التعامالت االستثمارية والتحويلية واالستهالكية والق اررات السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية
وبالتالييمكناستيعابوتبنيوتطويراالبتكاراتالحديثة فتتعاظمإمكانيات استغاللفرصالتشغيل

المتاحةويزدادرشدأبناءالمجتمعفياختيارهماألفضلمناإلنتاجواالستهالك.

ثالثا :أهداف ودوافع ومحفزات االستثمار:

تسعىالكياناتاالقتصاديةداخلالمجتمعسواءكانتأفرادأومؤسساتلتوظيفالمدخرات

علىشكلاستثماراتتحققلهمأعظمالمكاسب،وهذابدورهيحتاجإلىعواملوالياتمنشأنهاأن

تعمل على تحفيز االستثمارات المطلوبة   .وبهذا الصدد يستعرض الباحث االهداف و المحفزات

التيتدفععجلةاالستثمارالمطلوب:

 وجودقدركافمنالوعياالستثماريلدىالمؤسساتواألفراد :حيثأنتوافرمثلهذاالقدر
من الوعي والمعرفة االستثمارية لديهم يساعدهم على تحسن التوقعات المستقبلية لتفادي أكبر

قدرمنالمخاطراالستثماريةالتييتعرضلهاالعديدمنالمستثمرين،باعتبارأنالمستثمرين

يلجئونلشراءأصولماديةوليسأدواتماليةكاألسهموالسنداتالتيتنشطسوقرأسالمال.2

 توفيربيئةسياسيةواجتماعيةمواتيةللمناخاالستثماري:باعتبارأنتوافرهمايجلبالمزيدمن
المستثمرينويحفزهمللقيامبأعمالهماالستثماريةلتحقيقاألهدافالمرجوة.

قوانين وتشريعات تنظم وتشجع وتحفظ حقوق
 العمل على تقديم تسهيالت من خالل سن 
المستثمرين،سواءكانالمستثمرمحليأوأجنبي.

1

هدى زوير مخلف الدعمي وآخرون  ,االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية ,دار جريده النشر  ,عمان ,1151:ص551-551
2
عبد السالم أبو قحف " ,اقتصاديات االستثمار الدولي " ,مكتبة العربي الحديث ,اإلسكندرية سنة  ,5911الطبعة األولى ,ص .11
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 وجودسوقماليكفؤقادرعلىإدارةالعمليةاالستثماريةوايصالالمعلومةاالستثماريةبسرعة
لدىجميعالمستثمرينفينفسالوقتوبأقلالتكاليف1.

إنلالستثمارأهدافعديدةتختلفمنحيث الجهاتالتيتقومبتنفيذهاوالغرضمنالقيام

بها ،فقد يكون الهدف من عملية االستثمار هو تحقيق النفع العام للمجتمع من خالل القيام في
المشاريعالعامةالتيتقومبهامؤسساتالدولةوهومايسمىاالستثمارالعام،أوقديكونالهدف

من االستثمار هو تحقيق األرباح من خالل القطاع الخاص .وتختلف أهداف االستثمارات وفقا
لإلمكانياتالمتاحةللمستثمرومستويطبيعةطموحاتهاالقتصاديةومايتوفرلهمنمعلوماتبشأن
مصادرالتسهيالتاالئتمانيةوفرصاالستثمارالمختلفةوالمعلوماتالمتعلقةبالمناخاالستثماريفي

محيطنشاطهوهومايسمىاالستثمارالخاص.

واجماال يمكن توضيح أهداف المستثمرين حول االستثمار وهي :
-2تحقيقعائدمرضي،يمكنالمستثمرمناالستمرارفيمشروعهاالستثماري.
 -0المحافظة علي قيمة األصول الحقيقية بمعني المحافظة علي قيمة رأس المال األصلي
المستثمر في المشروع االستثماري ،ويكون ذلك باختيار البديل االستثماري األفضل من بين
البدائلاالستثماريةالمقترحةوالذييحققاكبرعائدوبأقلدرجةمنالمخاطر.

-5االستمرارفيالعملعليزيادةالعائدالمتحققمناالستثماروتنميته2.

  -4تكوين الثروة وتنميتها وذلك من خالل تضحية الفرد باالستهالك الجاري علي أمل تكوين
الثروةفيالمستقبلومنثمتنميتها.

  -2تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات وذلك بالسعي وراء تحقيق
الدخلالمستقبلي3.

ويرى الباحث أن األهداف السابقة الذكر تعبر عن الهدف األساسي الذي يسعى له

المستثمرينفيالقطاعالخاصأالوهوتعظيمالربحكوسيلةلتضخيمالموارد.

وعليهفانهناك نوعين من الدوافع التي تؤدي إلى االستثمار ابجنبي المباشر:

1

عبد القادر بنا ,سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة ,رسالة ماجستير الجزائر:جامعة
الجزائر1117,ص61
2
قاسم علوان  ،مرجع سابق  ،ص61
3
طاهر حيدر حردان ,أساسيات االستثمار,عمان:دار المستقبل للنشر والتوزيع1151,ص.56
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دوافع االستثمار ابجنبي المباشر في الدول المصدر

دوافع االستثمار ابجنبي المباشر في الدول المضيفة

 الرغبةفيالسيطرةاالقتصاديةمنقبلالمستثمراألجنبيعلىالمستوردلهذااالستثمار.

عادة ما تستفيد الدول المضيفة لالستثمارات االجنبية العديد من الفوائد يمكن

 قدرةالشركاتاألجنبيةالمستثمرةمنمنافسةالشركاتوالصناعاتالمحليةوذلكلتملكهاالتكنولوجيالمتقدمة.

تلخيصهافيالتالي:

علىانخفاضتكاليفاإلنتاج.

االقتصادية من خالل االستعانة بالموارد والمدخرات األجنبية في حال قصور

 الدولة التيستوجهإليهااالستثماراألجنبيالمباشرلديهاميزةوفرةعنصرالعملوعناصراإلنتاجبتكلفةمنخفضةممايعمل  تعمل الد ول المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر على تمويل التنمية


االستفادةمنفرصتحقيقالربحفيالدولالمضيفمنخاللتوجيهرؤوساألموالاألجنبيةعنطريقاالستثماراألجنبي المواردالمحليةعنتمويلاالستثماراتالقوميةالناتجةعنالفجوةاالدخاريةوفجوة

المباشرإلىالدولالتيتحققمثلهذهاإلرباحللمستثمرين،وبذلكيتمتوجيههانحوالدولذاتالسوقاألوسع.

1

 الوصول إلى أسواق جديدة أو تحقيق اختراق أكبر لألسواق األجنبية القائمة  ،كما قد يسعى المستثمر األجنبي إلى االستفادة
مما يتوافر فيبعض الدول من مراكز بحثية متطورة و مهارات عالية لسد االحتياجات اإلقليميةوالمحلية ،وفي العادة يتم تفضيل
خيار االستثمار األجنبي المباشر بهدف رفع درجة االستجابة ألوامر الشراء وزيادة المقدرة على تلبيةاحتياجات الطلب المحلي.2



الصرف األجنبي التي تحصل في الدول النامية من خالل انخفاض وقصور

صادراتها.

 يسهماالستثماراألجنبيالمباشرفيتشغيلالعديدمنالعاطلينعنالعملفي
المشروعاتالتييتمإنشاؤها،وبذلكيسهمفيتخفيفعبءالبطالة

التغيراتالنسبيةفيأسعارالفائدةوأسعارالصرفالتيتدفعالمستثمريناألجانبلالستثمارفيهذهالدولحيثيقصدبها  تقوم المشروعات االستثمارية األجنبية باستقدام التكنولوجيا مما يعمل على

انتغيراسعارالفائدةواسعارالصرففيالدولالمضيفةمقارنةبتلكاالسعارفيالدولةاالميشجعالمستثمرينالدخولاليها استفادةالدولالمضيفة.

 تعمل على زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات للدولة التي تستقطب

لالستثمارفيها.

 التخلص من القيود التي تسيطر على بعض نشاطات االستثمار األجنبي المباشر وباألخص المشروعات الملوثة للبيئة االستثمار(المضيفة).
والمستهلكةللمواردالطبيعية

3

 زيادةاإلنتاجالمحلييسهمفياستبدالالسلعالمستوردةبالسلعالمنتجةمحليا

 العملعلىإيجادالطرقوالمجاالتالتييتمفيهااستخدامالفوائضالماليةفيالدولالمتقدمة،حيثيعودالسببفيذلك ممايعملعلىتقليلالواردات.
لعدمالحاجةفيالدولالمتقدمةإلقامةالمشروعاتاإلنتاجيةالجديدة،وكذلكمشروعاتالبنيةالتحتية4.

 تعملعلىتدريبالعاملينعلىاستخداموسائلاإلنتاجالمتقدمةممايؤديإلى
رفعمستواهمالمهني،وكفاءةاالعمالاإلدارية5.

الجدول من أعداد الباحث  :يوضح دوافع االستثمار االجنبي المباشر ( ) 1-1

1

محمد عبد العزيز عبد هللا عبد ,االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية,ط ,5األردن:دار النفائس1111 ,ص17
2
بندر بن سالم الزهراني ،االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمو االقتصادي،رسالة ماجستير السعودية :جامعة الملك سعود 1117 ،ص17
3
ادريانو بن يا يون ,العولمة نقيض التنمية ,ترجمة جعفر السوداني,بغداد  :بيت الحكمة1111 .ص617
4
بن داودية وهيب ,واقع وأفاق تدفق االستثمار المباشر في دول شمال أفريقيا رسالة ماجستير الجزائر1111:ص17
5
محمد عبد العزيز عبد هللا عبد ,مرجع سابق ص19

05

رابع ا :جدوى االستثمارات ابجنبية على الدولة المضيفة وأهمي :

يمكنقياسجدوىاالستثمارمنخاللأثرهعلىكلمن1.-:

 .2النقد ابجنبي:يعتبراالستثماراألجنبهيالمباشهرأداةلتحويهلالنقهداألجنبهيالمباشهربمعنهاهالحقيقهي
منخاللتحويلالمواردالحقيقيةمنالخارجمثلالمعداتواالالتلتحقيقالنمواالقتصادي،وليس

مج ههردأداةلتمي ههلالنق ههداألجنب ههيم ههنال ههدولالمتقدم ههةإل ههىال ههدولالنامي ههةبه ههدفس ههدفج ههوةالص ههرف

األجنبي 2.وهناكوجهتينظرحولجدوىاالستثماروقدرتهعلىجلبالنقداألجنبي:

  يرى رواد المدرسة الكالسيكية أن االستثمارات األجنبية المباشرة إنما هي استنزاف للنقد
األجنبيوذلكعندحساباألرباحالمحولةللخارجوتحويلجزءمنرأسالمالالىالخارج

باإلضافةلتحويالتمرتباتالعمالاألجانب

  فيحينأنروادالمدرسةالحديثةيرونعكسذلكحيثأنتلكاالستثماراتبمالديهامن
مواردماليةضخمةلدهاقدرهعلىجلبالنقداألجنبيمناألسواقالعالميةلسدفجوةتمويل

التنميةوالمدخراتالمحليةالمتاحةفيالدولالنامية.

 .0التقدم التكنولوجي  :إن تلك االستثمارات األجنبيةتقوم بنقل التكنولوجياإلى الدول النامية ولكن
يعتمد مدى جدوى تلك التكنولوجيا على الشروط التي تفرضها الشركات األجنبية ،ومدى مناسبة
التكنولوجيا المنقولة مع خصائص الدولة المضيفة وأهدافها ،وتكلفة التكنولوجيا المنقولة ،واالثار

المترتبةعلىدرجةتقدمالتكنولوجياالوطنية.


 .5اإلدار والتنمية اإلدارية  :يعمل االستثمار األجنبي المباشر على  جذب الخبرات اإلدارية
والتسويقيةالجديدة 3،منالمعروفأنالدولالناميةلديهانقصفيالكوادراإلداريةوبالتالي
البدانيزدادالطلبعلىاالستثماراتاألجنبيةلحلذلكالعجزفيالكوادراإلدارية،ويمكنقياس
جدوىذلكمنخاللتنفيذالشركاتاألجنبيةلبرامجتدريبيةوتنميةالكوادرإداريا،تقديمأساليب

إدارية متطورة ،خلق طبقة جديدة من رجال األعمال ،المحاكاة وتقليد الشركات لتلك الشركات

الوطنيةواثارةحماسهالتنميةقدراتهاومنافسةالشركاتاألجنبية.

 .4العمالة وخلق فرص عمل :تعمل االستثمارات األجنبية المباشرة على  تحقيق وفرات اقتصادية
للعمال تتمثل في ارتفاع أجورهم الحقيقية وزيادة قدراتهم اإلنتاجية ،وهذابتدريب القوى العاملة على

األساليب الفنية المتطورة ووسائل رفع الكفاءة اإلنتاجية.حيثتؤدياالستثماراتاألجنبيةإلىخلق

تكامالترأسيةوأفقية،وتشجيعقياممشاريعمساندةلتلكاالستثمارات،وبالتاليخلقفرصعمل

جديدة ،إناالستثماراتاألجنبيةستدفعضرائبللدولةالمضيفة،وستزيداستثماراتهاوتخلقفرص
1

عبد السالم ابو قحف,اقتصاديات االستثمار الدولي,اإلسكندرية,المكتب العربي الحديث5991,ص111
2
محمد عبد العزيز عبد هللا عبد وآخرون  ,مرجع سابق ,ص67
3
السيد متولي عبد القادر  ,االقتصاد الدولي النظرية والسياسات,ط ,5عمان :دار الفكر 1155,ص591
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عمل جديدة ،ونظ ار الرتفاع األجور ستهرب العمالة إليها مما يؤثر على ثبات العمالة الموسمية

وانشاء المشروعات كثيفة العمالة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وكذلك اختيار التكنولوجيا
المناسبةسيؤثرعلىخلقفرصعملجديدةوتنوعها.ويمثلجذبوجلباالستثمارات األجنبية

إلى الدول المضيفة عالجاً للظواهر غير الصحية المتمثلةفيهجرة العقولوالكفاءاتورؤوس
األموال،ويكونهذابإبقاء هذه العوامل اإلنتاجية من عمال ورؤوس أموال للعمل مع المستثمر

الً من أن تخرجخارجاالقتصادالوطني.
األجنبي في الداخل ،بد 

 .2التجار وميزان المدفوعات:يعملعلىمعالجةالعجزفيميزان المدفوعاتوزيادةالحصيلةمن
العملة األجنبية ألنه المحرك األساسي لعملية التصدير .ويمكن دراسة ذلك من خالل مقارنة
التدفقاتالداخلةمعالتدفقاتالخارجةفكلماكانتالتدفقاتالداخلةاكبركانذلكفيصالحالدول

النامية.

 .3يمثل مصد ار لتعويض العجز في االدخار المحلي :ويحققزيادةفيمعدالتنموالناتجالمحلي
اإلجماليمنخاللإقامةالمشروعاتاإلنتاجيةفيكافةالمجاالتاالقتصاديةالتييتمتصديرها
لألسواقالعالمية.اليتمترسيخقواعداالستثماراألجنبيالمباشرفيالدولالمضيفةإالبعد
1

دراساتمعمقةللجدوىاالقتصاديةوالفنيةالتيتوضحسالمةالمشروعالمستثمرفيه.

 .7تعمل على االستثمارات ابجنبية على تحقيق وفرات اقتصادية للمستهلك منخاللوجود العديد
من السلع االستهالكية المنتجة حديثا وبأسعار أقل نسبياً ،وهذا يعمل على زيادة الرفاهية


االقتصادية وارتقاء أذواق المستهلكين وتطوير أنماطهم االستهالكية2.

خامسا :محددات االستثمار واالستثمار االجنبي المباشر-:

يعتبر االستثمار الركيزة األساسية األهم لتحقيق التراكم الرأسمالي ألنه يمثل األساس للتقدم

االقتصادي في المجتمعات باعتباره أساس األمن االقتصادي ألي دولة ،حيث أن متخذي القرار

االستثم اري يعطوا االستثمار اهتماما كبي ار الن له دو ار بار از في عملية التنمية االقتصادية باعتباره
المتغير األهم في تحديد معدالت النمو االقتصادي .إن زيادة معدالت االستثمار تؤدي إلى زيادة
الطاقة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج من السلع والخدمات وبالتالي زيادة الدخل القومي الحقيقي وزيادة

معدالتالنمواالقتصادي.

 ومنمحدداتاالستثمار:

1

محمد قاسم الخصاونة  ,االستثمار في المناطق الحرة ,ط,5عمان  :دار الفكر1151,ص76
 2عبد المجيد أونيس ،االستثمار األجنبي في المؤسسات ت الصغيرة والمتوسطة –واقع وآفاق -الملتقى الدولي  ،الجزائر 1116،ص116
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 -1الفائض االقتصادي :يمثلالفائضاالقتصاديالفرقبينالناتجاألمثلللمجتمعالذييمكنبلوغه
في بيئة طبيعية وتكنولوجية محددة تاريخياً -وفي ظل ظروف االستخدام األمثل لالستهالك لكل

الموارداإلنتاجيةالمتاحة-وبينالحجماألمثللالستهالكالذييحتاجهالمجتمع.وبذلكفأنالمعدل
األمثللالستثماريعتمدعلىمعدلتكوينالفائضاالقتصاديللدولة،وألنالدولالناميةغيرقادرة
على أداء سياسة تنموية تهدف إلى التطوير الشامل ،أي استخدام الفائض االقتصادي الفعلي في

تم ويل االستثمار ،على الرغم من إن الفائض االقتصادي في الدول النامية ليس صغي اًر ولكنه ال
يستخدمفيتحقيقالتراكمالرأسمالي،بسباستنزافهبعدةإشكالمنهااالستهالكالمفرط،
واالستثماراتغيراإلنتاجيةمنقبلالطبقاتاالجتماعيةالعليا1.

الً،
 -2العمل :يعتبرقوةالعملبأنهاذلكالجزءمنالسكانالفعالاقتصادياً،الذينيمارسونالعملفع 
واإلفراد الذين يرغبون بالعمل ويقدرون عليه ويبحثون عنه ،وهناك عالقة وثيقة تربط بين العمل

واالستثمارألنكلاستثماراتجديدةتتطلبعمالةجديدة،والعالقةبينهماتعتمدعلىمجموعةمن

العواملمنها2.-:

 حجمالسكان :ان ارتفاعمعدالتالسكانغيرالطبيعييؤثرسلباً علىحجمالنمواالقتصادي،

وذلكمنخاللتأثيرهاعلىحجمالمدخراتلدىالمجتمع،ومنثمتأثيرهاعلىحجمالمدخرات
لدى المجتمع ،ومن ثم تأثيرها على حجماالستثمارات باعتبارإنكلاالدخار سوف يوجه نحو

االستثمارات.ولكنمعزيادةحجمالسكانسيكونهناكزيادةفيالطلبعلىالسلعوالخدمات،أي
سيكونزيادةفيالطلباالستهالكيالنهائي،بمايوديإلىانخفاضبنسبةاالستثمارمنالدخل،

ولهذايوثرالنموالسكانيسلبياعلىاالستثمار

 التركيبالعمريللسكان:إنالزيادةفيالمعدالتنموالسكانيوثرسلبياعلىالتركيبالعمري
للسكان وذلك بسبب انخفاض نسبة السكان  في سن العمل  ومن ثم يكون ارتفاع في معدالت
استهالك السلع والخدمات مما يؤثر على انخفاض نسبة االدخار ومن ثم انخفاض في نسبة

االستثمار

 -3الدخل القومي:إنللدخلالقوميأهميةبالغةفيتحديدحجماالستثمارككل،حيثيصبحذلك
من خالل حجم الدخلالقومي الذي يرتبطاالستثماربه بعالقةطرديةحيث يزداد االستثماربزيادة

الدخلالقوميوينخفضبانخفاضالدخلالقومي،وهنايجباإلشارةإلىانهإذاأريدإنيكونالزيادة
فيالدخلالقوميزيادة  فعالةومؤثرعلىاالقتصادالبدوانتوجههذهالزيادةنحواالدخارومنثم

االستثمار  .ولكن في الدول النامية يكون الميل الحدي لالستهالك مرتفع والميل الحدي لالدخار

منخفض  ،مما يجعل تأثير الزيادة في الدخل محدودة جداً ،لذلك يجب العمل على تعبئة وتوجيه
1

الشمري هاشم وآخرون ,االقتصاد المعرفي,ط ,5عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ,1111,ص 97
2
ناظم الشمري ,مرجع سابق ,ص91
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الزيادةالحاص لةفيالدخلنحواالستثمارعنطريقتشجيعاإلفرادداخلالمجتمععلىاالدخارومن
ثمتوجيهانحواالستثمار1.

 -4االستهالك :إنزيادةفيمعدالتاالستهالكبمعدالتمرتفعةعنماهومخططلهافيالخطة
االقتصادية يعمل على انخفاض حجم المدخرات المطلوبة ،وهذا بدوره يؤدي إلي العجز في تحويل

االستثماراتالمخططلهاوبذلكينخفضمعدالتالنمواالقتصادي،ولكنمنخاللالسياسةالمالية
وخاصةالسياسةالضريبةيمكنالحدمنارتفاعمعدالتاالستهالكلذويالدخولالمرتفعةحتىتوجه

الحدمناالستيراد خاصا للسلعالكماليةواستبدالها

الزيادةفي الدخل نحواالستثمار،باإلضافةإلى
بالسلع اإلنتاجية وذلك لدعم الطاقة اإلنتاجية مما يؤدي إلى زيادة المدخرات وينعكس على ارتفاع

معدالتاالستثمار2.

 -5سعر الفائد  :لسعرالفائدةدو اًرهاماًفياتخاذق ارراتاالستثمار،خاصةًفيالدولالنامية،وذلك
بتأثيرهعلىالرغبةاالدخاريةألفرادالمجتمع،فلذلكيعتبرسعرالفائدةأحدأدواتالسياسةالنقديةالتي
تعملعلىتوجيهمدخراتأفرادالمجتمعنحوالعملياتاإلنتاجيةوزيادةاالستثمارفأنارتفاعأسعار

الفائدةمنقبلالجهازالمصرفيسيعملعلىجذبواستقطابالقدراألكبرمنفوائضالدخوللدى

األفرادبغرضتوظيفهافيالمجاالتاالستثمارية.وفيحالةانخفاضسعرالفائدة،يقومأفرادالمجتمع
بتوجيهمدخراتهمنحومجاالتاستثماريةأخرىتحققعائداًأكبرمثلشراءاألسهموالسندات.وتحتاج

معظم المؤسسات اإلنتاجية إلى االقتراض من أجل الحصول على احتياجاتها من السلع الرأسمالية

المختلفةسواءكانبهدفاإلحاللأوالتوسعأوتطويرالمؤسسةاإلنتاجيةمنخاللشراءالمعدات

واالالتاألكثرحداثةوتقدمتكنولوجي.وكلماارتفعسعرالفائدةعلىاألموالالمقترضةأدىذلكإلى
عدم لجوء رجال األعمال على االقتراض المالي مما يؤدي إلى انخفاض االستثمار .هذا يعني أن
ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة التكاليف التي يدفعها المقترض مقابل االقتراض مما يؤدي إلى

انخفاضاالستثمار3.

 -6التقدم التكنولوجي  :إن للتقدم التكنولوجي طرق وأساليب إنتاج جديدة من السلع والخدمات ،

تعملهذهاألساليبوالطرقالجديدةعلىزيادةحجماالستثماراتالنالتقدمالتكنولوجيالذييعمل
علىإفرازأساليبجديدةمناإلنتاجيحتاجإلىالمزيدمناالستثماراتحيثيكونالدافعمنهذه

االستثماراتهوخفضالتكاليفوزيادةاإليراداتممايعنيزيادةالكفايةالحديةلرأسمالالتيتظهر

1

اسامة محمد بن حنشل ,مقدمة في التحليل الكلي ,السعودية. ,دار النشر العلمي1116,ص519
2
ناظم الشمري وأخرين,مرجع سابق ,ص97
3
محمد الطاهر ,العمودي,االستثمار العقاري ودوره في مواجهة مشكلة السكن في الجزائر,الجزائر (رسالة ماجستير),1155,ص51
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بظهور  المزيدمناالختراعات،وبذلكفاناالختراعاتتعملعلىزيادةالكفايةالحديةلرأسمالمن
خاللزيادةاالستثماراتالموجهةلتلكاالختراعات1.

ومنمحدداتاالستثماراألجنبيالمباشر:

 .2المحددات االقتصادية :تعتبرالمحدداتاالقتصاديةاألهممنبينالمحدداتفيتحديدواختيار
موقع االستثماراألجنبيالمباشر ،حيثتتمثل هذهالمحدداتفيالحافز االستثماريللمستثمر

األجنبيفيدولةماإلىحجمالسوق،ومدىتوافرالموارداالقتصادية،حيثتشملالمحددات

االقتصاديةالعديدمنالمؤشراتالتيتدلعلىمستوىأداءاالقتصادالقوميوهي:

 مستوى درجةاالنفتاحعلىالعالمالخارجي :حيثيرغباالستثماراألجنبيالمباشرفيالتوجه
نحو االقتصاديات التي تمتاز بعدم وجود قيود على حركات التبادل التجاري أو على عناصر

اإلنتاجبمايضمنالكفاءةاالقتصاديةفيتوجيهها،وعدموجوداختالالتفياألسواق.

أي أن هناك عالقة طردية بين االقتصاديات التي تمتاز بدرجة عالية من االنفتاح االقتصادي
علىالعالمالخارجيوبينجذباالستثماراتاألجنبيةالمباشرة.

 القوةالتنافسيةلالقتصادالقومي :يمثلالمركزالتنافسيلالقتصادالقوميمحدداهامافيجذب
االستثماراألجنبيالمباشر،علىاعتبارانهكلماكانالمركزالتنافسيفيحالةتحسنوارتفاع
فان هذا يعمل على جذب المزيد من االستثمارات األجنبية ،حيث يستدل على القوة التنافسية

لالقتصادياتمنخاللمعدلنموالصادرات،فكلماارتفعتالقوةالتنافسيةللدولةكلمازادمعدل
صادراتتلكالدولة.

 مدىالقدرةعلىتحملاألعباءالمفروضةعلىاالقتصادالقومي:يمتازاالقتصادالقوميبالقدرة
والكفاءةعندمايكونقادراعلىمواجهةالظروفالمتغيرة،حيثيعملهذاعلىجذباالستثمار

األجنبيالمباشر،ومنمؤشراتالقدرةعلىتحملاألعباءالمفروضةعلىاالقتصادالقوميقيمة

االحتياطات من النقد األجنبي ومعدل التغير فيها ،ونسبة الدين الخارجي وخدمته إلى الناتج
المحلياإلجماليفكلماكانتنسبةهذهالمؤشراتمنخفضةكاناالقتصادالقوميقادراعلىجذب
2

المزيدمناالستثماراتاألجنبيةالمباشرة.


حجم السوق واحتماالت النمو:يعد حجم السوق واحتماالت النمو من العوامل الهامة المؤثرة على

قرار توجيه االستثماراألجنبيالمباشر ،فكبر حجم السوق الحالي أو المتوقع يؤدي إلى تزايد تدفق
هذه االستثمارات،ومن المقاييسالمستخدمة لقياس حجم السوق المحلية متوسط نصيب الفرد من

الناتج المحلياإلجمالي ،وعدد السكان،فالمقياس األول يمكن اعتباره مؤش ار للطلب الجاري ،أما
المقياس الثاني فيعد مؤش ار للحجم المطلق للسوق وبالتالي لالحتماالت المستقبلية .لقد وجدت

1

اسامة محمد بن حنشل ,مرجع سابق ,ص551
2
فريد احمد قبالن ,االستثمار األجنبي المباشر (الواقع والتحديات) ,ط ,5بيروت :دار النهضة العربية1111,ص11
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الدراسات العملية أن هناك عالقة ارتباط قوية بين معدل نمو الناتج كمقياس أيضالحجم سوق

الدولة المضيفة وبيناالستثمار األجنبي المباشر ،حيث أن ارتفاع هذه المعدالت يعني ارتفاع

فرص التقدم والتحسن في االقتصاد الوطني وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع
الرغبات الجديدةالتي سوف تتولد مع كل نمو في هذه المعدالت1.

 .0المحددات السياسية والقانونية  :إذاامتاز النظام السياسي باالستق ارر األمنيوالديمقراطي لبلد
ما،وغابعنهاحتماالتالحروب،هذاكانعامالًهاماًوجاذباًلالستثماراألجنبيالمباشر،وعلى

العكس تماماً كلما كان التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي مرتفعاً وكذلك محاوالت المصادرة
والتأميم،يؤديذلكبشكلسلبيعلىزيادةتلكاالستثمارات.وكذلكفأنالتشريعاتالتيتضعها

الدولتمثلمحدداتهامةلحركةاالستثماراتاألجنبيةالمباشرة،ألناالستقرارفيالتشريعاتداخل
الدولة المضيفة والمتمثلة في التسهيالت الممنوحة في إجراءات االستثمار والخدمات المقدمة له،

وكذلك الترحيب باالستثمار األجنبي المباشر من خالل الحوافز المقدمة له ،ومدى قدرة تلك
التشريعاتالحاكمةللقضاءعلىاالحتكاراتالقائمةوالمتمثلةفيملكيةالدولةللمشروعاتوالبنوك

علىحدسواء.

 .5المحددات البيئية والمؤسسية :

كلما احتوى النظام البيئي على مجموعة من القيم والعادات

والتقاليدااليجابيةكانلهأثرابالغاألهميةفياستقطاباالستثماراألجنبيالمباشر،وكلماامتاز
النظاماإلداريواألجهزةالتيتديراالستثماروالمنظمينلهونظمالمعلوماتاالستثماريةبسهولة

اإلجراءاتووضوحهاكلماأدىذلكإلىجذباالستثمار.ويمثلتطبيقمبدأالالمركزيةفيإدارة

االستثماراألثرالكبيروالهامفيجلباالستثمارإلىالدولة2.

 .4معدالت التضخم  :أنلمعدالتالتضخمالمرتفعةفيالدولالمضيفةلالستثماراألجنبيالمباشر
أثاراسلبيةعلىجاذبيةمناخاالستثماروعلىمدىربحيةالسوقباإلضافةإلىضعفالمناخ
االستثماري،يعملالتضخمعلىتشوهالنمطاالستثماري فمعدالتالتضخملهاآثارامباشرةعلى

سياساتالتسعير،وحجماألرباح،ومنثمعلىحركةرأسالمال،ولهاأيضاتأثيراعلىتكاليف
اإلنتاج التي تهم الشركات المستثمرة داخل البلد المضيف  ،ويتوجه المستثمرون األجانب إلى



األنشطةقصيرةاألجلوابتعادهمعناالستثماراتطويلةاألجل3.

1

عمار زوده ,محددات قرار االستثمار األجنبي المباشر ,دراسة حالة الجزائر(رسالة ماجستير) الجزائر1111,ص511
2
فريد احمد قبالن  ,مرجع سابق ص16
3
عمر صقر  ,العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة ,اإلسكندرية :الدار الجامعية1116,ص16
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سادس ا :دوافع الشركات الخاصة باالستثمارات ابجنبية

توجدالكثيرمناالراءوالنظرياتالتيتناولتدوافعالشركاتالخاصةباالستثماراتاألجنبيهة،

فإنناسنقتصرعلىعرضنظرياتتعتبرأكثرشيوعافياألدباالقتصاديوه ههي:



نظرية عدم كمال السوق1

تعتمدهذهالنظريةعلىانالشركاتمتعددةالجنسياتلالستثمارتقومبتوجيههاسهتثماراتهاالهى

الدولالمضيفةبناءعلىعدةافتراضات-:

 .2حالةغيابالمنافسةالكاملةفيأسواقالدولالمضيفةونقصالعرضمنالسلعفيها.
قدرةللشركاتالوطنيةفيالدولالمضيفةمنافسةالشركاتاالجنبيةباعتباراالخيرة
 .0عدمتوافر 
تمتلكقدراتمثل(توافرالمواردالمالية،التكنولوجيا،المهاراتاإلدارية...إلخ)حيثتعتبهر

أحههدالعوامههلالرئيسههيةوالمحف هزاتاالساسههيةالتههيتههدفعتلههكالشههركاتلالسههتثماراألجنبههيفههي
ال ههدولالمض ههيفة،أيتفت ههرضه ههذهالنظري ههةوج ههودعالق ههةعكس ههيةب ههينالمنافس ههةف ههياالسه هواق
االجنبي ههةوبهههيناتج ههاهتلهههكالشه ههركاتال ههىهنه ههاك،بمعن ههىوج ههودارتب ههاطوثي ههقبهههينتهههدفقات
االستثماراالجنبيالمباشرفيظلامتالكتلكالشركاتمزايانسبيةمعالشركاتالوطنيةفي

الدولةالمضيفة.

وانالعوام ههلالت ههيت ههؤديإله هىخه هروجالش ههركاتم ههناألسه هواقالمحلي ههةبالدول ههةاألمواتجاهه هها

لإلستثمارفيأسواقالدولالمضيفةيكونفيوجودعاملعلىاألقلمنالعواملالتالية-:

 -2وجههودفههروقجوهريههةفههيمنتجههاتالشههركةالتههيتقههومباإلسههتثماراألجنبههيوالشههركاتالوطنيههة
بالدولالمضيفههة.

 -0حالةتوافرمهاراتإداريةوتسويقيةوانتاجيهةتمتهازبههاالشهركاتاألجنبيهةعهننظيرتههابالهدول
المضيفة.

يبيةوالماليهةإلسهتقطاب
هةوالضهر 
اتوالتسههيالتالجمركي 
 -5منححكوماتالهدولالمضهيفةاإلمتيهاز 
رؤوساألموالاألجنبيههة.

 -4إج هراءاتسياسههاتالحمايههةالجمركيههةفههيالههدولالمضههيفةوالتههيتعيههقالتصههديرلهههذهالههدول،
ومنثمتصبحاإلستثماراتاألجنبيةاإلسلوبالمتاحأواألفضللدخولهذهاألسواق.

 -2تفوقالشركاتالمتعددةالجنسياتفيالخصائص،التكنولوجيهة،التمويليهة،اإلداريهةوالتنظيميهة
والتيترتبطبشكلأوبآخربحاالتعدمكمالالسوقفيالدولالمضيفة.

1

منور أوسرير  ,عليان نذير ,حوافز االستثمار االجنبي المباشر  ,جامعة بو مرداس ,مجلة اقتصادية شمال افريقيا ,العدد, 1ص511
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 نظرية الحماية:
يقصدبالحمايهةهنهاالممارسهاتالوقائيهةالتهيتقهومبههاشهركاتاإلسهتثمارلضهمانعهدمتسهرب

المعلوم ههاتواألسه هرارالفني ههةالخاص ههةباإلبتك ههاراتالجدي ههدةف ههيمج ههاالتاإلنت ههاجأوالتس ههويقأواإلدارة
عموماإلىأسواقالدولالمضيفةمنخاللقنواتأخرىوذلكألطولفترةزمنيةممكنة.

وعلي هههف ههانه ههذهالنظري ههةتس ههتندتمك ههينالش ههركاتمتع ههددةالجنس ههياتم ههنتعظ ههيمعوائ ههدهاإذا

استطاعتحمايةالكثيرمناألنشطةالخاصةمثل"اإلبتكاراتالحديثة،ومجاالتاإلنتاجوالتسهويق،
والبحوثوالتطوير"ولكيتحققالشركةعهدمتسهربها،فهإنههذايسهتلزمقيامههابتنفيهذاألنشهطةالخاصهة

المشارإليهاداخلالشركةاألم،أوبينالشركةاألموالفروعفهياألسهواقداخهلالهدولالمضهيفة،منعها

لتسربالمعلوماتوحمايةاإلختراعاتلعدمممارستهاداخلاألسواقفيالدولالمضيفة1
نظرية دور حيا المنتوج الدولي.

تقومنظريةدورةحياةالمنتجالهدوليعلهىتقهديمتفسهي اًرلمبهرراتالتجهارةالدوليهة،كمهاأنههاتقهدم

تفسيرالألسبابالمؤديةإلنتشارظاهرةاإلستثماراتاألجنبيةفهيالهدولالمضهيفةكالهدولالناميهةبشهكل
خاصوالدولالمتقدمةبشكلعام.

وتلقهيالضهوءعلهىدوافهعالشهركاتمتعهددةالجنسهياتالتهيتقهومباإلسهتثماراألجنبهيمههنوراء

هههذااالسههتثمارمههنناحيههةومههنناحيههةأخههرىتوضههحكيفيههةأوأسههبابانتشههاراالبتكههاراتواالخت ارعههات
الجديدةخارجحدودالدولةاألم.

وتنطوي دور حيا المنتج على ثالثة مراحل أساسية وهي على النحو التالي -:

2

المرحلة االولى :وهيالمرحلةالتهييهتمفيههاابتكهارواختهراعالمنهتجوانتاجههفهيسهوقالدولهةالمتقدمهة
وتصديرهللخارج.

المرحلة الثانية :وهيالمرحلهةالتهيتقهومبههابعهضالهدولالمتقدمهةبخهالفالدولهةالنتجهةللسهلعةمهن
انتاجنفسالسلعةوتصديرهاالىالخارج.

المرحلة الثالثة:وهيالمرحلهةالتهيتقهومبههابعهضالهدولالناميهةمهنانتهاجالسهلعةوبيعههافهيالسهوق
المحلههيومههنثههمتصههديرهاالههىالههدولصههاحبةاالختهراعبسههببانخفههاضالتكههاليفلههديهاوالشههكلالتههالي

يوضحهذهالنظرية:

 1سحنون فاروق  ,قياس بعض المؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار االجنبي المباشر ,دراسة حالة الجزائر(رسالة
ماجستير)الجزائر , 1151,ص67
2
ابو قحف ,عبد السالم ونظريات التدويل "وجدوى االستثمارات االجنبية "  ,مصر  :مؤسسة شباب الجامعة , 1115,ص66
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الشكل رقم(  )1-1نظرية دور حيا المنتج الدولي
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 نظرية الموقع :

1

تقههومهههذهالنظريههةعلههىالعديههدمههنالعوامههلوالههدوافعالتههيتسههتقطبوتجههذبالشههركاتمتعههددة

الجنسياتلالستثمارفيالخارج،وتؤثرالعواملالموقعيةالمتعلقةبالمزاياالمكانيةعلىقهراراالسهتثمار
للشههركاتمتعههددةالجنسههيةفههيالههدولالمضههيفةواتخههاذالق هرارالخههاصبههذلكمههنخههاللالمفاضههلةبههين

االسههتثمارفههيالههدولالمضههيفةاوالتصههديرلهههذهالدولههةوغيرهههامههنالههدولالمضههيفة،وكههذلكتهههتمهههذه
النظريةبالعواملالمرتبطةبتكاليفالنتاجوالتسويقواإلدارة.

ومنالعواملالموقعيةالتيتؤثرعلىالشركةهيكمافيالجدولالتالي:

1

منور أوسرير  ,عليان نذير  ,مرجع سابق ,ص551

12

جدول(  ) 1-2العوامل الموقعية التي تؤثر على الشركة حسب نظرية الموقع
العوامل التسويقية

العوامل المرتبطة
بالتكاليف

اإلجراءات الحمائية

(

العوامل المرتبطة

عوامل أخرى

بمناخ االستثمار
ابجنبي

–مث ه ه ه ه ه ه ه ههل:درج ه ه ه ه ه ه ه ههة –مثه ههل:القه ههربمه ههن مث ه ه ه ه ه ه ههل:التعريف ه ه ه ه ه ه ههة مثه هل:االتج ههاهالع ههام الحهوافزواالمتيههازات
المنافسه ه ه ه ه ه ههة،منافه ه ه ه ه ه ههذ المهوادالخههاموالمهواد الجمركيه ه ه ه ههة،نظ ه ه ه ه ههام نحه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوقبه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههول والتس ه ه هههيالتالت ه ه ههي

التوزي ه ه ه ههع،وك ه ه ه ههاالت األوليههة،مههدىت هوافر الحص ه ه ههص،القي ه ه ههود االسههتثماراتاألجنبيههة تمنحهه ه ه ه ه ههاالحكومه ه ه ه ه ههة
اإلعه ه ه ه ه ه ههالن،حج ه ه ه ه ه ه ههم األي ه ه ه ه ههديالعامل ه ه ه ه ههة ،األخ ه ه ههرىالمفروض ه ه ههة أوالوجههوداألجنبههي ،المضههيفةللمسههتثمرين
السه ههوق،معه ههدلنم ه ههو مس ه ههت وياتاألج ه ههور ،عله ه ه ه ه ه ه ههىالتصه ه ه ه ه ه ه ههدير االسههتقرارالسياسههي ،األجان ه ه ه ههب،األرب ه ه ه ههاح
السوق.ودرجةالتقهدم مه ه ه ههدىت ه ه ه هوافررؤوس واالستي هراد.

القي ه ه ه ه ههودالمفروض ه ه ه ه ههة المتوقع ههة،المبيع ههات

التكنول ه ههوجي،الرغب ه ههة األم ه ه ه ه ه ه هوال،مه ه ه ه ه ه ههدى

علههىملكيههةاألجانههب المتوقعه ه ه ههة،الموق ه ه ه ههع

العمه ه ه ههالءالسه ه ه ههابقين ،النق ههل،المه هوادالخ ههام

االستثمار،إجهراءات ته ه ه ه ه ه ه ه هوافرالث ه ه ه ه ه ه ه ههروات

احتم ه ههاالتالتص ه ههدير والس ه ههلعالوس ه ههيطة،

تحوي ه ه ه ه ه ههلالعم ه ه ه ه ه ههالت الطبيعي ه ه ه ههةوالقيهه ه ه ههود

والتس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههيالت

األجنبي ه ه ه ههةوالتعامه ه ه ه ههل المفروض ه ه ه ه ه ههةعل ه ه ه ه ه ههى

إلخ

أس ه ه ه ههعارالص ه ه ه ههرف ،رؤوساألم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هوال

فه ههيالمحافظه ههةعله ههى انخف ه ه ه ه ههاضتك ه ه ه ه ههاليف

لدولأخرى…إلخ.

الكامله ه ههةلمشه ه ههروعات الجغ ارف ه ه ه ه ههي،م ه ه ه ه ههدى

فيهه ه هها،مه ه ههدىثبه ه ههات تحويه ه ه ه ههلاألربه ه ه ه ههاحو

اإلنتاجيهةاألخههرى…

نظه ه ه ه ههامالضهه ه ه ه هرائب ،للخ ه ه ه ه ههارج،إمكاني ه ه ه ه ههة
مدىالتكيفمعبيئهة التجن ه ه ه ههب/الته ه ه ه ههرب
الدوله ه ه ه ه ه ههةالمضه ه ه ه ه ه ههيفة الضريبي…

بصفةعامة
84



نظرية الموقع المعدلة

1

اعتمدتنظريةالموقعالمعدلةالىحدكبيرعلهىنظريهةالموقهع،حيهثتتشهابهنظريهةالموقهع
معنظريةالموقعالمعدلةفيالكثيرمنالعواملوالمحهدداتالتهيتهؤثرعلهىاالسهتثماراتاألجنبيهة،
وقدمتالنظريةمجموعةمنالمتغيراتوالعواملتمثلتعلىالنحوالتالي:

1

رفيق نزاري  ,االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي ,دراسة حالة الجزائر وتونس والمغرب (رسالة ماجستير ) الجزائر
,1111ص61

15

جدول (  ) 1-3عوامل شرطية و دافعة وحاكمة لالستثمارات ابجنبية حسب نظرية الموقع
المعدلة

أمثلررررررررة

العوامررررررررررل

 -1خصررررررائص المنترررررروج  /نرروع السررلعة ,اسررتخدامات السررلعة ,درجررة ,حداثررة  /جررود السررلع ,متطلبررات
السلعررة

المتغيرات

اإلنتاج للسلعة الفنية والمالية والبشرية ,خصائص العملية اإلنتاجية .

طلررب السرروق المحلرري ,نمررط توزيررع الرردخل ,مرردى ت روافر الم روارد البشرررية و

 -2الخصرررررررائص المميرررررررررز

والعوامرررل

للدولررة المضيفة

الشرطيررة

 -3عالقررررررررررررررات الدولررررررررررررررة نظرررام النقرررل واالتصررراالت برررين الررردول المضررريفة والررردول ابخررررى ,االتفاقيرررات

الطبيعية ,مدى التقدم الحضاري

المضيفة مع الدول ابخرى

االقتصررادية والسياسررية علررى حركررة أو انتقررال رؤوس ابم روال والمعلومررات و

 -1الخصررررائص المميررررررز

مدى توفر الموارد المالية والبشرية والفنية والتكنولوجية  ,حجم الشركة

البضائع وابفراد ,التجار الخارجية …

المتغيرات
والعوامرررل

للشركة .

الدافعرررة

 -2المركز التنافررسي .

المقدر النسبية للشركة على المنافسة ومواجهة التهديدات وابخطار التجارية

 -1الخصررررائص المميرررررز

القررروانين واللررروائح اإلداريرررة  ,ونظرررم اإلدار والتعيرررين وسياسرررات االسرررتثمار و

للدولررة المضيفرة .

الحوافز الخاصة باالستثمارات ابجنبية … إلخ

 -2الخصررررائص المميررررررز

القروانين و اللروائح و السياسررات الخاصررة بتشررجيع تصرردير رؤوس ابم روال و

 -3العوامرررررل الدوليررة .

االتفاقيررات المبرمررة بررين الرردول المضرريفة والدولررة ابم  ,والمبرراد والمواثيررق

المتغيرات
والعوامرررل
الحاكمرررة

للدولرة ابم .

االستثمارات ابجنبية المنافسة ,ارتفاع تكاليف اإلنتاج

الدولية المرتبطة باالستثمارات ابجنبية بصفة عامة

المصدر  :رفيق نزاري  ,االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي ,دراسة حالة الجزائر وتونس والمغرب (رسالة ماجستير ) الجزائر ,8002ص73

سابع ا :االستثمار في الفكر االقتصادي

لم تخلو النظريات االقتصادية عبر المفكرين  في كتاباتهم عن التعرض لمفهوم االستثمار

وعالقاته المرتبطة بالدخل من جهة والفائدة واالدخار من جهة أخرى ،فيجد الباحث أن بعض
النظرياتاالقتصاديةكالنظريةالكالسيكيةمثالفسرتعنصراالستثماربعالقتهباالدخار،فيحين

أنالنظريةالماركسيةفسرتهبالعالقةمعنظريةالقيمةأومايسمىبفائضالقيمةوالتراكماالقتصادي،

أمناالمدرسةالكينزيةفتطرقتإلىاالستثماربعالقتهبالكفايةالحديةوالفائدةوكذلكعالقتهباالدخار
والدخلوصوالإلىنظريةالمعجل.

ومن هذا المنطلق سيحاول الباحث توضيح أهم إسهامات النظريات االقتصادية في تفسير

االستثمار.

12

االستثمار في الفكر االقتصادي الكالسيكي:

ويرىالباحثأنتفسيرعمليةالتطوراالقتصادي كمارآهاالكالسيكيونتبدأبالربح،الذيهو

محورالنظامالرأسمالي،فأنزيادتهتؤديإلىزيادةاالستثمار،وزيادةاالستثمارتؤديإلىتراكمرأس
المال الذي يؤدي بدوره إلى تحسين مستوى التقنية  .ولكن مع تزايد االستثمارات تتزايد قائمة

األجور،ويتبعهاتزايدفيمعدلنموالسكانينجمعنهتناقصفياالنتاجيةالحديةللعمالوارتفاعفي
التكاليف،وبالتاليانخفاض فياألرباح.الذي يؤديإلىتناقصفياالستثمارات،األمرالذييحول



دونالتقدمالتقنيوتنخفضقائمةاألجوروبالتالييتناقصمعدلنموالسكانوهكذا،...حيثيقبل

النظامفيالنهايةإلىمايسمىبمرحلةالكساد



ويعتمدتحليلاالستثمارفيالفكرالكالسيكيعلىأساسالعالقةبينهوبيناالدخار،حيثترى

هذه النظرية أن االدخار ليس إال صورة من صور اإلنفاق أو اإلنفاق على المشتريات من السلع

االستثمارية،كاالالتوالمعداتوالتيتستخدمفيإنتاجسلعأخرى،وبمعنىأخريمكنالقولأنكل
ادخاريتحولتلقائياإلىاستثمارواليمكنحينئذتفسيرهبأنهقصورأونقصفيالطلبالكلي1.

وتفيدهذهالنظريةأنالعاملالذييضمنتحويلاالدخارإلىاستثمارهومعدلالفائدة،والذي
بدوره يتحدد بتقاطع  قوى االستثمار واالدخار في نقطة معينة في السوق التوازني الكلي ،وهو ما
يتوافقمعالرأيالذيكانسائداآنذاكوهوقانونسايالذييعتبرأنالعرضيخلقالطلب،أيأن

الكالسيكافترضواأنهناكفرصغيرمحدودةلالستثمارعندمستوىسعرالفائدةالسائدأيأنهم

افترضواأنمنحنىاالستثماركاملالمرونةبينمايتصفمنحنىاالدخاربمرونةنسبية.2

من المآخذ على هذه النظرية أنها أهملت أثر الدخل أو التغير فيه في كل من االدخار أو

االستثماربمعنىأنزيادةاالستثمارتلقائيادونأنيكونلذلكأيمفعولبالنسبةلحجمالدخل،في

حينأنالوق ائعواإلحصاءاتفيمختلفاقتصادياتالعالمتوضحأناالستهالكواالستثماريتحركان
فينفساالتجاهفيالظروفالعادية،وهومايتعارضمعاالفتراضاتالكالسيكية ،2ألنالمستثمر
ودرجة
ال يبني ق ارراه المالي فقط على الفائدة بل في الدرجة األولى على دخله والمناخ االستثماري 

المخاطرة المتوقعة ،كما أن الفرضيات الكالسيكية مبنية على أساس وجود اقتصاد ينعم بمستوى
التشغيلالكامل،حيثالمكانلالزماتاالقتصاديةوهوماأثبتالتاريخاالقتصاديفشله،بجانبأن
النظرية تفترض أن كل ما يدخر سيوجه لالستثمار مستبعدا االكتناز وهو ما أمر غير مقبول

اقتصاديا.

1

أحمد فريد مصطفى ,التحليل االقتصادي الكلي ,اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ,1111 ,ص.115
2
ضياء مجيد ,النظرية االقتصادية ( التحليل االقتصادي الكلي ) اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة 1111 ,ص.11

11

االستثمار في المدرسة النيوكالسيكسية :

لقدتميزاالتجاهالنيوكالسيكيبالتحليلاالقتصادي الجزئيالذيوضععلىأسسالمدرسة

الكالسيكية،بمعنىأنالعرضيخلقالطلب،ومنها يمكناستنتاجأنأيدخلغيرمنفقفيشراء

السلعاالستهالكية سيغذياالدخار المنفقفيشراءالسلعاالستثمارية،وهذامايؤديللعبارةالتوازنية
األخرىللكالسيكوهيأناالدخاريساوياالستثمار.

اعتمدالنيوكالسيكعلىاألسلوبالحديفيالتحليلاالقتصادي،جعلهميفترضونأنالمؤسساتلها
القدرةفيتعديلرأسالمالالفعليبشكلآني،كماأننموذجالنيوكالسيكيربطأويفسرمخزونرأس

المال عن طريق متغيرين ( الدخل اإلجمالي ،معدل الفائدة) ال بمتغير واحد أي(الدخل اإلجمالي)

حسبالنموذجالكالسيكي ،ونستخلصمنهذاالنموذجأنمخزونرأسالمالفيعالقةعكسيةمع
معدلالفائدةالحقيقي؛وفيعالقةطرديةمعحجمالمبيعات   .ويمكنالقولأنالتحليلالنيوكالسيكي

لالستثمار يرتكز على مفهوم المنفعة الحدية المكتسبة من المبلغ المستثمر ،بمعنى منفعة الوحدة
األخيرةالمستثمرةوالتييجبأنتقارنمعسعرالفائدةمنأجلاتخاذالقراراالستثماري1.

االستثمار في الفكر االقتصادي الكينزي:

عرفكينزاالستثماربأنةشراءالسلعاالستثمارية،أمااالستثمارالماليفهوليساستثمارا

فينظركينزألنه اليضيفسلعرأسماليةجديدة ،وانماعلىأملإضافةرأسمالجديدمناألرباح،
وطالبكينزبتدخلاكثرللحكومة ،ورفضقانونساي ،وركزعلىالطلبالفعالالذيسيؤديالى

زيادةاالستثمار .وانتقد كينزماجاءبشأنسعرالفائدةفيالنظريةالكالسيكيةحيثيرىأنسعر
الفائدةليسهوالثمنالذييحققالتوازنبيناالستثمارواالدخار.بل أنه الثمنالذييحققالتوازن
بينالرغبةفياالحتفاظباألموالفيشكلنقودسائلةوبينالكميةالمتاحةمن النقود،أيأنالثمن
هنايتحددمنخاللالطلبعلىالنقودوعرضالنقودولكنمعالفارقبينالثمنفيالنظريةالكينزية

الذييعبرعنسعرالفائدةوالثمنفيالنظريةالكالسيكية2.

واعتبركينزأنسعرالفائدةيتحددمنخاللالطلبعلىالنقودأوتفضيلالسيولةوالعرض

المتمثلفيالكميةالنقديةالمتاحةأوالموجودة.أيأنكينزتناولسعرالفائدةعلىأنهاثمنالنقود،
أي ثمن التنازل عن السيولة ،وهي تتحدد من خالل عرض وطلب النقود ،ويقصد بتفضيل السيولة

الرغبةفياالحتفاظبجزءمناألصولالمملوكةلألفرادفيشكلسائلأيفيصورةنقدية،أماكمية

النقودفيقصدبهاإجمالياألرصدةالنقديةالموجودةسواءكانتفيشكلعمالتمعدنيةأوودائع.

1

بشايرعمران:نمذجةقياسيةلتأثيراالستثمارعلىالتنميةاالقتصاديةباستعمالأشعةاالنحدارالذاتي،مذكرةماجيستيرفياالقتصاد

واإلحصاءالتطبيقي،الجزائر.0222ص20
2
مدحت القرشي ,تطور الفكر االقتصادي,عمان ,دار االوائل للنشر ,1111 ,ص.171


11

ويرى كثيرمناالقتصاديينأن النظرية الكينزيةتعتبرمنأكثرالنظريات تعمقافي مفهوم

االستثمارباعتبارهاتناولتالمحاورالتاليةوالتيسيقفالباحثعندكلمحوربصورةإجمالية:

 .1االستثمار وعالقت باالدخار.

تهتم النظرية الكينزية بمكونات الطلب الكلي ،والتي تتمثل بالطلب االستهالكي ،حيث أن

االستهالكدالةفيالدخلوالتيتفيدأنهإذاكانهناكدخاللألفرادوحدثفيهزيادةأوفائضاعما

يستهلكونهفإنهذاالفائضسيولدادخا ار،واذاماتمتوظيفهوتشغيلهفانهيسمىاستثما ار1.

لذلكيعتبركينزأنالتساوييشترطضروريامابيناالدخارواالستثمارطبقاللمعادلةالتالية:

الدخل=االستهالك+االستثمار.)2(..........

واالدخار=الدخل–االستهالك.)0(..........

إذانستنتجأناالستثمار=الدخل–االستهالك.)5(............
وتكمنأهميةهذهالعالقةاالقتصاديةفياعتبارأناالستثماريتأثربعاملمهمجداكانت

وبناءعلىنظريةالكالسيكفإناالدخاريسبقاالستثمار،أي
النظرياتالسابقةتهملهأالوهوالدخلً ،
أنا االستثمار نتيجة لالدخار وتابع له ،في حين يرى الكينزيون أن االدخار يلي االستثمار ويتبعه

بمعنىأن االستثمار يخلق الدخل والذي بدوره يخلق االدخار 2.

 .2الكفاية الحدية لرأس المال.

يرىكينزأنالمستثمرلكييتوافرلديهالحوافزلالستثمار،فيجبأنتكونالعوائدالمتوقعة

من األصل االستثماري طيلة مدة حياة االستثمار أكبر من سعر الفائدة المدفوع لالقتراض أو على

األقللكياليخسرأالتكونأقلمنه،بمعنىتساويهفيالقيمة3.

حيثيباشرالمستثمرأعمالهطالماأنسعرالفائدةيقلعنمعدلالكفايةالحديةلرأسالمال.
وتعرف الكفاية الحدية لرأس المال بأنها معدل الخصم الذي يعادل أو يساوي القيمة الحالية لمبلغ

مستقبلي ،والتكاليفالجاريةلهذاالمبلغ(تكاليفالشراء)ومنخاللهذاالمعدلتتمالمقارنةبالنسبة
لهذهاالستثمارات.ونالحظأن العالقة بين الكفاية الحدية وسعر الفائد عالقة عكسية ،أيأنه
كلماانخفضسعرالفائدةتزايدالطلبعلىاالستثماروارتفعحجمه،وكلماارتفعسعرالفائدةتناقص
الطلبعلىاالستثماروانخفضحجمهوذلكبافتراضثباتالكفايةالحدبةلرأسالمال.

1

حربي عريقات ,مبادئ االقتصاد (التحليل الكلي) ,عمان  :دار وائل للنشر ,1116 ,ص.551-519
2
جون كينز ,النظرية العامة في االقتصاد ,ترجمة نهاد رضا ,لبنان :دار مكتبة الحياة  ,5969ص.566
3
أسامة باحنشل ,مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي ,الرياض :مطابع جامعة الملك سعود ,1116 ,ص.516
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ويرى كينز أن هناك عوامل تؤثر في الكفاية الحدية لرأس المال من أهمها ،الدخل القومي

والطلب االستهالكي  وحجم التكوين الرأسمالي والعوامل الفنية والتكنولوجية بجانب اإلعانات أو
التسهيالتالتيتقدمللمنتجينالمستثمرينأوالضرائبالمفروضةعليهم.

 .3الدخل وعالقت بمضاعف االستثمار.

يبينمضاعفاالستثمارأثرالتغيرفيالدخلالناجمعنتغيراالستثمارالمستقل،وبحيث

أنالزيادةفياالستثمارهذاتؤديإلىزيادةالدخلالقوميبعدةأضعافالزيادةفياالستثمار،وعدد

المراتالتييتضاعفبهاالدخلالقومينتيجةلذلكيحددهامضاعفاالستثمار.

 .4االستثمار والنمو االقتصادي.

إن التحليلالكينزيلميتعرضللظواهر األساسيةللنمواالقتصادي،وخاصةأنهاخذبارتفاع

قيمة المضاعف  -مقلوب الميل الحدي الدخار -في البلدان المتخلفة بسبب زيادة الميل الحدي
لالستهالك؛ بالرغم من ذلك اعتبر أن سبب الفقر والتخلف في تلك الدول ناجم عن تراخي اإلنتاج

والتكنولوجيا(.)1ومنجملةاالنتقاداتعلىنظريتهأنهالمتتناسبمعالدولالناميةبلطبقهافقطعلى

الدولالصناعية ،بلاعتبرهاالبعضالتالءمحتىالدولالمتقدمةذاتهافيبعضاألوقاتولكنما
يفيدفي هذاالنظريةأنهاأفرزت بعد ذلك نظرية هارولد – دومار الذياستهدف بيانمدىالترابط

الوثيق بين الناتج القومي ومعدالت استثمار رأس المال )(Saving Gap

أو فجوة الموارد المحلية

)،(Domestic Resources Gapمعأنهذاالنموذجتكتنفهبعضاإلشكالياتمنالناحيةالعمليةلكنه
يعتبراألقربفيتطبيقهعلىالدولالنامية.

ومن هنا ندرك أهمية االستثمار باعتباره محور عملية التطور والركيزة األساسيةفي تحقيق

معدالتسريعةللنمواالقتصادي،حيثيعتبراالستثمارمتغي اًرمستقالًوتابعاًللنمواالقتصاديفيآن

واحد-والتي تتجلى فيها صورة المضاعف والمعجل-وهذا يتوقف على المرحلة الزمنية التي تمر بها
عمليةالتنمية،واذاكانالنمواالقتصادييعتمدعلىعدةمتغيراتإالّ أنأهمهاهوحجماالستثمار

كمافيالمعادلةالتالية-:
حيث أن-:

:Rمعدلالنمواالقتصادي.
:Iمعدلاالستثمار(االدخار/الدخل).

:Kمعاملرأسالمال(رأسالمال/الناتج).
1

هوشيار معروف ,تحليل االقتصاد الكلي ,مرجع سابق ,ص.615
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ولتسليط الضوء أكثر على أبعاد هذه المعادلة يمكن استعراض مضمون نموذج هارولد -دومار

كالتالي-:

)R=S/K……. (1

حيث أن :
 :Rهينسبةنموالناتجالمحلياإلجمالي.

:Sهينسبةاالدخارالمحليإلىالناتجالمحلياإلجمالي.
:Kهيالمعاملالحديإلنتاجيةرأسالمال(.)

وتعني هذه المعادلة بأن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هو عبار عن قسمة معدل االدخار

(االستثمار) على المعامل الحدي إلنتاجية رأس المال.

الخاتمة:

تطرق الباحث في هذا الفصل لمفهوم االستثمار وتعريفه وأنواعه ومجاالته وأدواته  ،وركزنا

علىاالستثماراألجنبيالمباشر ومحفزاته،ومنأهمهاوجودقدركافمنالوعياالستثماريلدى

المؤسساتواألفراد،وتوفيربيئةسياسيةواجتماعيةمواتيةللمناخاالستثماري.

و استعراضالباحثالنظرياتالمفسرةلهعبرالعصور،باعتبارهاالحجراالساسيلدراسته

وتطويره،ويرىالباحثأناألستثماراحدالمتغيراتاالقتصاديةالكبرىولهاهميةبالغةفيالتنمية

االقتصاديةباعتبارهمرتبطاشداإلرتباطبالدخلالقوميعنطريقاالدخارواإلنتاج،ويرىالباحث
أن اإلستثمار من الناحية البنيوية يمثل الجانب االكثر اهمية في تراكم راس المال  ،حيث يستمد
مصدرحركتهمنالفائضاالقتصادي ،حيثركز الفكرالكالسيكيعلىالحريةاالقتصاديةوعدم

تدخلالدولةومبدأالتشغيلالكاملوعدموجودأينوعمنالعاطلينعنالعمل(أياناالقتصادعند

التشغيلالكامل)  وكذلكقانون ساي الذي ينص علىانالعرض يخلقالطلب واناالدخار يتحول

بالكاملتلقائياالىاالستثماروالمحددالرئيسبيناالدخاراواالستثمارانماهوسعرالفائدة،وركز

الفكرالكنزيعلىأنالطلبالفعالهومنيخلقالعرضوركزعلىالميلالحديلالستهالكوطالب

بتدخلالدولةلدعمالطلباالستهالكيالذيبدورهسيؤديالىزيادةالمشاريعوبالتاليالعرض ،وأن

سعرالفائدةليسهوالمسئولعناالستثماروانماالكفايةالحديةلرأسالمال،وستفقالباحثمعما
سبقبأناالستثماريؤدسإلىدفععجلةالنمواإلقتصاديكونهيوفرقيمةمضافةلإلقتصادالوطني

وتشغيل العمالة في مختلف القطاعات اإلنتاجية  ،وبعد تحديد مفهوم وأنواع ومجاالت وادوات
االستثمارنكونقدانهيناالجانبالنظريلالستثماروسنتطرقفيالفصلالقادمالىالمفهومالنظري

للبطالةفيالنظريةاالقتصادية.

 يقصد بالمعامل الحدي إلنتاجية رأس المال عدد وحدات رأس المال الالزمة إلنتا وحدة إنتا واحدة .
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لفصل لثان :
لبطال يف لنظ

القتصاد .

 اوال  :مفهوم البطالة
 ثانيا  :حساب معدل البطالة
 ثالثا :انواع البطالة
 رايعا  :اسباب البطالة
 خامسا  :اثار البطالة
 سادسا  :وسائل عالج مشكلة البطالة
 سابعا  :البطالة يف الفكر االقتصادي
 سابعا  :التفسري احلديث للبطالة والتشغيل


المقدمة :




أفرزتاألزماتاالقتصاديةالمتعاقبةمشكلةالركوداالقتصاديالتيتسبببدورهافيمشكلة

البطالة ،تعد مشكلة البطالة واحدة من أخطر المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه

اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء  .وتحاول الحكومات دائماً إتباع سياسات
اقتصادية تهدف إلى تجنب هذه المشكلة وتقليل األضرار الناجمة عنها  ،وتعد قضية البطالة في
الوقت الراهن إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي ،وتختلف حدتها من

دولة ألخرى ومن مجتمع ألخر  ،تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد األفراد
القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه  .يتناول هذا الفصل مشكلة

البطالةومنثميتناولالطرقالتيمنخاللهانستطيعمعالجةهذهالمشكلة.

أوال :مفهوم البطالة :

،وبطُوالً،وبطالناًذهبضياعاً.والعاملوبطالةإذا تعطلفهوبطال1.
البطالة في اللغةَ :بطَ َلالشئ–ُبطالً ُ
أيهيالعطلوالتعطل،الكسلواإلهمال،الضياعوالخسران،إتباعاللهووالجهالةوالهزل.

البطالة في الشريعة اإلسالمية:أنهاالعجزعنالكسبفيأيصورةمنصورالعجزذاتياًكانهذا

العجز :كالصغر ،واألنوثة ،والشيخوخة والعته ،والمرض ،أو غير ذاتي :كاالشتغال بتحصيل علم،
ونحوه،وليسمنالبطالةعدموجودالعملمعالقدرةعلىالكسب2.

وتعرف منظمة العمل الدولية  )ILO( International Labour Organizationالبطالةبأنهامجموعة
منالشروطإذاماتوافرتفيالفرديعتبرعاطالعنالعمل:

.2

أنيكونالفردقدبلغسن23سنةأوأكثر.

.5

أن يكون الفرد راغباً في العمل وقاد اًر عليه ومتاحاً للقيام به في غضون مدة محددة تكون

.4

أنيقومالفردبالبحثعنالعملفيآخرأربعةأسابيعمعاتخاذهمجموعةمنالخطواتتدل

.0

إنيكونالفردبدونعملسواءكانالعملباجرأوعمالفيمؤسستهالخاصة.
أسبوعين.

علىذلكبحيثتعلمالجهاتالمختصة.

3

وهناكبعضالمفاهيمالمتعلقةبالبطالة:

1مجمعاللغةالعربية،المعجمالوسيط،القاهرة،ط،5الجزءاألول،2932،ص35

2عبيد،نهاد(البطالةوالتسولبينالسنةالنبويةالشريفةوبينالقوانينالوضعيةالمعاصرة)،الكويت:مجلةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،
العدد،52السنة،20ابريل،2997ص77

3عبدالقادرمحمدعبدالقادرعطية،وآخرون،النظريةاالقتصاديةالكلية،اإلسكندرية:قسماالقتصادكليةالتجارةجامعةاإلسكندرية
0222ص024
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القوى البشرية :يقصد بها إعداد السكان القادرين على العمل من حيث السن والمقدرة الجسدية
والذهنية ،معاألخذبعيناالعتبارالمتقاعدينورباتالبيوتونسبةالطلبةالمتفرغينللدراسةبمختلف

مراحلها1.

القوى العاملة:همجميعاألفرادالعاملينأوالذينيرغبونفيالعملبأجرفيأيوقت،والذينال
يعملونباجرلكنهميرغبونفيالعملوهممتعطلون.وبذلكفأنإجماليالقوىالعملةتشملالعاملين

والمتعطلين2.

نسبة اإلعالة:نسبةالسكانتحتسن 22سنة،وفوق 34سنةمنإجماليالسكانفيسن العمل.3

وعرفت منظمةالعملالدوليةالعاطل على أنه" كل قادر على العمل و راغب فيه ،ويبحث عنه ويقبله
عند مستوى األجر السائد ،و لكن دون جدوى"   .في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة
نسبة مئوية من القوى العاملة ،ألن هناك فئات من المتعطلين تستبعد وال يشملها اإلحصاء الرسمي

مثل:

الشكل التالي يوضح التعاريف المتعلقة بالبطالة
مجموع السكــان

خارج سن العمل

ضمن سن العمل

(أقل من 15سنة)

فأكثر)
القويسنة
داخل (15
العاملة
عاملون
عمالة تامة

عاطلون

خارج القوي العاملة
ربات البيوت

عمالة محدودة
طالب ومتدربون
كبار السن والمرضي
ال يعملون وال يبحثون عن عمل

المرجع  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

شكل ( )2-1مفاهيم البطالة

1نوافالرومي،اقتصادياتالوطنالعربي:بيروت،دارمكتبةالحياةومؤسسةالخليلالتجارية2997،ص70
نبرج،تعريبفريدبشيرطاهر،اقتصادياتالعمل،السعودية:دارالمريخللنشر2994،ص59
2اير 
3

صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحد،0222،ص072
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 -العمال المحبطين وهم الذين في حالة بطالة فعلية ويرغبون في العمل ،ولكنهم لم يحصلوا عليه

ويئسوا من كثرة ما بحثوا ،لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل ،و يكون عددهم كبيرا

خاصة في فترات الكساد الدوري.

 األفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل ،وهم يعملون بعض الوقت دونإرادتهم،في حين أنه بإمكانهم العمل كامل الوقت.

 العمال الذين لهم وظائف ،ولكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب ما،كالمرض أو العطل و غيرها من األسباب.

 العمال الذين يعملون أعماال إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة ،وهم من يعملونلحساب أنفسهم.

 األطفال ،المرضى ،العجزة ،كبار السن والذين أحيلوا على التقاعد. األشخاص القادرين عل العمل وال يعملون مثل طلبة المدارس و الجامعات ،و الذين بصددتنميةمها ارتهم.

 األشخاص المالكين للثروة والمال ،القادرين على العمل ولكنهم ال يبحثون عنه.

 -األشخاص العاملين بأجور معينة وهم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل1.

كما وتعبر البطالة عن الحالة التي يكون فيها الكمية المطلوبة من العمل اقل من الكمية

المعروضة منه في اقتصاد يتبع نظام السوق ،ومن ثم تعبر البطالة عن الباحثين عن العمل بدون

توفرفرصتوظف.


ثانيا :حساب معدل البطالة:

يعتبرالعاطلعنالعمل بأنه":كلشخص قادر علىالعمل ،وراغب فيه ،وباحث عنه ،ويقبله

عند مستوى األجر السائد".وتقاس البطالة بحسبالمقياسالرسمي ،بأنها نسبة األفراد العاطلين عن

العمل إلى قوةالعمل المتاحة ،ومصدر البيانات في حساب هذا المعدل هي التعدادات السكانية التي
تقوم بهااألجهزة اإلحصائية والمسموحات اإلحصائية التي تعدها مكاتب إحصاءات العمل2.
عدد المتعطلين عن العمل

معدل البطالة = -----------------------
عدد أف ارد القوى العاملة

1قنيدرةسمية،دورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالحدمنظاهرةالبطالة،دراسةميدانيةرسالةماجستيرجامعةمنتوري،قسطنطينة:
الجزائر0222ص8

2محمدجاللمراد،البطالةوالسياساتاالقتصادية،دمشق:جمعيةالعلوماالقتصاديةالسوريةص20
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وهنا يجب التفريق بين العناصر التي تدخل ضمن إطار القوى العاملة والعناصر التي ال

تدخلضمنإطارهاويبينالجدولالتاليالعناصرالتيتستبعدمنالقوىالعاملةوالتيتقعضمها:


جدول ( )2-1العناصر التي تستبعد من القوى العاملة و التي تقع ضمها
العناصر التي تقع ضمن القوى العاملة

العناصر التي تستبعد من القوى العاملة

األفراد دون سن معينة ،وغالبا ما تكون سن السادسة عشر العاملونفعال:حيثيعرفالعاملبأنهالشخصالذييساهم

عاماً

في اإلنتاج من خالل عمل ساعة على األقل في اليوم أو

األفرادفوقسنمعينة،وهيسنالتقاعد

المتعطلون عن العمل  :وهم كل من كان لديهم القدرة على

األشخاصالغيرقادرينعلىالعملألسبابمختلفةمثل:



األسبوعمقابلاجرنقديأوعينييحصلعليه.
العملويبحثونعنالعملوليسلهموظيفة

المرضى المزمنين ،العجزة ،طلبة الجامعات ،األشخاص الذين

ال يطلبون العمل من  المجتمع  وال ينافسون احد عليه مثل
رباتالبيوت،المساجين

المصدر  :عبد القادر محمد عطية ,النظرية االقتصادية الكلية ,اإلسكندرية ,قسم االقتصاد ,2115 ,ص243

ويعتبر مؤشر البطالةمنالمؤشراتاالقتصاديةالهامة ،خاصا ألنه يدل على مدىتغلغل البطالة بين
األشخاص الراغبين في العمل والقادرين عليه والباحثين عنه،على اعتبارأن البطالة هي جزء من قوة

العمل التي ال تعمل وبحالة بحث عن عمل بما فيهم من تركوظيفته أو فقدها ،معإنحسابهذا
المعدليعتبربسيطاللغايةإال أن حسابه يواجه الكثيرمن الصعوبات المتعلقةحولمفهومالعاطل

عن العمل وما يشير إليه هذا المصطلح من مجموعة مركبة من اختيارات األفرادوالظروف الخاصة
بكل اقتصاد من حيث األطر والمؤسسات التنظيمية والقانونية وحالةعرض العمل والطلب عليه في

سوق العمل ،كما أن هناك صعوبات إحصائية من حيثالحصر الدقيق لكل من العاطلين عن العمل
وقوة العمل1.


ثالث ا :أنواع البطالة:

تعبرالبطالةعنالحالةالتييكونفيهاالكميةالمطلوبةمنالعملاقلمنالكميةالمعروضة

منه في اقتصاد يتبع نظام السوق ،وبذلك فان للبطالة أنواع وأشكال عديدة ومختلفة تأخذ بعدين
أساسيينلها:



البعد ابولهوعدماالستخدامالكاملللقوىالعاملة.

البعد الثانيهوعدماالستخداماألمثللهذهالقوىالعاملة.

1صطوفالشيخحسين،البطالةفيسوريا،دمشق:المكتبالمركزيلإلحصاء،0227،ص25
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ولعالجكلنوع منأنواع البطالةيتطلبذلكإجراءاتخاصة،فمعرفةنوعالبطالةأمرمهم

لمعرفةاألسبابالمؤيدةلهاوامكانيةتشخيصالعالجالمناسبلها .ويوضحالشكلالتاليأنواعالبطالة

فيالمجتمعات 

أنواع البطالة

االحتكاكية

االختيارية

اإلجبارية

المقنعه

الدورية

الموسمية

الهيكلية

المصدر :الفليت،خلودتحدياتالبطالةفيالمجتمعالفلسطينيوآليةعالجهامنمنظورإسالمي،بحثمقدمإلىمؤتمر"اإلسالموالتحدياتالمعاصرة"،

المنعقدبكليةأصولالدينفيالجامعةاإلسالمية،فيالفترة1111/7/6-1:م

الشكل ( )2-2أنواع البطالة في المجتمعات




 .2البطالة الدورية:هيالبطالةالتيتظهروترتبطبالدو ارتاالقتصاديةحيثتظهروتنتشرالبطالة

الدوريةفيالدولالرأسماليةالمتقدمة،ألنالنشاطاالقتصادييظهرعليهعبرالزمنفتراتصعود
وهبوطدورية،تكوننتيجةللتقلباتالتيتحدثفيالطلبالكلي.1ففيحالةاالزدهاراالقتصادي

يزداد الطلب الكلي في االقتصاد بمعدالت كبيرة ،مما يؤدي بالوحدات اإلنتاجية الموجودة داخل

االقتصادإلىزيادةإنتاجها،وحتىيتحققذلكالبدمنقيامالوحداتاإلنتاجيةبتشغيلالمزيدمن

القوىالعاملةممايؤديإلىزيادةالطلبعلىالعمل،وبالتالييتمانخفاضمعدالتالبطالة.أما
فيمرحلةالركوداالقتصادي،ينخفضالطلبالكليممايدفعالوحداتاإلنتاجيةداخلاالقتصاد
إلىتقليصوتخفيضإنتاجها،الذيبدورهيؤديإلىانخفاضالطلبعلىالعملوظهورالبطالة

وانخفاضاألجور2.
 .0البطالة الهيكلية :هيالبطالةالتيترتبطبطبيعةالهيكلاالقتصاديداخلالمجتمعوبالذات في
هيكلهاإلنتاجي،والتيتنتجبناءعلىالتغيراتالهيكليةالتيتحدثمنحينإلىآخر فيهيكل

1فليححسنخلف،االقتصادالكلي،عمان:جداراللكتابالعالمي،0227،ص557

2محمودحسينالواديوآخرون،االقتصادالكليتحليلنظريوتطبيقي،عمان0227:ص232
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االقتصادالقومي،حيثتزداداألهميةالنسبيةلقطاعاتإنتاجيةوتنخفضاألهميةالنسبيةلقطاعات
أخرى من القطاعات اإلنتاجية ،وهذا يؤدي إلى تعرض األفراد العاملين إلى البطالة بسبب إن
مؤهالتهمغيرمتوافقةمعمتطلباتالوظائفالشاغرة .1ولهذهالبطالةعدةأسبابمنهاالتغيرفي
هيكل الطلب على المنتجات الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصناعات التقليدية ويزداد

الطلب على الصناعات الحديثة فيترتب عليها التغير في هيكل العمالة المستخدمة إلنتاج
الصناعات الحديثة التي تتطلب عمالة ذات مهارة أعلى مما يؤدي إلى ظهور البطالة .ويؤدي

التقدماإلنتاجيإلىاستقدامفنونإنتاجيةجديدةتحلمحلالفنوناإلنتاجيةالقديمةممايؤديإلى

االستغناء عن العديد من العمال الذين كانوا يعملون في مجال إنتاج السلع القديمة ،ألنهم غير
قادرينوغيرمؤهلينلاللتحاقبالوظائفالتيتماستحداثهاعنطريقالتغيرالتكنولوجي.كماأن

صعوبةالتنقلالجغرافيالداخليللعاملينداخلالمجتمعالواحديؤديإلىظهورالبطالةالهيكلية
وذلكربما يرجعإلى أن األجور المتولدةمنالوظائف الشاغرة ال تكفي لتغطية تكاليف االنتقال

والتأقلمفيالمناطقالتيتوجدبهاهذهالوظائف.2ويتوافقهذاالنوعفياالرضيالفلسطينية

 .6البطالة االحتكاكية :تمثل البطالة االحتكاكية توقف جزء من قوة العمل بسبب االنتقال أوالبحث
عنوظائفجديدة،وتكونبشكلمؤقتبسببالتطوراتفيظروفالعملوفيالتكنولوجيا،أو



أكثرأجر3.
بسبباالنتقالمنوظيفةإلىأخرىأفضلو
اً

فبذلكهيتنشامنخاللالحراكالمهني،كماأنهاتنشانتيجةنقصالمعلوماتلدىالباحثين

عنالعمل،أولدىأربابالعملالذينتتوافرلديهمفرصعمل،حيثيمكنإدخالالبطالةاالحتكاكية
فيتلكالتيأشارتإليهااألممالمتحدةوهيالخاصةبعجزالطلب الكليللعملعلىاالستفادةمن

العرض المتاح ،حيث يحدث ذلك سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية اقتصاديا  .ففي الدول
المتقدمةاقتصاديايعجزالطلبالكليعنمجاراةالعرضمنالعمل،ويكونذلكبسببعدمكفاءة

الناتج من الطلب الفعال للسلع والخدمات ،فيمكن حل ذلك بزيادة اإلنتاج ،أما في الدول النامية
اقتصاديافيكونبسببنقصرأسالمالأواألرضبحيثاليستطيعرأسالمالالمتاحإنيستوعب

العمالةالمعروضةفيسوقالعمل4.

 .4البطالة اإلجبارية :

هيالحالةالتييكونفيهاالعاملمتعطلعنالعملبشكلجبري،أيرغم

عنإرادتهأواختياره،وتحدثعندمايتمتسريحالعمالأيطردمنالعملبشكلقسري،رغمأن

1فليححسنخلف،مرجعسابق،ص557

2عبدالقادرمحمدعبدالقادرعطيةوآخرون،النظريةاالقتصاديةالكلية،قسماالقتصادكليةالتجارة:جامعةاإلسكندرية،ص053
3محمودحسينالواديوآخرون.،مرجعسابق،ص234

4خالدمحمدالزواوي،البطالةفيالوطنالعربي"المشكلة-----والحل"،القاهرة:مجموعةالنيلالعربية0223،ص29
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العامليرغبفيالعملوقادرعليهوقابل لألجرالسائد،وتحدثالبطالةاإلجباريةبشكلواضح

فيالدولالصناعيةعندمااليجدالداخلونالجددلسوقالعملفرصاللتوظف،رغمبحثهمالجدي

عنه،وتكونفيمراحلالكسادالدوري،وهذايحدثغالباعندمايحدثإفالسللمشروع،أوإغالق
مصنع ما ألبوابه ومن ثم االستغناء عن العاملين فيه ،أو االستغناء عن بعضهم  ،وقد تكون

البطالةاإلجبارية،احتكاكيةأوهيكليةأودورية1.

 .2البطالة االختيارية  :هيالبطالةالتييرجعوجودهاإلىاالرتفاعفيمعدالتتعويضاتالبطالة

،كماوأنهاتنتجبناءعلىدخولأخرىغيردخولالعمل،مثلاألغنياءالعاطلين،وبعضالفقراء
المتسولين  ،واإلفراد الذين تركوا وظائف كانوا يحصلون منها على أجور عالية وال يرغبون في
االلتحاقبوظائفمماثلةبأجوراقللتعودهمعلىاألجورالمرتفعة،والدخولالمحصلةمناإليجار

والفائدةمنالسندات،ممايؤديإلىإغراءعددكبيرمنالعمالعلىاختيارلبطالةوانهذاالنوع
منالبطالةاليدخلحجمهفيالمسوحالخاصةبسوقالعمل 2.وسميتبالبطالةاالختياريةبناء
علىالوصفالتيوصفهالهاكينزوعرفهابأنهاالبطالةالتيتعزىإلىقياممجموعةمنالعمال

بسحب خدمة عملهم ،نظ ار ألنهم اليختارون العملبأقلمنمكافأة حقيقيةمعينة ،وذلك بسبب
تفضيلالعامللتعويضاتالبطالةكمصدرللدخل3.

 .3البطالة الموسمية  :هيالبطالةالتيتكونرهينةللمواسمالمناخيةوالمواسماالجتماعيةحيثيتم
تعطيلعددكبيرمنالعمالخاللأجزاءمنالسنةبسبباألحوالالجويةحيثيتعطلالفالحون

وعمال البناء وعمال صناعة المشروبات والمأكوالت الصيفية في فصل الشتاء ،كما يتعطل في
فصلالصيفالعاملونفيالصناعاتالشتويةمثلالعاملونفيالمالبسالشتويةوعمالالسياحة
الذينيعملونفيالمواسمالمالئمةللسياحةسواءكانتمناخيةأومناسباتدينيةفهويؤديإلى

فقدانالعمللدىالعمال4.

ولمواجهةالبطالةالموسميةيمكنلألفرادأنيلتحقواببعضالمهناإلضافية"إلىجانبالمهن

الرئيسيةالتييمارسونها"ممايجعلهمفيالفترةالتييقلالطلبعليهمفيصناعاتهماألساسيةممارسة

النشاطاألخرفيتلكالفترةوفيالمقابليجبعلىالدولةأنتعملعلىتسهيلحركةالعمالالداخلية
بينالمراكزالمختلفةللتخليفمنحدةالبطالةالموسمية5.

1رمزيزكي،االقتصادالسياسيللبطالة،المجلسالوطنيللثقافة:الكويت2998،ص09

2البشيرعبدالكريم،تصنيفاتالبطالةومحاولةالهيكليةوالمحبطةمنهاخاللعقدالتسعينات:الجزائرص232
3قنيدرةسمية،مرجعسابقص29

4مصطفىسليمانوآخرون،مبادئاالقتصادالكلي،دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة:عمان0222،ص042
5كاملبكريوآخرون،مبادئاالقتصادالكلي،مؤسسةشبابالجامعة:اإلسكندرية،2992،ص097
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القوة العاملة الذين يعملون ،ولكن عملهم غير
 .7البطالة المقنعة :تمثل البطالة المقنعة جانب من 
منتج ،وهيالتحاقاألشخاصبوظائفمعينةيتقاضونعليهاأجورًا بالرغممنأنهماليساهمون
فياإلنتاجعلى اإلطالق،وهم يمثلونعمالة يمكن سحبها من مواقعاإلنتاج دوننقصالكمية

المنتجة،مععدمإحداثأيتغيرجوهريفيالتنظيمأورأسالمال.إنالبطالةالمقنعةتظهر
خالل فترات الكساد في الدول المتقدمة ،أما في الدول النامية فتظهر البطالة المقنعة في جميع

أنحاءالقطاعاتاالقتصاديةويكونذلكبسببالنموالسكانيالكبير،خاصافيالريفممايعمل
على تكدس أعداد كبيرة من األيدي العاملة في مساحات محددة من األرض ،وتكون أيضا في

المدنبسببازدحاماأليديالعاملةعلىالمناصبالقليلةفيالدولة،ومنثمقبولأياألعمال
وبأجور زهيدة   ،وبذلك فان البطالة المقنعة تعني تبديد القوة والجهد في أعمال تتسم بانعدام
اإلنتاجية والذي يمكنأن يساهموافيمجاالتإنتاجية أخرى  ،وتعتبر مناخطرأنواع البطالة

بسببانخفاضإنتاجيةالعمل،كماأنهاتعملعلىانخفاضمستوىاألجور 1.وهيمتوافرةفي
االراضيالفلسطينية

أي أنها حالة العمالة الناقصة كما ونوعا ،فالعمالة الناقصة كما هي حالة استغالل الفرد

أسبوعياعددامن الساعاتاقلمن عدد الساعاتاالعتيادي ،كما هو الحالفيموظفي عددمن
الدوائرالحكوميةالذيناليقضونفيالعملالفعليأكثرمنأربعساعاتيوميا،والعمالةالناقصة
نوعا هي حالة اشتغال الفرد دون مستوى مؤهالته وخبراته  ،كما هو الحال مع الكثير من خريجي

الجامعاتالذينيقبلونبأعمالمتواضعةنسبيا،ومنثماالنتظارلعملأفضل2.

وبذلك فإنها تمثل التعطل غير الملموس والغير قابل للقياس الكمي ،حيث يستمر خاللها

العاطلونحياتهماالعتياديةويتلقوندخولهمدونأيانقطاع،ولكنمؤشراتهاتكمنفيانخفاضالناتج

الحديللعملإلى الصفروحتىدونالصفر،تدهورمرونةاإلنتاجإلىالعمللتصبحصفراأوسالبة

ويتجاوزحجم العملحجمرأسالمالبشكلمضاعف،وبذلكفانالبطالةالمقنعةقدتستمرلفترات
يةفياالقتصادوالمجتمعوادارةالدولة3.

طويلةإلىأنيحدثتحوالتجذر


رابعا :أسباب البطالة 

إن للبطالة أسباب كثيرة منها القضية السكانية والسياسة التعليمية والظروف االقتصادية

واالجتماعيةوالسياسية،والشؤونالتنظيمية ،وانكلمنهميؤثرفيجانبعرضالعملأوفيجانب

1البشيرعبدالكريم،مرجعسابقص29

2احمداألشقر،االقتصادالكلي،دارالثقافةللنشروالتوزيع:عمان0227ص520

3هوشيارمعروف،تحليلاالقتصادالكلي،عمان:دارصفاءللنشروالتوزيع0222اإلسالميةالصفحةص
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الطلبعليهأوفيكلمنهما،ولكننا نجد أن أسبابالبطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمعآخر حتى

إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرىفهناك أسباب داخليةوأسبابخارجية.

 ابسباب الداخلية:

ترتبطاألسبابالداخليةللبطالةبالسياساتالداخليةللمجتمع،ومنأبرزتلكاألسبابمايلي1-:

-2

الزيادةالسريعةفيالنموالسكاني،حيثينشاعنهاخللفيالتوازنبينقوىالعرضوالطلب

في سوق العمل ،فالزيادة السكانية تؤدي إلى الزيادة في القوى العاملة وبالتالي الزيادة في
العاطلينعنالعمل.

-0

يعاالنتاجيةوايجادمشروعاتجديدة.

عدمالتوسعفيالمشار

-5

انتقالبعضالعاملينمنوظائفهمإلىوظائفأخرى،ومنصناعاتإلىصناعاتأخرى،

-4

وجودإعدادمنالناسيتطلعونإلىنماذجمعينةمنالوظائف.

-2

وجودبعضالظروفالمناخيةوالعاداتاالجتماعيةالتيتعملعلىوجودالبطالة.

-3

ففيهذهالفترةاالنتقاليةيكوناألفرادفيحالةبطالة.

عدممالئمةالهيكلالتعليميلمتطلباتالسوق:هناكزيادةكبيرةفيعرضخريجيالمدارس
والمعاهدوالجامعاتدونأنيقابلهاطلبعلىهذهالفئة،ممايحولدونتوافقالعرضمع

الطلبويعودالسببإلىعدممواكبةالسياسةالتعليميةلمتطلباتالسوقخاصةالتخصصات

النادرة.
-7

ثباتاألجوروعدمتغيرهابمايتالءممعاالتجاهالتضخميلألسعاروتضخمالتكاليفاألزمة

-8

سوء اإلدارة في توزيع القوى البشرية حسب االحتياجات الفعلية ،حيث أدى ذلك إلى وجود

-9

وجودوظائفعمللبعضالشبابفيأعمالمؤقتة،التحتاجإلىخبراتوبدونعقودعمل

لتعديلاألوضاعأواالنتقالمنصناعةإلىأخرى.

البطالةفيتخصصاتمعينةمطلوبةفيأماكنوجهاتأخرى.

 -22اتجاهاألفرادنحوالتعليماألكاديميوالوظائفالحكومية،وتجاهلهماألعمالالحرة.
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عدم االستغالل الكفء للثروات الطبيعية بسبب الضعف في المنظمين وانخفاض حجم

المدخراتوسوءإدارتهاوتوجيههانحواالستثمارات.

وجودالمحسوبياتوالمنتفعينفيبعضالمراكزاإلداريةمماأدى إلىتعطيلجزءكبيرمن

الكفاءاتالمهنيةوالعلمية.


1محمددمانذبيح،االلياتالشرعيةلعالجمشكلةالبطالة(،رسالةماجتير)الجزائر0227ص42
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ابسباب الخارجية 1 -:

.2

المديونية الخارجية ،حيث يتم اختيار التمويل الخارجي ،واهمال تعبئة اإلمكانيات المالية

.0

.5
.4
.2

المتاحةداخلياً ممايؤديإلىتراجعاالدخارلفائدةسدادالمديونيةومنثمتراجعاالستثمار
والتشغيل.

فقدانالدولالستقاللهااالقتصاديالناتجعنخصخصةممتلكاتهاللرأسماليين،ممايؤديإلى

مرونة العمل واعادة النظر فيه وبالتالي تؤدي إلى تسريح العمال ،وتعمل هذه السياسة إلى
القضاءعلىاألسواقالمحلية.

انخفاضأسعارالمواداألوليةالتيتصدرهاالدولة،وارتفاعأسعارالموادالمستوردة،يؤديإلى
صعوباتاقتصاديةوتفاقمالعجزفيميزانالمدفوعات،وازديادمعدالتالبطالة.

التقدمفيمجاالتالتكنولوجياوالتصنيعوالتعليم.

االعتمادعلىالتقنياتالمتطورةالتيتستخدماألنشطةكثيفةرأسالمال،ووضعيةاالستخدام

للعمالةالبشرية،وهذاالسببأدىإلىوجودحالةعدمالتوظفالكاملأيمايطلقعلى
المعدلالطبيعيللبطالة.

وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى وجود ظاهرة البطالة تتمثل في عدم المرونة الكافية لأليدي

العاملةداخلالمجتمع،بحيثالتصلحالعمالةالموجودةداخلالمجتمعلشغلفرصالعملالمتوافرة،
أو البتعاد األيدي العاملة عن أماكن تواجد فرص عمل ،وهناك التغير في الهياكل االقتصادية

والتكنولوجيةفي بعضالقطاعاتاإلنتاجية ،بحيث ينهار فرعمن فروعقطاعمعين ،وبذلك يصبح

العمال بدون عمل ،وهناك بطالة تنشأ عن األزمات االقتصادية ،حيث تشمل االقتصاد برمته وهو
خاللمرحلةمن

اخطرأنواعالبطالة،ويعتبراالنخفاضفيالطلبخاللفترةالركوداالقتصادي،
مراحل الدورات االقتصادية ،والتي تحدث خالل توقف اإلنتاج في إحدى المواسم ألسباب طبيعية،
وهناكيوجدأهماألسبابالتيتؤديإلىوجودظاهرةالبطالةوهو"كنزاألموال"ومنعهامناالستثمار

واإلنتاج،حيثيؤدياالكتناز إلىانخفاضالنشاطاالقتصاديوعدماالكتنازيؤديإلى زيادةالنشاط

االقتصادي،ممايعملعلىالحدمنمشكلةالبطالة2.

1حسين،عيادة،البطالةفياالقتصادالعراقي:اسبابهاوسبلمعالجتها،مجلةجامعةاالنبارللعلوماالقصادية
واالدارية،المجلد،4العدد،8العراق،0220،ص84

2جمالحسناحمدالسراحنة،مشكلةالبطالةوعالجها،بيروت:اليمامةللطباعةوالنشروالتوزيع،0222،ص24
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خامس ا اثار البطالة :

ويترتبعلىالبطالةمجموعةمناالثار االقتصادية واالجتماعية،فهيمنأخطرالمشكالت

التيتواجهالمجتمعات ،وتمثلالقضيةاألهملتحقيقالنمواالقتصاديويستعرضالباحثمجموعةمن

االُثار-:

ا:-اآلثار االقتصادية :


تمثلالبطالةالضياعالحقيقيللموارداالقتصاديةمنخاللفقدانالمجتمعلإلنتاجالحقيقي

منالسلعوالخدماتالتيكانيمكنإنتاجهابواسطةالعمالالعاطلينعنالعمل ،وفيمالو

أتيحتالفرصةلهؤالءالعاطلينعنالعملفانهذاالعمللنيعوضالفاقدالذيحدثخالل
فترة البطالة  ،ألنها ساعدت على وجود المشاكل االقتصادية كتفاقم ارتفاع معدالت التضخم
لوجود العالقة الطردية بين البطالة والتضخم ،كما أنها أدت إلى تناقص القوة االدخارية

للمجتمعبدرجةكبيرة.


الخسارةالمترتبةللمجتمعوالمتمثلةعنبطالةالعمالالمهرةومتوسطيالمهارةعندماتطول

فترة بطالتهم ،وهذه الخسارة تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهاراتهم أو خبراتهم الفنية على
اعتبارأنالمهارةالتييكتسبهاالفردتحفظمنخاللاالستخداموتزدادخبرتهمعمرورالزمن

خاصاكلماتعرضالعاملللمزيدمنالفنوناإلنتاجيةالحديثةخاللعمله.


ما يترتب على تخصيص جانب من موارد الدولة لإلنفاق على االحتياجات األساسية
للمتعطلينحيثتجدالدولةنفسهاأمامعبءإعانةالعاطلينعنالعملممايؤديإلىارتفاع

المدفوعات التحويلية التي تقدمها الدولة والتي تؤثر بالسلب على ميزانية الدولة ،كما تعمل
البطالة علىانخفاض إيرادات الدولة المتمثلةمنالضرائب والتي بدوره يضعف قدرةالدولة
علىاإلنفاقعلىالخدماتالعامةكبناءالمدارسوالمستشفيات.



1

انخفاضالرفاهيةاالقتصاديةللمجتمعحيثيتمهدرالطاقاتاإلنتاجيةوتنخفضمستويات

عملعلىانخفاضالقوةالتنافسيةفي

الناتجوالدخلوتختلمستوياتاألسعار،والذي بدورهي

األسواقالخارجية.

2



تؤديالبطالةإلىانخفاضالناتجالمحليالجماليلوجودعالقةطرديةبينالبطالةوانخفاض



تعملالبطالةعلىإضعافالقوةالشرائيةللعاطلينعنالعمل،ممايؤديإلىانخفاضقدرته

الناتجالمحليالجماليحسبقانوناوكن.
علىإشباعحاجاتهاالقتصادية.

1عبدالرحمنيسرياحمد،النظريةاالقتصاديةالكلية،اإلسكندرية:الدارالجامعية،2997،ص522
2كاملبكريوآخرون،مرجعسابق،ص520
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تؤديالبطالةإلى ظهوراالقتصادغيرالرسمي،والذييشغلالعديدمنالعمال،حيثيمثل

خسارةللخزينة العامة للدولة الن هذاالقطاع ال يدفع الضرائب ،والذي يعملعلىإضعاف
المستمرللقطاعالرسمي.


تعملالبطالةعلىانخفاضمستوىالناتجالقوميوالدخلالقومي ،باعتبارأنالبطالةتؤدي

إلىإهدارجزءمنالطاقةاإلنتاجية فيالمجتمع،ممايؤديإلىضياعجزءمنالمواردفي
المجتمعوبالتالينقصانالدخلالقوميوالناتجالقومي.

1

 -8اآلثار االجتماعية والسياسية :


تعملالبطالةعلىارتفاعمعدالتالجريمةواالنحرافبينصفوفالعاطلينعنالعملمما
يهدد االستقرار االجتماعي للمجتمع ،حيث تظهر في المجتمعات العديد من الجرائم مثل

السرقةبأنواعهاالمختلفةوالقتل.


االرتفاع المستمر في حاالت األم ارض النفسية بين العاطلين عن العمل ،مما تعمل على

ظهورالتفككاألسري.



الرغبةفيالهجرةمنمجتمعهالقتناعهبأنهاحالضرورياأومؤقتا.



تؤديالبطالةالى تخفيضالعالقةمعاألهل ،حتىيتجنبالعاطلأي سؤاليتعلقبعمله،
باعتبارهسؤاالمحرجفينظره.



2

تؤديالبطالةإلى انعداماالستقراراالجتماعي،وهذايؤديغالباإلىعدماالستقرارالسياسي

واألمني  ،وذلكبسببوجودزيادةفيوقتالفراغلدىالعاطلينعنالعمل،ممايؤديإلى
استفحال العديد من األمراض التي تدفع العاطلين عن العمل للقيام بأعمال إرهابية تزعزع

األمنداخلالمجتمع.

3

سادس ا :وسائل عالج مشكلة البطالة :


إن سوق العمل يرتبط بشكل كلي بمتطلبات االقتصاد الوطني ،وبمستوى تطوره وتركيبه

وشكله  ،وعليه فان كل مجتمع يعمل على وضع سياسات خاصة به تعمل على الحد من ظاهرة

البطالة،والتييمكنإيضاحهامنخاللالنقاطالتالية:

 oالعملعلىتوسيعوتنويعالنشاطاتاالقتصاديةحتىيتماستخداموتشغيلاكبرعددمنالعاملين
فياالقتصادمنخاللتطويرالهيكلاإلنتاجي لالقتصاد،وتكونالمعالجةطويلةاألجل بسبب

1قنيدرةسمية،مرجعسابقص07

2محمددمانذبيح،ورجعسابقص22
3قنيدرةسمية،مرجعسابقص09
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يادةحجماالستثمارالالزملزيادةالطاقةاإلنتاجية،

طبيعةالبطالةالهيكلية،ويتمذلكعنطريقز
1

بحيثيتمتوزيعاالستثماراتعلىالقطاعاتاالقتصاديةالمختلفة.

 oالعمل على إعادة هيكل االقتصاد الوطني بحيث تتناسب تلك الهيكليات مع عناصره اإلنتاجية
المتاحة.

 oالعملعلىتقويةودعمالمنتجينالصغارمنفالحينوحرفيين.
 oالعملعلىدعماألنشطةاإلنتاجيةمنخاللفتحمشاريعإنشائيةتستوعبجزءامنالعمالةلتزيد
مناإلنفاقالكليممايعملعلىتحريكالطلب.

 oالتركيزعلىتدريبوتأهيلاألفرادذويالقدراتالضعيفةخاصةالتيالتستطيعقدراتهممواكبة
التقدمالتكنولوجي.

 oوضعقوانينتنظمالعملاإلضافيوأعمالالمتقاعدينوتنظمعملالمرأة.

2

 oاالهتمامبالتعاونياتفيالدولةمنخاللتشجيعهالتساعدعلىامتصاصجزءمنالعمالة.

 oمحاولةالزيادةفيمعدلالنمواالقتصاديللقطاعاتاالقتصاديةبدرجةأعلىمنالزيادةفيعدد
السكان.

 oالحدمنالعمالةالوافدةمنخاللوضعالقوانينوالتشريعاتومراقبةالحدود.

 oوضع معدالت األجور التي تتناسب مع طبيعة األعمال ومحاربة انخفاض معدالت األجور
المدفوعة.

 oزيادةاالستثماراتالحكوميةفيكافةالقطاعاتاالقتصاديةالمختلفة.
3

 oالتخطيطالسليمللقوىالعاملةفيداخلالمجتمع.

كما يجب على المجتمعات العمل على عالج مشكلة البطالةمن خاللالتركيز على جانبي

المشكلة(العرض،الطلب)،منخاللتضمنهاإجراءاتقصيرةاألجلوأخرىطويلةاألجل.


جانب العرض :تكمناإلجراءاتالحقيقيةفيجانبعرضالعملفياألجلالطويلفقطألن
التأثيريكونواضحاً عليهمنخاللالمحاوالتالجادةللتقليلمننموقوةالعملوذلكمن
خاللخفضمعدالتالنموالسكانيإماالتأثيرعلىعرضالعملفياألجلالقصيريكون

معدوما.


جانب الطلب :يمثلجانبالطلبالجانباألهمللحدمنظاهرةالبطالةمنخاللاالعتماد
علىمجموعةمناألساليبمنها:

1فليححسن،مرجعسابق،ص543

2مصطفىسليمانوآخرون،مرجعسابق،ص042

3إسماعيلعبدالرحمنوآخرون،مفاهيمأساسيةفيعلماالقتصاد،عمان:ط،29992ص257
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العمل على زيادة الناتج في القطاعات اإلنتاجية العالية مما يعمل ويساعد على زيادة خلق

فرص عمل إضافية .حيث يكون ذلك من خالل تنفيذ مشروعات تتطلب عمل كثيف
وتكنولوجيا متوسطة ،وكذلك االهتمام بمعالجة التشوهات الحاصلة في النظام التعليمي في

المجتمع.


االهتمامبالصناعاتالصغيرةمنقبلأجهزةالدولةالخاصةبأغراضالتصديربحيثيكون

من خالل توفير األراضي المناسبة بأسعار معتدلة ،وتبسيط اإلجراءات الخاصة بالحصول

علىالقروض الميسرة،والعملعلىمساعدةالمنتجينفيتسويقمنتجاتهممنخاللتحمل
تكاليفاإلعالنواالتصالباألسواقالخارجية.


القيام بتوزيع السكان على جميع أقاليم الدولة وتوطينهم في المناطق الجديدة ويتم ذلك عن

طريق إقامة المدن والمستوطنات الجديدة لسكان المدن خاصا أن هذه المدن والمستوطنات
يجبأنتكونقائمةعلىقواعداقتصاديةتساعدعلىالحدمنظاهرةالبطالة،فهذهالمناطق

غالباماتتوافرفيهاالموادالخاماألساسيةالالزمةإلقامةالمشروعاتوالصناعات.


القيامبتغيرالتشريعاتالخاصةبالعملبحيثتكفلالقضاءعلىجميعالمتناقضاتالموجودة

فينظمالعملالحالية،بمايضمنتحقيقاستقراربينأربابالعملوالعاملين وتحقيقالمزيد
منانضباطالعاملين.



وتشمل المتناقضات المطلوب القضاء عليها الجمع بين الوظيفة والعمل الحر والغاء مد

الخدمة للموظف بعد اإلحالة إلى المعاش ،لكونها تعمل على إفساح المجال للعمل أمام
المتعطلين.


1

العملعلىإنشاءصناديقإعانةالبطالة،بحيثيكونمهمةالصناديقاألساسهيةههومسهاعدة
العاطلينعنالعملمنخاللمساهمتهافيدعمقطاعالتصهنيعمهنخهاللتهوفيرالتسههيالت



االئتمانيةللمستثمرودعمالمشروعاتالمتعلقةبالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية.

سابع ا البطالة في الفكر االقتصادي:

-5

البطالة في الفكر الكالسيكي:



تميزتالمدرسةالكالسيكيةفيتحليلهالمشكلةالبطالةفيالنظامالرأسماليعنباقيالمدارس

الفكريةاألخرى،بسبباهتماماالقتصاديينبالبعدالسياسي ،واعطائهأهميةكبيرةفيتحليلهم،حيث

كانتحليلهملظاهرةالبطالةعلىالمدىالطويلومايحدثفيهمنتغيراتكبرى،حيثأنهمربطوا
مشكلةالبطالةبالمشكلةالسكانية،وبتراكمرأسالمالوالنمواالقتصادي،وبالطاقةاإلنتاجيةلالقتصاد

1مشكلةالبطالةفيالوطنالعربي،دراسةاستطالعية،معهدالبحوثوالدراساتالعربية،مصر2990:ص054
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القومي 1.ويرىالباحثان االقتصاديون الكالسيكلميهتموابدراسةموضوعالبطالة  ،وانما انصب
اهتمامهم على كيفية تحقيق التراكم الرأسمالي في األجل الطويل بوصفه المحدد االساسي لمستوى

النشاطاالقتصاديوالنموفيه،واعتمدالفكرالكالسيكيعلىمجموعةمنالدعائمالفكريةمنها:


العرض يخلق الطلب المساوي له "قانون ساي" ،ومن ثم فان الطلب الكلي يساوي العرض

الكليبشكلدائم ،وهذايعنياستحالةحدوثوجودحالةمناإلفراطفياإلنتاجأوالقصور
فيالطلبالكلي،وبناءعلىذلكفانالتوازناالقتصاديالعامهوتوازناالستخدامالكامل.


يجبإنتكونالمنافسةالكاملةفيأسواقالسلعوالخدماتالنهائية،وخدماتعناصراإلنتاج

ممايعنيمرونةاألسعاروخاصةأسعارأجورالعمال.



2

اعتقدالكالسيكيونبوجودقوانيينطبيعيةتحكمالنشاطاالقتصاديداخلالمجتمعات.

واعتقد الكالسيكيون أيضا بوجود حالة التوظف الكامل التي نجمت عن اعتقادهم بمرونة

األسعارواألجور والفائدة،حيثانهلوحدثاختاللبينعرضالعملوالطلبعليهفيمكن
اإلعادةإلىالوضعالتوازنيمنخاللتغيرأسعاراألجور.



يجب على الدولة عدم التدخل في النشاط االقتصادي بحيث يقتصر دورها ونشاطها على

الدولةالحارسةمنخاللتوفيراألمنوالخدماتالعامة.

3

وبناءعلىالدعائمالفكريةالسابقةفانرواد الفكرالكالسيكييرواأنالتوازناالقتصاديالعاملديهم
هوتوازنالتوظفالكامل،فهوالوضع العاديوالمألوفوالطبيعي،وانأيتوازنيكوندونمستوى

التوظفالكامللجميعالموارداالقتصاديةوالبشريةهوتوازنغيرمستقر.


لذلكافترضوااستحالةوجودأينوعمنأنواعالبطالة،علىنطاقواسعباعتبارإناالقتصاد

القوميدائمافيحالةتوازنعندمستوىالتوظفأوالعمالةالكاملة،كمايرواأنالمجتمعالذييوجد
بهبطالةفانهذهالبطالةعبارةعنبطالةاختيارية،أيأناألفرادهمالذينيضعونأنفسهموبإرادتهم

فيتلكالبطالةاالختيارية وذلكلعدمقبولهماألجرالسائدفيالسوق،ويرجعالسببلهذاالنوعمن

البطالةعدممرونةاألجورالنقديةفياالتجاهالنزوليالذيتفرضهوتضعهالنقاباتالعماليةوالجهات

الحكومية ،ولكنلووافقتتلكالنقاباتالعماليةعلىتخفيضاألجورالنقديةفانالبطالةاالختيارية
سوف تختفي نهائيا ويكون االقتصاد القومي دائما في حالة الوضع التوازني عند مستوى العمالة

الكاملة ،ويتم ذلكمن خالل تخفيضاألجور الذي بدوره يؤديإلىرفعمستوياتاإلرباح،وهو ما

1رمزيزكي،االقتصادالسياسيللبطالة،الكويت:المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواألدب2998،ص242
2احمدفوزيملوخية،االقتصادالكلي،اإلسكندرية:بستانللمعرفة،0223،ص82
3قنيدرةسمية،مرجعسابقص02
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يشكل حاف از لزيادة االستثمار ،وبالتالي رفع مستوى التشغيل خاصا في ظل التنافس على منصب

العملوالقبولبمستوياتاألجورالسائدة1.

ويكون هذا صحيحا في ظل االفتراضات الكالسيكية التالية:
الطلبعلىالعملدالةفياألجرالحقيقي.

عرضالعملدالةفياألجرالحقيقي،وليساألجرالنقدي.

المنافسةالكاملةتسودجانبيالسوقفالنقاباتعمالعلىجانبالعرضوالاتحاداتمنتجين



علىجانبالطلب2.

ويرى الباحث أن المدرسة الكالسيكية ال تعترف بوجود بطالة إجبارية ،وأن وجدت البطالة

فأنهاأماأنتكون:

بطالةاختيارية،نظ اًرلرفضالمتعطلينالعملباألجرالسائدفيالسوق.

أوبطالةاحتكاكية،تلكالتيتتواجدنتيجةالنتقالالعمالمنوظيفةإلىأخرى.

-1

البطالة في الفكر النيوكالسيكي:

يعههدالفكههرالنيوكالسههيكيامتههداداًللنظريههةالكالسههيكية،لههذافههإنهميؤمنههونبالحريههةاالقتصههادية

وسههيادةحالههةاالسههتخدامالكامههل،اسههتنادالقههانونسههاي)(Sayلألس هواق،الههذييههنصعلههىأنكههل
عههرضيخلههقالطلههبعليههه.أكههدالني وكالسههيكمثلمههاسههبقهمالكالسههيكعلههىأنكههلزيههادةفههيعههرض
العملينتجعنهابطالةفيسوقالعمل،ممايؤديإلىانخفاضاألجرالحقيقي،ويترتبعليهزيادة

فيالكميةالمطلوبةمنالعملحتىتستوعبالبطالةوتحققاالستخدامالكامل.

ويشههيرالنيوكالسههيكإلههىأنمرونههةاألجههورواألس هعارتضههمنالعمالههةالكاملههةدائمههافههيسههوق

العم ههل،وانأياخ ههتاللفيه ههايص ههححتلقائي ههام ههنخ ههاللتغي ههراألج ههور،وس ههرعانم ههاتختف ههيالبطال ههة

اإلجباريةإنوجهدتفهياألجهلالطويهل.3ويهرىالباحهثفشهلالفكهراالقتصهاديالنيوكالسهيكيالهذي

سيطرلفترةطويلةمنالزمن،ولكنهانهارفيظلأحداثالكسادالعظيم.




1محمديفوزيأبوالسعود،مقدمةفياالقتصادالكلي،اإلسكندرية:الدارالجامعية0224،ص023

2نعمةاهللنجيبإبراهيم،نظريةاقتصادالعمل،،اإلسكندرية:مؤسسةشبابالجامعة0220،ص293

3

Routh G. unemployment : Economic perspectives the Macmillan press Ltd. London , first

Edition 1986,p21.
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البطالة في الفكر الكينزي:

ظهرتالنظريةالكينزيةبعدأزمةالكسادالعظيمعام،2953والذياصدركينزعلىأثرها

الكتابالشهير"النظريةالعامة فيالتوظفوسعرالفائدةوالنقود"وماأحدثههذاالكتابمنثورةفي
عالماالقتصادالسياسي،وكانتنظريةالكسادوالبطالةهيالقضيةالمحوريةالتيبحثهاكينز.وترى

النظرية الكينزية البطالة االقتصادية هي بطالة إجبارية  ،حيث عرفت باسم البطالة الكينزية ،والتي

عرفهاكينز بأنها تلك البطالة التي تتحقق عند ارتفاعمستوى السعر مع ثباتمعدلاألجر النقدي

"انخفاضمعدلاألجر الحقيقي" ،إذامابقيعرضالعملأعلىمناالستخدامالسائدوالطلبعلى

العملأقلمناالستخدامالسائد،أيانخفاضالطلبالكلي1.


وقد رأى كينز أن التوازن في سوق العمل ليس بالضرورة أن يكون عند التوظف الكامل،

وجاء هذا االختالف بناء على االفتراضات التي وضعها كينز والتي هي مختلفة مع رواد الفكر

الكالسيكيوهي:

إنالعماليخضعونبالفعللظاهرةالخداعالنقديوعليهفانعرضالعملهودالةفياألجر

النقديوليساألجرالحقيقي.

اعتبركينزأنسوقالعملالتسودهالمنافسةالكاملة.



2

ونرى مما سبق أن كينز يفترض في نظريته العامة أن العمال يرفضون أي انخفاض في

أجورهمالنقديةمناجلتحقيقرفعمستوىاالستخداموفينفسالوقتاليعترضونعلىانخفاض

أجورهمالحقيقيةعندارتفاعالمستوىالعاملألسعار،معبقاءاألجرالنقديثابتا،والسببفيذلكلدى
العماليرجعالنالتغيرفياألجورالحقيقيةيتأثربهجميعالعمالتقريبابالتساويدونأنيؤديذلك

إلىتغيرأجورهمالنسبية،أماعندانخفاضأجورهمالنقديةفانهذاالتغيرسينعكسعلىمجموعة
معينةمنالعمالفقط،وعلىضوءذلكيفترضكينزجموداألجرالنقدينحواألسفلوينظرإليه
علىانهعاملخارجيفيالنموذج3.

وبناء على ما ذكر فان التحليل الكينزي يقوم على أن العمال يكون اهتمامهم موجه إلى

معدالتاألجورالنقدية،حيثاليمكنتخفيضاألجورالنقديةبسهولةكمايعتقدالكالسيكيون،وان

معدالت األجور النقدية في األجل القصير غالبا ما تكون ثابتة ،وعلى هذا فان التغير في توظيف
العمالإمابالزيادةأوالنقصانيكوننتيجةالطلبعلىالعملوالعالقةلرغبةالعمالفيذلكالن

1ضياءمجيد،النظريةاالقتصاديةالتحليلاالقتصاديالكلي،اإلسكندرية:مؤسسةشبابالجامعة0227،ص545
2نعمةاهللنجيبإبراهيم،مرجعسابق،ص298
3ضياءمجيد،مرجعسابق،ص557
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العمال لن يرفضوا العمل عند انخفاض األجر الحقيقي  ،بل سيقومون بالمطالبة برفع معدالت

أجورهم1.


ويرى كينز أن البطالة ترجع بسبب قصور في الطلب الكلي عن استيعاب الناتج المحتمل

ولذلكتسمىببطالة"قصورالطلب"حيثأوضحكينزأنالعمالةالكاملةاليمكنلهاأنتتحققإال
إذاكانالطلبالكليكافياالستيعابالناتجالمحتملوهوماينتجعنالعمالةالكاملة2.



ثامنا :التفسير الحديث للبطالة :

3

قدتناولتالمدارساالقتصادية مشكلةالبطالةمنخاللوجودسوقتنافسيةللعمل،تتقاطع

فيهامنحنياتالطلبوالعرضبطريقةتتيحتحديدمستوىاألجرالتوازنيومستوىالتشغيلالتقريبي.

وتختلف تحاليل النظريات الحديثة حول تفسير البطالة تبعا لسوق العمل ،حيث يمكن أن يتم على
مستوىهذاالسوقبمفردهأوبعالقتهمعباقياألسواق .إالأنهذااإلطارلميستطعتفسيرزيادة

البطالة إلى معدالت غير مسبوقة منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي  .فظهرت عدة نظريات

حديثةتقومبالتطويروالتعديلوهيأكثرقدرةعلىتفسيرالظواهرالحديثةمنها:

.1

نظرية تجزئة سوق العمل

تهدفالنظريةإلىتفسيرارتفاعمعدالتالبطالةفيسوقالعملاألمريكيةفينهايةالستينات

وبدايةالسبعينات،والكشفعنأسبابارتفاعهافيقطاعاتمعينةمعوجودندرةفيعنصرالعمل

فيقطاعاتأخرى ،وأوضحت النظريةان قوةالعملاألمريكيةتتعرضلنوعمنالتجزئةعلىأساس
النوعوالسنوالمستوىالتعليمي.
العرقو 

وعلى هذا ابساس تميز النظرية بنوعين من أسواق العمل وهي :

السوق ابولية :يضم هذاالسوق الوظائفاألكثرأج اًر واألكثرثباتاً واستق ار اًر ،والتيتوفرأحسن

الشروط بما في ذلك امتياز الترقية ،ويتميز باالستقرار الوظيفي  ،ويستخدم في هذه السوق الفنون
اإلنتاجية كثيفة رأس المالالعمالية الماهرة التي ترغبوتحتفظبها .

السوق الثانوية  :تضم هذا السوق الوظائف األقل أج اًر و استق ار اًر ،ومناصب عمل محدودة يمكن
ألصحابها التعرض للبطالة كما ان اليد العاملة تتميز بحركة عالية وتتضمن المؤسسات اإلنتاجية

الصغيرة ،التي تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل  ،وتتأثر بالتقلبات االقتصادية .مما يعني أن
المشتغلينبهايكونواأكثرعرضةللبطالة.

1احمدفوزيملوخية،مرجعسابق،ص252

2عبدالقادرمحمدعبدالقادرعطيةوآخرون،مرجعسابق،ص055
3
لمقون  ,سليم  ,قياس أثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالة ,دراسة قياسية تحليلية ,حالة الجزائر ,رسالة ماجستيلر ,1151,ص11
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.2

نظرية البحث عن العمل

1

فرزتهذهالنظريةاضاءةمهمةلمختلفمظاهرسوقالعمل،فهيتعملعلىاسقاطفرضية

أساسية من فرضيات النظرية الكالسيكية أال وهي المعرفة التامة بأحوال سوق العمل من معلومات
حولالعملواألجور وترجعهذهالنظريةمعدالتالبطالةإلىرغبةاألفرادفيتركوظائفهمالحاليةمن
اجل البحث وجمع المعلومات عن أفضل فرص العمل المالئمة لقدراتهم و هيكل األجور المقترن

بهاوبذلك فان البط الة في هذه النظرية هي بطالة ارادية واحتكاكية او مرغوب فيها تنتج عن بحث
العمالعلىاجوروفرصعملافضل.وتنطلقهذهالنظرياتمنالفرضيتينالتاليتين:
.2
.0
.5
.4

وجودحدأدنىلألجور،بمعنىأنالعاملسوفيقبلأياجرأعلىمنهويرفضأياجر

اقلمنه.

أنالباحثعنالعملعلىعلمتامبالتوزيعاالحتماليلألجورالمختلفة.

كلمها كانهت مهدة البحهث عهن العمهل طويلهة كلمها كهان األجهر المتوقهع للحصهول عليهه
عالياً.

العه ه ههاطلينعهه ههنالعمه ه ههلههه ههماالكثه ه ههرحظه ه ههاللحصهه ههولعه ه ههنالمعلوم ه ههاتعه ه ههنالعمه ه ههلبسه ه ههبب
حركتهمالمستمرةوالباحثةعنالعمللتصبحالبطالةفيهذهالنظريةاستثمار.

حاولتالنظريةالكشفعنأسبابزيادةالبطالةبينفئاتمعينةمنقوىالعمل،خصوصا

الشبابالوافدينالجددلسوقالعمل،نتيجةلعدمدرايتهمبأحوالالسوق.

.3

نظرية اجر الكفاء

تقومهذهالنظريةعلىأنرجالاألعمال يعمدونالى دفع أجوراأعلىمناألجورالتوازنية

فيسوقالعمللتشجيعالعمالوزيادةاإلنتاجية ،ويترتبعلىهذااالرتفاعوجودفائضفيعرض
العمل ،ومنثمظهورالبطالة.ووفقالهذهالنظريةفإنرفعاألجوريترتبعليهارتفاعفياإلنتاجية،

وبمعنى آخر فان تكلفة خفض األجور هي انخفاض في إنتاجية العمال ،وينتج عن ذلك سعي

المؤسساتإلىإبقاءاألجورعندمستوىثابتحتىالتتأثراإلنتاجية.
والدافعوراءرفع األجور منقبل أصحاب العمليكمن في التالي:

.2
.0

1

تعملاالجورالمرتفعةعلىاستقطاب اليد العاملة ذات المهارات والكفاءات العالية ألنها أكثر

إنتاجية،وهذا مانشاهدهفيالدول النامية.

تخفف من سرعة دوران قوة العملمن خالل رفع تكلفة ترك العمل ،لوجودعالقةطرديةبين

ارتفاعاألجر وتمسك العامل بمنصبهوكذلكالتقليص من وتيرةاالنصراف اإلرادي للعمال.

دادن عبد الغني  ,بن طجين عبد الرحمن  ,دراسة قياسية لمعدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة , 1111-5911الجزائر ,1151,ص511
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.5


.4

تؤديارتفاعاالجورالىزيادةاالنتاجية،بسبباهتمامالعمالباعمالهموتحسينمستويات

عملهمواخالصهم.

نظرية اختالل التوازن

1

تقومعلىتفسيرمعدالتالبطالةالمرتفعةفيالدولالصناعيةخاللفترةالسبعيناتمنالقرن

الماضي.ويرتكزتحليلهللبطالةعلىسوقيناثنينهما:سوقالسلعوسوقالعمل.

وتبنيهذهالنظريةفرضجموداألسعارواألجورفياألجلالقصير،ويرجعذلكإلىعجزها

عنالتغيربالسرعةالكافيةلتحقيقالتوازنالمنشود .ونتيجةإلىذلكيتغيرسوقالعمللحالةاختالل
متمثلة في وجود فائض في عرض العمل عن الطلب ،مما يقود إلى البطالة اإلجبارية  .والتقتصر

النظريةعلىالبحثعنأسبابالبطالةفيإطاردراسةسوقالعمل،وانماتسعىأيضالتحليلهامن
خاللدراسةالعالقةبينسوقالعملوسوقالسلع،إذيمكنأنينتجعنهنوعانمنالبطالةهما:



النوع ابول :يتميزبوجودفائضفي عرضالعملعنالطلبعليه،ويترتبعلىذلكعدم
قيامأصحابالعملأورجالاألعمالبتشغيلعمالةإضافيةلوجودفائضفياإلنتاج ،وهو

مايتطابقمعالتحليلالكنزي.



النوع الثاني :فيهذهالحالةتقترنالبطالةفيسوقالعملبوجودنقصفيالمعورض  من
السلععنالطلبعليها،وتكونأسبابالبطالةفيارتفاعمعدلاألجورالحقيقيةللعمال،مما

يدفع المستخدمين إلى عدم زيادة كل من عرض السلع و مستوى التشغيل بسبب انخفاض

ربحيةاالستثمارات،وهومايتطابقوالتحليلالكالسيكي.

الخالصة:

تطرق الباحث في هذا الفصللعدةامور منهامفهوم البطالةوانواعهاواسبابها والبطالة في

الفكراالقتصاديمنالكالسيكمرورابالماركسيينوالنيوكالسيك،حتىالنظرياتالحديثةالتيتحاول

تفسير البطالة واساليب معالجتها  ،ومن ما سبق يستنتج الباحث أن البطالة وما تخلفه من أثار
اقتصاديةواجتماعية،تعتبرالمصدرالرئيسللجرائموهيمنأخطرالمشاكلاالقتصاديةوأعقدهافي

الدولالناميةكماوتتمثلخطورتهابالزيادةالمستمرةفيعددالعاطلينعن العملممايؤديإلى هدر

الطاقاتالبشريةالمتاحةللمجتمعوخاصةفيالدولالناميةوكماإستنتجالباحثأنالبطاةالموجودة
داخلالمجتمعالفلسطينيهيبطالةمقنعة

Malinvaud Edmond ,Theory of Unemployment Reconsidered", 1977. Paris 1
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ويرىالباحثأنالعملعلىتوسيعوتنويعالنشاطاتاالقتصاديةحتىيتماستخداموتشغيل

اكبرعددمنالعاملينفياالقتصادمنخاللتطويرالهيكلاإلنتاجيلالقتصاد،منأنجحاالساليب
لمعالجةالبطالة ،وتكونالمعالجةطويلةاألجل بسببطبيعةالبطالةالهيكلية،ويتمذلكعنطريق

الالزم لزيادة الطاقة اإلنتاجية وسنتطرق في الفصل التالي الى التعرف على
زيادة حجم االستثمار 

االستثماراتالعربيةالبينية.
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لفصل لثالث:
و قع الستثمار ت لع بي لبيني
 مقدمة:
 أوال  :تعريف االستثمارات العربية البينية
 ثانياً :مناخ االستثمار السائد يف الدول العربية
 ثالثاً  :العقبات اليت تواجه مناخ االستثمار يف الوطن العربي
 رابعاً  :حجم االستثمارات العربية البينية
 خامساً  :الواقع احلالي لالستثمارات العربية البينية:
 سادساً  :الوسائل واألساليب املشجعة جلذب رؤوس االموال العربية واستثمارها
بينياً


مقدمة:


معتراجعدورالدولةفيالمجالاالقتصاديلصالحالقطاعالخاصوزيادةالتكتالتاالقتصادية،

وتن ه ههامىاهتم ه ههامال ه ههدولالنامي ه ههةباالس ه ههتثماراتاألجنبي ه ههةالمباش ه هرة،س ه ههارعتال ه ههدولالعربي ه ههةعل ه ههىج ه ههذب
االس ههتثماراتاألجنبي ههةلتسه هريعالنم ههواالقتص ههاديفيه هها،وتحقي ههقالتنمي ههةاالقتص ههاديةواالجتماعي ههة.وم ههع

االرتفاعالمذهلألسهعارالهنفطمنهذنهايهةتسهعيناتالقهرنالماضهيأدتإلهىتهراكممعتبهرللفهوائضالماليهة

فهيالهدولالعربيههةالمصهدرةللههنفط.فسهعتالههدولالعربيهةإلههىإقامهةعالقههاتاقتصهاديةمتميهزةفيمهابينههها
ويحههاولالباحههثفههيهههذاالفصههلبيههانتعريههفاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةوأهميتهههاوالمنههاخاالسههتثماري

للههدولالعربيههةوالعقبههاتالتههيتواجهههمنههاخاالسههتثماري وسههنتناولحجههماالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةوفههق

مصادرهاالمختلفة

أوال  :تعريف االستثمارات العربية البينية:

تعههرفاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةبأنهههاتلههكالتههدفقاتال أرسههماليةالتههييكههونمصههدرهامواطنههون

ع ههربطبيعي ههونأومؤسس ههاتعربي ههةمعنوي ههةمه هنخ ههارجالدول ههةالعربي ههةالمض ههيفة،توظ ههفف ههيمش ههاريع

استثماريةخاصةأوعامةأومختلطةتدارعلىأسستجارية.1

وتكمهنأهميههاالسههتثماراتالعربيهةالبينيههةفهيتحقيهقالتنميههةاالقتصهاديةالعربيههةباعتبارههاخادمههة

هزالعربيهة

لها،فهيتقومبدوررئيسيفيتخفيهفاالمتنهاععهناالسهتهالكلتوليهدالمهدخراتالهىدولالعج
مههنخههاللتحويههلالمههدخراتالفائضههةمههندولالفههائضالعربيههةالههىدولالعجههزالعربيههةفههيالوقههتالههذي
يمث ههلفي هههانس ههيابه ههذهالم ههدخراتالفائض ههةإض ههافةإل ههىحج ههمالمه هواردالحقيقي ههةالمتاح ههةلالس ههتخدامف ههي

االقتصههادياتالمضههيفةلههها،حيههثتههؤديالههىزيههادةكفههاءةالم هواردالمحليههةورفههعانتاجيتهههاوتشههغيلالم هوارد

المعطلة2.وهناكعواملأساسيةثالثةتتحكمفيتدفقوانسياباالستثماراتالعربيةمندولةعربيةإلى
أخرىوهيعلىالنحواالتي:

-2

القدر على توفير المناخ االستثماري المناسب في الوطن العربي:

يطلقمصطلحالمناخ االستثماريلبلدمابأنه"مجملاألوضاعالقانونيةواالقتصاديةوالسياسهية

واالجتماعيةالتيتكونالبيئةالتييتمفيهااالستثمار،وتظلمكوناتهذهالبيئةمتغيرةومتداخلهةإلهىحهد

كبير"،3واليستقيماالستثماربدونهاواليستقرفيغيابهاأوعندتفكيكها،4وتعدهذهاألوضهاعوالظهروف
عناصرمتداخلةفيمابينهابحيهثتهؤثرببعضههاالهبعض،وههذهالعناصهرعناصهرمتغيهرةيخلهقتفاعلهها

أوضاعاًجديدةلالستثماربمعطياتمختلفة،بحيثتكونعواملجاذبةأوطاردةلرؤوساالموال.

 1منصوري ,زين ,مجله البحوث والدراسات العربية  ,دور االستثمارات العربية في تفعيل التكامل العربي  , 1111ص 1
2
العبيد ,على عيسى ,االستثمارات العربية البينية الواقع والطموح ,5991ص571
3
4

مناخ االستثمار في الدول العربية  , 5911التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار  ,الكويت ص71
مكحول  ,باسم(  )1111االستثمار والبيئة االستثمارية في قطاع غزة و الضفة ,جامعة النجاح -فلسطين ص51
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 -0القدر على توفير الفرص الجيد لالستثمار في الوطن العربي :

تعتبههرفههرصاالسههتثمارالجيههدةداخههلالههدولالعربيههةأداةالسههتقطابرؤوساالم هوالالعربيههةألنههها

تحقههقالعائههدالمجههزيالههذييعمههلعلههىجههذباالسههتثماراتللمنطقههةالعربيههة،مقارنتههابههالفرصالبديلههةفههي

الهدولاألخههرىأوالقطاعهاتاألخههرى،وههذايتطلههبثبهوتجههدوىالمشهروعمههنكهلجوانبهههسهواءالجوانههب
الفنية،والمالية،أوالتسويقيةواإلدارية.1

 -5تقييم المخاطر ير التجارية في الدولة المضيفة

تعههرفالمخرراطر يررر التجاريررةبأنههها:تلههكالمخههاطرالتههيتنههتجعههادةعههناإلجهراءاتالتههيتتخههذهاالدولههة
المضههيفةلالسههتثماروالمقترنههةباألوضههاعالسياسههيةواالقتصههاديةواألمنيههةالعامههةوتخههرجفههيطبيعتهههاعههن

إرادةالمس ههتثمرال ههذياليمكن هههف ههيالغال ههبالت ههأثيرعليه ههاأوتجن ههبآثاره ههاوانعكاس ههاتهاعل ههىمش ههروعه

االستثماري.والجدولالتالييبينأقسامالمخاطرغيرالتجارية

جدول ( )3-1المخاطر ير التجارية في الدولة المضيفة
المخاطر التنظيمية

المخاطر السياسية التقليدية

وهيمخاطرالتأميمالمصادرةوالحروبواالضطرابات فه ه ههياألضه ه هرارالت ه ههيتصهه ههيببع ه ههضالمسهه ههتثمرينبس ه ههببتطبي ه ههق
العامههةباإلضههافةإلههىعههدمتمكههنالمسههتثمرينالوافههدين تشه هريعاتأوقه ه ارراتحكومي ههةسه هواءأكان ههتعل ههىمس ههتوىاالقتص ههاد

مههنتحويههلرأسالمههالالمسههتثمرواألربههاحالمحققههةإلههى بصههورةعامههةأوعلههىمسههتوىقطههاعمعههينأومشههروعمحههددوتشههمل
خارجالدولةالمضيفةبعملةقابلةللتحويل.

التسعير،ومخاطرالتراخيصوالسيمامنهاتراخيصالبيئة

المصدر  :مصطفى  ,عبد المنعم  ,التنمية االقتصادية في الوطن العربي سياسيا  ,االكاديمية العربية المفتوحة , 2118,ص 271

ثاني ا  :مناخ االستثمار السائد في الدول العربية:

يقتههرنمنههاخاالسههتثمارفههيالههوطنالعربههيبمجموعهههمههنالمكونههاتاالساسههيةالهامههةالمتمثلههةفههي

المكونههاتاالقتصههاديةواالجتماعيههةوالسياسههيةوكههذلكالتش هريعيةوالتنظيميههةوالتههييكههونلهههااالثههرالكبيههر

والهامعلىمناخاالستثمارفيالدولالعربيةباعتبارهادعامةحقيقيةلجذبوتشجيعاالستثمار.

 -1ابوضرراع السياسررية :مههنالبههديهيأنيكههوناالسههتقرارالسياسههيعنصه اًرهامهاًمههنعناصههرجههذب
وتشجيعاالستثماراتالمحليةواألجنبية.فمنخاللاالحداثالسياسيةفيالدولالعربيةيالحظأن-:

 هنه ههاكبعه ههضال ه هدولالعربيه ههةتتسه ههمباالسه ههتقرارالسياسه ههيممه ههايجعلهه ههاحه ههاف اًزقوي ه هاًلجه ههذبوتشه ههجيع
االسههتثماراتمثههلدولالخلههيجالعربههياالأنمملكههةالبحهرينتعههانيمههنعههدماألسههتقرارالسياسههيمههن
بعدعام.0222

1

العبيد ,مرجع سابق,ص571
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وهناكدوالًعربيةأخرىعانهتومها ازلهتتعهانيمهنعهدماالسهتقرارالسياسهيالهداخليوالخهارجيممها
يعملعلىهروبرؤوساألمهوال،حيهثشههدتبعهضالهدولالعربيهةخهاللاالعهوامالقليلهةالماضهية

احههداثاًسياسههيةمتسههارعةالههوتيرةوتمثلههتفههيموجهههمههنالحهراكالشههعبيوالتههيادتالههىثههوراتعربيههه

اس ههفرتع ههنتغيي ههراألنظم ههةالسياس ههيةالحاكم ههة،حي ههثك ههانله ههذهالث ههوراتأث ههاراس ههلبيةعل ههىمن ههاخ
االستثمارمنأبرزهامايلي:



التوترات االمنية :1ادىغياباألمنفيظلالتطوراتالسياسيةفيبعضاألحيانبشهكلواضهح
وجليبالسلبعلىمناخاالستثماروأداءاالعمالبشكلعام.



ضربابية فرري ابطررر القانونيررة واإلجرراءات التشررريعية:حيههثنجهمعههنالثهوراتالعربيههةتغيه ارتفههي
الحكومههاتوالق هوانينوالتش هريعاتواإلج هراءاتاإلداريههةأدتالههىخلههلفههياتخههاذالق ه ارراتالمتعلقههة
باالستثمارداخلتلكالدول.



التررأثيرات اإلقليميررة :أدىالح هراكالشههعبيالمتمثههلفههيالثههوراتالعربيههةالههىتههأثيراتمحليههةذات
طههابعاقليمههيتتمثههلفههيانتقههالرؤوساالمهوالوالسههلعواعههادةتوزيههعاتجاهههاتوكثافههةتلههكالحركههة
الدولالعربيةالمستقرةوباقيدولالعالم

عبرالحدود،سواءبينالدولالعربيةالتيتشهدالثوراتو

 ،وكذلكبينالدولالعربيةالتيتشهداستق ارراسياسياوبهيندولالعهالموالسهببفهيذلهكيعهودالهى
تغييرحركهاالستثماراتوالعمالةوالتجارةالبينيةالعربيةمعباقيدولالعالم



هروب رؤوس االموال للخارج  :ممايؤديبالسلبعلىحجماالستثمارالمحليواألجنبيوكهذلك



االضطرابات العمالية الفئوية الحزبية:تتمثلفياالضطراباتالتييق ومبههاالعمهالوالتهيتهؤدي

علىميزانالمدفوعاتوأسواقالصرفوالقدراتالتنافسيةللدولة2.

الههىتههداعياتسههلبيهمنهههاتعطيههلالعمههلواإلنتههاجوارتفههاعتكلفهههعنصههرالعمههلوهههذابههدورهيههؤثر

بالسلبعلىمناخاالستثمار.



الموقررف مررن القطرراع الخرراص:أنالتغيهراتالتههيتطهرأعلههىاالنظمههةالسياسههيةداخههلالههدولمههن
الممكهنأنيكههونلهههاتههأثيراعلهىالقطههاعالخههاصبشههكلعهاموالمسههتثمريناألجانههببشههكلخههاص

،والتييمكنأنتحدثضهدبعهضالمسهتثمرينبهدعوةمحاربههالفسهادحيهثيهتمسهحباالمتيهازات
والضماناتالممنوحةللقطاعالخاص،مثلسهحبالمشهاريعواأل ارضهيوكهذلكمراجعههاالمتيهازات

المالي ههةالت ههيك ههانوايحص ههلونعليه هها،فله ههذهاالجه هراءاتف ههيالغال ههبانعكاس ههاتس ههلبيهف ههيالم ههدى
3

القصيروربماايجابيةفيالمدىالمتوسطوالطويل.

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار ,التطورات السياسية في الدول العربية  , 1151,ص95
2
المؤسسة العربية لضمان االستثمار ,التطورات السياسية في الدول العربية  , 1151,ص96
3
المؤسسه العربية لضمان االستثمار  ,المكونات السياسية في الدول العربية , 1155,ص11-71
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 -2ابوضراع االقتصرادية  :تهأثر االقتصهادفهيالهوطن العربهيعهام  2011بعهدد مهن العوامهل

الرئيسية من أهمها األحداث السياسيةالتاريخية التي شهدتها عدد من الدول وهي تونس ومصهر وليبيها

وسورية واليمن وامتدت تداعيات هذه األحداث لتطالمعظم االقتصاديات العربية األخرىولقد أدت هذه

التطورات إلى تراجع غير مسبوق في اإلنتاج والصادرات وتوقف االستثمارات األجنبيهة المباشهرة وت ارجهع

تحهويالت العهاملين بالخهارج األمهر الهذي أدى إلهى انكمهاشاقتصهاديات معظهم الهدول التهي شههدت ههذه

1

األحداث بمعدالتملحوظةخالل عام 2011وتتصف الدول العربية بمجموع من الخصائص أهمها:

 oضررعف الهياكررل االقتصررادية واعتمادهررا علررى مصرردر أو مصرردرين للرردخلأيعههدموجههودتنويههعفههي
الهيكههلاإلنتههاجي،ويتضههحذلههكفههيالههدولالعربيههةالريعيههةمههن"عوائههدالههنفطوالغههاز"التههيتعتمههدعلههى
مصدرواحدللدخل،حيثنرىالنفطيمثهلالمصهدرالوحيهدللهدخلفهيدولالخلهيجويبلهغنهاتجعوائهده

حوالي2378ملياردوالربنسبه%72منالناتجالعربيلعام.0222

 oتفاقم المديونية الخارجية :علىالرغممناالرتفاعالواضحفيحجمالمديونيةالخارجيهةللهدولالعربيهة
إالانهنههاكتحسههنواضههحمههعمطلههعالقههرنالحههاليحيههثت ارجههعمؤشههرالمديونيههةالخارجيههةكنسههبةمههن
الناتجالمحلياالجماليمن%34مابينالفترة()0222-0222الى%47عام.0222

 oالبطالة  :حيثتتمثلقوةالعملفيالدولالعربيةلعهام0222حهوالي220مليهوننسهمهبنسهبة%45
مههناجمههاليعههددالسههكانفههيالههوطنالعربههيويبلههغعههددالعههاطلينعههنالعمههل00مليههونعاطههلبنسههبه

تتراوح%24.2منهموتمثلههذهالنسهبةمهنأعلهىالنسهبعلهىمسهتوىالعهالم،ويرجهعالسهببفهيذلهك
إلىاالرتفاعالرهيبفيالنمهوالسهكاني،وكهذلكتهداعياتاألزمهةاالقتصهاديةالعالميهة،وعلهىالهرغممهن
اناجمالياالنفاقاالستثماريالحكهوميوالخهاصيقهدربحهوالي322مليهاردوالرسهنوياًوههومهايهوفر

3ماليه ههينفرصه ههةعمه ههلسه ههنوياًومه ههعت ارجه ههعمعه ههدالتاالسه ههتثمارفمه ههنغيه ههرالمتوقه ههعأنته ههنجحتله ههك

االسههتثماراتفههيالحههدوالتخفههيضمههنمعههدالتالبطالههةالحاليههةخاص هاًمههعتوقههفالعديههدمههنالمنشههآت
اإلنتاجيةفيظلالحراكالسياسيالقائمفيبعضالدولالعربية.

 oالفقر:بهالرغممهنأنمسهتوياتالفقهرفهيالمنطقهةالعربيهةمنخفضهةنسهبياًمهعبعهضالمنهاطقفهيدول
العالمإالأنهناكحالهمنالفقرداخلأوساطالدولالعربيةوبناءعلىذلكيمكنتقسيمالدولالعربية

الىمجموعتين:

 تضماالولىمجموعهالدولالعربيهةمحهدودةالهدخلالتهيتتهراوحفيههانسهبهالفقهرلعهام0222حهوالي
%42منالسكان

 والمجموعههةالثانيههةوالتههيبهههانسههبهالفقههرمعتدلههةحيههثتت هراوحمههابههين()%02-%22مههنالسههكان
حيثيمثلمؤشرالفقرهذاعلهىفقهرالهدخلفقهطوالهذييمثهلمكونهاواحهدامهنمكونهاتالفقهر،ولكهن
1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار .مناخ االستثمار في الدول العربية  , 1155ص11,61,15
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هناكمؤشرآخرللفقهروههومؤشهر"الفقهرمتعهدداألبعهاد"1والهذييأخهذبعهيناالعتبهارأوجههامختلفهة

ومتعددةللحرمانالبشريمنحيثمستوياتالمعيشةوالصحةوالتعليم2.

 oالتضرررخم :نج ههدأنمع ههدالتالتض ههخم"أومس ههتوياتاالس ههعارمعبه ه اًرعنه ههاب ههالرقمالقياس ههي"ق ههدارتف ههع
متوس ههطهابدرج هههعالي ههةوواض ههحةلتص ههبح%22.3ع ههام0222مقارن ههةبمع ههدل%7.4ع ههام،0222
وارتفعالمؤشرالدوليألسعارالسلعالغذائيةبحوالي3.%27.0حيثنتجذلكلسببينهما-:



ارتفاعمعدالتالطلبالمحليالكليفيظلتراجعاالنتاجالمحليوانخفهاضالمعهروضوالسهبب
فيذلكيعودلالضطراباتواألحداثالسياسيهالتيشهدتهابعضالدولالعربية.



اماالسبباالخرفهوارتفاعاسعارالوارداتنتيجةارتفاعاالسعارالعالميهةلهبعضالسهلعاألوليهة

واألساسيةالمستوردةمقارنابعام0222

 -3االوضاع القانونية والتشريعية :

ابرم ههتال ههدولالعربيه ههةاتفاقي ههاتفيمه ههابينه ههالحماي ههةوتش ههجيعاالس ههتثماربه ههدفتحقي ههقالتكامه ههل

االقتصاديوالتجاريالعربي،وهنهاكمجموعهةمهناالتفاقيهاتوالترتيبهاتالموقعهةبهينالهدولالعربيهةالتهي
تعملعلىحمايةوتشجيعاالستثماروهيعلىالنحوالتالي4-:

أ-

"االتفاقيههةالموحههدةالسههتثماررؤوساالم هوالالعربيههةفههيالههدولالعربيههةعههام2982والتههيوقعههت

ب-


"اتفاقيهههتشههجيعوحمايههةاالسههتثماراتوانتقههالرؤوساالم هوالبههينالههدولالعربيههة"والتههيصههادق

ت-


اتفاقيههه"تسههويهمنازعههاتاالسههتثمارفههيالههدولالعربيههة"والتههياقرهههامجلههسالوحههدةاالقتصههادية

ث-

ج-


عليهاجميعالدولالعربية،وتعملجامعهالدولالعربيةعلىتطويرهامنذعام.0222

بيهواقرهامجلسالوحدةاالقتصاديةالعربيةعام0222م.
عليها2دولعر 
العربيةعام0222بمصادقة22دولعربية

"اتفاقيهةأغههادير"والتههيوقعهتعههام،0222والتههيتههدفإلقامههةمنطقههةللتبهادلالحههرتضههمعههددا
منالدولالعربيةوهياالردنومصروتونسوالمغرب.

"االتفاقيةاالقتصاديةالموحهدة"و"السهوقالمشهتركةلمجلهسالتعهاونالخليجهيالتهيابرمهتعهام
،0227حيثتطورتتلكاالتفاقيةمنخاللخطواتهامهاضهافيةوههياتفاقيههاالتحهادالنقهدي

الخليجههي"مشههروعالعملههةالواحههدةبعههدمصههادقهالكويههتوالسههعوديةوقطههروالبحهرينعليههها،وكههذلك
انشاءبنكمركزيلدولالخليج.

1

يعرف الفقر المتعدد االبعاد وفقا لهذا المؤشر بأنه تستند لكل فرد عالمة وفقا ألوجه الحرمان الثالثة "الصحة-التعليم-مستوى المعيشة" موزعة بين
عشرة مؤشرات فرعية ,ثم تجمع النقاط المسجلة في كل وجه من وجوه الحرمان والعالمة القصوى هي , 51والحد الفاصل بين الفقر وغير الفقر6
,أي ان عالمة  6او اكثر تدل على وجود فقر متعدد األبعاد وعلى هذا االساس كلما ارتفعت قيمة المؤشر متعدد االبعاد زادت درجة الفقر وبالعكس .
2
صندوق النقد العربي  ,التقرير االقتصادي العربي الموحد , 1155ص65
3
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ,التقرير السنوي ,1155ص9
4
المؤسسة العربية لضمان االستثمار ,مرجع سابق ص561
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ثالث ا  :العقبات التي تواج مناخ االستثمار في الوطن العربي:

تقومالدولالعربيةبمجهوداتكبيرةلتحسينمناخاالستثمارمنخاللتهيئةأوضاعوظروفمناسبة

لجذباالستثماراتلكنمازالتهناكمشاكلوعقباتعديهدةتعهانيمنههاغالبيهةالهدولالعربيهة،حيهثقسهمت
هذهالعقباتإلىمجموعاتمختلفةويمكنإيجازهذهالعقباتكاالتي:

أ.

مجموعة العقبات البنيوية

ويتلخص أهمها في اآلتي:

1

 ضهعفالهياكههلاالساسههيةفههيالههدولالعربيههةانانعههدامهايمثهلعقبههةرئيسههيةفههيوجهههاالسههتثمارداخههلالههوطن
العربههي ،ومههناهمهههاخههدماتالنقههلواالتصههاالتومههايتعلههقبهههامههناالمههورالهامهههلتشههجيعاسههتثماررؤوس
االمه هوالالعربي ههةوتوطينه ههاداخ ههلال ههوطنالعرب ههي،حي ههثتش ههملخ ههدماتالنق ههلواالتص ههاالتالهاتفي ههةالس ههلكية

والالسلكيةوالبريديةوكذلكالموانئوالمطاراتوالطاقةوالميهاهوغيرهها،وتوفرههالههأثهراواضهحاعلهىانخفهاض
النفقهاتالكليهةلإلنتهاجوزيهادةاالربهاحعلههىاعتبهارالقاعهدةالتهيتحكهماالسههتثماربشهكلعهامههيضهرورةتفههوق

العائدعلىالتكلفةوهذهالقاعدةبالتأكيدتتطلبضرورةتوفرالهياكلوالمتطلباتاالساسيةللمشاريع.

 ضيقاالسواقالماليةفيمعظمالدولالعربيةوهذايمثلعقبةحقيقةفيوجهاالستثماراتالعربيةحيثتمثل
االسواقالماليةللمستثمرينالعربوالمحليينأهميةكبيرةكونهاتوفرلهمفرصااضافيةالستثماراموالهمفي
المشروعاتالمختلفة،منخاللبيعوشراءاالوراقالماليةالمعروضةفيتلكاالسواق،وعلىالرغممنتطور
بعضاالسواقالماليةخاللالسنواتاالخيرةفيبعضالدولالعربيةإالانمجملاالسواقالماليةفيالدول
العربية تتصف بالضيق وعدم االنسجام بين عرض االموال العربية والطلب عليها في الوطن العربي ،مما

يؤديالىاستم اررالتبعيةالماليةوالسببفيذلكيعودلعدمتنوعاالدواتاالستثماريةوضيقاالسواقالثانوية
لتداولاالوراقالماليةوضعفالوعياالستثماريوكذلكعدمتوفرالمرونةفيالتشريعاتالوطنية.
 ضعفالسوقالمحلهيفهيبعهضالهدولالعربيهةتمثهلاحهداههمالعقبهاتفهيوجههاالسهتثما ارتالعربيهة،ويكمهن
ذلكفيانخفاضمستوياتالهدخلالفهرديفهيالهدولالعربيهةغيهرالنفطيهةأوقلهةعهددالسهكانمعهاممهايهؤدي

ذلههكإلههىضههعفالقههدرةوالطاقههةاالسههتيعابيةلألس هواقالمحليههةالعربيههة،ممههايههؤثربالسههلبعلههىالمسههتثمرفههي
تسويقمنتجاتهوعدمرغبتهفيالتوسعفيمشاريعاستثماريةحاليةومستقبلية.

ب .مجموعة عقبات قانونية وتشريعية
2

وممكن تلخيصها كما يلي :

 تعتبههرالسياسههةالتش هريعيةاالقتصههاديةالمتعلقههةباالسههتثمارفههيالههدولالعربيههةسياسههةفههيمعظمهههامتقلبههة
وغامضةومرتبطةبالفترةالزمنيةواألوضاعالسياسيةالتيتمربهاالدولالعربية.

 الغم ههوضف ههيالله هوائحونص ههوصالقه هوانينوالتشه هريعاتالمتعلق ههةداخ ههلال ههدولالعربي ههةوغي ههابالتفس ههيرات
لمضمونتلكالقوانين.

1

حسن علي خربوش واخرون ,االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق,االردن,5996,ص119
2
منصوري ,زين ,واقع وآفاق سياسة االستثمار في الجزائر ,مجلةاقتصادياتشمالافريقيا،عدد،1ص571
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 عدموجودقانونعربيموحدوشامليوضحأهدافاالستثماراتالعربيةالبينيةفيالهدولالعربيهة،والهذي
بدورهيعملعلىتشتيتالمستثمرينالعرببيناكترمنقانون.

 حرمانالمستثمرينالعربالوافدينلالستثمارفيالدولالعربيةالكثيرمنالمزاياومنعهممنالتملكويكون
التملكللمواطنينفقطداخلالدولة.

 الههنقصفههيالشههفافيةالمرتبطههةباألحكههاموالق هوانينلههدىع ههددمههنالههدولالعربيههةممههايعمههلعلههىزعزع ههة

ت.

وانخفاضالثقةبينالقطاعالعاموالقطاعالخاص.

مجموعة العقبات االقتصادية والمالية:

هناكمجموعةعقباتاقتصاديةوماليةيمكنتلخيصهاكاالتي-:

 عه ههدمالوضه ههوحفه ههيالتوجهه ههاتالحكوميه ههةالمتعلقه ههةباالسه ههتثماروالتضه ههاربفه ههيالسياسه ههاتاالقتصه ههادية
واالستثماريةفيمعظمالدولالعربيةممايعملعلىزعزعةثقةالمستثمرفهياالسهتثمارداخهلالهدول

العربية.

 قلهههةالبيانه ههاتوالمعلومه ههاتالدقيقه ههةوالواضه ههحةالمتعلقهههةباألوضه ههاعاالقتصه ههاديةوالظه ههروفاالسه ههتثمارية
المالئمةفيبعضالدولالعربية.

 تقترناألنشطةاالقتصاديةفيالعديدمنالدولالعربيةبالقطهاعالعهام،وبهذلكيعتبرههاالقطهاعالخهاص
منأهمالعقباتالتيتقفأمامهولهذانجدالقطهاعالخهاصيسهعىباسهتمرارإلهىتحويهلملكيهةبعهض

األنشطةمنالقطاعالعامللقطاعالخاص.

 ضههعفقيمههةالعملههةالمحليههةوتعههددأسههعارالصههرفلهههآثههاراسههلبيةعلههىالمسههتثمرينالعههربالوافههدين،
حيثيؤديانخفاضسعرصرفالعملةالمحليةمقابلالعمهالتاالجنبيهةاألخهرىإلهىانخفهاضالقيمهة

الحقيقيةلالستثمارونقصانأرباحالمستثمرين.

 احتك ههارالتكنولوجي ههاالمتط ههورةم ههنقب ههلال ههدولالص ههناعيةوش ههركاتهامتع ههددةالجنس ههيات،وال ههذييجع ههل
االستثمارفيالقطاعاتاالنتاجيةفيالدولالعربيةأم اًرصعباًوغيرمجدياً1.

ث.

مجموعة عقبات تنظيمية واجرائية وادارية ويمكن تلخيصها باآلتي:



وج ه ههودالعدي ه ههدم ه ههناألجهه ه هزةالقائم ه ههةوالمشه ه هرفةعل ه ههىاالس ه ههتثمارف ه ههيال ه ههدولالعربي ه ههةوتض ه ههارب
االختصاصاتفيمابينها،أيتعددمراكزاتخاذالقرارداخلالدولالعربية،والتيتقللالثقةفي

رغبةالمستثمرينلالستثمارداخلالدولالعربية.


ص ههعوبةكف ههاءةاإلجه هراءاتاالداري ههةالتابع ههةوالمؤسس ههيةالمص ههاحبةللنش ههاطاالس ههتثماريللحكوم ههة

والمتعلقةبالبطءالشديدفيالترخيصلالستثمار.

1

عريقات ,حربي محمد موسى,مناخ االستثمار في الوطن العربي  ,الواقع والعقبات واالفاق المستقبلية ,االردن,1111,ص167
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عههدمتهوافرالعمالههةالمههاهرةوالخبهراتالمطلوبههةفههيمعظههمالههدولالعربيههةالالزمههةإلنجههاحالمشههاريع



صههعوبةاالجهراءاتاالداريههةلالسههتثماراتالعربيههةداخههلالههوطنالعربههيوالمتمثلههةفههيفههرضالقيههود

االستثمارية1.

عل ههىالتح ههويالتالمالي ههةالخاص ههةبالفوائ ههدأوتس ههديدالق ههروضأوب ههدلاتع ههابالخ ههدماتوانتق ههال

االستثمارات.


ضعفاإلعفاءاتالضريبيةوالتيتتمثهلفهيوضهعالقيهودعلهىتحهويالتالمهدخراتللعهاملينفهي

المشروعاتاالستثماريةوعدممنحاالعفاءاتالضريبيةوالتخفيضاتواإلعفاءاتالجمركيةلجميع

المشروعاتاالستثماريةفيالدولالعربيةالمستضيفةلرؤوساالموالالعربية2.

ج.

مجموعة عقبات سياسية واجتماعية:



يمثهلالهوطنالعربهيمكانهاللتهوتراتاالمنيهةوعهدماالسهتقرارالسياسهي،بحيهثتعمهلعلهىتذبههذب

حركه ههةاالسه ههتثماراتالعربيه ههةالبينيه ههة،والتعه ههاوناالقتصه ههاديالعربه ههيوالتجه ههارةالعربيه ههةالبيه ههةوقيه ههام
المشروعاتالعربية،والسوقالعربيهةالمشهتركة،والتهيبهدورهاتخفهضمسهتوياتالنمهواالقتصهادي
فيالوطنالعربيوتعملعلىتدنيمستوياتالدخلوالمعيشةوارتفاعمعدالتالبطالة.



3

تعتبرالعاداتوالتقاليدفيالدولالعربيةمناألوضاعاالجتماعيةالتيتمثلصهعوبةللمسهتثمرين

االجانبفيجذبهملالستثمار.

رابع ا  :حجم االستثمارات العربية البينية وفق مصادرها المختلفة ( مصدر ومضيفة ):

تزايدتتدفقاتاالستثماراالجنبيالمباشرفيالعالمخاللالعشهريةاألخيهرةمهنالقهرنالماضهي،

إالأنتوزيعهههايههتمبشههكلغيههرمنههتظمبههينالههدولوالمنههاطقوتظهههربيانههاتمنظمههةالتجههارةوالتنميههةلألمههم
المتحدة(األونكتاد)أنتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرالمستقبلةفيدولالعالمقدبلغت2.2تريليهون
دوالرفيالعالم.0222وتبلغنسبةالدولالعربيةمنهها%2.0وقهدره45مليهاردوالرعلهىالهرغممهن
الخطه هواتالت ههياتخ ههذتهااألقط ههارالعربي ههةلتهيئ ههةالمن ههاخالمالئ ههملت ازي ههدحرك ههةاالس ههتثمارات.4وم ههاته هزال
االسههتثماراتالبينيههةتعههانيالكثيههرمههنالمعوقههاتوتعترضهههاالكثيههرمههنالعقبههاتويحههاولالباحههثتقسههيم

التدفقاتلرؤوساألموالالعربيةالبينيةإلىقسمين:

أ-

ابقطررررار (المصدر )

تقترنالتهدفقاتالخارجهةلهرؤوساألمهوالالعربيهةالبينيهةفهيأغلهباألحيهانبزيهادةالمهواردالماليهة

النفطيههةألقطههارالخلههيجالتههيتعههدمههنأكبههراألقطههارالمصههدرةلالسههتثماراتالبينيههة،والسههيمااإلمههارات،

1

عبد العال ,نشات,االستثمار والترابط االقتصادي الدولي ,مصر,دار الفكر الجامعي,1151,ص111
2
خربوش ,حسني وآخرون ,مرجع سابق ,5996,ص161
 3فاروق ,تشام,االستثمارات العربية :واقعها وآفاقها في ظل النظام العالمي الجديد ,جامعه الدول العربية,1117,ص71
4
مرجع سابق المؤسسة العربية لضمان االستثمار ,1155ص91
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والسههعودية،والكويههت،باإلضههافةلجمهوريههةمصههرالعربيههةعل هىالههرغممههنأنهههادولههةغيههرنفطيههة،إالإن
الس ههنواتاألخيه هرةاقترن ههتالت ههدفقاتالخارج ههةل ههرؤوساألمه هوالالعربي ههةالبيني ههةبحال ههةم ههنالتذب ههذبوع ههدم

االسههتقرارفههيعههددكبيههرمههناألقطههارالعربيههةنتيجههةللحههروب1المختلفههةالتههيانتشههرتفههيأرجههاءالههوطن

العربههي،وهههذادفههعرؤوساألم هوالالعربيههةللخههروجإلههىمنههاطقأكثههراسههتق ار ار،وأمانهها،وربحيههةكاألس هواق
األمريكيةواألوروبية،إذتتفاوتالتدفقاتالخارجةمنقطرالخرباحثةعنالمالذاالمنلها.

وصدرتاألقطارالعربيةاستثماراتبينيةبأجمالي58ملياردوالرفيالعام0222وقدشكلت


حص ههةأكب ههرس ههتةدولم ههانس ههبته%94.0م ههنإجم ههالياالس ههتثماراتالعربي ههةالبيني ههةالمص ههدرة.2حي ههث
تصدرتاإلماراتالدولالعربيةالمصدرةلالستثماراتالبينيةخهاللالعهام0222بحهوالي52مليهاردوالر

بمانسبته،%78.8ثمجاءتبعدهاالسعوديةبحهوالي0.4مليهاردوالرونسهبة%3.2واحتلهتالكويهت

المرتبهههةالثاله ههثبح ه هوالي2.49مليه ههاردوالربنسهههبة،%5.9وقطه ههربح ه هوالي332مليه ههوندوالربنسه ههبة
%2.74ومص ههربحه هوالي343ملي ههوندوالربنس ههبة%2.7والبحههرينبحه هوالي327ملي ههوندوالربنس ههبة

%2.3والسههلطةالفلسههطينيةب202مليههوندوالر %2.08ويرجههعالسههببفههيزيههادةالتههدفقاتلههرؤوس
األمهوالالعربيههةالبينيههةإلههىتحسههنالمنههاخاالسههتثماريفههيالههدولالعربيههة،وتبههدلالهرأيالعههامالغربههيبعههد
تفجي ههريبرج ههيالتج ههارةالع ههالميف ههينيوي ههوركحي ههثزادتالمض ههايقاتاالمني ههةالغربي ههةبح ههقالمس ههتثمرين

العرب.ويبينالشكلالتاليتوزيعاالستثماراتالعربيةالبينيةالخاصةوفقاألقطارالمصدرةلعام0222

شكل ( )3-1توزيع االستثمارات العربية البينية الخاصة وفق ابقطار المصدر لعام  2115بالمليون دوالر
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المصدر-المؤسسةالعرب يةلضماناالستثمار،تقريرمناخاالستثمارفيالدولالعربيةلعام.0222

1

بداية من الحرب العراقية اإليرانية واحتالل وحرب الخليج األولى والثانية وحرب لبنان واالضطرابات في الدول العربية (الربيع العربي)
2
صندوق النقد العربي ,لتقرير االقتصادي العربي الموحد  ,1111األمارات العربية المتحدة ,أبو ظبي سبتمبر -أيلول  ,1111ص.561-517
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وخاللالعام0222تصدرتمصرإجمالياالستثماراتالعربيةالبينيهةبحهوالي0.5مليهاردوالر

بمانسبته%42.2منإجمالياالستثماراتالعربيةالبينيةالمصدرة،وقدجاءتبعدهاالسهعوديةبحهوالي
905مليه هوندوالرونس ههبة،%23.5وتراجع ههتاإلم ههاراتال ههىالمرتب ههةالثالث ههةبحه هوالي852ملي ههوندوالر
بنس ههبة،%24.3وليبي ههابحه هوالي402ملي ههوندوالربنس ههبة%7.4والكوي ههتبحه هوالي528ملي ههوندوالر

هةالخارجههة

بنسههبة،%3.5والسههلطةالفلسههطينيةبح هوالي02مليههوندوالرمههنأجمههالياالسههتثماراتالبينيه
،ويالحههظالباحههثأنتصههدرمصههرللههدولالمصههدرةلالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةعههام0222هههوهههروب
رؤوساألموالإلىالخارجالنعدامالمناخاالستثماريالمالئموهذامانالحظهفيالشكلالتالي


شكل ( )3-2توزيع االستثمارات العربية البينية الخاصة وفق ابقطار المصدر لعام ()2111بالمليون دوالر
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المصدر:المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار،تقريرمناخاالستثمارفيالدولالعربيةلعام.0222



ابقطار المضيفة:

لقههدبههذلتاألقطههارالعربيههةجهههوداًلتحسههينمنههاخاالسههتثمارفيههها،ولكههنهههذهالجهههودلههمتههرقإلههى

المسهتوىالمطلهوب،فقهدشهههدتتهدفقاتاالسهتثماراألجنبههيالمباشهرالوافهدةإلههىالهدولالعربيهة(02دولههة)
انخفاض ه هاًبمعه ههدل%25.2إله ههى33.0مليه ههاردوالرعه ههام0222ممقارنه ههةمه ههع73.0مليه ههاردوالرعه ههام
0229موفقتقريراالستثمارالعالمي0222م1وهومايتفقمعبياناتتقريرمناخاالسهتثمارفهيالهدول

العربيةلعام0222مالصادرعنالمؤسسهةالعربيهةلضهماناالسهتثماروائتمهانالصهادراتفهيأوائهلشههر

1

مؤشراالستثماراألجنبيلعام1151موفقاًلتقريراالستثمارالعالميلعام1155م-ص9
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يوليو0222م،والذيأشارإلىتراجعالتدفقاتالواردةإلىالدولالعربية(28دولة)خاللالعهام0222م

إلى34.5ملياردوالر.

افدةإلىالدولالعربية(02دولهة)مهانسهبته%2.5مهناإلجمهاليالعهالمي

ومثلتاالستثماراتالو

البالغ2.04تريليوندوالر،كمهاأننسهبته%22.2مهنإجمهاليالهدولالناميهةالبهالغ275.3مليهاردوالر

،وكانههتحصههةالههدولالعربيههةمههنإجمههاليالتههدفقاتالعالميههةقههدشهههدتتذبههذباًخههاللالفتهرةالماضههيةحيههث
تراجعتبشكلطفيفمن%4.8عام0223مإلى%4.2عام0227مثمعاودتاالرتفاعإلى%2.2
عام0228مقبلأنتقفزبقوةإلى%3.4عام0229م.

الشكل ( )3-3يبين إجمالي تدفقات االستثمار ابجنبي المباشر الوارد للدول العربية القيمة بالمليون دوالر
من عام 2111-1995
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الشكل ( )3-3من أعداد الباحث وفق ا لتقرير االستثمار العالمي لعام 2111م و المؤسسة العربية لضمان االستثمار (,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام . 2111

،0ليبيهها،سههلطنة
وتشههيربيانههاتالتقريههرإلههىارتفههاعالتههدفقاتال هواردةإلههى2دولعربيههةفقههط(لبنههان

عمه ه ههان،الصه ه ههومال،وموريتانيه ه هها)فيمه ه ههاتراجعه ه ههتفه ه ههي23دوله ه ههة(السه ه ههعودية،مصه ه ههر،قطه ه ههر،اإلمه ه ههارات

دوالر،فلسطين،الكويت،جيبهوتيوالهيمن).
البحرين
المغرب،
سورية،
للدولالعراق،
تونس،
السودان،
األردن،
،الجزائر،
بالمليون
القيمة
العربية
الوارد
المباشر
األجنبي
ي تدفقات االستثمار
وأوضههحالتقريههرأنالسههعوديةحلههتفههيالمرتبههةاألولههىعربي هاًكههأكبردولههةمضههيفةلالسههتثماراتاألجنبيههة

المباشه هرةبت ههدفقاتبلغ ههت08.2ملي ههاردوالروبحص ههةبلغ ههت%40.2م ههناإلجم ههاليالعرب ههيرغ ههمت ارج ههع
التههدفقاتبنسههبة%20مقارنههةبالعههام0229محيههثاتجهههتاالسههتثماراتاألجنبيههةإلههىعههددمههنالمشههاريع

النفطيههةالضههخمة،تلتهههامصههرفههيالمرتبههةالثانيههةبقيمههة3.4مليههاردوالروبنسههبة%9.3ثههمقطههرفههي
المرتبةالثالثةبقيمة2.2ملياردوالروبنسبة%8.4رغمتراجعالتدفقاتفيعام0222ممعإتمامآخهر
11

محطةمنمحطاتالغازالطبيعيالمسال(قطرغاز)والتيكانتقددعمتاالستثماراألجنبيالمباشهر

فيعام0229م،ثهملبنهانفهيالمرتبهةالرابعهةبقيمهة2مليهاردوالروبنسهبة%7.2مهناإلجمهاليالعربهي
،وفياإلماراتظلتالتدفقاتالداخلةمناالستثماراألجنبيالمباشرعنهدنفهسالمسهتوىالمهنخفضالهذي
كانقائماًفيعهام0229م،عنهدماهبطهتبحهدهإلهى4مليهاراتدوالربسهبباألزمهةاالقتصهاديةالعالميهة

،أمههاالتههدفقاتال هواردةإلههىليبيههافقههدازدادتبههأكثرمههن%42فههيعههام0222ملتصههلإلههى5.8مليههارات
دوالر،ولكنهذهالطفرةيبدوأنهاقصيرةاألجلبالنظرإلىالوضعالسياسيالراهنفهيالبلهدبشهكلخهاص
ودولشههمالأفريقيههابشههكلعههامالتههيمههنالمههرجحأنتشهههدتراجع هاًفههيالتههدفقاتال هواردةحيههثلههمتحههدث

عملي ههاتكبيه هرةتتعل ههقبان ههدماجواجتي ههازالش ههركاتعب ههرالح ههدودعل ههىم ههدىاألش هههرالخمس ههةاألول ههىم ههن

0222م.

ويشيرالتقريرإلىإنانخفاضالتدفقاتالواردةمناالستثماراألجنبيالمباشرفهيالهدولالعربيهة

ُيحتمههلوفق هاًللبيانههاتاألوليههة،أنيبلههغمنتهههاهفههيعههام0222مبيههدأنوجههودالقلههقبشههأنعههدماالسههتقرار

السياسيفيالمنطقة1.

ووفقههالههذلكأتسههمتتههدفقاترؤوساألم هوالالوافههدةإلههىمجموعههةاألقطههارالعربيههةبالتذبههذبوعههدم

االستقراركماهوحهالاالسهتثماراتالصهادرةفهيالسهنواتاألخيهرة،إذتناوبهتمهابهينارتفهاعوانخفهاضو

فههيعههام0224ارتفعههتتههدفقاترؤوساألم هوالالواف هدةإلههىمجموعههةاألقطههارالعربيههةوهنههاكعههددمههن
األسبابالتيتحفزعودةاألموالالعربيةالمستثمرةفيالخارج،يذكرمنها-:2



التحسنالمتواصلفيالبيئةاالقتصاديةالعربية،حيثتدلالمؤشهراتاالقتصهاديةوالماليهةوكهذلك

المؤشههرالمركههبلقي ههاسالمكونههاتاالقتص ههاديةلمنههاخاالسههتثمارعل ههىتحسههنمس ههتمرفههيمن ههاخ
االستثمارفيالدولالعربية.



الخريطةاالستثماريةالعربيةالتيأطلقهامجلسالوحدةاالقتصاديةالعربيةعلىموقعهااللكتروني

،ويشمل4آالففرصةفي22دولةعربية.


مبادلههةالههديونالعربيههةوالتفكيههرجههديابمبادلههةالههدينالعههامللههدولالعربيههةالمقههدربنحههو244مليههار

دوالرعام0220الىاستثماراتعربية–عربية.



خطراالرهابالدوليومخاوفتجميدومصادرةاألموالواألرصدةالعربيةفيالخارج.

ت ارجههعسههعرصههرفالههدوالراألمريكههيوت ارجههعأسههعارالههنفط،اذقههدرتخسههائرالعائههداتالنفطيههة
والمشتقاتلهذهالدولبنحو32ملياردوالرعام،0220إالأنهذهالعوائهدرغهمارتفاعههانتيجهة

تحسههنأسههعارالههنفطعههامي0225،0224وارتفههاعالصههادراتالنفطيههةلمواجهههةالطلههبالمتنههامي
 1عاطف،عبدالكريمأحمد،مناخاالستثماروأهميتهفيجذباالستثمارات،الجمهوريةاليمنيةمركزالدراساتوالبحوثاليمنية،0220،ص95

2المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار،نشرةضماناالستثمار،0224/4ص55-22
16

،إالأنههنتيجهةانخفههاضسهعرصههرفالهدوالرخسههرت%02مهنقيمتهههاخهاللهههذينالعهامينبمهها
يقدربنحو38ملياردوالر.



انطههالقمنطقههةالتجههارةالح هرةالعربيههةالكبههرىفههيعههام،0222وتوحيههدالعملههةالخليجيههةفههياطههار
اتحادنقدىبحلولعام،0227انطالقالبورصةالعربيةالموحدةبالقاهرة.

ويررى الباحررثانمههنأهههمالعوامهلالتههيأدتالهىتحفيههزعههودةاألمهوالالعربيههةالهىداخههلالههوطن
العربيعام0224ههوحجهمالمضهايقاتالتهيوضهعتعلهىالمسهتثمرالعربهيبعهدأحهداثأيلهول
0222التيادتالىتدميربرجيالتجارةالعالمي.
الشكل ( )3-4يبين اجمالي االستثمار االجنبي المباشر الوارد (بيني) خالل الفتر ما بين ( )2111-1995بالمليون دوالر

الشكل ( )3-4من أعداد الباحث وفق ا لتقرير االستثمار العالمي لعام 2111م و المؤسسة العربية لضمان االستثمار (,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام . )2111



وتص ههدرتالس ههعوديةعل ههىرأسمجموعته ههابتلق ههياالس ههتثماراتالواف ه ههدةللفته هرةم ههاب ههين(-2992
،)0222بلغتحوالي39.2ملياردوالربنسبهتصلإلى%42.0منإجمالياالستثماراتالوافدة،تليها

السههودانفههيالمرتبههةالثانيههةبحهوالي00.4مليههاربنسههبةتصههلإلههى%25.0مههناإلجمههالي،تليهههاالج ازئههر
بنح ههو25.3ملي ههاردوالرونس ههبة%8.24م ههناإلجم ههالي،ث ههممص ههربمبل ههغ25.4ملي ههاردوالرونس ههبة

%7.9مناإلجمالي،ثملبنانبمبلغ25.0ملياردوالرونسبة%7.8مناإلجمالي،ثهماإلمهاراتبمبلهغ
22.7مليههاردوالرونسههبة%3.5مههناإلجمههالي،ثههمالمغههرببمبلههغ3.0مليههاردوالرونسههبة%5.5مههن

اإلجمالي،ثماألردنبمبلغ4ملياردوالرونسبة%0.5مناإلجمالي،ثهمتهونسبمبلهغ5.7مليهاردوالر
ونسبة%0.0مناإلجمالي،ثمسوريةبمبلهغ5.7مليهاردوالرونسهبة%0.0مهناإلجمهالي،ثهمسهلطنة
عم ههانبمبل ههغ5.5ملي ههاردوالرونس ههبة%2.9م ههناإلجم ههالي،ث ههمال ههيمنبمبل ههغ0.8ملي ههاردوالرونس ههبة

%2.3مههناإلجمههالي،ثههمليبيههابمبلههغ2.5مليههاردوالرونسههبة%2.8مههناإلجمههالي،ثههمالبح هرينبمبل هغ
842مليه وندوالرونسههبة%2.2مههناإلجمههالي،ثههمقطههربمبلههغ022مليههوندوالرونسههبة%2.20مههن

اإلجمه ههالي،وته ههذيلالقائمهههةكه ههلمه ههنجيبهههوتيبمبله ههغ224ملي ههوندوالرونس ههبة%2.29مهههناإلجمه ههالي
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،وفلسههطينبمبلههغ8مليههوندوالرونسههبة%2.2222مههناإلجمههاليولعههلذلههكيعههودإلههىمههاحصههلمههن

حصههارعلههىاأل ارضههيالفلسههطينيةبعههدانتخابههاتعههام0223وتراجع هتاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةمههع
المالحظةأناالستثماراتاألجنبيةفيفلسطينتتزايدفيالسهنواتاألخيهرةوذلهكحسهبالتقهاريرالمشهتركة
بينالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيوسلطةالنقد.


والشكل ( )3-5يوضح االستثمارات العربية البينية والمرخص لها وفق القطر المضيف من ( )2111-1995بالمليون دوالر

المؤسسة العربية لضمان االستثمار(( ,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام  ,)2111الكويت.



خامس ا :الواقع الحالي لالستثمارات العربية البينية:

فيضوءالتطوراتالسياسيةاألخيرةوالتيألقتبظاللههافهيالمهدىالقصهيرعلهىمنهاخاالسهتثمار
فيالمنطقةالعربيةوخاصةفيدولالربيعالعربهي(تهونس،مصهر،ليبيا،الهيمن،سهوريا،البحهرين)التهي

شهدتالثوراتالعربيةانخفضنموإجمهاليالنهاتجالمحلهيالعربهي(باألسهعارالثابتهة)خهاللالعهام0222

بمعههدلنمههوبلههغ%5.2مقارنههةبمعههدلنمههوبلههغ%4.2عههام،0222رغههمأنعههدداًكبي ه اًرمههنالشههركات

العالميهةال ازلههتتنظهرإلههىاالسهتثمارفههيالمنطقهةوخصوصهاًفهيالههدولالعربيهةالنفطيههةالمسهتقرةسياسههياً
علىأنهبمنزلةالشراكةمعأغنىحكوماتالعهالم.وتراجعهتحصهةالهدولالعربيهةمهنتهدفقاتاالسهتثمار

األجنبههيالمباشههرال هواردةإلههى%5.0مههنإجمههاليالتههدفقاتال هواردةالعالميههةمقارنههةبحصههةبلغههت%2.7
عههام،0222وذلههكبعههدأنشهههدتحصههتهاتذبههذباخههاللالفت هرةالماضههيةحيههثتراجعههتبشههكلطفيههفمههن

%4.8ع ههام0223إل ههى%5.9ع ههام0227ثه همع ههاودتاالرتف ههاعإل ههى%2.2ع ههام1.0228تكم ههن
1

صندوق النقد العربي(( ,التقرير االقتصادي العربي الموحد  ,))1155األمارات العربية المتحدة ,أبو ظبي  ,1155ص.517-517
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أسبابهذااالنخفاضفيالتدفقاتالواردةإلىالدولالعربيةإلىاستمرارتأثيراألزمةالماليةواالقتصادية

العالميةعلىتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرعالميا،والتأثيرالكبيرلتراجعالتدفقاتالواردةإلىالهدول
المسههتقبلةالرئيسههيةوالسههيماالسههعوديةالتههيتسههتحوذعلههىأكثههرمههنثلههثالتههدفقاتال هواردةوهبوطهههابنحههو
،%42وكذلكتراجعالتدفقاتالواردةإلىاإلماراتوقطرومصر.

 -1توزيع االستثمارات العربية البينية الخاصة وفق ابقطار المصدر والمضيفة :
بالرغممناالوضاعالسياسيةالصعبةالتيتشهدهاالمنطقةالعربيةتواصلتاالسهتثماراتالعربيهة

البينية،فخاللالعام0222زادتتدفقاترؤوساألموالالعربيةالبينيةبنسبة%225عهنالعهالم0222
فقههدتصههدرتاإلمههاراتالههىالمرتبههةاالولههىبحهوالي2.803مليههاردوالربنسههبة،%82وتقههدمتقطههرالههى

المرتبهةالثانيهةبحهوالي052مليههوندوالربنسهبة،%5وجهاءتبعههدهاالسهعوديةبحهوالي029مليههوندوالر
ونسبة،%5ثمالكويتبحوالي89مليوندوالربنسبة%2والبحرينبحوالي75مليون،وصدرتالسلطة

الفلس ههطينية20.8ملي ههوندوالر.ويالح ههظالباح ههثأنتص ههدراالم ههاراتالعربي ههةالمتح ههدةلل ههدولالمص ههدرة
لالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةعههام0222هههواسههتمرارهههروبرؤوساألم هوالإلههىالخههارجبسههبباسههتمرار
االزمةالماليةوخصوصاًأزمةأمارةدبي.والشكلالتالييوضحتوزيعاالستثماراتالعربيةالبينيةالخاصهة
وفقاألقطارالمصدرةلعام0222

شكل ( )3-6توزيع االستثمارات العربية البينية الخاصة وفق ابقطار المصدر لعام 2111بالمليون دوالر

المصدر -إعداد الباحث من خالل بيانات المؤسسة العربية لضمان االستثمار ,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام.2111


ووفق هالتقههديراتصههندوقالنقههدالههدولي،تبههاينعلههىنطههاقواسههع،نمههطالتوزيههعالجغ ارفههيلتههدفقات
االس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههراله هواردةإل ههىال ههدولالعربي ههة،حي ههثواص ههلتالس ههعوديةتص ههدرقائم ههةال ههدول

المض ههيفةللع ههام،0222بقيم ههة47.8ملي ههاردوالروبنس ههبة،%07وحل ههتالس ههودانف ههيالترتي ههبالث ههاني
ضمنقائمةالدولالمضيفةبتقديراتبلغتنحو55.5ملياردوالروبنسهبة،%25.0ثهممصهربتقهديرات

بلغتنحو29.9ملياردوالروبنسبة.%22.5

19

استقطبت2دولةعربيةنحو3.80ملياردوالرخهاللعهام0222مقارنهةمهع5.0مليهاردوالر

تماستقطابهافيعام0222لنفسالخمسدول،بارتفاعبلغ.1%225


و الشكل( )3-7يوضح تدفقا ت االستثمارات المباشر البينية العربية والمرخص لها وفق القطر المضيف عام 2111بالمليون دوالر

6,000.00
5,000.00

4,000.00
3,000.00
2,000.00

المؤسسة العربية لضمان االستثمار(( ,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام  ,)2111الكويت.

1,000.00

 -2التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية:

ن

تونس



وتشههيربيانههاتتقريههرمنههاخاالسههتثمارفههيالههدولالعربيههة0222الصههادرعه 0.00
هنالمؤسسههةالعربيههة
مصر

األردن

الجزائر

لضماناالستثماروائتمانالصادراتإلىأنمعظماالستثماراتالعربيةالبينيةتركزتفيقطاعالخهدمات
وصههلتإلههى%87مههناإلجمههالي،فههيحههينتراجعههتالصههناعةإلههى،%4وبقيههتالز ارعههةعلههىنسههبة

مقدارها.%5


والشكل()5-8يوضحالتوزيعالقطاعيلالستثماراتالعربيةالبينيةلعام0222
التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية

أخرى

الزراعة

الصناعة

قطاع الخدمات

الموسسةالعربيةلضماناالستثمارمناخاالستثمار0222

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار(( ,تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام  ,)1155الكويت .ص 511
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فيمههاتصههدرتالج ازئههرقطههاعالخههدماتبنسههبةوصههلتإلههى%88.2وتصههدرتاألردنالصههناعة

بنسبةوصلتإلى،%72وتصدرتمصرالزراعةبنسبةوصلتإلى.%87.9


ويبينالجدول()5-0التوزيعالقطاعيلالستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةوفقالقطرالمضيف ( 2111مليون دوالر)

الزراعة

الخدمات

أخرى

اإلجمالي

الدولة/القطاع الصناعة
ابردن

225.8

1.8

37.3

-

264.9

تونس

8.9

-

98.8

13.3

121.9

الجزائر

111.4

-

5235.4

-

5345.8

مصر

()45.1

191.1

537.5

369.2

1152.6

اليمن

1.6

24.6

6.2

-

31.5

اإلجمالي

311.5

217.4

5915.3

382.5

6815.6

المصدر :تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية , 2111المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصاد ارت.



 -3مناخ االستثمار في الدول العربية في ظل التنافسية:

تتعاظمقيمةاالستثماراألجنبيالمباشرفيظلالتحوالتالعالميةنحوالعولمةاالقتصاديةوظهور

التكههتالتاالقتصههاديةالدوليههة،وألبههدمههند ارسههةأهههمالمؤشهراتلمنههاخاالسههتثمارفههيظههلالمنافسههةالدوليههة
لجههذباالسههتثمارحيههثأصههبحتالههدولتصههنفبأنهههاذاتقههدرةتنافسههيةإذاكانههتتسههتطيعالتنههافسعلههى
المستوىالدولي،فيجذباالستثماراألجنبيالمباشر.ويعرفمناخاالستثماركماجاءفيتقريرالبنك
الدوليعنالتنميةبأنهمجموعةالعواملالخاصةالتيتحددشكلالفرصوالحوافزاالسهتثماريةالتهيتتهيح

للمؤسساتاالستثماريةبطريقةمنتجةوتحققفرصالعمل،وتخفضتكاليفمزاولةاألعمال.

وتتنوعمؤشراتاالستثمارالعهالميطبقهاًللجههاتالمصهدرةلههوالمسهتوردةوتسهتخدمتلهكالمؤشهراتمعهايير

مختلفةتصنفمنخاللالدولوترتيبهاطبقاًلتنافسيتهاودرجةجهذبهالالسهتثماراألجنبهيالمباشهر،وهناك
العديدمنالمؤسساتوالمعاهدوالمنتهدياتالمتخصصهةفهيد ارسهةتلهكالمؤشهراتوالتهيتتشهابهفهيأغلهب

مكوناتهاومنأهمها:

مؤش ه هراتالتنافسه ههيةالعالميه ههة،مؤشه ههرالحريه ههةاالقتصه ههادية،مؤشه ههراألداءومؤشه ههراإلمكانيه ههاتلالسه ههتثمار
األجنبيالمباشرالوارد،مؤشرالحكومةاإللكترونية،مؤشراتالمخاطرالقطرية،مؤشرات(كوف)للعولمهة

،ولعلمنأهمهذهالمؤشراتهومؤشرالتنافسيةالعالمية1.

1

ابوعاطف  ,عبد الكريم ,مناخ االستثمار واهميتة في جلب االستثمارات ,مركز البحوث والدراسات اليمني ,ص7
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 -4مؤشر التنافسية العالمية للدول العربية 2112/2111م:

يصهدرالمنتهدىاالقتصهاديالعهالمي()World Economic Forumمؤشهرالتنافسهيةالعالميهة

ضمنالتقريرالسنويللتنافسهيةالعالميهة()Global Competitiveness Indexعهن،وألكثهرمهنثالثهة
عقوديقومالتقريربدراسةوقيهاسالعوامهلالتهيتعهززالقهدرةالتنافسهيةللهدولعلهىأسهاساالقتصهادالجزئهي

والكلي(.)1انهذاالتقريريعملعلىتوضيحنقاطالقهوةوالضهعففهيمختلهفاالقتصهاديات،ألنههيعتبهر
اداهمهم ههةف ههيي ههد ارس ههميالسياس ههاتف ههيمختل ههفال ههدوللتحدي ههدأولوي ههاتاإلص ههالحالت ههيته ههدفلزي ههادة

اإلنتاجيههةورفههعمسههتوياتالمعيشههةلشههعوبالعههالمعههالوةعلههىأنهههيعههدإطهها اًرعامهاًللحهواربههينالحكومههات
ومجتمعاألعمال،ويغطيهذاالمؤشر240دولةمنها22دولةعربيةمقابل259دولةضمنمؤشر

0222-0222م،حي ههثتم ههتإض ههافةال ههيمن،م ههعاس ههتبعادليبي ههابس ههبباالض ههطراباتالجاري ههة،ويتك ههون
المؤشرمنمؤشرمركبيشتملعلىثالثمجموعاتمنالمؤشراتالفرعيةوفقاًلمنهجيةإعدادالمؤشهر

مؤشههرالمتطلبههاتاألساسههية،مؤشههرمعههززاتالكفهاءة،ومؤشههرالقههدرةعلههىاالبتكههاروالتقههدمالعلمههيوالتقنههي
،وهذهالمؤشراتالفرعيةتتألفمن20مكوناًتشكلفيمجموعهامؤشرالتنافسيةالعالمية.

وألغراضحسابالمؤشهرتهمالهدمجفيمهابهينمجموعهاتالمؤشهراتالفرعيهةومفههومخمهسم ارحهل

هادراتالسههلعاألوليههةمههنإجمههاليالصههادراتالسههلعية
للتنميههةاالقتصههاديةوفق هاًلمعيههارينهمهها:حصههةصه 
والخدميههة(دولالمرحلههةاألولههى%72فههأكثر)ومتوسههطنصههيبالفههردمههنالنههاتجالمحلههياإلجمههاليمقوم هاً
بسعرصرفالسوق،حيثتمإسنادأوزاننسبيةلكلدولةحسبمصفوفةمرحلةالتنميةاالقتصاديةالتي

تم ههربه ههاوفقه هاًلمنهجي ههةالتص ههنيفالمعروض ههةس ههلفاًومجموع ههاتالمؤشه هراتالفرعي ههةالم ههذكورة،وألغه هراض
التحديههدالههدقيقلههألوزانالنسههبيةالتههييجههبإسههنادهالكههلمجموعههةمههنمجموعههاتالمؤش هراتالفرعيههةلكههل

مرحلههةمههنم ارحههلالتنميههةالمههذكورةويههتمتصههنيفالههدولالتههييغطيهههاالمؤشههركمههاهههوموضههحبالجههدول
التالي.
جدول رقم ( )3-3مراحل التنمية االقتصادية وفق ا لحصة صادرات السلع ابولية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
المؤشر
مستوىنصيبالفردمن
الناتجالمحليبالدوالر

اله ه ههدولالعربيه ه ههةحسه ه ههب

م ارحه ه ه ههلالتنمي ه ه ه ههةوفقه ه ه ه هاً
لمنهجيةالمؤشر

عددالدولالعربية:

المرحلة ابولى:

المتطلبات ابساسية

مرحلة انتقالية بين المرحلة ابولى
والثانية

أقلمن022
موريتانيا
اليمن

099-0222

المرحلة الثانية:
معززات الكفاء

مرحلة انتقالية بين المرحلة
الثانية والثالثة

8999-5222

27222-9222

الجزائر

قطر

األردن

لبنان

مصر

السعودية

المغرب

الكويت

سورية

تونس

0

5

3

المرحلة الثالثة :القدر
على االبتكار والتقدم
العلمي والتقني

أكثرمن27222
البحرين


سلطنةعمان

اإلمارات

0

0

المصدر:المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار

المؤسسةالعربيةلضماناالستثمارضماناالستثمار:آفاقاالستثماراألجنبيالمباشرفيالدولالعربيةلعام1155م،العددالفصليالثلث

1

-ص.51

11

المرحله ههةاألوله ههى(المتطلبه ههاتاألساسه ههية)وتشه ههملموريتانيه ههاواله ههيمن،ثه ههمالمرحله ههةاالنتقاليه ههةبه ههين

المههرحلتيناألولههىوالثانيهةوتشههملالعههدداألكبههرمههنالههدولالعربيههةوهههي:الج ازئههر،مصههر،الكويههت،قطههر
،السهعوديةوسههورية،أمهامرحلههةالتنميهةالثانيههة،فتشهملاألردنوالمغههربوتهونس،ثههمالمرحلهةاالنتقاليههةبههين
المرحلتينالثانيةوالثالثةوتشمللبنانوسلطنةعمان،وفيالمرحلةالثالثةواألخيرةمنالتنميةوهيمرحلة

القههدرةعلههىاالبتكههاروالتقههدمالتكنولههوجيوتشههملالبح هرينواإلمههاراتولههمتههذكرفلسههطينبهههذاالتقرير،وفيمهها
يليقائمةالدولالعربيةوفقاًلمراحلالتنميةالخمس

 -5وضع الدول العربية في المؤشر:

جدول رقم ()3-4الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية من ()2111-2111

الترتيب عربي ا

الدولة

الرصيد

مؤشر الترتيب من بين  142دولة
0220-0222

0222-0222

التغير في الترتيب

1

قطر

2.04

24

27

5

↑

2

السعودية

2.27

27

02

4

↑

3

اإلمارات

4.89

07

02

-0

↓

4

سلطنة عمان

4.34

50

54

0

↑

5

الكويت

4.30

54

52

2

↑

6

البحرين

4.24

57

57

2

↔

7

تونس

4.47

42

50

-8

↓

8

ابردن

4.29

72

32

-3

↓

9

المغرب

4.23

75

72

0

↑

11

الجزائر

5.93

87

83

-2

↓

11

لبنان

5.92

89

90

5

↑

12

مصر

5.88

94

82

-25

↓

13

سورية

5.82

98

97

-2

↓

14

موريتانيا

5.0

257

252

-0

↓

15

اليمن

5.23

258

-

-

-

المصدر  :المؤسسة العربية لضمان االستثمار



قطررمازالتقطرفيمكانههاكهأكثرالهدولتنافسهيةفهيالمنطقهةبتقهدمهاثالثهةم اركهزلتصهلإلهى

المركههز24عالميهاًواألولعربيهاً،كمههاشهههدتتحسههناًفههيمؤشهراتالمتطلبههاتاألساسههية،وعوامههل
االبتكاروالتطور.



السعوديةتمكنتالسعوديةفيالمحافظةعلىالمركزالثهانيعربيهاًفهيحهينتقهدمتأربعهةم اركهز
لتصههلإلههىالترتيههب()27عالمي هاً،بفضههلالتحسههيناتوتقويههةاإلطههارالمؤسسههي،وتحسههينكفههاءة
16

األس هواق،وعلههىالههرغممههنبعههضالتقههدمفمهها ازلههتتحتههلمرك ه اًزمنخفض هاًضههمنمؤشههرالرعايههة
الصحيةوالتعليماألساسي(.)32



اإلما ارتتراجعتبمركزينضمنالمؤشرلتصلإلىالترتيب()07عالمياًوالثالثعربياًفيحهين
تعكسالقدرةالتنافسيةالعامةللدولةنوعيةعالميةمنالبنيةالتحتية،حيثأنهاتحتلالمرتبهة()8

عالمياً،وتتمتعبكفاءةعاليةلسوقالسلع()22عالمياً،وقوةفياالسهتقراراالقتصهادالكلهي()22
عالمياً،وارتفاعكفاءةالحكومة(.)2



سررررلطنة عمررررانتقه ههدمتمرك ه هزينإله ههىالترتيهههب()50عالمي ه هاًوال اربه ههععربياً،تلتهه ههاالكويه ههت()54

،فالبحرين(،)57ثمتونسالتيتراجعت8مراكزإلهىالمركهز(،)42ثهماألردنالتهيتراجعهت3
م اركههزإل ههىالمرك ههز(،)72ف ههالمغربالتههيتق ههدمتمركههزينإل ههىالمركههز(،)75ث ههمالج ازئ ههرالت ههي
تراجعتبمركزواحدإلىالترتيب(،)87ثملبنانالتيقفهزتثالثهةم اركهزإلهىالترتيهب(،)89ثهم

مصههرالتههيتراجعههت25مركه اًزإلههىالمركههز()82ثههمسههورياالتههيت ارجههعترتيبهههامركه اًزواحههداًإلههى
اجعترتيبهاإلى()257فيحيندخلتاليمنألولمهرةضهمن

المركز(،)98ثمموريتانياالتيتر



التقريرفيالمركز(.)258

 -6وضع االستثمار الدولي لأل راضي الفلسطينية لعام 2111

انص ههافيوضه ههعاالسه ههتثمارالهههدوليلأل ارضه ههيالفلسه ههطينيةعه ههام(0222األصه ههولالخارجيه ههة–

الخصوماألجنبية)بلهغحهوالي  702.2مليهوندوالرأمريكهي،ممهايعنهيأناالقتصهادالفلسهطينيبمختلهف
قطاعاتهههقههداسههتثمرخههارجاأل ارضههيالفلسههطينيةبقيمههةتفههوقتلههكالمسههتثمرةفههياأل ارضههيالفلسههطينيةمههن

الخههارج،حيههثسههاهمتاإليههداعاتالنقديههةللبنههوكالمحليههةالمودعههةفههيالبنههوكالخارجيههةإضههافةإلههىالنقههد
األجنبيالموجودفياالقتصادالفلسطينيبالقيمةالرئيسيةفياألصولالخارجيةوبمانسبته%63.6من

إجماليقيمةاألصولالخارجية.1

1

يعرف وضع االستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في األراضي الفلسطينية (األفراد والشركات والحكومة)

المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (األصول) من جهة ،وأرصدة االستثمارات المملوكة للمقيمين خارج األراضي الفلسطينية (األفراد
والشركاتوالحكومات)والمستثمرةفي األراضي الفلسطينيةتحتمسمى(الخصوم)منجهةأخرى .ويقسمدليلإعدادميزانالمدفوعاتالطبعة
الخامسةوالصادرعنصندوقالدوليعام1111األصولوالخصومإلىاستثمارمباشر(استثماربه%11فأكثرمنرأسمالمؤسسةغيرمقيمة)،
واستثماراتحافظة(استثماربأقلمن %11منرأسمالمؤسسةغيرمقيمةإضافةإلىاالستثمارفيالسندات)،واالستثماراتاألخرى(التيتنقسم
إلىأرصدةاالئتمانيات التجارية،والقروض،والعملةوالودائعوأيأصولأوخصومأخرى)،إضافةإلىاألصولاالحتياطيةالتيتعرفعلىأنها
األرصدةالتيتحتفظبهاسلطةالنقدلمعالجةاالختالالت فيميزانالمدفوعات .ومنالجديربالذكرأناألصولاالحتياطيةتندرجضمنجانب
األصولفقطوالتندرجضمنجانبالخصوم.
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بله ههغإجمه ههاليأرصه ههدةاألصه ههولالخارجيه ههةلالقتصه ههادالفلسه ههطينيالمسه ههتثمرةفه ههيالخه ههارجح ه هوالي

5,233.0ملي ههوندوالرأمريك ههي،ش ههكلاالس ههتثماراألجنب ههيالمباش ههرف ههيالخ ههارجمنه ههاحه هوالي،%3.7
واس ههتثماراتالحافظ ههةف ههيالخ ههارجحه هوالي،%21.9واالس ههتثماراتاألخ ههرىف ههيالخ ههارجحه هوالي،%64.9
واألصولاالحتياطيةحوالي.%9.5وعلىمستوىالقطهاع،شهكلتاالسهتثماراتالخارجيهةلقطهاعالبنهوك

المسههاهمةالكبههرىمههنإجمههالياألصههولالخارجيههةبح هوالي%72.5منههها،وبلههغإجمههاليأرصههدةالخصههوم
األجنبيههةعلههىاأل ارضههيالفلسههطينية(أرصههدةغيههرالمقيمههينالمسههتثمرةفههياأل ارضههيالفلسههطينية)ح هوالي

4,512.0مليه ههوندوالرأمريكه ههيشه ههكلاالسه ههتثماراألجنبه ههيالمباشه ههرفه ههياأل ارضه ههيالفلسه ههطينيةح ه هوالي
%51.6منههها،واسههتثماراتالحافظههةاألجنبيههةفههياأل ارضههيالفلسههطينيةح هوالي،%13.5واالسههتثمارات
األخ ههرىاألجنبي ههةف ههياأل ارض ههيالفلس ههطينيةحه هوالي،%34.9والملح ههقالمرف ههقيوض ههحالنت ههائجالتفص ههيلية
لوضعاالستثمارالدوليلألراضيالفلسطينيةحسبالقطاعاتاالقتصاديةونوعاالستثمار.


سادس ا  :الوسائل وابساليب المشجعة لجذب رؤوس االموال العربية واستثمارها بيني ا

حتههىتههتمكنالههدولالعربيههةمههنتحسههينمنههاخاالسههتثمارفيههها،يتطلههبمنهههاارادهسياسههيهصههادقه

لتهيئهههاالج هواءالصههحيةالمالئمههةلجههذبوتشههجيعاالسههتثماراتالعربيههةالبينيههةووكههذلكيجههبانتت هوافر
مجموعهمنالعناصرالهامهلعمليهجذباالستثمار.


يجههبعلههىالههدولالعربيههةالتمتههعباالسههتقرارالسياسههيداخليههاكههانامخارجيههاوالعمههلعلههىتهيئههه

االجواء،وأقامهعالقاتاقتصاديهمتبادلةقويه.


الوض ههوحالت ههامف ههيالقه هوانينوالتشه هريعاتالمنظم ههةلالس ههتثمارم ههعثباته ههالبن ههاءجس ههورالثق ههةم ههع



يجههبعلههىالههدولالعربيههةتحديههدجهههةخاصههةتتعامههلمههعاقامههةالمشههروعاتاالسههتثماريةبكافههه



ضه ههرورةالتنسه ههيقبه ههينالسياسه ههتينالماليه ههةوالنقديه ههةفه ههياله ههدولالعربيه ههةحته ههىيكه ههوناالسه ههتقرار



ضرورةتوفيركلالبياناتالكاملةوالالزمةالخاصةبفرصالعملفيالهدولالعربيهةوكهذلكانشهاء

المستثمرالعربي،

اشكالهاوأنواعهاوضرورةاالبتعادالتامعنالروتين.

االقتصاديوثباتسعرصرفالعملةالمحلية.

شبكهمعلوماتعنفرصاالستثمارفيالدولالعربية.


العملعلىحريةتنقلااليديالعاملةبينالهدولالعربيهةمهنخهاللرفهعالقيهودالمكبلهةلههموأقامهه
1

المشروعاتالعربيةالمشتركة.

1

عبد العال علي ,نشأت  ,مرجع سابق  ,1151ص 116
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مناالهميةانيعاملراسالمالالعربهيالهذييسهتثمرداخهلحهدودالهوطنالعربهيعلهىانههراس



ضرورةزيادةالعملعلهىاقامهةالمزيهدمهنالمشهروعاتالعربيهةالمشهتركةفهيظهلوجهودالمميهزات

مالوطني،أيمنحهكلالمزاياوالتسهيالتالتيتمنحللمستثمرينالموطنين.

النس ههبيةوالتنافس ههيةلل ههدولالعربي ههة،ألنه ههاتعم ههلعل ههىتوس ههيعالقاع ههدةاالنتاجي ههةوس ههرعةالتنمي ههة
االقتصاديةوهذابدورهيعملعلىجذبرؤوساالموالالعربيةوتوطينهاداخلالوطنالعربي.



ضههرورةتطبيههقاتفاقيههاتاسههتثماراالم هوالالعربيههةوالمتعلقههةبانتقههالرؤوساالم هوالالعربيههةداخههل

الدولالعربيةوكذلكالتركيزعلىاستراتيجيةالعملاالقتصاديالعربيالمشترك.


الخاتمة:

يتطلههبمنههاخاالسههتثمارتههوفيرمجموعههةمههنالمحههدداتفههيظههلالعولمههةاالقتصههاديةالقائمههةعلههى

المنافسههةالدوليههةلجههذباالسههتثماراتاألجنبيههةويعههداالسههتثمارالعربههيالبينههيعنص ه اًرمكم هالًلالسههتثمار

األجنبي،فقدبذلتالدولالعربيهةوالتهزالجههوداًحثيثهةمهنأجهلإصهالحهياكلههااالقتصهادية،فقهدبهرزت
سياسههاتتشههجيعاالسههتثمارالخههاصواألجنبههيكههأهممالمههحاسههتراتيجيةاإلصههالحهههذه،والشههكفههيأن
االستثماراتالعربيةالبينيةالتيتضافإلىالطاقاتاإلنتاجية،تعتبربمثابةمحركلعمليةالتنميهةالعربيهة

،إذامههاأحسههنالتوزيهعالقطههاعيلتلههكاالسههتثماراتالبينيههةعبههراألقطههارالعربيههة،مههنخههاللالتركيههزعلههى
دوراالستثماراتالعربيةالبينيةفيخلقهياكلإنتاجيةواقتصاديةتكاملية.
وسنناقشفيلبفصلالقادماسواقالعملالعربيةوالبطالة.
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لفصل ل بع:
أسا ق لعمل لع بي و لبطال
 أوالً  :التطور التارخيي ألسواق العمل العربية والبطالة
 ثانياً  :أسباب تفشي البطالة يف الوطن العربي
 ثالثاً  :واقع اسواق العمل العربية والبطالة
 رابعاً  :آثار مشكلة البطالة يف الوطن العربي
 خامسا  :اسرتاتيجيات الدول العربية حلل مشكلة البطالة فيها

مقدمة

تعتبههرمشههكلةالبطالههةفههيالوقههتال هراهنإحههدىالمشههكالتاألساسههيةالتههيتواجهههمعظههمدول

العالمالعربيباختالفمستوياتتقدمهاوأنظمتهااالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية،ولعلأسوأوأبرز
سماتاألزمةاالقتصاديةالتيتوجدفيالدولالعربيةوالناميةعلىحدسواءهيتفهاقممشهكلةالبطالهة

أيالتزايدالمسهتمرالمطهردفهيعهدداألفهرادالقهادرينعلهىالعمهلوالهراغبينفيههوالبهاحثينعنههدونأن

يعثههرواعليههه.وعجلههتالبطالههةوالتوسههعالمسههتمرفههيأعههدادالقههوىالعاملههةبثههوراتالربيههعالعربههيفههي
تههونسومصههروس ههوريا،والههيمن.وس ههنتناولفههيه ههذاالفصههلأسه هواقالعمههلالعربي ههةوأسههبابالبطال ههة
وأثارها،والحلولالمقترحةوواقعالبطالةوسوقالعملفيدولالحالةواألراضيالفلسطينية.

أوالا :التطور التاريخي بسواق العمل العربية والبطالة :


أسواق العمل العربية:

تواجهههمعظههمالههدولالعربيههةظههاهرةتههدهورأسهواقالعمههلاألمههرالههذيأدىإلههىارتفههاعمعههدالتالبطالههة
وانخفههاضمسههتوىنمههوالتشههغيلوارتفههاععههرضالعمههلفيههها،وبههالرغممههنأنالعديههدمههنالههدولالعربيههة
وضعتقوانينلتشريعالحداألدنىلألجهورلحمايهةالقهدرةالشهرائيةلهمتهتمكنمهنالحهدمهنقهوةالضهغط

منالنقاباتالعماليةلرفعاألجورالحقيقية.1إنحركةالعمالمنذمنتصفالسبعيناتوحتىمنتصف
الثمانينههاتوالتههيارتبطههتبارتفههاعأسههعارالههنفطكههانلهههادورملحههوظفههيمحاربههةالبطالههةفههياألسهواق

العربيهة،ومهنأكثهرمههايميهزأسهواقالعمهلالعربيههةبوجهوداخهتالالتفهيالتركيبههةمهنحيهثالكهموالنههوع
بوجههودعمالههةغيههرمههاهرةوأخههرىمههاهرة،وكههذلكالقههوىالعاملهههالعربيههةتتمركههزفههيالقطههاعالعههام،وهههي
قليلةاالجرومنخفضةاالرتباطبالفعالياتاالقتصاديةواإلنتاج،2وسرعةنمهوالقهوىالعاملهةالنهاتجعهن
تزايدمعدالتنموالسكانفيسهنالعمهلوالتبهاطؤالملحهوظعلهىالطلهبعلهىالعمهلاألمهرالهذيأدى

إلىانخفاضاألجورالحقيقيةوارتفاعمعدالتالبطالة،ولعلاألسبابتعودإلىانخفاضأسعارالهنفط
فيمنتصفالثمانيناتوتراجعمعدالتالنمواالقتصهاديواالسهتثمار.3ويبهينالجهدول()2-4التوزيهع

الديمغرافيللقوىالعاملةفيالدولالعربية.

المعهدالعربيللتخطيط،الكويت،تحليلالبطالة،سلسلةجسرالتنمية،العدد،0223،28ص.02-23
2
حداد ,منار فريح ,نظرة تحليليه لحجم القوى العاملة العربية وآفاق تطورها ,سوريا ,1111ص155
3
حول صياغة اشكالية البطالة في الوطن العربي ,المعهد العربي للتخطيط ,الكويت ,سلسلة جسر التنمية ,العدد  ,1151 ,91ص .11-56
1
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جدول ( : ) 4-1التوزيع الديمو رافي للقوى العاملة:
الدولة

قو العمل بالمليون
1981

الجزائر

البحرين
مصر

ابردن

الكويت
لبنان
ليبيا

المغرب
عمان
قطر

تونس

اإلمارات

العاملة %

1981

قو العمل

اإلناث%

للسكان البالغين

1981 2117 1981 2117

2117

4.00 25.927 4.22

2.539 2.292 2.32 2.48 5.22

2.549 2.252

5.2

2.553 2.272 2.33 2.30 2.82

02.49 22.33

2.053 2.222 2.22 2.48 25.22 0.92

2.452

2.30

2.22

2.222 2.297 2.47 2.40 5.20

2.428

2.35

2.452 2.022 2.39 2.27 0.72 4.272

2.048 2.292 2.23 2.22 0.20 0.253 2.222 2.822
5.72

2.029 2.222 2.23 2.24 0.72

0.032 2.857

0.48 22.002 2.79

2.047 2.028 2.23 2.23 2.82

2.028 2.297 2.28 2.22 0.58 4.257 2.225 2.542
2.424 2.022 2.78 2.39 25.37 7.258 2.755 2.222

السعودية 0.423
سورية

2117

معدل نمو القوى

معدل مساهمة

0.20

4.894

8.75

2.292 2.224 2.27 2.48 5.54 4.929

3.22

2.029 2.202 2.20 2.47 4.82 4.490

5.74

2.027

--

2.25 2.25 0.222 0.324

2.42 2.229 2.79 2.77 4.55 3.222 0742 2.284
2.39

2.45

2.023 2.232 2.43 2.45 4.04 4.405

موريتانيا 2.287

2.52

2.320 2.294 2.75

اليمن

السودان

5.00 5.205

272

2.525 2.523 2.22 2.32 0.82 0.427 20.224 3.27

المصدر :حولصياغةإشكاليةالبطالةفيالوطنالعربي،المعهدالعربيللتخطيط،الكويت،سلسلةجسرالتنمية،العدد.0222،98

قدرحجمالقوىالعاملهةالعربيهةفهيتقريهراعدتههمنظمهةالعمهلالدوليهة،حهوالي25.0مليهون

فههردعههام2982وح هوالي30مليههونفههردعههام2992بزيههادة8.8مليههونفههرد،كمههاوقههدرعههددالقههوى
العاملةفيالوطنالعربيعام0222حوالي84.9مليونفردبزيادة00.9مليونفرد،بزيادةسنوية

قدرها0.02مليونفردحيثنجدأنحجمالقوىالعاملةيعدضئيالاذاماقورنبالزيهادةالضهخمةفهي
1

حجمالسكانالذيينهكالمجتمعمنخاللزيادةعبئاالعالةاالقتصادي.





1

سويقي ,عبد الهادي عبد القادر ,قراءات في اقتصاديات الوطن العربي,االسكندريه ,5999,ص661
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ويالحظ الباحث من خالل الجدول السابق ما يلي:
.2

أكبرمعدالتالنموفيالقوىالعاملةكانفيكلمنمصروقطرولعلهذامايدلعلى

عودةالعمالةالمصريةمنالعراقودولالخليجبعداحتاللالعراق،أمابالنسبةلقطرفارتفاع
أسعارالنفطوالغاز ،وزيادةمعدالتالنموأدىالنتعاشالوضعفيهامماأدىلزيادةالهجرة

.0

العماليةإليها.

 قوةالعملبيناالناثتمثلنسبةمتدنيةمنالقوىالعاملةممايدلعلىأنهناكاهدارفي
اكثرمن%22منالقوىالعاملةوبالتالينجدأنهنابطالةمرتفعة.

انأسواقالعمهلالعربيهةتعهانيمهنانحرافههاوابتعادههاعهنمواصهفاتالنمهوذجالنظهريللسهوق

وشهروطهأالوهههوسههوقالمنافسهةالتامههةلعنصههرالعمهلوقلههةالتخصههص،وكهذلكثبههاتاألسههعاروعههدم

مرونته هها،ويمث ههلالجه ههلوع ههدمالمعرف ههةالكامل ههةبوض ههعوأحه هوالالس ههوقم ههنقب ههلالمنظم ههينل هههم ههن
النه هواقصالمهم ههةالت ههيتظه ههرف ههيأسه هواقالبل ههدانالعربي ههة،فوجوده ههاوتفاعله ههافيم ههابينه ههاي ههؤديال ههى
القصورفيإمكانيةتأمينالمكسباألمثلواالستخدامالكامللعنصرالعملالهذييتميهزبتهدنيعوائهده
وانخفاضانتاجيتهلدرجةتكادتقتربمنالصفرفيبعضالنشاطاتاالقتصادية،وتعتبرمنالعقبات

األساسههيةالتههيتعتههرضسههبلتحقيههقالتنميههةاالقتصههاديةواالجتماعيههة،وتبههرزهههذهالعقبههةمههنخههالل
تأثيرهههاالمباشههرعلههىحجههموكفههاءةاإلنتههاج،كههذلكسههوءتوزيههعالعمالههةبصههورةمتعادلههةعلههىمختلههف

القطاعاتالعاملهةفهيالنشهاطاالقتصهاديحيهثغالبهاًمهاتتركهزفهيالقطهاعينالز ارعهيوالخهدميعلهى

حسابقطاعيالصناعةوالتجارة،وهذامانشاهدهفهياالحصهائياتلعهام0222والتهيتشهيرالهىان
قطاعالزراعهيستحوذعلى%55مناجماليالعاملونفيالوطنالعربيوأنقطاعالخدماتيسهتحوذ

علىحوالي%49والتيتمثالالمسهتخدمالرئيسهيلقهوةالعمهلامهاقطهاعالصهناعهفيقهدربحهوالي%28

فقطمهناجمهاليالقهوىالعاملهة،ويعهودالسهببالرتفهاعالعهاملينفهيقطهاعيالخهدماتوالز ارعهةلعهدم
قههدرةالقطاعههاتاالنتاجيههةاالخههرىعلههىتههوفيرفههرصعمههلجديههدةبسههببضههعفمعههدالتاالسههتثمار
الكليةوانخفاضمساهمةالقطاعالخاصفيخلقفرصعمل،ممهاادىالهىارتفهاعمعهدالتالبطالهة

فيالدولالعربية1.


 البطالة:

تعتبرالبطالةمنأخطراألزماتانتشها اًربهينالعديهدمهنالفئهاتوالتهيتواجهههاالهدولالعربيهة،

وذلكنتيجةللنسبالعاليةالتيوصلتإليهافياالونةاألخيرةحيثتشيربياناتأسواقالعملبصورة

عامههةوالبطالههةبصههورةخاصههةفههيعقههدالثمانينههاتأنهنههاكزيههادةعبههرالههزمنلمتوسههطنسههبةالبطالههة
1

التقرير االقتصادي العربي الموحد,1116,ص7
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العربيةبمعدل%2.7فيالمتوسطلكل22سنوات1،والجدولالتالييوضحتقديراتالقوىالعاملة
العربيةونسبالبطالةخاللالتسعينات.

الجدول رقم ( :)4-2تقديرات القوى العاملة العربية ونسب البطالة2111-1993 :
الوصف /السنوات

1993

1999

2111

تقديرات القوى العاملة العربية (بالمليون)

73.1

98.1

114.1

-

4.3

3.6

تقديرات الزياد السنوية (مليون وظيفة(
نسبة الزياد السنوية ()%

تقديرات أعداد المتعطلين (بالمليون)

-

7.2

11.1

متوسط نسبة البطالة )(%

4.1

12.1
14.1

3.3

16.4
15.7

المصادر- The World Bank, 2003, Job Growth and Governance in the Middle East and North Africa :منظمة

العملالعربية-،0222،صندوقالنقدالعربي.2999،

حيههثنههرىزيههادةفههيتقههديراتالقههوىالعاملههةالعربيههةمههن75مليههونفههردفههيالعههام2995إلههى

224مليونفردفيالعام0222ويرجعهذاالىاالرتفاعالرهيبفيمعدالتالنموالسكانيمماأدى

الىارتفاعمتوسطنسبةالبطالةمن%22إلى%22.7فيالدولالعربية.حيثيشيرتقريراألمم
المتحههدةللتنميههةالبشهريةالعربيههةعلههىأنالبطالههةتعههدمههنالمصههادرالرئيسههةالنعههداماألمههناالقتصههادي

فيمعظمالدولالعربية.وتشيرالبياناتحسبتقريرالتنميةالبشريةوالبياناتالتقديريةلمجلسالوحدة
االقتصاديةإلىارتفاعنسبةالبطالةبينالسكانفيالدولالعربية.وتراجعمتوسطمعهدلالبطالهةقلهيالً

فيالدولالعربيةإالانهاتحتفظكمجموعةبأعلىمعدلبطالةبالمقارنةمعمختلهفأقهاليمالعهالم،ومهع

المتوسطالعالميالذيبلغ%2.7فيعام.0227والجدولرقهم()4-0يوضهحمعهدالتالبطالهةفهي
الدولالعربيةحسبالجنس








1

برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي،وجامعةالدولالعربية،0229تحدياتالتنميةفيالدولالعربية -نهجالتنميةالبشرية،الجزءاألول،ص
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جدول رقم ( )4-3معدالت البطالة في الدول العربية حسب الجنس ()2118-2117

االردن

المتعطلون ( عدد )

السنررة

البلد

معدل

ذكور

إناث

الجنسين

البطالة
%

االمارات العربية المتحد

2008
2006

111,916

58,198

170,114

12.70

البحرين

2007

1,490

6,320

7,810

4.00

الجزائر

2007

1,095,722

280,000

تونس

2007

62,500

333,500

174,600

508,100

_

168,635

1,375,722

167,719

463,313

2,079,806

5.63

17.30

454,800

8.42
34.70
6.70

جيبوتى
السعودية

2007

295,594

السورية

2007

237,335

217,465

الصومال

2007

_

_

1,727,568

سلطنة عمان ( مواطنون )

2007

_

_

70,668

السودان

العراق

_

_

2006

14.10
13.80

2007
2006

_

22,500

85,000

3.12

_

_

1,610,297

35.24

17.50

دولة فلسطين

2007

154,880

28,120

183,000

21.50

دولة الكويت

2006

12,000

13,000

25,000

1.33

دولة قطر

الجمهورية اللبنانية

2007

_

130,900

187,000

15.00

2007

_

_

298,500

18.15

المغربية

2008

775,124

316,876

1,092,000

اليمن

2007

602,000

253,000

855,000

ليبيا

مصر

موريتانيا

2007
2008

2007

56,100

_

13,200

2.40

2,188,000 1,083,650 1,104,350
_

_

421,909

9.04
9.60

33.20
18.46

المصدر:النشرةاإلحصائيةلمنظمةالعملالعربيةلعام0222

نالحظمنالجدولانخفاضنسبالبطالةفيالدولالخليجية،وارتفاعأعدادالعاطلينونسبة

التعطلبينالعديدمنالدولالعربية،فقدبلغتأكثرمن%22فيكلمنتونسوالجزائروسوريا
ومصروالمغربواليمن خاللعامي 0227و، 0228وتظهرمشكلةالبطالةبشكلخطيرحيث
يمكنلهاانتهددالنسيجاالجتماعيفيدولاليمنوجيبوتيوفلسطينوموريتانياوالسودانوالصومال
وهناتجدر اإلشارةإلى أنهعلىالرغممن انخفاض نسبةالعاطلينونسبة التعطلفي بعض الدول

العربية كما ورد في التقرير إال أن ذلك قد ال يعكس المعلومات والبيانات الحقيقية والواقعية لحالة

10

التعطلونسبهافيتلكالدول1حيثنجدانمتوسطالبطالةفيالسعوديةيتراوححول%2.2إالان
هذه النسبة تشمل اجمالي سكان المملكة ،اما نسبة البطالة للمواطنين السعوديين االصليين تتجاوز

%22.2خاللفترةالدراسة2.

أماعن بطالة النساء فتتراوح بينضعفينإلى 4أضعاف بطالةالرجال ،ممايؤثر سلباً في

معدلمشاركة المرأةفي القوى العاملة حيث يصلمعدلمشاركة المرأةالى حوالي  25.2فيعقد
الثمانيناتمنالقرنالماضيوارتفعالىحوالي%08مقابلمتوسطعالمييصلإلى%23.3

فيعام 0227حيثادىانخفاضمساهمةاالناثفيالنشاطاالقتصاديالىزيادةعبئاالعالة،
في حين تصل نسبة اإلناث في التعليم العالي  %35من إجمالي الملتحقين ،ولكن هذه النسبة ال

تنعكسايجابياً علىزيادةمعدلمشاركةالمرأةفيالقوىالعاملةبسببالموروثالثقافياالجتماعي

للمجتمعالذيينظرإلىأنمجالالعملالمناسبللمرأةينحصرفيقطاعالتعليموالصحةوالخدمات،
وبدأتتبرزظاهرةالبطالةفيالريففيحينأنهاكانتمحصورةفيالمدن،ومنمسبباتبروزهذه
الظاهرةترديالوضعفيالقطاعالزراعيفيالدولالعربيةإذتراجعتنسبةالعاملينفيهذاالقطاع

من  %55.3في عام  2992لتصل  %02.0في عام  ،0227ويعزى ذلك إلى النمط التقليدي
لإلنتاجالزراعيوضعفمردوده،وهذايهدداألمنالغذائيمنجهة،وتفشيظاهرةالبطالةوالفقرفي

األوساطالريفيةوبناءعلىماذكريجبتوجيهالعامليننحوالعملفيقطاعالزراعة.

أماعنبطالةالشبابفتصلمتوسطمعدلالبطالةللفئةالعمرية 04-22سنةفي مجموعة

الدولالعربيةإلى،%52مقابلمتوسطمعدلعالمي%24.4حيثتشكلنسبةالعاطلينعنالعمل
فيالشبابمناجماليالعاطلينعننحو%92فيمصر،ويتراوحالمعدلبين()%32-%42في

دولالحالةماعداالسعوديةحيثمعظمهممنالباحثينعنالعملالولمرة.

ويعودالسببالرئيسيلذلك:

.2

عدمقدرةاالقتصادياتالعربيةعلىتوفيرفرصعملكافيةللداخلينالجددلسوقالعمل.

.5

ضعف االستثمارات الجديدة وعدم امتالك فئة الشباب من كال الجنسين للمهارات والمعرفة



وبناءعماسبقيجبعلىالدولالعربيةضرورةزيادةحصةاالستثماراتفيمابينها.وتثير

.0

البطءالشديدفيالنمواالقتصادي.
الكافيةلدخولهمسوقالعمل.

مشكلةارتفاعالبطالةبينالمتعلمينمنخريجيالجامعاتوالمعاهدالعلياوالثانوية،وتصلإلى%22

فيمصروالى%03.8فيالمغرب%29.5،فيالجزائر%27.7،فياألردنو%28فياليمن،

 1تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 1119م -ص 516
2
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية  ,االحصاءات السنوية

11

وهناكارتفاعواضحفيفئةالشبابفيمصرواالردنوسورياممايدلعلىانمخرجاتالتعليمال
تتوافقمعاحتياجاتسوقالعملفيالدولالعربية1.

ثاني ا :أسباب تفشي البطالة في الوطن العربي

تعتبرالبطالةمناشدالمخاطرالتيتهدداستقراروتماسكالمجتمعاتالعربية،وليسبخهاف

أنأسبابهاتختلفمنمجتمععربيالخر،وحتىأنهاتتباينداخلنفسالمجتمعمهنمنطقهةألخهرى.
ويمكههنفههيهههذاالصههددأننرجعهههاألسههباباقتصههادية،اجتماعيههةوأخههرىسياسههية.ويههرىالباحههثأنههه
يمكنحصرأهماألسبابالتيتقفوراءتناميالظاهرةفيالبلدانالعربيههةفيالنقاطالتالية:

-2

فشرل خطرط التنميررة االقتصرادية فرري البلردان العربيررة:وضهعتالههدولالعربيهةخططهاللتنميههة
االقتصاديةإالانهذهالخططجاءتمخيبةلآلمالولمتحقهقمهاكهانمنتظهرامنهها،فلهمترفهع

مسههتوىنصههيبدخههلالفههردالعربههيبدرجههةملحوظههة،ومههنأهههمأسههبابفشههلب هرامجالتخطههيط
االقتصاديوالتيتعيقمخططاتالتنميةاالقتصاديةفيالههدولالعربيةهيكمايلي-:

أ -وقههوعأغلههبالههدولالعربيههةفههيمههأزقالمديونيههةالخارجيههةالتههيوصههلتسههنة2992إلههىنحههو002
ملياردوالر،2وتراجعتعام0222الىنحو273مليوندوالر.

ب -ضهعفالتخطهيطاالقتصهاديالممههنهج،وعهدمتطهابقبهرامجالتعلهيمفهيمعظههمالههدولالعربيهةمهعمهها

يحتاجهههسههوقالعمههلالفعلههي،كمههاأنالتكههوينالتعليمههيفههيمعظههمالههدولالعربي ههةاليتجه ههاوبمههع

التطوراتالتكنولوجيةالسريعةالجاريةفيعالماليوم.

ت -تنفيههذبهرامجالخصخصههةفههيمؤسسههاتالقطههاعالعههامممههاأدىإلههىتسهريحأعههدادكبيهرةمههنالعمههال،

وتخلتالحكوماتالعربيةعندورهاالتخطيطيبعدأنأصبحدورهايتركهزفقههطعلهىاإلشه هرافأو
التوجيهههعههنبعههد،وبالتههاليغابههتاألدواتالفعالههةلتنفيههذالخطههطالتنمويههةوعلههى أرسهههاالحههدمههن

البطالة.وقيامالشركاتاألجنبيةالتيأصبحتتمتلكههذهالمؤسسهاتبترحيهلأرباحههاللخهارجممها
يؤثرسلباموازينالمدفوعاتوالقدرةالتراكميةللبلدانالعربية.3

ث -إخفاقأغلببرامجالتصحيحاالقتصاديوبرامجالتثبيتاالقتصههاديوالتكيفالهيكلهيالتهيطبقتهها

الدولالعربيةمعصندوقالنقدالدوليفهياحهداثنمهواقتصهاديحقيقهيحيهثأدىإلهىاسهتمرارتفهاقم

المشههكلةفقههدانبثههقعههنتطبيههقهههذهالبهرامجسياسههاتنقديههةوماليههةوتوجهههاتاجتماعيههةزادتمههنحههده
البطالة،وافقارقطاعاتكبيرةمنالشعوبالعربيةنتيجةلرفعالدعمعلىالسلعوالخدماتاألساسية.

1

التقرير االقتصادي العربي الموحد ,مرجع سابق,1116 ,ص55-51
2
صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحدلسنة،0220صج.

3احمدعارفالعساف،محمودحسينالوادي،اقتصادياتالوطنالعربي،عمان،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،0222،ص52
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ج -اسههتنزافمعظههمالم هواردالماليههةالعربيههةخههاللفت هرةازدهههارأسههعارالههنفطفههياإلنفههاقعلههىالتسله هح

وتمويلالحروبالتياندلعتفيالمنطقةالعربية،مثلالغزوالعراقيللكويهتواندالعحربالخلهيج

الثانية،مماادىالىوقوعهافيشراكالمديونيةوالذيادىالهىعهودةاعهدادأعهدادكبيهرةجهدامهن

العمال ههةالمهاجه هرةإلههىبلدانه هها،والشههطراألكبههرمههنه هؤالءأضههيفإلههىرصههيدالبطالههةالمت هراكمفههي
بلدانهم.1

-0

انخفرراض الطلررب علررى العمالررة العربيررة عربي را ودولي را إناخطههرمههانههتجعههنتههدهورأسع ههار

النفهطعالمي هاًفيسنواتاالخيرةللقرنالعشرينفيأوضاعالعمالةالعربيةوالتشغيلفيالبلدانالعربية
غيههرالنفطيههة،هههوانخفههاضطلههبدولالخلههيجالعربههيعل هىالعمالههةالعربيههة،حيههثبههدأالطلههبيقههل
تدريجياابتداءمنمنصفالثمانيناتوزادهذااالنخفاضمعاقترابنهايةمشروعاتالبنيةالتحتيةفي

اواخههرالثمانينههات،وكههذلكتشهههددولالخلههيجالعربيههةإحههالالللعمالههةالعربيههةبالعمالههةاالسههيوية،وذلههك

لعدةأسبابعلىرأسهامنهاانخفاضأجورهم،وكذلكشروعبلدانمجلسالتعاونالخليجيوالتيتعد
منأكبرالمناطقاستيعاباللعمالةالعربيةفيتطبيقسياساتتوطينالعمالة،وهوماتسببفيفقدان

عش هراتاالالفمههنالعمههالالعههربلوظههائفهم،وفههيالمقابههلقامههتالواليههاتالمتحههدةاألمريكيههةوالههدول
الغربيههةباتخههاذإجهراءاتصههارمةبحههقالههداخلينإليههها،إضههافةلموجههةالعههداءوالكراهيههةواالسههتفزازالتههي
سادتمنذأحداثالحاديعشهرمنسبتمبر،0222وهوماأثرسلباعلهىتحهركالعمالهةالعربيهةفهي
2

العالموأدىإلىحدوثهجرةعكسيةواسعة.
-5

ابزمرررة الماليرررة وأسرررواق العمرررل العربيرررة :ك ههانلألزم ههةالمالي ههةاألميركي ههةاث ههاراعل ههىمعظ ههم

اقتصههادياتدولالعههالم،حيههثتههأثرتالههدولالعربيههةسههلباًبهههذهاألزمههةألنهههاجههزءاليتجهزأمههنمنظومههة

االقتصادالعالمي،حيثكانتأثيرهافيتراجعالنموالحقيقينتيجةتباطؤالنشاطاالقتصاديوتقليص
االس ههتثماراتالمحلي ههةواالجنبي ههةواختل ههفت ههأثيرال ههدولالعربي ههةباألزم ههةاعتم ههاداعل ههىدرج ههةاالنفت ههاح

االقتصههادي(نسههبةالتجههارةالخارجيههةللنههاتجالمحلههياإلجمههالي)،ونوعيههةالقطههاع(الصههادرات،السههياحة
التحههويالت،الههنفطوغيرههها).وقههدوصههلتدرجههةاالنفتههاحاالقتصههادفههيالههدولالعربيههةعلههىاالقتصههاد

العالميالمتزايدةسنوياًحتىوصلتإلىنحو%87فيالعام0227م،3فالقتبظاللهاعلىالمنطقة
العربيههةخاصههةأس هواقالعمههلفههيدولالخلههيجوالتههيتههأثرتبشههكلكبيههرباألزمههةالماليههةالعالميههة،مههن

خ ههاللارتباطه ههاالوثي ههقبالنظ ههامالم ههاليالع ههالميواالسه هواقالعالمي ههةللس ههلعوعل ههى ارس هههاال ههنفطوالغ ههاز
الطبيعهي،حيهثادىانخفهاضاسهعارالهنفطعههام0228الهىتقلهيصالفهوائضالماليهةوالسهيولةالنقديههة

United Nations، Report on the world social situation، 1993، p: 17.
2

عبد الهادي سويفي ,مرجع سابق ص671
3
جامعةالدولالعربية،صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحد،0228ص.52
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1

لههدىالقطههاعالمص هرفيوقطههاعاالعمههال،ممههاادىلت ارجههعثقههةالمسههتثمرينفههياالوضههاعاالقتصههادية
المحليههةوالتههيبههدورهااثههرتعلههىالعمالههةالعربيههةالموجههودةداخههلدولمجلههسالتعههاونالخليجههيمههن

خاللتسريحالعمالةالعربية.1

ومن أهم مظاهر ابزمة المالية العالمية ما يلي -:

 انت ارج ههعاس ههعارال ههنفطف ههيمعظ ههمال ههدولالعربي ههةادىال ههىاح ههداثالخل ههلف ههيمه هوازينالتج ههارة
والم ههدفوعاتبس ههببارتف ههاعف ههاتورةاله هوارداتالغذائي ههةوالس ههلعالس ههلعالمص ههنعةومتطلب ههاتاالنت ههاج

الوسههيطوالسههلعال أرسههمالية،وانخفههاضحصههيلةالصههادراتالسههلعيةوالخدميههة،وكههذلكركههودسههوق
القطاعاتادىالىانخفاضاحجامالطاقاتاالنتاجيةللهدولالعربيهة،ممهااديبهدورهالهىموجهات
االسههتغناءعههنالعمالههةالعربيههةوتسهريحهامههنالقطههاعينالعههاموالخههاصخاصههةمههنالههدولالنفطيههة

مماادىالىاعادةافواجالعمالةالمغتربةالىبلدانهااالصهليةوخاصهةالبلهدانالعربيهةوالهذىادي

الىارتفاعمعدالتالبطالة.2

تراجعت أسواق المال العربية حيث شهدت مؤشراتها انخفاضات مستمرة بنسبة  ، %57وكانت
الخسائرفيقطاعيالعقاراتوالبنوكفيمختلفاالسواق،وكذلكأدىسحبالعديدمنالصناديق
االستثماريةاالجنبيةالموالهامناالسواقالماليةالعربيةالىزيادةحدةاالزمة،واجهتالبورصات
اثرت االزمة
العربية تغيرات جذرية في محافظها االستثمارية مما ادى تراجع فوائضها المالية  ,3و 
المالية العالمية بقوة على االسواق المالية العربية  ،حيث تراجعت مؤشرات االسواق المالية واسواق
االسهمبشكلكبير،وهبطالمؤشرالمركب"يعرفمفهومالمؤشرالمركبعلىانهتقييمكميلظاهرة
اقتصادية واجتماعية متعددة االبعاد ويوجد لها قياسات جزئية متعددة تعكس ابعادها المختلفة .و
تتضمن مؤشرات كمية واخرى كيفية ،باالضافة الى استخدام عملية الترجيح في بناء هذه المؤشرات.
كما تم استعراض منهجية اعداد مؤشرات التنافسية العالمية،ومؤشر التنافسية العربية ،ومؤشر التنتمية
والتجارة،ومؤشرالتنافسيةالخاصبالمنتدىاالقتصاديالعالمي"باكثرمن%32عام.40229
 إنالصناديقالسياديةالتابعةلدولالخليجوالتيتتكونمنعائداتالنفطوالغازالطبيعيوالمقدرة
حوالي2.2تريليوندوالرعام0222واالحتياطياتالنقديةاألجنبيةقدخسرتمايقارب%4.0

1

جمال الدين زروق ,االزمة المالية العالمية وقنوات تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية االمارات العربية ,صندوق النقد
العربي,1155,ص 1
2
عيسى ,محمد عبد الشفيع ,نحو رؤية شمولية بشان تيسير التبادل المنظم للقوى العاملة العربية ,منظمة العمل العربية  ,1151,ص6
3
كورتل  ,فريد  ,االزمة المالية العلمية واثرها على االقتصاديات العربية  ,جامعة سكيمدة  ,الجزائر ,ص51
4
كريستينا برينت ،طارق الحق  ،نورا كامل  ،اثار االزمة المالبة العالمية على البلدان العربية ،0222،ص0منظمة العمل العربية .،

12

مههنقيمتهههاعههام.10229وتعههودخسههارةالصههناديقالههىاالسههتثمارات فههيكثيههرمههنالمؤسسههات
والبنوكاألمريكيةالتيتعرضتلألزمةبصورةمباشرة.

 ت ارجههعتحههويالتالعههاملينفههيالخههارج وتقههدرالتحههويالتللههدولالعربيههةمههندولأوروبههاللمغههرب
وتههونس)وتحههويالتالخلههيجلمصههرواألردنولبنههانوالسههوداننحههو02مليههاردوالرأمريكههيسههنويا
باإلضافةإلىالتحويالتالعينية.

 انخفههاضالتههدفقاتاالسههتثمارية.شهههدتالتههدفقاتالنقديههةانخفاضههابلههغنحههو%22خههاللسههنوات
األزمههةعلمههابههأنهههذهاالسههتثماراتتقههدربنحههو%2مههنالتههدفقاتاالسههتثماريةالعالميههةالمباش هرة

حسببياناتالعام0227م

 انخفاضعائداتالسياحة.فقدتدولالشرقاألوسطتدفقاتالسياحخاللالعام0229م،وبنسبة
،%28كماانخفضتعائهداتالسهياحةفهيمصهر(علهىسهبيلالمثهال)بنسهبة%27.5فهيالربهع
األولمنالعام0228م.

 ضعفخلقفرصعملجديدةخاللفترةاألزمة.خاصةفيقطاعاتالخدماتالماليهةوالعقهارات
وتجههارةالبيههعبالتجزئ ههةوت ارجههعالطل ههبعلههىالعق ههارات(الخلههيجومص ههرواألردن).وحسههببيان ههات
منظمةالعملالدوليةفإننصيبدولالشهرقاألوسهطوشهمالأفريقيهامهنالوظهائفالجديهدةعلهى

النطاقالعهالمينحهو،%9الثانيهةفهيالترتيهباألدنهىبعهدوسهطوجنهوبشهرقأوروبهاالتهيكانهت
نسبتها%0فقط.

2

 وتشيرالدراساتالمتعلقةبتداعياتاألزمةالماليةالعالميةإلىأنمعدالتالفقرقدتتزايدفيحهال
حههدوثمزيههدمههنالت ارجههعفههياألجههور،وارتفههاعالبطالههة،وانخفههاضالتحههويالتالماليههة،وانحسههار
اإلنفاقالعاموالمساعداتالخارجية،حسببياناتالتقريراالقتصاديالعربيالموحد،0228فإن

التقههديراتالمتاحههةعههنمؤش هراتالفقههرفههيالبلههدانالعربيههةتظهههرتباين هاًواضههحاً،حيههثإننسههبة

الفقهراءكانههتتفههوق42فههيالمائههةفههيالبلههدانذاتالههدخلالمههنخفضمثههلجههزرالقمههر،وجيبههوتي،
والسههودان،والصههومال،وفلسههطين،وموريتانيهها،والههيمن،وبههين22فههيالمائههةو02فههيالمائههةفههي

األردن،والبح هرين،والجمهوريههةالعربيههةالسههورية،ومصههر،والمغههرب،وأقههلمههن22فههيالمائههةفههي

تونس،والجزائر،ولبنان.

 ضعفالمعوناتالخارجيةوالمساعداتاإلنمائيةمنالدولالغربيةوصندوقالنقهدوالبنهكالهدوليين
للدولالعربيةالفقيرة،علمابهأنهنالهكعهددامهنالهدولالعربيهةتعتمهدعلهىههذهالمعونهاتوكهذلك

الوالياتالمتحدةاألمريكيةلكلمنمصرواألردنوغيرهما.
المعوناتالمقدمةمن 

1

دحدوح ،نبيل جورج،تداعيات االزمة المالية على أوضاع المالية العامة في الدول العربيةللنفط والغاز الطبيعي،صندوق النقد العربي
،0202،ص1
2
منظمة العمل العربية ,اثار االزمة االقتصادية على العمالة الوطنية والعربية ,القاهرة ,1155,ص51

11

وبذلكيجبعلىالدولالعربيةبمالالزمةالماليةالعالميةمنتداعياتكبيرةخاصة علىقوةالعمل

العربيةأنتقومبإتباعسياساتنقديةوماليةنعملعلىتمكينقدرة الدولالعربيةعلىمواجهتهامن
خاللتفعيلدورالم ؤسساتالماليةالعربيةلزيادةاالستثماراتالعربيةالبينيةودعماالقتصادالحقيقي
للدولالعربيةباإلضافةالىالعملعلىتوسيعنطاقانتقالرؤوساالموالالعربيةفيمابينها،وتسهيل

جالوطنالعربي،ويمكن

انتقالالعنصرالبشري،وكذلكاالهتمامبالكفاءاتالعربيةالمهاجرةالىخار
الوصوللنتيجةأنبعضالدولالعربيةتأثرتأكثرفيقطاعاتمحددةكمايوضحالملحق.

ثالث ا :واقع اسواق العمل العربية:

تشير البيانات أن معدل نمو السكان في الوطن العربي خالل فترة()0223-0222حوالي

 ،%0.0وتراجع هذا المعدل ليكون في الفترة( )0222-0223حوالي ،%0بتراجع مقداره
حوالي،%.0وبالرغممنهذااالنخفاضاالانهاليزالمرتفعامقارنةمعمناطقالعالماالخرى،حيث

يصلفيالدولالنتقدمةالى%.8فهذااالرتفاعفيمعدالتالنموالسكانييزيدمناالعدادالمتدفقة
لسوقالعملالعربيةممايساعدعلىتفاقمظاهرةالبطالة،الناالرتفاعالكبيريعملعلىزيادةنسبة

فئةالشبابمن()04-22أيمايسمىتضخمالشبابممايضععلىكاهلالبلدانالعربيةتحديات

كبيرة ،ولكناذاماتماستغاللهذهالثروةالبشريةمنخاللتدريبهاوادماجهافيالنشاطاالقتصادي
فسيتم زيادة االنتاجية والدخل وستعمل على تخفيض عبء االعالة اال ان الواقع الحالي في الدول
العربيةيصعبعليهتحقيقذلك،حيثيتضحذلكمنخاللاالحصائياتحيثتشيرالىاننسبة
البطالة خالل العشر سنوات االخيرة بين فئة الشباب تصل الى حوالي  %02وفي المقابل فان

المتوسطالعالميخاللالفترةحوالي%24مما يعنيانهناكتضخمفيفئةالشباب  1.وبلغمعدل
البطالةبينالشبابالعربياكثرمن%02عام،0222فيماترتفعهذهالنسبةبينالنساءألكثرمن

،%52ولعلمنأكثراالسبابلهذهالنسبةالمرتفعةهوضعفمعدالتالنمواالقتصاديباإلضافة
العربية ،وظروف العمل فيها من تدني االجور،والجدول التالي
خلل المناخ االستثماري في الدول 
يوضحتقديراتالقوىالعاملةالعربيةونسبالبطالةفيها

الجدول رقم ( :) 4-4تقديرات القوى العاملة العربية ونسب البطالة2111-2119 :
2119

2111

الوصف /السنوات
تقديرات القوى العاملة العربية (بالمليون)

125.1

146.1

تقديرات الزياد السنوية (مليون وظيفة(

3.6

4.2

تقديرات أعداد المتعطلين (بالمليون)

25.2

32.1

متوسط نسبة البطالة )(%

21.2

21.9

2.9

نسبة الزياد السنوية ()%

المصادر :منظمة العمل العربية  The World Bank ,2111 ,
1

منظمة العمل العربية,التقرير العربي الثالث,حول التشغيل والبطالة في الدول العربية ,1151,ص51-9
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4.2

حيثتشير البياناتإلىزيادةنسبة البطالةفيالدولالعربيةبمعدل%2فيالمتوسطكما

يظهربالجدوليقدرحجمالقوىالعاملةفيالدولالعربيةفيعام0222بحوالي243مليونعامل
،ويبلغ معدل المشاركة في قوة العمل  ،%09ويالحظ انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة
بالمقارنةمعمتوسطيالعالم()%75والدولالنامية%72فيعام0229ويعودذلكإلىارتفاععدد

السكاندون22سنة،وضعفمساهمةالمرأةفيسوقالعمل.1حيثالتزالمشاركةالمرأةفيالقوى
ويعدهذاالمعدل
العاملةفيالدولالعربيةمنخفضة،إذيصلمعدلالمشاركة%02فيعامّ .0222
هواألدنىبيناألقاليمالرئيسةفيالعالمومقارنةمعالمتوسطالعالميلمعدلمشاركةالمرأةالذىبلغ

%27.0فيعام.20222

وتشيرالتقديراتإلىأنمايزيدعلى%52منالقوىالعاملةتعملفيالقطاعالعامفيكل

من تونس ومصر ،و  %22من العاملين في األردن ،وما يقرب من  %32في الجزائر ،في حين

يصل المعدل العالمي  %22فقط عام  ,2111وال يتوافر في الدول العربية (باستثناء الجزائر
والبحرين) تأميناجتماعيضدالبطالة،وهذامايجعلالعملفيالقطاعالعامسواءالحكوميأمفي

المنشآت المملوكة من الحكومة جذاباً ،ليس من حيث األجر ،إنما من حيث األمن الوظيفي

واالجتماعي  3.وتتزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام وبخاصة في دول الخليج العربي،
حيثتتركز العمالة الوطنيةفيالقطاع الحكوميوالعام،في حينتتركز العمالةالوافدةفيالقطاع

الخاص .وال يخضع التعيين في القطاع العام لمعايير الكفاءة واإلنتاجية نفسها السائدة في القطاع
الخاص،مماقديشيرإلىارتفاعنسبالبطالةالمقنعةبينفئاتالعاملينالوطنيين،وتتركزالعمالة
ّ
الوافدةفيقطاعاتالصناعةوتجارةالجملةوالتجزئة،والبنوك،والمستشفيات،والمطاعموالفنادق،

والخدماتالمنزليةوالشخصية،والجدولالتالييوضحمعدلالبطالةفيالبلدانالعربية.

الجدول ( : )4-5معدل البطالة في البلدان العربية :في االعوام 2111-2119
الدولة

االردن
االمارات

البحرين
تونس

الجزائر
السعودية
السودان

2119

2111

25.4

20.9

4.0

4.0

4.5

4

5.8

5.7

25.5

25.2

28.9

22.0

22

9.8

22.2

22.2

22.2

02

25.7

25.4

25

1

2111

تقرير تنمية القوى البشرية في الوطن العربى – 1155الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 61
2
موقع بيانات البنك الدولي في الشبكة العنكبوتية
3
تقرير منظمة العمل الدولية  .1111ص 111
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الدولة

سوريا
قطر

الكويت
لبنان
ليبيا

مصر

المغرب
اليمن

2119

2111

2111

2.4

2.2

2.3

2.4

2.8

2.3

3.4

--

25.2

28.0

29.2

--

9.4

8.9

22.9

9.2

9.2

9.0

22.3

--

28.2

8.0

9.0

24.9

المصدر:التقريراالقتصاديالعربيالموحد،0222جامعهالدولالعربية

ويرىالباحثأنهناكتأثيرواضحللثوراتالعربيةعلىمعدلالبطالةوخاصةعلىالقطاع

السياحي،ففيتونسارتفعمعدلالبطالةمن%25عام 0222الى%28.9فيعام،0222اما

في سورية من  %8.4عام  0222الى  %24.9عام  ،0222وفي مصر ارتفع من  %8.9الى
 ،%22.9اما اليمن ولعدم وجود احصاءات رسمية  فإن هناك بعض المنظمات الدولية تشير الى
وجودتقديراتتتراوحمن%52الى،%42أماالمغربفقدشهدثباتانسبياخاللعامي-0222

  0222ويعزى ذلكالىمحدوديةاالحتجاجاتوقيامالحكومة ببعضاالصالحات التيركزت على

قضية التشغيل وتحسن المناخ االستثماري في المغرب .اما بقية الدول العربية فقد شهدت معدالت

متفاوتةمابين%9الى،1%25وبناءعلىذلكفانالدولالعربيةتنقسمالىنوعينبلدانتاثرت
بشكلواضححيثتفاقمتفيهانسبةالبطالةلتصلالى%29ودوللمتتاثركثيرابمايحدثفي

العالماالقتصاديمثلاالماراتوالبحرينوالجزائروقطروالكويت.

ويالحظخطورةالوضعفيمعظمالدولالعربيةالنالبطالةترتكزفيفئةالشباباذبلغت

نسبتهافيمجموعالدولالعربيةحوالي%42فيحينانها%24.4علىالمستوىالعالميالكمي

فيالسنواتالعشرةاألخيرةالماضية،وحسباالحصائياتفان%42منالمتعطلينالشبابهممن
فئةالذكورأيمقابلكلذكريعمليوجدذكرمتعطل،امافئةاالناثفنسبةالبطالةحوالي%82
وهومايعنيانمقابلكلانثىتعمليوجد4اناثمتعطالتعنالعمل2.

انمشكلةالبطالةفيالوطنالعربيتواجههامسالةأساسيةاالوهياناالقتصادالعربيغير

قادرعلىالنمواكثرمن%2بشكلمتواليلكيتزيدسرعةالتشغيلومنثميحدثانخفاضملموس

للبطالة3.

1

التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة -منظمة العمل العربية ,1151ص51 -51
2
قويعة ,رضا  ,القمة االقتصادية واالجتماعية الدورية وانعكاساتها على أوضاع التشغيل في الوطن العربي منظمة العمل العربية,
مصر,1156,ص1
3
مرجع سابق حول إشكالية البطالة في الوطن العربي .جسر التنمية ,1151,ص51
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رابع ا :اثار مشكلة البطالة في الوطن العربي

تبرزآثارمشكلةالبطالةفيالوطنالعربيمنخالل:1

االثاراالقتصادية

هناكجملةمناالثاراالقتصاديةمنها:

االثاراالجتماعية

تتمثلاالثاراالجتماعيةفيالنقاطالتالية:

االثارالسياسية

تبرز االثار السياسية لمشكلة البطالة في

 -تؤثر البطالة على تباطؤ النمو االقتصادي  -تؤثر مشكلة البطالة على مدى إيمان الوطنالعربيمنخاللتأثيرهاعلى:

كلما زادت معدالتها يذكر أن منظمة العمل األفراد وقناعهم بشرعية االمتثال األنظمة  -االستقرار األمني والسياسي ،فالبطالة

العربيةتقدرأنكلزيادةفيمعدلالبطالةبنسبة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في تصيبالفردباليأسواإلحباط،وإذذاك

%2سنوياًتنجمعنهاخسارةفيالناتجاإلجمالي المجتمعالعربي؛

يكون سهال على الجماعات المتطرفة

اإلنتاج وهذا راجع لهدر الطاقات البشرية في لمشكلةالفقرفيالوطنالعربي؛

واشاعة األمن في المجتمع ،فضال عن

المحلي العربي بمعدل  ،%0.2حيث يضعف  -تعد مشكلة البطالة المصدر الرئيسي واإلجراميةتجنيدهللقيامباألعمالاإلرهابية
-تؤديالبطالةإلىانخفاضأواصرال روابط الثورات الشعبية التي مست أغلب الدول

الوطنالعربي.

 تزيد البطالة من هجرة الكفاءات العلمية التي يحملها الناس تجاه األنظمة والقيم المغرب العربي إضافة إلى مصر والتيوالفكرية التي انفق على تعليمها أمواال و جهودا االجتماعيةالسائدةفيالمجتمعالعربي.

كانسببهامشكلةالبطالة.

كبيرة،حيثتعملهذهالهجرةعلىإعاقةحركة  -تكون البطالة سبب للكثير من أشكال  -إضافةإلىأنالفردالعاطلعنالعمل

التنميةواضعافهافيالدولالعربية.

اإلجرامواالنحراففيالوطنالعربي.

في الوطن العربي يشعر باإلقصاء

الصادراتوالواردات؛

الوطنالعربي.

لديهالشعورباالنتماءالشعوربالوطنية

-تؤثربصفةغيرمباشرةعلىاالستهالكوعلى  -اتساع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في والتهميش من طرف دولته  هذا يضعف



خامس ا :استراتيجيات الدول العربية لحل مشكلة البطالة فيها :

حتىتستطيعالدولالعربيةمنمواجهةظاهرةالبطالةكانمنالمفروضوضعاستراتيجية

عربيةشاملة،تتضمنجملةمناإلجراءاتوالسياساتالمستقبليةسيتمتوضيحهاعلىالنحوالموالي.

 -2السياسات المستقبلية قصير ومتوسطة ابجل 2حيثتهدفمثلهذهالسياساتفيالتحكم
فيمشكلةالبطالةأوالحدمنآثارها،ومنأهمهذهاإلجراءاتفي:

-

العمل علىتشغيل العاطلينعن العمل في مختلفقطاعات االقتصاد،وكذلك العمل على

-

تدريب العاطلين عن العمل في مجال المهن اليدوية ،الن هذه المهن تستوعب العديد من

-

تعملعلىدعمالقطاعالخاصالعربيخاصةفيقطاعاتاقتصاديةكثيفةالعمالةكالقطاع

التوسعفيبرامجالتدريب.

العمالةداخلالمجتمعاتالعربية؛

الزراعي.

عبدالسميعأسامةالسيد،مشكلةالبطالةفيالمجتمعاتالعربيةواإلسالمية،دارالفكرالجامعي،مصر،0228،ص222،224:
2
عبد القوي  ,محمد حسين  ,البطالة المشكلة والعال  ,مركز االعالم األمني ,البحرين ,ص9
1
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-

العملعلىتوسيعقطاعالسياحة،باعتبارانغالبيةالدولالعربيةتستطيعاستيعاباعداد

-

العمل الجاد على تبني وتطبيق فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل احد ابرز

كبيرةمنالعاطلينعنالعملفيقطاعالسياحه.

االلياتالمباشرةلمواجهةمشاكلالبطالةفيالوطنالعربيمنخاللماتوفرهمنفرصعمل

جديدةللشباب،وتعتبرهذهاالليةمالئمةجدلظروفالدولالعربية.
-

العمل على إحالل العمالة العربية محل العمالة األجنبية في الدول العربية التي تعاني من

-

الربطبينأساليبومناهجوسياساتالتعليموالتدريبالمهنيومتطلباتأسواقالعملوتقليل

نقصفيتخصصاتومهنمعينةمثلدولالخليجالعربي.

الفجوةبين مختلفمكونات هذه العناصر،وذلك تماشيا معقضايا الساعة المطروحة حول

التصديلمشكالتالبطالة
-

ربطشبكاتمعلوماتالتشغيلوالتعليموالتدريبطبقالمستوياتالمهارةالمحددةلرفعمعدالت

االستفادةمنالقوىالعاملةالعربيةوالعملعلىاستقرارهاداخلالوطنالعربي.

 -0السياسات المستقبلية طويلة ابجل:تسمحهذهالسياساتبإحداثتغيراتهيكليةفيأسواق
العملالعربي وإلحداث تغيراتهيكليةتصحيحيةفي أسواقالعملالعربيةيتطلب ذلكتحقيق
اإلجراءاتالتالية:1



زيادة االستثمار بمعدالت تفوق المعدالت السابقة ،حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو
يسمحلهابخلقفرصعملتتناسبمعمعدلنموالعمالةالجديدةالداخلةإلىسوقالعمل

واستيعابنسبةمنالعاطلينإذاماأرادتالحدمنتفاقممعدالتالبطالة


توسيع دور القطاع الخاص في اقتصادات الدول العربية من خالل تعزيز مناخ االستثمار

وتعزيز النظام المالي والبنية األساسية لتشجيع األعمال ،وتنويع النشاطات االقتصادية

واالندماجفياالقتصادالعالميلخلقفرصعملجديدة،حيثأنتزايدالقوىالعاملةبشكل
سريعيجعلاستيعابهابواسطةالقطاعالعامأكثرصعوبة


أنعودةأموالصناديقالسياديةإلىالدولالعربيةمنشانهالمساهمةفيكبحجماحمشكلة

البطالةفيهذهاالقتصاديات.


معالجةتشوهاتاألسواقفيالهدولالعربيهة،ألنههكثيهرامهاتسهيطرعليههاالعناصهراالحتكاريهة
والطفيليةالتيتسيءإلىاستخدامالمواردوتوزيعهاعلىالمجاالتالمختلفة.

1

الوافيالطيب،بهلوللطيفة،البطال ههةفيالوطنالعربي...أسبابوتحديات،مؤتمر"البطالة،أسبابها،معالجتهاوأثرهاعلىالمجتمع"

المنعقدبجامعةسعددحلبالبليدةالجزائرسنة ,0223ص .511
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ضهرورةاعتمهادوتنفيهذبهرامجعربيههةمالئمهةللتنميهةالبشهريةتنفههذعلهىالمهدىالطويهل،يتسههنى

منخاللهااالرتقاءبمستوياتالتعليموالصهحةواإلسهكانوالرعايهةاالجتماعيهة،حيهثبهات
ذلههكحتميههةلالرتقههاءبمسههتوياتإنتاجيههةالعمههلاإلنسههانيالعربههي،وفههيذاتالوقههتتمثههلأحههد

المصادرالرئيسيةللنمووالتنميةفيالوقتالراهن.


تتوافرفيالوطنالعربيالعديهدمهنالمقومهاتاألساسهيةلقيهامالتكامهلاالقتصهاديوايجهادبنيهة

مالئمةلعمليةالتنميةالشاملة.وفيالظروفالراهنةفاناالنطالقمناعتبارالهوطنالعربهي
ككلإطاراعامالتحركالمقوماتوفعلهاهوضروريعندالتركيزعلهىقضهيةالتكامهل،وذلهك
ألنهيسمحبتكاملمواردومعطياتاألقطارمنفردةأوفهيمجموعهاتإقليميهة،وعمليهةالتكامهل

تسهههمفههيالتخفيههفمههنمشههكلةالبطالههةفههيالههدولالعربيههة،وذلههكإذاتكيههفاإلطههارالسياسههي



يبالشكلالمالئمليفعلحركةاإلنتاجبينالدولالعربية.
واإلدار
ّ

اعتمههادقاعههدةمعلوماتيههةعربيههةللوظههائفالمطروحههةوالبههاحثينعنهههاإل ازلههةالغمههوضالههذي

يكتنفسوقالعملالعربي.

خاتمرررررة :

تعتبر ظاهرة البطالة من بين أكبر التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية رغم

اختالفأنظمتهااالقتصاديةوالسياسيةمنجهة،ومستوىتقدمهامنجهةأخرى،حيثتشيرأغلب
اإلحصائياتالمتاحةفيالدولالعربيةإلىتزايدمعدالتالظاهرةوالتوسعالمستمرفيأعدادالقوى

الع املة ،وهذا راجع إلى تشابك وتداخل جملة من التحديات واألسباب منها ما يتعلق بإعادة الهيكلة
االقتصادية وتراجع االستثمارات األجنبية والمديونية  ،فضال عن تباطؤ النمو االقتصادي الذي

يصاحبهتزايدنموالحجمالسكانيفيالدولغيرالنفطية،ناهيكعنعدممالئمةحامليالشهادات

العلميةمعمتطلباتسوقالعمل.وعليهتسعىأغلبالدولخاصةالعربيةمنهاإلىالتقليلمنآثار

ظاهرة البطالة سواء االجتماعية أو االقتصادية ،فضال عن تحديد السياسات ،البرامج واإلجراءات

العربيةلمواجهةهذهالظاهرةمنها السعيلتحقيق التعاونوالتكامل االقتصادي العربي،ربطالبرامج

التعليميةوالتدريبيةفيالدولالعربيةباحتياجاتسوقالعملبها.



وفيالفصهلالقهادمسهنناقشالد ارسهةالقياسهيةحهولتهأثيراالسهتثماراتالعربيهةالبينيهةفهيسهوق

العمل.
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لفصل خلامس:
دور الستثمار ت لع بي لبين يف خلق ف ص عمل
يف دول حلال
 اوال :االستثمارات العربية البينية لدول احلالة من ()1155-1111
 تانيا :البطالة يف دول احلالة من ()1155-1111
 ثالثا :الدراسة القياسية

المقدمة:

شهدت الدول العربية العديد من االجراءات واإلصالحات في الجوانب التشريعية والمؤسسية

واإلجرائيةوالمزيدمنالتحسيناتفيبنيتهاالتحتيةلجذباالستثماراتالخارجية،مماأدىالىارتفاع
معدالت النمو خالل السنوات الخمسة السابقةلالزمة المالية العالمية ومازالت تعكسمعدالت نمو

ايجابية قريبة من معدالت النمو العالمية  ،والذي بدوره أدى الى تحسن التصنيف السيادي للدول

العربيةووضع هاوترتيبهافيالمؤشراتالدوليةبالرغممنالتراجعبسببالتطوراتالسياسيةاالخيرة،
كما اصبحت بيئة ممارسة أنشطة االعمال في معظم الدول العربية أكثر سهولة  ومرونة بشهادة

المؤسسات الدولية ،وذلك النتهاجهامجموعة مناالصالحات ،أهمهافيمجال تأسيسالمشاريع،

المصرفي ،وحماية المستثمر  ،وتسجيل الملكية العقارية  ،باإلضافة لدقة

والحصول على االئتمان
اإلحصاءاتاالقتصاديةوفقالمعاييرالدولية.

اناالستثماراتالعربيةالبينيةشهدتتطوراايجابياملحوظابارتفاعحجمهافيالفترةالماضية

،مماادىالىحدوثنمواقتصاديفيمعظمالقطاعاتاالقتصادية،خاصةقطاعالخدماتالذي
استحوذعلىاكثرمن%22مناجماليالتدفقاتالوافدةعربيا،االاناالستثماراتالعربيةالبينيةلم
تبلغالحجمالمطلوبفياالحتياجاتالتمويليةللدولالعربية،حتىتتمكنمنمحاربةظاهرةالبطالة

والحد منها خاصة ان معدالت البطالة في العالم العربي هي االعلى واألسوأ في العالم ،1وتعتبر
االستثماراتالعربيةالبينيةخاصةفيالمجاالتاالنتاجيةمنأبرزالمجاالتحيويةوأهميةفياطار

التكاملالعربي،باعتبارهيحققالهدفالرئيسيللتكاملالعربيوالمتمثلفيتحقيقالتنميةاالقتصادية

العربية،كمايعملعلىتقويةالعالقاتبيناالقطارالعربيةألنهيرتبطبتلبيةالحاجةاالساسيةفي
الوطن العربي وهي اقامة قواعد انتاجية جديدة وتوسيع القواعد االنتاجية القائمة حتى تتمكن الدول

العربيةمنالحدمنمعدالتالبطالةالمرتفعة.

وسيتناول هذا الفصل تحليل االستثمارات العربية البينية  والبطالة خالل الفترة من(-0222

)0222لدولالحالة

اوال :االستثمارات العربية البينية لدول الحالة من (: )2111-2111


يلعهباالسهتثماراتالعربيهةالبينيهةدو اًرمهمهاًفهي رفهعالقهدراتاإلنتاجيهةلالقتصهادياتالوطنيهة
ويبههينالجههدولالتههاليحجههماالسههتثماراتالعربيههةفههيدولالحالههة(مصههر،السههعودية،المغههرب

،األردن،الجزائر،األراضيالفلسطينية)

1

منظمة العمل العربية ،التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية  ،0200،ص20

115

جدول رقم ( )5-1تدفقات االستثمارات العربية البينية الوارد لدول الحالة ( )2111-2111بالمليون دوالر

السعودية

مصر

الجزائر

المغرب

ابردن

فلسطين

السنوات/الدول
2111

73.8

225

547.2

04.8

03.0

------

2111

322.4

93.2

522

59.2

07.3

------

2112

723.9

222.4

24.3

20.8

02

------

2113

097.5

202.2

82.4

370.2

27.3

------

2114

928

428

035.5

2.222.4

07

2.5

2115

535.2 08.797.2

032.3

2.202.4

099.4

2.2

2116

2.349.2

5.075.3

------

522.2

929.9

------

2117

3.588.2

2.874.3

473

850.3

823.2

------

2118

0.400.2 20.728.2

2.333.2

842.2

475.0

------

2119

2.722.7 22.305.2

------

328.3

723.5

------

2111

2.304.2

2.829.9

709.2

323

033.4

------

2111

2.220.3 -------

2.542.8

------

034.9

------

المصدر :اعداد الباحث من المؤسسة العربية لضمان االستثمار تقارير مختلفة من"مناخ االستثمار خالل الفتر "2111-2111

نالحظمنخاللالجدول:

.2

في الفترة من ( )0220-0222ان حجم االستثمارات العربية البينية الوافدة لدول الحالة

ارتفعتعامي0222و0220بشكلواضحوكبيرخاصةفيالسعودية،حيثجاءتعلى
رأسالدولالمستقبلةلالستثماراتالعربيةالبينيةبتدفقاتقيمتهاحوالي 322مليوندوالرو

 727مليون دوالر على التوالي  ،بما نسبته  %52من اجمالي االستثمارات الوافدة عربيا

لجميع الدول العربية ،بزيادة نسبتها  %822عن عام  ،0222والسبب في االرتفاع الكبير
الستقطاب السعودية لالستثمارات العربية البينية ،جاء على اثر االنفتاح الذي عاشته في

السنوات االخيرة الماضية ،والمتمثل في تعديل قانون تشجيع االستثمار االجنبي الذي شمل
خفضالضرائب،وتعديلنظامالكفيلالمتعلقباستقدامالعمالةومنحالمستثمرينحقوقالتملك
1



للعقارات،وتقديمالتسهيالتالمصرفيةلهم.

ثمجاءتالجزائربإجماليحوالي 722مليوندوالرثمتلتهامصر 522مليونثمالمغرب

 73مليونوأخيرااالردن 74مليوندوالر،وكانتهذهاالستثماراتموجهومركزةفيقطاعالخدمات
الذي استحوذ على نحو  %22من اجمالي االستثمارات اغلبها في قطاع االتصاالت ثم قطاع

الصناعة بحوالي    .%52ويعود السبب في ذلك الى الجهود الترويجية التي تقوم بها الدول  ،من
خاللعقدالمؤتمراتومعارضالترويجوالزياراتالجماعية،وعرضالفرصاالستثمارية.

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1115مناخ االستثمار ,ص66
2
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1111مناخ االستثمار ,ص76

112

2

.0

الفترةمن()0222-0225نجداناالستثماراتالعربيةالبينيةالوافدةللسعوديةانخفضتعام

0225ثمارتفعتعام،0224ثمازاداالرتفاعبشكلكبيرللغايةليصلالىاعلىالتدفقات
العربيةالوافدةبمقدارنحو 09ملياردوالرعام، 0222بمايزيدعن%77مناجمالي
االستثماراتالعربيةالبينية،وتعزىهذهالزيادةالكبيرةالىالمشروعاتاالستثماريةالمستقطبة
لمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ثم جاءت المغرب حيث وصل حجم االستثمارات العربية

البينية الوافدة لها عام 0225حوالي  370مليون دوالر لترتفع بشكل ملموس عامي
0224و0222لتصلالىمايزيدعن2.2ملياردوالرفيكلعامعلىالتواليموجهانحو
قطاعالخدماتالذياستحوذعلىاكثرمن%99.2منتلكاالستثماراتوكذلكالحالفي
بقية دول الحالة حيث جاءت مصر بإجمالي  922مليون دوالر ثم الجزائر واألردن ويعود
السبب للمشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية مثل المدن الصناعية  ،واالستثمار في

االتصاالت والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري  ،وشهدت العالقات العربية تطورا
1

إيجابيافتمتدشينخطاالنابيبالذيينقلالغازمنمصرالىاألردن.
.5

الفترةمن()0228-0223انخفضحجماالستثماراتالبينيةالعربيةالوافدةللسعوديةبشكل
واضح في عام  0223الى ما يقارب  2.3مليار دوالر  ،والسبب في ذلك يعود لعدم
االستمرارفيالمشروعاتالمستقطبةلمدينةالملكعبداهللاالقتصادية،لتعاوداالرتفاععامي

 0227و 0228لتصل الى ما يقارب  25مليار دوالر عام  0228وذلك يرجع وبصورة
أساسية لزيادة االستثمارات العربية الواردة من الك ويت إلنشاء مشروع شبكة االتصاالت

المتنقلة،وكذلكمناالماراتوسورياإلنشاءمشروعاتاإلسكانوالتطويرالعقاريومنمصر

مشروع المستشفى  ،ومن البحرين مشروع إنتاج غاز اول أكسيد الكربون  ،2كما ان هناك
ارتفاعاواضحافياستقطابالجزائرلالستثماراتالعربيةالبينيةلتصلعام 0228الىما

يزيد عن  2.3مليار دوالر مقابل  473مليون دوالر عام  0227وكذلك المغرب ومصر
ارتفعت التدفقات االستثمارية الوافدة لها  ،ويعزى ذلك الى وجود عوامل جاذبة على راسها
تحسينأساليبالترويجوكذلكتوفيرالمعلوماتالضروريةوتحسيندرجةااللتزامباإلفصاح

عنالبيانات،معانخفاضهافياألردن،حيثركزتاالستثماراتفيقطاعالخدماتالذي

استحوذعلىمانسبته%33مناجماليالتدفقاتالعربيةالبينية،خاصةفيقطاعالسياحة،

والذي كان له تأثي ار إيجابيا على القطاعات االقتصادية األخرى  ،وأيضا في مجال

االتصاالت،عالوةعنالطفرةالعقاريةالضخمةالتيشهدتهاالمنطقةالعربيةمماكانلهاثر

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1111-1117-1116مناخ االستثمار ,ص67 , 66 ,61
2
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1111مناخ االستثمار ,ص17

111

إيجابي على تنامى االستثمارات العربية البينية  ،1كما ان قطاع الزراعة تزايدت فيه قيمة
االستثمارات العربية البينية بنسبة  %250بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحاصيل

الزراعية  ،مما أدى الى اتجاه الدول نحو االستثمار في القطاع الزراعي بهدف سد فجوة
2

.4

الغذاءومحاولةتحقيقاالكتفاءالذاتيعلىالمدىالطويل.

الفترة()0222-0229تراجعتحجماالستثماراتالعربيةالبينيةفيدولالحالةخاللعام
 0229و، 0222خاصةفيالسعوديةلتأجيلبعضالمشاريعفيقطاعالنفطبسببتأثير

االزمة المالية العالمية على االستثمار األجنبي المباشر عالميا  ،3اال ان جميع التكتالت
االقتصادية شهدت معدالت انخفاض خالل عام  0229اعلى من معدالت انخفاض الدول

العربية،راجعاالسببلألداءالجيدللدولالعربيةفياتباعهااعواملجذبداخلية،4وتركزت
معظم االستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات حيث استحوذ قطاع الصناعة على ما

نسبته%20بينمااستحوذقطاعالخدمات علىنحو %45مناجمالي التدفقات الواردة ،
وفي العام  0222بلغ اجمالي التدفقات العربية البينية حوالي  3.8مليار دوالر في دوال

الحالة،فكانتالجزائراكثرالدولاستقطابابحوالي2.4ملياردوالركانتمعظمهافيقطاع
الخدمات  ،تلتها مصربحواليمليارثم المغرب بحوالي  323مليونوأخيرااالردن بمقدار
5

034مليون.

.2

اما في فلسطين فتختلف األوضاع االقتصادية عن باقي الدول العربية لوجود االحتالل

اإلسرائيليواعتداءاته االجراميةالتييرتكبهاضدالشعبالفلسطيني،وذلكبإغالقالمعابر
التجاريةومنعالعمالالفلسطينيينمنالعملداخلاألراضيالفلسطينيةالمحتلةخاصةبعد

انتفاضةاألقصىعام، 0222وكذلكالحصارالذيفرضعلىالسيدالرئيسالشهيدياسر

عرفاتعام، 0220والحصارالذيفرضعلىالحكومةالفلسطينيةبعدانتخاباتالمجلس

التشريعيعام،0223االمرالذيأدىالىاحجامالمستثمرينالعربعناالستثمارداخل

فلسطين.

لمتشهدفلسطيناستثماراتعربيةواردةلهاخاللالفترةمن()0222 – 0222االعامي

 0224و 0222بإجمالي  %2.8مليون دوالر ،ناهيك عن خروج بعض رؤوس األموال الفلسطينية

لالستثمارخارجفلسطين،االمرالذيأدىبمجملهالىاستفحالظاهرةالبطالةفيفلسطين.

1

المؤسسة العربية لضمان االستثمار , 1116مناخ االستثمار ,ص71
2
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1111مناخ االستثمار ,ص11
3
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1151مناخ االستثمار ,ص11
4
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  , 1119مناخ االستثمار ,ص15
5
المؤسسة العربية لضمان االستثمار , 1155مناخ االستثمار ,ص511

111

منخاللتحليلنهالتهدفقاتاالسهتثماراتالعربيهةالبينيهةلهدولالحالهةخهاللفتهرةالد ارسهةنجهدان

اكثرالقطاعهاتاالقتصهاديةاسهتحواذالتلهكالتهدفقاتههوقطهاعالخهدماتمتمهثالفهيقطهاعاالتصهاالت
بفض ههلتحركه ههاتشه ههركاتاالتصه ههاالتالعربيهههةالكب ههرى،مثهههلزي ههنالكويتيهههة،واالتصه ههاالتالسه ههعودية،
واتصاالتاإلماراتوكيتولالقطرية،بجانبقطاعتجارةالتجزئةوالذيكانلهدورافيالفتهرةالسهابقة،

فنجدشهركةغولهدنبيراميهدزبهالزاالسهعوديةوالتهيتمتلهكمشهروعسهتيسهتارفهيمصهر،وكهذلكقطهاع
الزراعةالذيلقياهتماممتزايدفيالسنواتاألخيرةخاصةبعداالرتفاعالمستمرفياألسهعارالعالميهة

للمحاصههيلالزراعيههةوالسههلعالغذائيههةواالوبئههةالزراعيههة،حيههثاهتمههتحكومههاتمصههروالج ازئههرالتههي
تمتلههكإمكانيههاتفههرصاالسههتثمارالز ارعههيواسههتقدامالشههركاتالعربيههةالمتخصصههةلالسههتثمارداخلههها،
فنجحههتالحكومههةالمصهريةفههيالتفههاهممههعالشههركاتالعربيههةالمسههتثمرةفههيمشههروعتوشههكيمههنتسهريع

أنشههطتهاالزراعيههةخاصههةالشههركاتالسههعودية(شههركةالراجحههيلالسههتثمارالز ارعههي–المملكههةللتنميههة

الزراعية)1.

ثانيا  :البطالة في دول الحالة من ()2111-2111

تت ازيههدمعههدالتالبطالههةفههيالعديههدمههنالبلههدانالعربيههةوبصههفةخاصههةبطالههةالشههبابوحههاملي

الشهاداتالعلميةنتيجةتداخلمجموعةواسعةومتشهابكةمهنالعوامهلوالتحهدياتفهيمختلهفمجهاالت
التنميههةاالقتصههاديةواعههادةالهيكلههةوتبههاطؤالنمههواالقتصههاديوت ارجههعاالسههتثماراتاألجنبيههةومحدوديههة
التعههاوناإلقليمههيإضههافةإلههىارتفههاعمعههدالتالنمههوالسههكانيوت ارجههعفههرصالعمههلفههيالبلههدانالنفطيههة
والهجهرةالعائههدةوارتفههاعنسههبةاألميههةممههاأدىإلههىنقههصالتشههغيلوعههدمالقههدرةعلههىتوليههدفههرصعمههل

مناسبةوبأعدادكافية،علىالرغممنتحقيقالدولالعربيةتقدماًفهيالعديهدمهنالمؤشهراتاالجتماعيهة
مثلمعدالتالوفياتومتوسهطالعمهرالمتوقهععنهدالهوالدةومعهدالتاألميهة،اليهزالالعديهدمهنالهدول

يع ههانىبع ههضالمش ههاكلاالجتماعي ههةمنه ههاانخف ههاضمتوس ههطال ههدخلالف ههردي،انخف ههاضنس ههبةالس ههكان

النشههطين،انخفههاضفههياإلنتاجيههةوفههىمسههتوىالمهههاراتمههعمعههدالتنمههوالقههوىالعاملههةأعلههىمههن
معدالتنموفرصالعمل.






1

مرجع سابق ,المؤسسة العربية لضمان االستثمار , 1155مناخ االستثمار ,ص567-566

111

جدول رقم ( :)5-2معدل البطالة لدول الحالة ()2111 -2111
السنوات/الدولة السعودية

2111
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2111
2111
المصدر:

-2

4.3

مصر

الجزائر

9

المغرب

االردن

فلسطين

09.8

25.3

25.7

24.5

4.3

9.4

27.5

20.2

24.7

24.5

2.5

22.0

02.9

22.3

22.5

52.0

2.3

22.4

05.7

22.9

24.2

02.2

2.8

22.7

02.2

22.4

20.2

03.8

3.2

22.0

22.5

22

24.8

05.2

3.5

22.3

20.5

9.7

24

05.7

2.7

8.9

25.8

9.7

25.2

02.7

2.2

8.7

22.5

9.3

20.7

03.3

2.4

9.4

22.0

22

20.9

04.2

2.2

8.9

22.4

9.2

20.2

05.7

2.8

22.9

9.8

9.0

20.9

02.9

اعداد الباحث من تقارير مختلفة ":منظمة العمل العربية  ,جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني ,مركز االحصاء االردني  ,احصاءات البنك الدولي

البطالة في االراضي الفلسطينية:

انمعدالتالبطالةفياالراضيالفلسطينيةفيظلاالحتاللاإلسرائيليكانتمخفضةالى

حد ما  ،وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كانت احصاءات البطالة المتوفرة والصادرة عن

فيالضفةالغربيةو%05فيقطاع

الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيقدبلغتمتوسط%25.3

غزة خالل الفترة ما بين"، "0222 -2992حيث كان للظروف السياسية واالقتصادية السائدة في

االراضي الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلة والمتمثلة في سياسة اغالق المعابر ومنع تدفق العمالة

الفلسطينية الى االراضي المحتلة أث ار واضحا على تذبذب معدالت البطالة  ، 1وشهدت االراضي

الفلسطينيةانتفاضةاالقصىعام 0222والتيكانلهادوراكبيرافيارتفاعمعدالتالبطالةبشكل

كبيروخطير،فقدبلغمعدلالبطالةفياالراضيالفلسطينيةعام0222حوالي،%24.5ثمواصلت
ارتفاعها لتبلغ عام   0220حوالي  ، %52.0ثم تراجعت قليالً في االعوام التالية  اال انها بقيت
مرتفعة،حيثبلغتفيعام 0222حوالي.%05.2وعام 0223حوالي% 05.7ووصلتعام

0228الىاعلىمعدلبلغ،%03.3لتصلالى%02.9مناجماليالقوىالعاملةعام0222
وكانلقطاعالبناءواالنشاءاتالنسبةاالعلىمنأعدادالعاملين،حيث يعتبرعنصرالعملأحدأهم

عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني في ظل محدودية الموارد الطبيعية وسيطرة إسرائيل على

1

جامعة القدس المفتوحة ,االقتصاد الفلسطيني ,1111ص 91

111

األرضوالمياه.1ويوضحالجدولالتاليبعضالمؤشراتالهامةلسوقالعملالفلسطينيخاللالفترة

.0222-0224

جدول رقم ( :)5-3بعض مؤشرات سوق العمل لألفراد  15سنة فأكثر في ابراضي الفلسطينية)2111-2114(,
2114

2115

2116

2117

2118

2119

2111

2111

حجم القوى العاملة (بابلف)

720

789

254

880

928

922

973

2.229

نسبة المشاركة في القوى العاملة

42.2

42.4

42.2

42.7

42.0

42.3

42.2

45.2

222

325

357

392

333

727

744

857

-

9.3

2.2

8.2

5.2-

7.3

5.7

20.3

معدل ابجر اليومي االسمي(شيكل)

75.8

77.2

82.2

82.9

87.2

92.5

92.9

92.7

معدل ابجر اليومي الحقيقي

75.8

74.2

72.4

74.4

72.9

75.4

72.2

39.2

03.8

05.2

05.7

02.7

03.3

04.2

05.7

02.9

8.095

8.550

7.457

7.059

8.232

8.229

8.902

8.27

عدد العاملين (بابلف)

نسبة التغير في أعداد العاملين

معدل البطالة

اإلنتاجية (بالدوالر/عامل)

المصدر:الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني(،)0222أداءاالقتصادالفلسطيني0222راماهللفلسطين
يجيافينسبةالمشاركةفيالقوىالعاملةحيثكانت

نالحظمنالجدولانهناكارتفاعاتدر

عام  0224حوالي  %42.2وفي عام  0227حوالي  %42.7لتصل عام  0222الى حوالي

 ، %42.2لترتفع عام  0222إلى ، %45بسبب االرتفاع الكبير في تعداد السكان داخل الوطن
العربي،مماأدىالىزيادةنسبةالمشاركةإلىاالرتفاعالملحوظفيحجمالقوىالعاملةالتيدخلت
سوقالعمل،حيثزادتحجمالقوىالعاملةبنسبة%8.2عام0222مقارنةمعمعدل%4.4خالل

الفترة"، 0222-0224وبالرغممنهذهالزيادةفينسبةالمشاركة،إالأنهاتظلمنخفضةمقارنة
مع الدول المجاورة  ،كما أن هذه النسبة تتفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد بلغت نسبة

المشاركةفيالقوىالعاملةفيالضفةالغربية%42.2عام0222مقابل%85.4فيقطاعغزة.

ارتفاععددالعاملينفيالعام 0222عنهفيالعام، 0222حيثوصلعددالعاملينفي

األراضي الفلسطينية  857ألف عامل خالل العام  0222مقابل  744ألف عام  ، 0222ونتيجة
لذلك ،انخفض معدل البطالة في األراضي الفلسطينية إلى  %02.9في العام  0222مقارنة مع

%05.7فيالعام،0222وتعتبرهذهالنسبةهياألقلمنذاندالعانتفاضةاألقصىفيأواخرالعام
 .0222ويعزىاالنخفاضفيمعدلالبطالةفياألراضيالفلسطينيةعلىانخفاضمعدلالبطالةفي

قطاع غزة الذي وصل  %08.7عام  0222مقارنة  %57.8عام  ،0222في الوقت الذي ارتفع
معدلالبطالةفيالضفةالغربيةليصلإلى%27.5بعدأنكان2.%27.0

يوجدمجموعةمناألسبابالمؤديةلتفشيظاهرةالبطالةفياألراضيالفلسطينيةمنأهمها:

رجب،معين،فرا،أحمدسياساتالقوىالعاملةبينالنظريةوالتطبيق،الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيراماهللفلسطين,0229
ص 19
2
الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيالكتاباالحصاءالسنوي,0222ص511
1

111

 االجراءات اإلسرائيلية الخانقة وعلى رأسها فرض سياسات اغالق االراضي الفلسطينية وآثارها

السلبيةعلىجميعقطاعاتالنشاطاالقتصاديوالمتمثلةفيمنعحريةحركةالقوىالعاملة،وكذلك

حركةالبضائعالفلسطينية.

 منعوصولالمواداالوليةالالزمةلتشغيلالمنشآتالفلسطينية.


قيام االحتالل االسرائيلي باألعمال االرهابية التي ضربت عمليات االستثمار في مناطق السلطة
1 .

الفلسطينية،وكذلكبناءجدارالفصلالعنصري

 اناأل وضاعالسياسيةالسائدةأدتالىتراجعاداءاالقتصادالفلسطينيخاللالفترةالسابقةمما
ادىالىاستفحالوتفشيالبطالة.

 البطالةالهيكليةالناتجةعنالخللالواضحبينمخرجاتالتعليمالعاليواحتياجاتسوقالعمل،
المتمثلةفيالجامعاتوالمعاهد التيتقدم تخصصاتإما متكررةأو ال يحتاج لهاسوقالعمل،

االمرالذييؤديإلىزيادةالخريجينالعاطلينداخلسوقالعمل.

2

 السياساتاالقتصاديةفياألراضيالفلسطينيةلمترتبطبأهدافعالجمشكلةالبطالة.
 سياسة التوظيف المتبعة ،ونظرة القصور التي ينظر إليها المجتمع ألصحاب األعمال الحرفية
والميلنحوالتعليماألكاديميوالوظائفالحكوميةوقصورالمعلوماتعنسوقالعمل.3
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البطالة السعودية :

اناالقتصادالسعودييواجهاتساعالفجوةبينعددطالبيالعملوحجمالطلبعلىالعمل

في سوق العمل السعودي .وتكمن مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية في االختالالت
الجوهرية في سوق العمل السعودية ،وعدم مالئمة مخرجات قطاع التعليم مع متطلبات السوق
باعتبارها بطالة هيكلية بسبب ان مؤهالتهم ال تتوافق مع ال وظائف الشاغرة ،باإلضافة إلى عدم
التناسببينتطلعاتاألفرادالعاطلينعنالعملوالوضعالسائدفيسوقالعملخاصةفيمايتعلق

بنوعية العمل واألجر السائد فيه ،4وكان من اهم الحلول التي وضعت لحل مشكلة البطالة وتحقيق
السعودةوالمتمثلةفيادخالالعمالةالسعوديةفيسوقالعمل،حيثصدرالقراررقم22الصادرمن

مجلس الوزراء العام  ،2992والقاضي بإلزام كل منشأة تستخدم  02عامالً فأكثر بزيادة العمالة
السعوديةلديهابنسبةالتقلعن 2في المئةمنمجموععمالتهاسنوياً،إالأندراسةأعدتها«دار

الدراساتاالقتصادية 5،واستخدمتنموذجاً رياضياً لتقديرآثارتطبيقالقرارالسابقأظهرتنتائجها،
1

مركز حقوق المواطن  ,الماتقى الفكري العربي ,ايلول ,1116,ص51
2
الفليت ,خلود عطية " تحديات البطالة في المجتمع الفلسطيني وآلية عالجها من منظور إسالمي  ,بحث مقدم إلى مؤتمر"اإلسالم والتحديات
المعاصرة" المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية ,في الفترة1111/7/6-1 :مإ  ,ص 56
3
الزواوي ,خالد (البطالة في الوطن العربي ,المشكلة  -الحل),القاهرة :مجموعة النيل العربية للنشر ,ط1117 ,5م,ص56
4
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  ,السعودة وفرص العمل  ,ورقة عمل إلى الى المؤتمر الخامس لرجال األعمال السعوديين 5999م
ص51-51
5
الداغستاني،عبدالعزيز،المشروعالوطنيللتوظيفبالقطاعاألهلي،دارالدراساتاالقتصادية 2428هالمملكةالعربيةالسعودية .ص 1

110

أنإلزامكلمنشأةتستخدم02عامالًفأكثربزيادةالعمالةالسعوديةلديهابمااليقلعن2فيالمئة

منمجموععمالتهاسنوياً،لمتحلمشكلةالبطالةبشكلنهائي،وأظهرتالدراسةأنهفي«حالإلزام

جميعالمنشآتبسعودة 2فيالمئةمنالوظائفسنوياً،فإنذلكسيؤدي إلى آثا اًرإيجابيةللسعودة،
منأهمهاتوفيرفرصوظيفيةللسعوديين،زيادةحجماالستهالكالكلي،ألنالميلالحديلالستهالك

لدى العمالة الوافدة أقل مما لدى العمالة السعودية ،إضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات بسبب

ِّ
ويرشد
انخفاض تحويالت العمالة الوافدة ،وخفض الضغط على الخدمات والمرافق العامة ،ما يقلل

ويحسِّنتوزيع اإلنفاق الحكومي،وتقليص حجم الواردات ،والذي بدوره يحسِّن الميزان التجاري  ،اما
زيادة مستوى
عن االثار السلبية للسعودة وتشمل في ارتفاع متوسط األجور في القطاع الخاص ،
األسعارومعدلالتضخم،انخفاضالقدرةالتنافسيةللقطاعالخاصفيالسوقالعالميةبسببارتفاع

كلفةاإلنتاج،إضافةإلىتراجعمعدلالطلبالمحليعلىالسلعوالخدمات،والتأثيرالسلبيفيسياسة
تنويعمصادرالدخلالقومي،بسببارتفاعكلفةاإلنتاج.
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البطالة ابردن :

يعتبرالمجتمعاالردنيفتياحيثيمثلحهوالي%57مهنالسهكانتقهلاعمهارهمعهن22عهام

معالعلماناالردنيتمتعبمعدالتعاليةللتنميةالبشريةعلىالصعيدالعربيمنحيثارتفاعمستوى
التعلههيموالصههحة،االانهههيواجهههمشههكلةالبطالههةالتههيتعههدمههناخطههرالمشههكالتالتههيتواجهههاالقتصههاد

االردنههي،ومههنخههاللتحليلنههالظههاهرةالبطالههةنجههدانهههاتفاقمههتفههيسههنواتمههاقبههلفتهرةالد ارسههةحيههث
وصلتفياوائلالتسعينياتالىحد%02وهيبطالةهيكلية(الناجمةعنعدمالمالئمهةبهينالتأهيهل

وفرصالعمل)وسببهاالقصورفيالطلهب،وايضهاكهوناالردناصهبحمهوردالأليهديالعاملهةخاصهة

فيقطاعالتصنيع،االانالبطالهةفهيالسهنواتاالخيهرةمهدةالد ارسهةتعهيششهيئامهنالت ارجهعالطفيهف
فوصلتالىمتوسط%20عائداالسببالىتشغيلالرجال،بينماتبقىمعدالتالبطالهةمرتفعهةفهي
صفوفاالناثلتصلالىضعفبطالةالرجالحيثتصلالىاعلىمن،1%05ونجدانالبطالة
متفاقمةفيصفوفالشهبابحيهثترتفهعبهينفئهةالشهبابفهيكهالالجنسهينلغايهةسهن04لتصهلعهام

0229مانسبته%00.3لديالذكورو%43.0لدىاالناثوعام0222تصلالى%52لدى

الذكوروحوالي%47لدىاالناث،اماعام0222فانبطالةالهذكوروصهلتالهى%03.0وبطالهة
االن ههاثال ههى%43.8والت ههيب ههدورهات ههؤديال ههىانعكاس ههاتاقتص ههاديةواجتماعي ههةخطيه هرة،وس ههتتفاقم

مسههتقباللوجههوداكثههرمههن2.02مليههونم هواطنمههابههينسههنالعاش هرةوالتاسههعةعشههروالمتوقههعدخههولهم

لسوقالعملقريبا،وانمناالسبابالمؤديةلبطالةالشباباسبابداخليةتكمنفياالنماطالسلوكية
التههيتههدفعالشههبابللترفههععههنالعمههلفههيبعههضالمهههنوكههذلكاالخههتالالتالهيكليههةفههيسههوقالعمههل،

1

العيطة ,سمير  ,التشغيل وحقوق العمل في البلدان العربية والشراكة االورومتوسطية ,دراسة مقارنة ,1151,ص11

111

باالض ههافةلالس ههبابالخارجي ههةمنه ههاهجه هرةاالي ههديالعامل ههةالعربي ههةال ههىاالردنمم ههاادىال ههىفجه هوات

انكماشيةرافقهامعدالتبطالةمرتفعة1.وعلىالمستوىالتعليميفبلغهتالبطالهة%23.2عهام0222
والههى22.9لعههام0222لحملههةالبكههالوريوسحيههثمثههلمعههدلالبطالههةلههنفسالمؤهههلالعلمههيللههذكور

%22.8مقابل%04.5لالنهاث،وشهكلالمتعطلهونعهنالعمهلمهننفهسالمؤههلالتعليمهيللهذكور
واالناثحوالي%54.0مناجماليالمتعطلين،2اياننسبةالبطالةفيالمتعلمينالجامعيناعلهى
منمستوىالبطالةالعامممايدلعلىانمخرجاتالتعليمالتتطابقمعسوقالعمل.
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البطالة مصر :

يتميزاالقتصادالمصريبظهاهرةانتشهارالتشهغيلالمحهدودأو"شهبهالبطالهة"ويعهودالسهببفهي

ذلهكالههىانعههدامأيشهكلمههناشههكالالتعه ويضعهنالبطالههة،ونههتجعهنالتشههغيلالمحههدودظههاهرتين،
تمثلههتاالولههىفههيانتشههاراالعمههالقليلههةالتأهيههلومنخفضههةاالجههرواالنتاجيههة،امههاالثانيههةفهههيان
غالبيههةالعمههالاليرغبههونفههيتغيههراعمههالهمدونانتتههوفرلهههمفرصهههلههذلك،3اناالقتصههادالمصههري

هةرئيسههيةتسههببمشههاكلوأهههموأخطههرهههذهالمشههاكلهههيمشههكلةالبطالههة.
يعههانيمههناخههتالالتهيكليه 

حيههثبلغههتنسههبةالبطالههةفيههها%8.9فههيالعههام،0222ولكنهههااقتربههتمههن%20فههيالعههام0222
ومنأهمأسبابالبطالةفيمصر-:

الزياد السكانية:تؤديالزيادةالسكانيةالعاليةفيمصرالىضغوطعاليةفيارتفهاعمشهكلةالبطالهة
منخاللتدفقاالعدادالهائلةلسهوقالعمهل،حيهثيتميهزالهيكهلالسهكانيللمجتمهعالمصهريبارتفهاع
واضههحفههيمعههدالتنمههوهبسههببشههيوعظههاهرةالههزواجالمبكههرداخههلالمههدنالريفيههةليصههلعههددسههكان

مصرالىاكثرمن85مليونفردعام0222وهذهالزياداتفهيالنمهوالسهكانيتعمهلعلهىاسهتنزاف
عائههدالجهههدالبشههريالمبههذولوكههلمصههدرللثههروةالطبيعيههة،وكههذلكعلههىمسههتوياتالمعيشههةوالههدخل

الفرديومستوىالخدمات.

سياسة التعين وااللترزام بتشرغيل الخرريجين:تعتمهدالحكومهاتالمصهريةبمجملههابشهكلاساسهيعلهى
سياساتالتعينفيالقطاعالعام،بسببالتباطؤالحاصلفهيتهوفيرفهرصالعمهل،والهذييهؤديالهى
طولفترةانتظارالراغبينللحصولعلىعملمهنالخهريجينلفتهراتطويلهةوسهنواتمتعهددة،خاصهة

فههيظههلسياسههةالتعلههيمالمجههاني،ممههاأدىالههىتوجهههالزيههادةالسههكانيةنحههوالتعلههيمومههنثههمحصههولها
هااوجهداعهداد ازئهدةفهيمؤسسهاتالقطهاعالعهامالتضهيفأيزيهادة
علىالوظائففيالقطاعالعاممم 

فياالنتاج،االمرالذيأدىالىوجودالبطالةالمقنعةفيالقطاعالعام4.
1

عوض  ,طالب  ,مشكلة البطالة في االردن  ,دائرة االحصاءات العامة  ,االردن  ,عمان , 1151ص1-5
2
دائرة االحصاء العامة ,حالة البطالة في االردن ,1155ص51
3
العيطة  ,سمير مرجع سابق,ص19
4
خليفة ,محمدناجي حسن ,البطالة والنمو االقتصادي في جمهورية مصر العربية ,كلية االدارة واالقتصاد,جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا,مصر,1116ص56-51
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زياد معدالت الهجر الداخلية الى المدن وسوء التوزيع الجغرافي للسكان :

عمل ههتالهجه هرةم ههنالري ههفوالمحافظ ههاتالمهمل ههةال ههىالم ههدنالكب ههرىعل ههىزي ههادةمع ههدلنم ههو

البههاحثينعههنالعمههلعلههىمعههدلالنمههوالطبيعههيللسههكان،ممههاسههببفههيارتفههاعحههدةالبطالههةللمههدن

المستقطبةلاليديالعامله1.

انخفاض االسرثمار واالدخرار:انانخفهاضقهدرةاالقتصهادالمصهريعلهىجهابواحتهذاباالسهتثمارات
االجنبيهةمهعانخفهاضمعهدالتاالدخهارالمحلهي،باالضهافةالهىضهعفحركهةالسهياحةفهيظهلت ازيههد
التوتراتالسياسيةداخلالدولةيوديالىارتفاعمعدالتالبطالة.

التكنولوجيا الحديثة:انتطوروتحديثالتكنولوجيهافهيقطاعهاتاالنتهاجخاصهةفهيقطهاعيالز ارعهة
والصناعة،أدىالهىانخفهاضالطلهبعلهىالعمالهةباعتبارههاغيهرمدربهةومؤهلهةممهاأدىحالهةسهوء

االمانالوظيفي،بسببتنقلهابيناألعمالالمختلفة.

عرررود وانخفررراض الطلرررب علرررى العمالرررة المصررررية :أدىاالنخف ههاضالواض ههحللطل ههبعل ههىالعمال ههة
المص هريةفههيدولالخلههيجالمنتجههةللههنفط،مههععههودةالعديههدمههنالعمالههةالمهههاجرةخاصههةمههنالههدول

العربية،األمرالذيأدىالىزيادةالضغوطعلىسوقالعملوزيادةمعدالتالبطالة2.
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البطالة الجزائر:

ادت االزمة االقتصادية التي مرت بها الجزائر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي

وحتيبدايةالقرنالحاليالىارتفاعنسبةالبطالةلتصلالىمايقارب%52فيبعضاالحيان،

والتيكانسببهاانخفاضاسعارالنفطمماادىالىاختالالتكبيرةفيسوقالعمل، 3االمرالذي
ادى الى وقوع الجزائر في مشكلة البطالة وتحويلها من نظام االقتصاد الموجه الى نظام االقتصاد

اليبرالينتيجةالتراجعالكبيرللمواردالبتروليةبعداالنخفاضفياسعارهذهالمادةالتيتشكلعصب
تمويلالتنميةفيالجزائر،حيثادىذلكالىتسريحالعمالوتدميرالعديدمنالمنشاتاالقتصادية
مما ادى الى تراجع قدرات الدولة عن تمويل المشاريع االقتصادية االنتاجية التي كانت تعمل على

تشغيلعددكبيرمنالعمال،4ومعنهايةالثمانيناتوبدايةالتسعيناتشرعتالحكومةالجزائريةفي
تبنياصالحاتاقتصاديةوماليةكانلهااألثرالكبيرعلىالتشغيلسواءفيالقطاعالعامأوالقطاع

الخاص،فالقطاعالعامعرفخاللسنواتالتسعيناتتسريحعددكبيرمنالعمالبلغتفقدانأكثر
من422ألفوظيفةنتيجةبرامجالتصحيحالهيكليالمفروضمنطرفصندوقالنقدالدولي،والذي
أدى إلى خصصه وحل عدد كبير من المؤسسات العامة في كافة األنشطة االقتصادية  ،وزيادة

1

شفيق  ,محمد ,دراسات في التنمية االقتصادية  ,المكتب الجامعي الحديث ,مصر  ,االسكندرية , 1111,ص616
2
نبيل ,محمد,المعطلون والبطالة :تشخيص وتحليل البطالة في مصر ,المكتب الجامعي الحديث ,1155,ص69
3
عبد الرازق  ,موالي لخضر ,تقيم اداء سياسات التشغيل في الجزائر  ,جامعة قاصدي مرباح  ,الجزائر  ,مجلة الباحث , 1151,ص591
4
سليمان  ,احمد  ,الصعوبات التي تعترض مكاتب التشغيل المهني في تنظيم سوق العمل  ,وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمل
, 1111,ص1
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معدالتالبطالةوخاصةلدىفئةالشبابواإلناث،وزيادةمناصبالعملالتعاقديةوالفصليةمقارنة

بمناصب العمل الدائم  ،وهذا بدوره يؤثر على السياسة االقتصادية العامة  ،1واذا كانت السياسات

التشغيليةقدعملتعلىتقليصنسبةالبطالةفإنأساسهذهالسياساتهوأنمستوىالبطالةفي

الجزائربدأفياالرتفاعمن℅28فيعام2983إلى℅08سنة2992ليبلغ℅52سنة،2999
لذلكيمكنالقولبانالبطالةفيالجزائرظهرتكنتيجةطبيعيةالعادةالتصحيحوالهيكليةلالقتصاد،
حيثتخللفترةالتسعيناتمرحلةاالصالحاتتمخاللهاتوفير 22الففرصةسنوية،وخاللهذه
الفترة عمدت الدولة الى مجموعة من التدابير للحد من الضغط على سوق العمل كان منها اعتماد

برنامجتشغيلالشباب،واعتماد"القرضمناجلالبحثعنعمل"وهوقرضيمنحللشبابالعاطل
عن العملوكذلك برنامجالقرض المصغر  ،لتستقرالبطالةثمتتراجعنسبيا فيما بعد وتمثلبطالة

الشباب  %20من نسبة البطالة الذين ال يزيد اعمارهم عن  04عاما ويعود السبب في ذلك الى
النقصالمسجلفيمجالالتكوينالمهنيوارتفاعنسبةالتسربالمدرسي، 2ومعبدايةعام0222

تقدم االقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ في مستويات التشغيل  ،وخفض معدالت البطالة في سنوات

الدراسةحيثانخفضتالبطالةمن% 09.8عام 0222الى% 9.8عام، 0222االانهذا
المعدل يعتبر مرتفعا اذا ما قورن بالمتوسط العالمي البالغ تقريبا  ، %3وهذا االنخفاض ال يعكس
بالضرورةتحسنأداءسوقالعمل،وتتميزالبطالةفيالجزائربتنوعهافهيمتعددةاالشكال(هيكلية

ودوريةومقنعه-----الخ)،وفيتلكالفترةقامتالحكومةببرامجللتنميةاالقتصاديةحددتمن

خاللها القطاعات الواجب تدعيمها فعملت على خصخصة القطاع العام وكذلك تدعيم االستثمار
االجنبي وتوفير كل الظروف االزمه له وقامت بتنفيذ برامج التنمية منها برنامج االنعاش الوطني

وبرنامجدعمالنمو ،بهدفاعادةتنشيطالطلبالكليوتوسيعالياتاالستفادةمنفرصالعملالتي

تقدمها الدولة،وكانلهاذلكحيثنالحظانمعدلالبطالةفيفترةالدراسةبدأباالنخفاضويعود
السببفيذلكالستقراراالقتصادالكليبعداالصالحاتالتيتمتطبيقها،وكذلكعودةاسعارالنفط
لالرتفاع باعتباره المورد الرئيسي للجزائر والذي ادى الى بعض االستقرار االجتماعي واالقتصادي

االمرالذياوصلالىتحقيقبعضاهدافالتنميةوتقليصالبطالة3
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البطالة المغرب :

انالبطال ههةفه ههيالمغه ههربتعتب ههراههههمالمشهههكالتاالقتصه ههاديةواالجتماعي ههةالتهههييعه ههانيمنهههها

المجتمههعالمغربههي،والتههيتتفههاقمعامههابعههدعههام،وتههؤديإلههىآثههاراجتماعيههةسههلبية،وقههدبههدأتمشههكلة

1

أحميةسليمان،السياسةالعامةفيمجالالتشغيلومكافحةالبطالةفيالجزائر،الملتقىالعلميحولحولالسياساتالعامةودورهافيبناء

الدولةوتنميةالمجتمع،جامعةالطاهرموالي،سعيدة،الجزائر،0229،ص5
2
سليمان احمية  ,مرجع سابق  ,ص1
3
بو حفص ,حاكمي  ,البطالة بين التحدي واالحتواء حالة الجزائر  ,مجلة االقتصاد والمجتمع ,الجزائر  ,جامعه السانية ,1151,ص111-111
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البطالههةتتفههاقمفههيالمغههربمنههذالثمانينههات،إذظههلمعههدلالبطالههةيرتفههعباسههتمرار،ويشههكلالشههباب
الهذينيههدخلونسهوقالعمههلألولمهرةالقسهماالكبههرمههنبطالهةاليههدالعاملههةالمغربيهة،وزادحجههمالبطالههة

بههينحملههةالشهههاداتالعليههاوالمتوسههطة.فتههدهورتسههوقالعمههلالمغربيههةووصههلتالبطالههةفههيالعههام

0222إلههى،1%25.3ثههمبههداتفههياالنخفههاضتههدريجيافههيفتهرةالد ارسههةلتصههلالههىمتوسههط%9.2
وتعتبههرمشههكلةسههوقالعمههلفههيالمغههربمشههكلةبنيويههة،فالبطالههةهيكليههة مزمنههةفهههيمنتش هرةفههي

ص ههفوفح ههامليالش هههاداتالجامعي ههة،مم ههاي ههؤديال ههىانخف ههاضاالنتاجي ههةتك ههادتش ههملجميه هعانش ههطة

التصنيع،2وسهاهمتفهيتفهاقمالبطالهةفهيالمغهربخهاللالسهنواتاألخيهرة،عوامهلمهناهمههامها
يلي:

 الطبيعةالهجينةألسواقالعمل بالمغربفتفاقمحدةالبطالة.ويمكنارجاع هذهالطبيعةالهجينة
الى تعدد األشكال االجتماعية للتشغيل واالنتاج ،وتباين القواعد واالليات التي تحكم سعر األجر

ودخل العمل فيها .وتفاوتهامن حيث درجة تطورها االقتصادي واالجتماعي والتقني ،وفي مدى
مساهمتهافيتوليدالناتجالداخلياالجماليوفيتوزيعالفائضاالقتصاديفيمابيناالستهالك

واالدخار بسبب تفاوت قدرتها على التراكم والنمو  ،كما تتسم بتفاوت قدرتها على استيعاب اليد

العاملةالمتزايدة.

 ضعف معدل االستثمار المحلي ،نتيجة النخفاض معدل االدخار الوطني ،بعد أن زادت قوى
االستهالك ،وضعفتامكانات االقتراض الخارجي وضآلة ما تدفق علىالمغربمناستثمارات
اجنبيةمباشرة.وكلذلكترتبعليهضآلةفرصالتوظففيالقطاعاتاالنتاجية.وتفاقمالمديونية

الداخلية والخارجية ،وعجز الموارد المتاحة عن الوفاء بهذه االلتزامات  .وزيادة أعباء الديون

الخارجية،بحيثبلغتالديونالعمومية(الداخليةوالخارجية)للمغربفيالعام 0222مايناهز

حوالي 35ملياردوالر،3فقدأدىارتفاع معدلخدمةالديونالخارجيةالىاضعافقدرةالمغرب
علىاالستيراد،وهواألمرالذي يهددانتظامتدفقالوارداتالضروريةالوسيطةواالستثماريةمما
يحدثآثاراسلبيةواضحةعلىاالنتاجواالستثماروالتشغيل.

 التقلبات الجوية أثرت على النشاط المتاخي والتي أدت الى ضعف معدل النمو في القطاع

الزراعي  ،مما ادى الى الهجرة الريفية نحو المدن التي لم تكن مهيئة لخلق فرص عمل لالعداد
الكبيرةالوافدةلها.

4

1

مديرية االحصاء  ,المعطيات االحصائية  ,احصائيات البطالة  ,المملكة المغربية الرباط.
2
العيطة,سمير ,مرجع سابق ,ص16
3
وزارة االقتصاد والمالية المغربي ,
4
سليمان احمد ,مرجع سابق, ,ص6
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 استخداموسائلتكنولوجيةالتسمحباستيعابأعدادكبيرةمنالعمالوهيتكنولوجيامكثفةلرأس
المال،سواءعبرنشاطاالستثمارالعامأواالستثمارالخاص.

 تخلي الدولة نهائيا (تقريبا) عن االلتزام بتعيين الخريجين حاملي الشهادات وتجميد التوظيف
العمومي،حتىيمكنالتحكمفينموبنداألجوروالمرتباتبالميزانيةالعامة  .

 إنالزيادةالهائلةالتيحدثتفيأسعارالفائدةبعدتعويمسعرالدرهم،وهيالزيادةالتيتحققت
تحت تأثير طرح أذونات الخزينة لكي تتمكن السلطات العامة من االقتراض من السوق النقدي

المحلي .قد أدت الى زيادة كلفة رأس المال الجاري والثابت ،ومن ثم الى احجام المستثمرين
وأصحابالمدخراتعناستثمارأموالهمفيمشروعاتاستثماريةجديدة،وفضلواشراءهذهاألذون

باعتبارهاأفضلاستثمارمربحومضمونومعفىعائدهمنالضرائب.

ثالثا  :التحليل القياسي لدور االستثمارات العربية البينية في سوق العمل:
مقدمة:

فيهذاالمبحثيستعرضالباحثمنهجيةالدراسةالقياسية،واالساليباالحصائيةوالقياسية

التياعتمدتالدراسةعليهافيعمليةعرضوتحليلالنتائجواختبارصحةفرضياتالدراسة،للتأكد
من وجود عالقاتأنية وعالقاتسببية بينمتغيرات الدراسة بشكل عام ،وبينإجمالياالستثمارات

العربية البينيةومعدالت البطالةفي دول الحالة  .والنتائجاالحصائية  التيتم الحصولعليها من

خاللعمليةتقديرلنماذجالدراسة،وذلكاستناداً لإلطارالنظريولمنهجيةالدراسةفيهذاالفصل
األول،حيثاستخدمالباحثاالسلوبالحديثفيتقديرالعالقةاالنحداريةلنماذجالدراسة،حيثتم

استخداماألساليباالحصائيةالوصفيةوالقياسيةفيدراسةوتحليلالعالقةبينالمتغيراتاالقتصادية
محلالدراسة،منخاللاستخدامتحليلالسالسلالزمنيةبعدالتأكدمنأنجميعمتغيراتالدراسة
ساكنةفيمستواها،وهذايعنيأنمتغيراتالدراسةمتكاملةمننفسالدرجة،وهذهالنتيجةهامةجدا

قبلإجراءاختبارسببيةجرانجرالتيتفترضتكاملالمتغيراتمننفسالدرجةلكييتمإجراءاختبار
جرانجر للتحقق من وجود عالقة سببية بين متغيرات الدراسة  باستخدام طريقة المربعات الصغرى

العادية(.)OLS

 .1متغيرات الدراسرررة.

تمجمعالبياناتخاللالفترة()0222-2992منستدولعربيةوهيدولالحالة(المملكةالعربية

السعودية ،جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية ،المملكة االردنية الهاشمية ،جمهورية الجزائر
الديمقراطية الشعبية ،السلطة الوطنية الفلسطينية ) عن مجموعة من المتغيرات االقتصادية والمراد
دراستهاوتحليلبياناتهاودراسةتأثيرهاعلىبعضهاوتحديداتجاهالعالقةالسببيةفيمابينهاوتمثلت

هذهالمتغيراتفيمايلي:
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: FDIويمثلإجمالياالستثماراتالبينيةالعربيةالمباشرةفيكلدولةمندولالحالة،خاللالفترة
الزمنية2992وحتى،0222بالمليوندوالرامريكي.

)Labor Force(:LFويمثلإجماليالقوىالعاملةفيكلدولةمندولالحالة.

 )Actual Labor Force( :ALFويمثل إجمالي القوى العاملة الفعلية في كل دولة من دول
الحالة.

)Unemployment Rate(: UNRويمثلمعدلالبطالةفيكلدولةمندولالحالة.

 .2بيانات متغيرات الدراسرررة.

سوفيتمتطبيقاالساليباالحصائيةوالقياسيةللدراسةباستخدامبياناتسالسلزمنيةعن

دول الحالة على شكل بيانات ربعية خالل الفترة الزمنية ( )0222-2992تتعلق بعدة متغيرات
اقتصاديةموضحةعلىالنحواالتي:

 بياناتمتغيراالستثماراتالبينيةالمباشرة:توفرتبياناتهذاالمتغيرمنمصادرهااالصليةعلى
شكلبياناتسلسلةزمنيةسنويةخاللالسنوات(،)0222-2992معوجودبعضالقيمالمفقودة
بسببعدمتوفربياناترسميةعنها،حيثتمالتغلبعليهامنخاللالمتوسطالحسابي.

 بياناتمتغيرإجماليالقوىالعاملة:توفرتبياناتهذاالمتغيرمنمصادرهااالصليةعلىشكل
بيانات سلسة زمنية سنوية خالل السنوات ( ،)0222-2992مع وجود بعض القيم المفقودة لم
يتمكنالباحثمنالحصولعليهابسببعدمتوفرهافيمصادرهاالرسمية،وتمتقديرهذهالقيمة

بطرقإحصائيةمناسبة.

 بيانات متغير إجمالي القوى العاملة الفعلية  :توفرت بيانات هذا المتغير من مصادرها االصلية
على شكل بيانات سلسلة زمنية سنوية خالل السنوات ( ،)0222-2992مع وجود بعض القيم

المفقودةوتمالتغلبعليهاوتقديرها.

 بياناتمتغيرمعدلالبطالة:توفرتبياناتهذاالمتغيرمنمصادرهااالصليةعلىشكلبيانات
سلسلة زمنية سنوية خالل السنوات ( ،)0222-2992مع وجود بعض القيم المفقودة تم التغلب

عليهاوتقديرها.

 .3مصادر بيانات الدراسة القياسية .

اعتمدتالدراسةعلىجمعالبياناتالثانويةالمنشورةفيالهيئاتالحكوميةوالمنظماتالعربية

والدوليةللحصولعلىمعدالتالبطالةوأعدادسوقالعملأهمها:

احصاءاتالبنكالدولي،مركزاالحصاءاالردني،الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني.

111

وحصلت الدراسة على بيانات السالسل الزمنية السنوية لالستثمارات العربية البينية المنشورة

بالمليون دوالر باألسعار الجارية من خالل موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان
الصادرات.

رابعا :وصف وصيا ة نماذج الدراسررة.

تطرقت هذه الدراسة لتسليط الضوء على طبيعية العالقة السببية بين متغير معدل البطالة

ومتغيرحجماالستثمارات،وكذلكالقوىالعاملةوحجماالستثمارات،وأيضاًالقوىالعاملةالفعليةوحجم
االستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةفيالدولالعربيةالتيتمذكرهاضمنحدودالدراسة،وبناءعلى

ذلكيمكنصياغةنماذجالعالقةالسببيةللدراسةعلىالنحواالتي:

النموذج ابول :في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير معدل البطالة في الدول العربية.

حيث:

:الحدالثابتفيالنموذج.

:عددفتراتاإلبطاءالمدرجةضمنالنموذج.
:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيرمعدلالبطالة.
:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيراالستثماراتالعربية.
:يمثلحدالخطأالعشوائي.

النموذج الثاني :في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير القوى العاملة.

حيث:
:الحدالثابتفيالنموذج.

:عددفتراتاإلبطاءالمدرجةضمنالنموذج.

:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيرالقوىالعاملة.
:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيراالستثماراتالعربية.

:يمثلحدالخطأالعشوائي.

النموذج الثالث :في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير القوى العاملة الفعلية.

101

حيث:

:الحدالثابتفيالنموذج.
:عددفتراتاإلبطاءالمدرجةضمنالنموذج.

:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيرالقوىالعاملةالفعلية.

:اللوغاريتمالطبيعيالمبطأبفترةزمنيةقدرها لمتغيراالستثماراتالعربية.
:يمثلحدالخطأالعشوائي.

خامس ا :المنهج القياسي واالساليب اإلحصائية المستخدمة.

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج القياسي لتقدير العالقة بين المتغير المستقل والمتغير

التابعمحلالدراسةمعب اًر عنهابالصيغةاللوغاريتمية،كماتماالستعانةباألساليبالقياسيةالحديثة
لتحليلالسالسلالزمنية،وتمثلتهذهاالساليبفيمايأتي:



اإلحصاءات الوصفية (.)Descriptive Statistics
اعتمدتالدراسةعلىالمقاييساإلحصائيةالوصفية(الوسطالحسابي،واالنحرافالمعياري،

وأقلقيمةواكبرقيمة)لوصفبياناتمتغيراتالدراسة.


معامالت االرتباط ( .)Coefficients Correlation

تماستخداممعاملارتباطبيرسون()Person Correlationلقياسقوةالعالقةالخطيةبين

متغيراتالدراسة،حيثمنخاللنتيجةمعاملارتباطبيرسونيمكناالستداللعلىوجوداوعدم

وجودتأثيربينكلزوجمنأزواجالمتغيرات.


اختبار ديكي فوالر للسكون (.)ADF

يعتبرشرطالسكونشرطاً أساسياً لدراسةوتحليلبياناتالسالسلالزمنية،وهناكالعديدمن

االختبارات التي تستخدم الختبار سكون السالسل الزمنية ،ويعتبر اختبار ديكي فوالر الموسع

()Augmented Dickey and Fullerأكثراالختباراتشيوعاً واستخدماً فيالدراساتالقياسية
للتحققمنشرطسكونالسالسلالزمنية،لذلكاكتفىالباحثفيهذهالدراسةبهذااالختبارللتحقق
منسكونمتغيرات الدراسة وذلك بهدف تحديد درجة تكاملكلمتغيرمن المتغيرات ،ويتماختبار

جذرالوحدةللسلسلةالزمنيةللتأكدمنسكونهاوفقالمعادلةاالتية1.





1Gujarati,basic economics, forth the McGraw-Hill companies ,2004.p818
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حيث:

:تعبرعنالسلسلةالزمنيةالمراداختبارسكونها.
:تعبرعنالفروقاألولىللسلسلةالزمنيةالمراداختبارسكونها.
:تعبرعنالسلسلةالزمنيةبفترةإبطاءزمنيواحدةفقط.

:تعبرعنالزمن.


سببية جرانجر (.)Granger Causality
يتم التأكدمنوجود عالقةسببية بين المتغيرات المتكاملةمن نفس الدرجة باستخدامسببية

جرانجر(،)Granger CausalityحيثتتمثلالفكرةاالساسيةالختبارالسببيةفيانالمتغيرX
يسبب المتغير Yحسبسببية جرانجراذا كانت قيم Xالسابقةقادرة على المساعدةفي تفسيرY
وبالطبع اذا ثبت صحة سببية جرانجر فإن ذلك ال يضمن أن  Xقد سبب  Yوهذا هو سبب قولنا

"سببيةجرانجر"بدالًمنمجردسببيةورغمذلكإذاكانتلقيمXالسابقةقدرةتفسيريةلقيمYالحالية،
فإنذلكيعنيعلىاألقلأنتكونXسبباًفيحدوث.1Y

وتقومعمليةاختبارسببيةجرانجربينالسالسلالزمنيةوفقالمعادالتاالتية:2



حيث:

يمثالنأيمتغيرينيراداختبارالعالقةالسببيةبينهما.



بحيثيتمإجراءاالنحدارالمبطأوفقعددالفجواتالزمنيةالمحددةلكلمنالمتغيرالتابع
والمتغيرالمستقل،وبناءعلىذلكيتمتحديدوجوداوعدموجودعالقةسببيةبينمتغيراتالسالسل

الزمنيةالتييتمدراستها.


طريقة المربعات الصغرى العادية (.)OLS
استعانالباحثفيهذهالدراسةبطريقةالمربعاتالصغرىالعاديةلتقديرالعالقةالسببيةبين

كلمتغيراتالدراسةالتييهدفمنخاللهاالختبارفروضالدراسة.

حيثأنطريقةالمربعاتالصغرىتعتبرمنأشهرالطرقالتيتستخدمفيتقديرمعامالتنماذج
االنحدار التي تدرس عالقة متغير او أكثر من المتغيرات المستقلة بمتغير تابع ،بحيث تعطي هذه

الطريقة أفضل خط مستقيم يمكن توفيقه لمتغيرات النموذج بمعنى انها تعطي أقل مجموع مربعات

2البادي ،فهد بن خلف ،و الحميد ،عبداهلل بن صالح ،تحليل البيانات االقتصادية /جاري كوب ،المملكة العربية السعودية ،معهد االدارة
العامة،مكتبةالملكفهدالوطنية0229م،ص.532
2EViews 7 User’s Guide, Quantitative Micro Software, United States of America, 2009.p429
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رأسية النحرافات كل مشاهدة عن الخط المستقيم في الرسم ،ويتضمن ذلك تصغير مجموع مربعات

الخطأ(البواقي)إلىأدنىحدممكن1.
الصيغة اللو اريتمية (.)LOG



تعتبرالصيغةاللوغاريتميةذاتأهميةعاليةفيتحليلالبياناتاالقتصاديةقياسياًوذلكألنها

تعطيالمروناتطويلةاالجلللمتغيراتاالقتصادية،باإلضافةألنهاتقللمنتشتتالبياناتوتتغلب

علىالقيمالمتطرفة،لذلكتمأخذاللوغاريتمالطبيعيلجميعمتغيراتالنموذج.
البرامج االحصائية المستخدمة في الدراسة.



اعتمدتالدراسةبشكلاساسيعلىاستخدامبرنامجالتحليلالقياسي()Eviews7لتطبيق
كافةاالساليباالحصائيةوالقياسيةالتيتمذكرها.

سادسا  :نتائج اإلحصاءات الوصفية.

جدول رقم ( )5-4يوضح أهم المقاييس اإلحصائية لوصف بيانات متغيرات الدراسة حسب الدولة
المتغير

السعودية

مصر

المغرب

االردن

أكبر قيمة

أقل قيمة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

FDI

12.2

28797.00

4367.45

7742.04

LF

5644.52

9799.83

7359.87

1558.02

ALF

5404.06

8776.15

6920.61

1360.40

UNR

4.26

6.30

5.13

0.71

FDI

96.50

3273.60

927.99

953.04

LF

17759.38

27738.03

22251.75

3366.59

ALF

15805.85

24666.37

20107.39

2961.47

UNR

8.10

11.90

9.66

1.18

FDI

12.80

1121.40

404.01

416.93

LF

9055.33

11374.99

10431.38

760.06

ALF

6972.60

10339.87

9068.27

1038.10

UNR

9.10

22.90

13.13

4.08

FDI

10.60

959.90

236.74

331.98

LF

1082.87

1588.78

1307.39

160.77

ALF

920.44

1375.88

1125.57

145.25

 1نصر،عبدالمحمودمحمدعبدالرحمن،مقدمةفياالقتصادالقياسي.الرياض:جامعةالملكسعود،عمادةشؤونالمكتبات2992،م ،
ص.25
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المتغير

أكبر قيمة

أقل قيمة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

UNR

11.60

15.30

13.70

1.13

FDI

3.50

5666.00

871.65

1757.77



LF

7544.56

11473.54

9513.37

1205.43

الجزائر

ALF

5432.09

10349.13

7660.43

1675.64

UNR

9.80

29.80

20.37

7.60

FDI

0.00

250.00

20.73

62.92

LF

525.48

946.83

728.64

138.44

ALF

417.61

722.43

563.99

96.07

UNR

11.80

31.20

21.52

5.49

فلسطين

المصدر  :الجدول من أعداد الباحث حسب مخرجات برنامج ()Eviews

يتضحمنخاللالجدولرقم()2-4أهماإلحصائياتالوصفيةلمتغيراتالدراسةوالتيتتمثل

في الوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوأقل قيمةوأعلى قيمة ،وذلك لكل دولة على حدة ومن ثم
إلجمالي الدول العربية المذكورة سابقاً ،حيث يالحظ من خالل الجدول وجود تباين واضح بين هذه
الدولفيالمؤشراتاالقتصاديةالتييتمدراستهاوفيمايليتوضيحلكلمؤشرعلىحدة:

 االستثمارات العربية البينية المباشرة :يالحظ بشكل عام أن متوسط االستثمارات البينية العربية
المباشرة بلغ  2255.05مليون دوالر امريكي بانحراف معياري بلغ  3452.11مليون دوالر
امريكي ،حيث بلغت االستثمارات البينية العربية أقصاها في المملكة العربية السعودية بمقدار

 28797مليوندوالرامريكيوكانذلكفيعام0222م،فيحينبلغتاالستثماراتالبينية
الصفرفيدولةفلسطينلعدةسنواتمتتاليةوسببذلكاالوضاعالسياسيةالتيمنعتمندخول
االموالواستثمارهافياالراضيالفلسطينية.

 إجماليالقوىالعاملة:يالحظ منخاللالجدولرقم()3-4أنمتوسطإجماليالقوىالعاملةفي
الدول العربية قيد الدراسة بلغ  8.322822مليون  بانحراف معياري بلغ   7.532722مليون
ويالحظحيثيالحظمنخاللقيمةاالنحرافالمعياريالتفاوتالكبيرفيحجمالقوىالعاملةفي

الدولالعربية،حيثيبلغإجماليالقوىالعاملةأقصاهفيدولةمصربمقدار07.75825مليون

نسمةفيعام 0222موذلكيعودبسبباحتاللمصرالمرتبةاألولىمنحيثعددالسكان،في

حينبلغتأقلقيمةإلجماليالقوىالعاملة2.202482مليونفردوذلكفيعام2992م.

 إجماليالقوىالعاملةالفعلية:يتضحمنخاللالنتائجالموضحةبالجدولرقم()3-4أنمتوسط
إجماليالقوىالعاملةفيالدولالعربيةالتييتمدراستهافيهذهالدراسةبلغ7.29523مليونفرد

بانحرافمعياريبلغ  3.33724مليون فرد ،حيث بلغأكبر عدد إلجماليالقوىالعاملة الفعلية
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04.33357مليونفردوكانذلكفيد ولةمصرلعام0222م،فيحينأقلعددإلجماليالقوة

العاملةالفعليةبلغ2.42732مليونفردوكانذلكفيدولةفلسطينلعام2993م.

 معدلالبطالة:منخاللالنتائجالموضحةبالجدولرقم()3-4اتضحانمتوسطمعدلالبطالة

فيالدولالعربيةقيدالدراسةبلغ%25.90بانحرافمعياريبلغ،%7.22حيثكانبلغمعدل

بطالة%52.0وذلكفيدولةفلسطينلعام0220م،فيحينأنأقلمعدلبطالةبلغ%4.03
وذلكفيالمملكةالعربيةالسعوديةلعام2998م.

سابعا  :مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة.

فيمايليعرضلنتائجقياسالعالقةالخطيةالبسيطةباستخداممعاملارتباطبيرسون،للتحقق

منوجودعالقاتخطيةبينمتغيراتالدراسةالمذكورة،والجدولرقم()3-2يوضحنتائجذلك.
جدولرقم(:)2-2يوضحمصفوفةاالرتباطالخطيةالبسيطةبينمتغيراتالدراسة
المتغير



)Log(UNR

)Log(ALF

)Log(LF

)Log(FDI







2







---

P-value





2

*0.67

Correlation





---

0.00

P-value



2

*0.99

*0.69

Correlation



---

0.00

0.00

P-value

2

*-0.45

*-0.39

*-0.55

Correlation

---

0.00

0.00

0.00

P-value

Correlation

)Log(FDI
)Log(LF
)Log(ALF
)Log(UNR

المصدر  :الجدول من أعداد الباحث حسب مخرجات برنامج ()Eviews

*دالةإحصائيةعندمستوى%2

الجدولرقم()2-2اعالهيوضحنتائجمعامالتارتباطبيرسونلقياسالعالقةالخطيةبين

متغيراتالدراسة،فيالحظمنخاللالجدولوجودارتباطاتذاتداللةإحصائيةبينجميعمتغيرات

الدراسة،حيثيتضحمنخاللالجدول

 وجودعالقةطرديةوقويةبيناالستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةوكلمنمتغيرإجماليالقوى
العاملةوكذلكمتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعلية ،بينمااتضحوجودعالقةعكسيةبينإجمالي
االستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةوبينمتغيرمعدلالبطالة.

ويرى الباحث أن هذا ينطبق مع النظرية االقتصادية ع ى اعت ار أ ه اك ارت اط ك ير ي ارتفاع

حجم االستثمار وانخفاض معدالت البطالة وتوافق دراسة).Stan Lee( 2011

 وجودعالقةطرديةتامةبينإجماليالقوىالعاملةواجماليالقوىالعاملةالفعلية،فيحينظهرت
العالقةالعكسيةبينكلمتغيرالقوىالعاملةوالقوىالعاملةالفعليةمعمتغيرمعدلالبطالة.

105

ثامنا  :نتائج اختبار سكون متغيرات الدراسة.
 الجدولرقم()2-3أدناهيلخصنتائجاختبارديكيفوالرالموسع()ADFالختبارسكونمتغيراتالدراسة.
الجدول رقم ( :)5-6نتائج اختبار جذر الوحد ( )Unit Root Testلمتغيرات الدراسة

الفرق ابول

المستوى

االختبار

*52.39

6.35

ADF-Stat

0.000

0.897

P-value

*33.01

7.88

ADF-Stat

0.001

0.794

P-value

*27.59

5.31

ADF-Stat

0.006

0.947

P-value

*35.22

11.02

ADF-Stat

0.000

0.527

P-value

المتغيرات
)Log(FDI
)Log(LF
)Log(ALF
)Log(UNR
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* دالة إحصائيا عند مستوى  ** , %1دالة إحصائيا عند مستوى %10

يتضحلنامنخاللالجدولرقم()2-3أعالهأنجميعمتغيراتالدراسة،غيرساكنةفيمستواها،

ولكنهاأظهرتسكونبعدإج راءالفروقاألولىلها،وهذايدلعلىأنالسالسلالزمنيةمتكاملةمنالدرجة
األولى

 ،والنجميعمتغيراتالدراسةسكنتبعدالفرقاالولىبهذايعنيأنمتغيراتالدراسةمتكاملة

مننفسالدرجة،وهذهالنتيجةهامةجداقبلإجراءاختبارسببيةجرانجرالتيتفترضتكاملالمتغيراتمن
نفسالدرجةلكييتمإجراءاختبارجرانجرللتحققمنوجودعالقةسببيةبينمتغيراتالدراسة.



نتائج اختبار سببية جرانجر.

جدول رقم ( :)5-7نتائج اختبار سببية جرانجر عند فجو زمنية واحد

P-value

F-Statistic

2.0985

2.29

2.8527

2.22

2.2029

2.25

2.2229

22.72

2.2289

7.25

2.2243

5.79

2.2227

20.43

2.8235

2.25

2.2477

4.20

2.2243

0.24

2.2242

3.07

2.9228

2.20

اتجاهالعالقة

المصدر  :الجدول من أعداد الباحث حسب مخرجات برنامج ()Eviews

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )2-7أعاله ،عدم وجود عالقة سببية عند الفجوة الزمنية األولى
تتجمعمناالستثماراتالعربيةالمباشرةإلىالقوىالعاملةالفعليةوذلكعندمستوىداللة.%2
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يستنتج الباحث من هذا أن االستثمارات العربية البينية ال تستقطب االيدي العاملة ,حيث يرجع
السبب إلى أن االستثمارات العربية البينية هي استثمارات كثيفة رأس المال خاصة في السعودية.

وجودعالقةسببيةعندالفجوةالزمنيةاألولىتتجمعمناالستثماراتالعربيةالمباشرةإلىمعدلالبطالةوذلك

عندمستوىداللة.%2

كذلكيتضحمنالجدولأعالهوجودعالقةسببيةعندالفجوةالزمنيةاألولىتتجهمنإجماليالقوى

العاملة تجاه كل من االستثمارات العربية البينية المباشرة والقوى العاملة الفعلية ومعدل البطالة وذلك عند

مستوياتداللةإحصائية%2و.%2

كمايالحظوجودعالقةسببيةعندالفجوةالزمنيةاألولىتتجمعمنمتغيرالقوىالعاملةالفعليةتجاه
كلمنمتغي راالستثماراتالعربيةالبينيةومتغيرمعدلالبطالةعندمستوياتداللةإحصائية%2و%2

علىالترتيب.

واخي ار نالحظ وجود عالقة سببية عند الفجوة الزمنية األولى تتجه من متغير معدل البطالة باتجاه

متغير القوى العاملة الفعلية وذلك عند مستوى داللة  ،%2وبنفس االتجاه نحو متغير االستثمارات العربية
البينيةولكنذلككانعندمستوىداللة.%22
من خالل الشرح السابق لوحظ وجود العالقة السببية التبادلية بين كل من متغير االستثمارات
العربية المباشر ومعدالت البطالة في الدول العربية قيد الدراسة عند الفجو الزمنية ابولى  ,وأيضا كان
ه ناك عالقة سببية تبادلية في االتجاهين بين كل من متغير معدل البطالة ومتغير إجمالي القوى العاملة
الفعلية في الدول العربية محل الدراسة.



نتائج اختبار سببية جرانجر عند فجوتين زمنيتين

جدول رقم( :)5-8نتائج اختبار سببية جرانجر عند فجوتين زمنيتين

P-value

F-Statistic

2.9042

2.28

2.7705

2.03

2.2280

4.02

2.2499

2.94

2.2809

0.23

2.0225

2.34

2.2974

0.59

2.3239

2.40

2.2202

3.39

2.2482

2.92

2.2223

3.98

2.4828

2.74
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اتجاهالعالقة

يتضحلنامنخاللالجدولرقم()2-8أعاله،وجودعالقةسببيةعندنفسالفجوةالزمنية

تتجه من إجمالي القوى العاملة الفعلية نحو االستثمارات العربية البينية المباشرة وليس العكس عند
مستوىداللة.%22

أيضايالحظوجودعالقةتبادليةعندالفجوةالزمنيةالثانيةبينمتغيرمعدلالبطالةومتغير

االستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرة،حيثتتجهالعالقةالسببيةمنمتغيرمعدلالبطالةتجاهمتغير
االستثماراتالعربيةالمباشرةعندمستوىداللة،%22فيحينتتجهمناالستثماراتالعربيةالمباشرة

تجاهمعدلالبطالةعندمستوىداللة.%2

أيضا يالحظ من خالل الجدول السابق وجود العالقة السببية التبادلية بين متغير معدالت

البطالةومتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعليةعندمستوىداللة.%2



نتائج اختبار سببية جرانجر عند ثالث فجوات زمنية

جدولرقم(:)2-9نتائجاختبارسببيةجرانجرعندثالثفجواتزمنية

P-value

F-Statistic

2.9429

2.20

2.2472

2.72

2.2222

4.22

2.0222

2.59

2.2428

0.87

2.4309

2.83

2.5222

2.04

2.2239

0.22

2.2223

2.28

2.4987

2.79

2.2272

5.32

2.2399

2.70

اتجاهالعالقة
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الجدولرقم()2-9السابقيوضحنتائجاختبارجرانجرللتحققمنوجودعالقةسببيةبين

متغيراتالدراسةعندثالثفجواتزمنية،فكانتالنتائجتشيرلوجودعالقةسببيةفياتجاهواحدبين

متغيرمعدلالبطالةومتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرةتتجهمنمتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرة
باتجاهمعدلالبطالةوذلكعندمستوىداللة.%2

أيضايوجدعالقةسببيةتبادلية(فياتجاهين)تتجهمنمتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعلية

تجاهمتغيرإجماليالقوىالعاملةوذلكعندمستوىداللة،%22بينماتتجهمنمتغيرإجماليالقوى
العاملةتجاهمتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعليةعندمستوىداللة.%2
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وأيضاكباقيالفجواتالزمنيةاالخرىلوحظوجودعالقةسببيةفياتجاهينبينمتغيرمعدلالبطالة

ومتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعليةوذلكعندمستوىداللة.%2

يستنتج الباحث من خالل ما تقدم إلى :وجود عالقة سببية قصير ابجل بين كل من متغير
االستثمارات العربية البينية المباشر ومتغير معدل البطالة في دول الحالة التي سبق ذكرها وتمت دراستها.
وهذا يثبت صحة فرضية الدراسة التي تفترض وجود عالقات سببية تبادلية في اتجاهين بين متغير معدل
البطالة ومتغير االستثمارات العربية المباشر .
-

وتأتي النتيجة متوافقة مع آراء العديد من االقتصاديين الين قالوا  بأن هناك دور مؤثر لالستثمار

االجنبي على البطالة  مثل دراسة (  )2111 ,Stan Lee Shun Pinn, and etc.و تختلف مع
دراسة ))2006 ,Jenkinsالتيتقولانهليسهناك دورمؤثرلالستثماراالجنبيعلىالبطالة.

تاسع ا :تقدير العالقة السببية للبيانات المجمعة عن دول الحالة.

لدراسة تأثير العالقة السببية المتجه من االستثمارات العربية البينية المباشرة تجاه كل من

متغيراتالدراسةالتيتتمثلفي(معدلالبطالة،إجماليالقوىالعاملة،إجماليالقوىالعاملةالفعلية)،
تمتقديرنماذجاالنحدارالمتعددةلكلالتيتضمفتراتاالبطاءلمتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرة

وكلمتغيرمنالمتغيراتاألخرىكمتغيراتمستقلةودراسةتأثيرهاعلىالمتغيرالمقصودفيكلمرة.

النموذج ابول .في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير معدل البطالة في الدول العربية.

يعبرالنموذجاألولعنتأثيرمتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرةعلىمعدلالبطالة،حيثتمإدراج

متغيراتالدراسةمبطألفترتينزمنيتينبعدإجراءعدةمحاوالتلفتراتاإلبطاءوالتوصلالنفترتين

زمنيتيناألكثرمالئمةللنموذجمنحيثالشروطالقياسية،
وكانتالنتائجكمايلي:

جدول رقم ( :)5-11نتائج تقدير نموذج العالقة السببية باتجاه متغير معدل البطالة في الدول
العربية محل الدراسة

P-value

t-statistic

S.E

Coefficient

Variables

0.0022

3.16

0.11

*0.34

Constant

0.0260

-2.27

0.01

**-0.03

0.4539

0.75

0.01

0.009

0.0000

7.25

0.11

*0.76

0.2060

1.27

0.09

0.13

R-Square = 0.93 , Adj R-square = 0.93 , DW = 1.91
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*دالة إحصائيا عند مستوى  ** , %1دالة إحصائيا عند مستوى %5
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يت ضحمنخاللالجدولاعالهنتائجتقديرنموذجالعالقةالسببيةبينمتغيرمعدلالبطالةومتغير

االستثماراتالعربيةالبينيةوذلكباتجاهمتغيرالبطالةكمتغيرتابعفيالنموذج.

حيثتشيرالنتائجلوجودعالقةسببيةعكسيةلحجماالستثماراتالتيتسبقأينقطةزمنية بفترة
واحدفقطعلىمتغيرمعدلالبطالة بمقدار%5وذلكعندمستوىمعنوية%2حيثيشارالنأيزيادة

بمقدار %222فيحجماالستثماراتالعربيةالبينيةستؤديلخفضمعدلالبطالةفيالعامالذييليهابمقدار
،%5كمايالحظتأثيرحجماالستثماراتالعربيةالبينيةالسابقةبفترتينزمنيتينضعيفجداباإلضافةألنه
غيردالإحصائيًا.

أيضا يالحظ أن معدالت البطالة السابقة بمقدار فجوة زمنية واحدة تؤثر بشكل أكبر في معدالت

البطالةالتيتليهامباشرةمقارنةبتأثيرمعدالتالبطالةفيالفترةالتيتسبقالفترةالحاليةبوحدتينزمنيتين

فقط.

ويستنتج الباحث اقتصادياً أن في السنة السابقة " "t-1نجد أن عند مضاعفة االستثمار سيؤدي

الى خفظ البطالة بمعدل  %3في السنة التالية مما يعني ضرور توطين الفوائض المالية العربية داخل دول
العجز العربية .

واخي اًر يمكن مالحظة أن معامل تحديد النموذج بلغ  %95وهذا يدل على أن متغير حجم

االستثمارات العربية المبطأ ومتغير معدل البطالة المبطأ يفسران  %95من التغيرات الحاصل في معدالت
البطالةالحالية،وهذايدعمأيضاقبولفرضيةالعالقةالسببيةباتجاهمعدالتالبطالة.
وأيضايتضحلنامنخاللقيمةمعامل()DWالتيبلغت 2.92خلوالنموذجمنمشكلة االرتباط

الذاتيوبذلكيمكناالعتمادعليهوقبولنتائجه.

وهذا ما أثبت الباحث حيث أن النتيجة تتوافق مع النظرية االقتصادية حيث يلعب االستثمار
ابجنبي المباشر دورا مهم ا في رفع القدرات اإلنتاجية لالقتصاديات الوطنية ,وتقليص البطالة.

النموذج الثاني : .في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير القوى العاملة.

يعبرالنموذجالثانيعنتأثيرمتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرةعلىإجماليالقوىالعاملةفيدولالحالة،
حيثتمإدراجمتغيراتالدراسةمبطألفترتينزمنيتين،وكانتالنتائجكمايلي:

جدول رقم ( :)5-11نتائج تقدير نموذج العالقة السببية باتجاه متغير معدل البطالة في الدول العربية محل الدراسة
P-value

t-statistic

S.E

Coefficient

Variables

0.027

2.247

0.015

**0.03

Constant

0.817

0.232

0.001

0.00

0.991

-0.010

0.001

0.00

0.000

14.954

0.095

*1.43

0.000

-4.554

0.095

*-0.43

R-Square = 0.99 , Adj R-square = 0.99 , DW = 2.19

*دالة إحصائي ا عند مستوى  ** ,%1دالة إحصائي ا عند مستوى %5
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يتضحمنخاللالجدولاعالهنتائجتقديرنموذجالعالقةالسببيةبينمتغيرإجماليالقوى

العاملةومتغيراالستثماراتالعربيةالبينيةوذلكباتجاهمتغيرإجماليالقوىالعاملةكمتغيرتابعفي
النموذج.

حيث تشير النتائج  لعدم وجود تأثير لالستثمارات العربية المباشر على إجمالي القوى

العاملة ما يعني عدم وجود عالقة سببية لالستثمارات العربية المباشر واجمالي القوى العاملة ,حيث
بلغت مرونات االستثمارات العربية المباشر عند الفجو الزمنية ابولى والفجو الزمنية الثانية صفر

وهذا يدل على عدم وجود عالقة سببية قصير ابجل بين المتغيرين.

ولكنيالحظأيضاأنحجمإجماليالقوىالعاملةالسابقةتؤثربشكلواضحفيإجماليالقوى

العاملةالحاليةحيثبلغتمرونةإجماليالقوىالعاملةعنفجوةزمنيةواحدة 2.45وعندفجوتين

بلغت   -2.45يالحظ أن حجم إجمالي القوى العاملة السابقة بمقدار فجوة زمنية واحدة تؤثر بشكل
أكبرفيإجماليالقوىالعاملةالتيتليهامباشرةمقارنةبتأثيربإجماليالقوىالعاملةفيالفترةالتي

تسبقالفترةالحاليةبوحدتينزمنيتينفقط.

واخي اًريمكنمالحظةأنمعاملتحديدالنموذجبلغ%99وهذايدلعلىأنمتغيراتالدراسة

المستقلةتفسر%99منالتغيراتالحاصلةفيمتغيرإجماليالقوىالعاملة.

وأيضايتضحلنامنخاللقيمةمعامل()DWالتيبلغت، 0.29والقيمالجدوليةالختبار

 DWبلغت  2.7= duو 2.3 = dlعندمستوىداللة  2.22وخلوالنموذجمنمشكلةاالرتباط
الذاتيوبذلكيمكناالعتمادعليهوقبولنتائجه.

وهذهالنتيجةالتوافقالنظريةاالقتصاديةحيثيلعباالستثماراتاألجنبيةدو اًرمهماً وزيادة

معدالتالتشغيل.ويرى الباحث أنهذهاالستثمارات العربيةموجههومركزةفيقطاعالخدماتالذي
استحوذعلىنحو%22مناجمالياالستثماراتاغلبهافيقطاعاالتصاالت والتيالتولدفرص
عملجديدةمثلقطاعالزراعةواالسكان.كماأنمؤشرحريةاالستثمارالمأخوذمنمؤشرالحرية
االقتصاديةيعكسانللدولالعربيةبيئةاستثماريةمتشددة،وبالتاليحجمالتدفقاتالبينيةالعربيةال

زالتتشكلفقطثلثتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشر.

وتوافقهذهالدراسةكلمندراسة(االسرج )2111,و(حسين )2118 ,و(المعهد العربي

للتخطيط  )2119,حيث ال تأخذ المشروعات واالستثمارات العربية المشتركة عم وماً كل مداها
التكامليلذافإنها تحتاج لتحقيقأكبر قدرمنعالقات التشابك والترابط األمامية والخلفية فيمابين
األقطارالعربيةالتيتواجههاتحدياتكبيرةوالتيتتمثلفيزيادةالعرضفيسوقالعملومعارتفاع

القاعدةالشبابيةللدولالعربيةفانذلكإنمايتطلبتوفير المزيدمنفرصالعملبمايكفلاستيعاب

الزيادة المستمرة في العرض  .باإلضافة إلى توجه التدفقات البينية العربية نحو قطاعات ذات عائد
111

مرتفعومخاطرةأقلمثلقطاعاتالسياحةوالعقاروالخدماتوتشكلالزراعةوالصناعةأقلمنثلث

االستثماراتالبينيةالعربية.

وتخالفدراسة (  )2111 ,Stan Lee Shun Pinn, and etc.حيث هناكسببيةبين

تدفق االستثمار األجنبي المباشر  وزيادة فرص العمل  ويمتد من االستثمار األجنبي المباشر إلى

العملفيماليزيا.


النموذج الثالث : :في حالة العالقة السببية في اتجاه متغير القوى العاملة الفعلية.

يعبرالنموذجالثانيعنتأثيرمتغيراالستثماراتالعربيةالمباشرةعلىإجماليالقوىالعاملة

الفعليةفيدولالحالة.

حيثتمإدراجمتغيراتالدراسةمبطئةلفترتينزمنيتين،وكانتالنتائجكمايلي:

جدول رقم ( :)5-12نتائج تقدير نموذج العالقة السببية باتجاه متغير معدل البطالة في الدول
العربية محل الدراسة
P-value

t-statistic

S.E

Coefficient

Variables

0.0726

1.817

0.029

0.053

Constant

0.4904

0.692

0.003

0.002

0.7215

-0.357

0.003

-0.001

0.0000

11.105

0.104

1.160

0.1191

-1.574

0.104

-0.164

R-Square = 0.99 , Adj R-square = 0.99 , DW = 1.89
*دالة إحصائيا عند مستوى  ** ,%1دالة إحصائيا عند مستوى %5

يتضحمنخاللالجدولاعالهنتائجتقديرنموذجالعالقةالسببيةبينمتغيرإجماليالقوى

العاملة الفعلية ومتغير االستثمارات العربية البينية وذلك باتجاه متغير إجمالي القوى العاملة الفعلية

كمتغيرتابعفيالنموذج.

حيث تشير النتائج لعدم وجود تأثير لالستثمارات العربية المباشر على إجمالي القوى

العاملة الفعلية ما يعني عدم وجود عالقة سببية لالستثمارات العربية المباشر على إجمالي القوى

العاملة الفعلية ,حيث بلغت مرونات االستثمارات العربية المباشر عند الفجو الزمنية ابولى والفجو

الزمنية الثانية قيمة قريبة جدأ من الصفر و ير دالة إحصائي ا وهذا يدل على عدم وجود عالقة
سببية قصير ابجل بين المتغيرين.
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ولكنيالحظأيضاأنحجمإجماليالقوىالعاملةالفعليةالسابقةبفترةزمنيةواحدةفقطتؤثر

بشكلواضحفيإجماليالقوىالعاملةالفعليةالحاليةحيثبلغتمرونةإجماليالقوىالعاملةعن
فجوةزمنيةواحدة.2.23

واخي اًريمكنمالحظةأنمعاملتحديدالنموذجبلغ%99وهذايدلعلىأنمتغيراتالدراسة

المستقلةتفسر%99منالتغيراتالحاصلةفيمتغيرإجماليالقوىالعاملة.

وأيضايتضحلنامنخاللقيمةمعامل()DWالتيبلغت 2.89خلوالنموذجمنمشكلة

االرتباطالذاتيوبذلكيمكناالعتمادعليهوقبولنتائجه.

وتخالف هذه الدراسة دراسة ) )C. Li-Wei and L. He,2006حيث أناالستثمار

األجنبيالمباشرالواردلهتأثيرإيجابيوذاتداللةإحصائيةعلىالعمالةالصينيةفيالمدىالقصير
والطويل.


111

النتائج

 بلغمتوسطاالستثماراتالعربيةالبينية2255.05مليوندوالرفيدولالحالة،حيثتصدرت
السعوديةاالستثماراتالعربيةالبينيةالوافدةإلىدولالحالةعام.0222

 لم تتدفق االستثمارات العربية البينية لألراضي الفلسطينية لعدة سنوات متتالية بسبب سوء
االوضاعالسياسيةواألمنية.

 بلغ متوسط إجمالي القوى العاملة  8.322مليون فرد في دول الحالة ،حيث تصدرت مصر
متوسطاجماليالقوىالعملة

 بلغمتوسطإجماليالقوىالعاملةالفعليةفيدولالحالة7.295مليونفرد.

 بلغمتوسطمعدلالبطالةفيدولالحالة، 25.9تصدرتفلسطينمعدلالبطالةبمعدل52.0
،وجاءتالسعوديةاقلمتوسطللبطالةبنسبة.2.25

  وجودعالقةطرديةوقويةبيناالستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةوكلمنمتغيرإجماليالقوى
العاملةوكذلكمتغيرإجماليالقوىالعاملةالفعلية،بينمااتضحوجودعالقةعكسيةبينإجمالي
االستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةوبينمتغيرمعدلالبطالة.

  وجودعالقةسببيةقصيرةاألجلبينكلمنمتغيراالستثماراتالعربيةالبينيةالمباشرةومتغير
معدل البطالة في دول الحالة التي سبق ذكرها وتمت دراستها .وهذا يثبت صحة فرضيات
الدراسة التي تفترض وجود عالقات سببية تبادلية في اتجاه بين متغير معدل البطالة ومتغير

االستثماراتالعربيةالمباشرة.

  وجودعالقةسببيةعكسيةلحجماالستثماراتالتيتسبقأينقطةزمنيةبفترةواحدفقطعلى
متغيربمقدار%5وذلكعندمستوىمعنوية%2حيثيشارالنأيزيادةبمقدار%222في
حجماالستثماراتالعربيةالبينيةستؤديلخفضمعدلالبطالةفيالعامالذييليهابمقدار%5

 عدموجودتأثير أنيأولحظي لالستثماراتالعربيةالمباشرةعلىإجماليالقوىالعاملة مايعني
عدم وجود عالقة سببية لالستثمارات العربية المباشرة واجمالي القوى العاملة ،حيث بلغت
مروناتاالستثماراتالعربيةالمباشرةعندالفجوةالزمنيةاألولىوالفجوةالزمنيةالثانيةصفروهذا

يدلعلىعدموجودعالقةسببيةقصيرةاألجلبينالمتغيرين.

 وجودتأثيرلالستثماراتالعربيةالمباشرةعلىإجماليالقوىالعاملةالفعليةمايعنيعدموجود
عالقة سببية لالستثمارات العربية المباشرة على إجمالي القوى العاملة الفعلية ،حيث بلغت
مروناتاالستثماراتالعربيةالمباشرةعندالفجوةالزمنيةاألولىوالفجوةالزمنيةالثانيةقيمةقريبة

جداً منالصفروغيردالةإحصائياً وهذايدلعلىعدموجودعالقةسببيةقصيرةاألجلبين

المتغيرين.


112

التوصيات


يجبعلىالحكوماتتحسيناالوضاعالسياسيةمنخاللكفالةاالستقرارالداخلي،وتقوية

سلطة القانون والنظم المطبقة ،وضمان استقرار الحدود الدولية مع دول الجوار والعالم

الخارجي،وضمانحريةالتعبيرواالنتقالالسلميللسلطة.


يجبعلىالحكوماتتحسينالوضعالتشريعيواإلجرائي،واصالحالنظامالقضائيوارساء

قواعدحمايةحقوقالملكيةالفكريةوالماديةوتوفيرالحمايةالقانونيةللمستثمرواتباعافضل
الممارساتالدوليةفيفضالمنازعاتالتجارية.


يجب على الحكومات تحسين السياسات االقتصادية المحلية من خالل تعزيز كفاءة اداة

السياساتالماليةوالنقديةوالتجاريةومستوياتالدينالعامالمحلي،والعملعلى نقلالتقنيات
المتقدمةوالمهاراتاالداريةوالفنيةالموجودةلدىالشركاتوالدولالمتقدمة.


تشجيع المؤسسات والجهات الدولية واالقليمية والقطرية العاملة في مجال تقديم الضمانات
للمستثمرينوالمصدرينفيالدولالعربيةضدالمخاطرالتجاريةوغيرالتجاريةعلىتكثيف

أنشطتهم.


تطوير وتفعيل االطر الحاكمة للتعاون العربي في مختلف المجاالت االقتصادية وخصوصا
االستثمار والتجارة وتبادل العمالة والسيما اتفاقات تشجيع االستثمار العربي البيئي وفي

مقدمتها،اتفاقيةاستثماررؤوساالموالالعربيةواتفاقيةتسويةمنازعاتاالستثمارفيالدول
العربية،واالستمرارفيبناءتكتالتاقليميةعربيةمنخاللابرامالمزيدمنالترتيباتالثنائية

واالقليمية.


الحفاظعلىتواصلالنموفيالتدفقاتالواردةالىالمنطقةالعربيةوخصوصاالتدفقاتالعربية
البيئية وتلك التي تعظم القيمة المضافة على كافة االصعدة بما في ذلك الحصول على

التقنياتالمتقدمةوالمهاراتاالداريةوالفنية...الخ.


اعتماد  الياتوسياساتلتحقيقالتنوعالقطاعيلالستثماراتالعربيةالبيئيةبحيثالتقتصر

علىقطاعاتمعينةمثلالصناعاتاالستخراجيةومجاالتالخدماتبلتمتدالىقطاعات

اخرىمثلالزراعةوالصناعاتالتحويليةوالبنىالتحتيةوالخدماتبأنواعهابمايكفللقطاع
عريضمنالسكاناالستفادةبالمنافعاالستثمارالعربيالبيئي


االستمرار في جهود تشجيع حرية انتقال العمالة فيما بين الدول العربية والسيما من دول

الفائضالىدولالعجز.



ضهرورة تكامهل وتنسهيق السياسهاتبزيهادة التفاعهل مها بهين المؤسسهات والسياسهات مهن أجهل
تحقيق نتائجأفضل على صعيد سوق العمل.
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تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث جديا فهي خيهار اللجهوء إلهى مكاتهب
التوظيهف الخاصهةكوسهيلة لتعزيهز أداء خهدمات التشهغيل،وكهذلكالتخفيهف مهن االثهار السهلبية

لمنح البطالة وسياسات الخصخصة.


إدخهال المزيهد مهن المنافسهة علهى أسهواق السهلع والخهدمات بغهرض تحسهين سهير سهوق العمهل،

حيث أن إزالةالعوائهقالقائمهة فهي ههذه األسهواق قهد تولهد الديناميكيهة الضهرورية لتحفيهز الطلهب

علهى التشهغيل؛إصهالح أنظمهة التقاعهد التهي تشهجع األفهراد علهى االنسهحاب المبكهر مهن سهوق

العمل.


تحسين النفاذ إلى البرامج التدريبية ،والرفع من نوعيتها ،وتنويع مصهادر تمويهل ههذه البهرامج

ال سيما منخاللإجراءات التمويل المشتركة ،ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتصميم
وتنفيذ هذه البرامج.



تخفهيض معهدالت البطالهة لهدى األقهل مههارة ولهدى األفهراد الهذين تركهوا المدرسهة مبكهرا ،مهن

خهالل رفهع مسهتوىالتعلهيم األدنهى المطلهوب مهن أجهل العمهل ،بمها فهي ذلهك التعلهيم والتهدريب


الفني،وتوسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية .
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هدىزويرمخلفالدعميوآخرون،االقتصادالمعرفيوانعكاساتهعلهىالتنميهةالبشهرية،دار

جريدهالنشر،عمان0222.:

هوشيارمعروف،تحليلاالقتصادالكلي،عمان:دارصفاءللنشروالتوزيع.0222

هوشيارمعروف،االستثماراتواألسواقالمالية،عمان:دارصفاءللنشر.0229،

ثانيا :الرسائل
.2

بشاير عمران :نمذجة قياسية لتأثير االستثمار على التنمية االقتصادية باستعمال أشعة

.0

بنداوديةوهيب،واقعوأفاقتدفقاالستثمارالمباشرفيدولشمالأفريقيارسالةماجستير

.5
.4

االنحدارالذاتي،مذكرةماجيستيرفياالقتصاد واإلحصاءالتطبيقي،الجزائر.0222
الجزائر.0222:

بندر بن سالم الزهراني ،االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمو االقتصادي،رسالة

ماجستيرالسعودية:جامعةالملكسعود.0224،

رفيق نزاري  ،االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي ،دراسة حالة الجزائر وتونس
والمغرب(رسالةماجستير)الجزائر.0228
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.2

سحنون فاروق  ،قياس بعض المؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار االجنبي

.3

عبدالقادربنا،سياسةاالستثماراتفيالجزائروتحدياتالتنميةفيظلالتطوراتالعالمية

.7

عمارزوده،محدداتقراراالستثماراألجنبيالمباشر،دراسةحالةالجزائر(رسالةماجستير)

.8

المباشر،دراسةحالةالجزائر(رسالةماجستير)الجزائر.0222،
الراهنة،رسالةماجستيرالجزائر:جامعةالجزائر.
الجزائر.0228،

لمقون،سليم،قياسأثرالمتغيراتاالقتصاديةعلىمعدلالبطالة،دراسةقياسيةتحليلية،
حالةالجزائر،رسالةماجستيلر.0222،

.9

نسيمأبوجامع"أثرثوراتالربيعالعربيعلىاتجاهاتاالستثماراالجنبيالمباشرفيدول

.22

الدودة،ﺭﺍئﺩﺓشحﺩﺓ  محمﺩ "االستثماراألجنبيفيالضفةالغربيةوقطاعغزة :مجاله

.22

خليلالنمروطي،والفرا(")0222معوقاتاالستثمارالخارجيفيقطاعغزة"

.20

الربيعالعربيوكيفيةاالستفادةمنهافلسطينيا.0220
ومحدداته".0222

األسرج ،حسين عبد المطلب ،استثماراتالعربيةالبينية واشكاليةالبطالة فيالدولالعربية،
مجلةالعلوماالجتماعية.0222

.25

بلعور،سليمان،دوراالستثماراتالبينيةفيالتنميةالصناعيةالعربية،مجلةالباحث-28-

.24

المعهدالعربيللتخطيطبالكويت"،االستثماراتالبينيةالعربية.0229

.22

.0222

حسين ،خالد،دوراالستثمارالعربيالبينيواالستثماراتاألجنبيةالمباشرةفيزيادةالعمل،
.0228

.23

بجاوة  ،سهام  ،1111،االستثمارات العربية البينية ودورها في تحقيق التكامل االقتصادي

.27

دالفضيل،محمود،بنيةواتجاهاتاالستثماراتالعربيةالبينية.0227

.28
.29

العربي ,رسالة ماجستير ,جامعة الجزائر.
فاروق ,تشام

( )1117االستثمارات العربية  :واقعها وآفاقها في ظل النظام العالمي

الجديد،مصر،شرمالشيخ.0224

دادنعبدالغني،بنطجينعبدالرحمن،دراسةقياسيةلمعدالتالبطالةفيالجزائرخالل

الفترة،0228-2972الجزائر،0222،ص278

ثالثا :االبحاث والدوريات
.2

اثاراالزمةاالقتصاديةعلىالعمالةالوطنيةوالعربية،القاهرة.0222،
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.0

البشيرعبدالكريم،تصنيفاتالبطالةومحاولةالهيكليةوالمحبطةمنهاخاللعقدالتسعينات

.5

تحليلالبطالة،المعهدالعربيللتخطيط،الكويت،سلسلةجسرالتنمية،العدد.0223،28

.4

:الجزائر

جمال الدين زروق ،االزمة المالية العالمية وقنوات تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية

االماراتالعربية،صندوقالنقدالعربي.0222،

.2

حداد،منارفريح،نظرةتحليليهلحجمالقوىالعاملةالعربيةوآفاقتطورها،سوريا.0222

.7

حسين ،عيادة،البطالة في االقتصاد العراقي:اسبابها وسبل معالجتها ،مجلة جامعة االنبار

.8

حول صياغة اشكالية البطالة في الوطن العربي ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،سلسلة

.3

.9

حسنعليخربوشواخرون،االستثماروالتمويلبينالنظريةوالتطبيق،االردن.2993،
للعلوماالقصاديةواالدارية،المجلد،4العدد،8العراق0220،

جسرالتنمية،العدد.0222،98

دحدوح،نبيلجورج،تداعياتاالزمةالماليةعلىأوضاعالماليةالعامةفيالدولالعربيةللنفط
والغازالطبيعي،صندوقالنقدالعربي.0222،

.22

عاطف،عبدالكريمأحمد،مناخاالستثماروأهميتهفيجذباالستثمارات،الجمهوريةاليمنية

.22

عبد السميع أسامة السيد  ،مشكلة البطالة في المجتمعات العربية واإلسالمية  ،دار الفكر

.20

عبدالقوي،محمدحسين،البطالةالمشكلةوالعالج،مركزاالعالماألمني،البحرين.

.25
.24
.22

مركزالدراساتوالبحوثاليمنية.0220
الجامعي،مصر.0228،

عبد المجيد أونيس ،االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –واقع وآفاق-

الملتقىالدولي،الجزائر025،بحث.

العبيد،علىعيسى،االستثماراتالعربيةالبينيةالواقعوالطموح.2997

عبيد ،نهاد (البطالة والتسول بين السنة النبوية الشريفة وبين القوانين ال وضعية المعاصرة)،

الكويت:مجلةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،العدد،52السنة،20ابريل.2997

.23

عميرة ،محمد سعد ،الدور االقتصادي للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية ،مركز

.27

عيسى ،محمد عبد الشفيع ،نحو رؤية شمولية بشان تيسير التبادل المنظم للقوى العاملة

.28

فاروق،تشام،االستثمارات العربية :واقعها وآفاقهافي ظل النظام العالمي الجديد،جامعهالدول

البحوثوالدراسات0222،بحثمحكم.
العربية،منظمةالعملالعربية.0220،
العربية.0224،
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.29

قنيدرةسمية،دورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالحدمنظاهرةالبطالة،دراسةميدانية

.02

قويعة ،رضا ،القمة االقتصادية واالجتماعية الدورية وانعكاساتها على أوضاع  التشغيل في

.02

كورتل  ،فريد  ،االزمة المالية العلمية واثرهاعلىاالقتصادياتالعربية  ،جامعةسكيمدة ،

:الجزائر.

الوطنالعربيمنظمةالعملالعربية،مصر.0225،

الجزائر.

.00

محمدجاللمراد،البطالةوالسياساتاالقتصادية،دمشق:جمعيةالعلوماالقتصاديةالسورية

.05

مشكلة البطالة في الوطن العربي ،دراسة استطالعية  ،معهد البحوث والدراسات العربية،

.04

مكحول  ،باسم(  )0220االستثمار والبيئة االستثمارية في قطاع غزة و الضفة ،جامعة

.02

مصر.2990:

النجاح-فلسطين.

منصوري،زين،مجلهالبحوثوالدراساتالعربية،دوراالستثماراتالعربيةفيتفعيلالتكامل

العربي.0227

.03

منصوري،زين،واقعوآفاقسياسةاالستثمارفيالجزائر،مجلةاقتصادياتشمالافريقيا،

.07

منظمة العمل العربية  ،كريستينا برينت ،طارق الحق  ،نو ار كامل  ،اثار االزمة المالبة

.08

منورأوسرير،علياننذير،حوافزاالستثماراالجنبيالمباشر،جامعةبومرداس،مجلة

.09

مؤشراالستثماراألجنبيلعام0222موفقاًلتقريراالستثمارالعالميلعام0222م.

.52

عدد.0،0227

العالميةعلىالبلدانالعربية.0229،

اقتصاديةشمالافريقيا،العدد،0بحث.

الوافي الطيب ،بهلول لطيفة ،البطال ههة في الوطن العربي  ...أسباب و تحديات ،مؤتمر

"البطالة،أسبابها،معالجتهاوأثرهاعلىالمجتمع"المنعقدبجامعةسعددحلبالبليدةالجزائر
سنة.0223

رابعا :التقارير الرسمية
.2

برنههامجاألم ههمالمتحههدةاإلنم ههائي،وجامع ههةالههدولالعربي ههة،0229تح ههدياتالتنميههةف ههيال ههدول

.0

تقريراالستثمارالعالميلعام0222م.

.4

التقريراالقتصاديالعربيالموحد.0225،

.5
.2

العربية-نهجالتنميةالبشرية،الجزءاألول.
التقريراالقتصاديالعربيالموحد.0222،

تقريراألممالمتحدةللتنميةالبشريةالعربيةلعام0229م.
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.3
.7

التقريرالعربيالثالثحولالتشغيلوالبطالة-منظمةالعملالعربية.0220

تقريههرتنميههةالقههوىالبش هريةفههيالههوطنالعربههى–0222الصههادرعههنالمنظمههةالعربيههةللتربيههة

والثقافةوالعلوم.

.8

تقريرمنظمةالعملالدولية.0228

.22

صه ههندوقالنقه ههدالعربه ههي((،التقريه ههراالقتصه ههاديالعربه ههيالموحه ههد،))0222األمه ههاراتالعربيه ههة

.22

صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحد.0228

.25

صههندوقالنقههدالعربههي،لتقريههراالقتصههاديالعربههيالموحههد،0222األمههاراتالعربيههةالمتحههدة،

.9

.20

.24

صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحد..0222
المتحدة،أبوظبي.0222

صندوقالنقدالعربي،التقريراالقتصاديالعربيالموحدلسنة.0220

أبوظبيسبتمبر-أيلول.0222

من ههاخاالس ههتثمارف ههيال ههدولالعربي ههة،التقري ههرالس ههنويللمؤسس ههةالعربي ههةلض ههماناالس ههتثمار

.2988

.22

منظمةالعملالعربية،التقريرالعربيالثالث،حولالتشغيلوالبطالةفيالدولالعربية.0220،

.27

المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار.مناخاالستثمارفيالدولالعربية.0222

.23
.28
.29
.02

المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار،التطوراتالسياسيةفيالدولالعربية.0222،

المؤسسةالعربيةلضماناالسهتثمارضهماناالسهتثمار:آفهاقاالسهتثماراألجنبهيالمباشهرفهي

الدولالعربية،العددالفصليالثلث0222،م.

الم ؤسسةالعربيةلضماناالستثماروائتمانالصادرات،التقريرالسنوي.0222

المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار((،تقريرمناخاالستثمارفهيالهدولالعربيهةلعهام،)0222

الكويت.

.02

المؤسسةالعربيةلضماناالستثمار،نشرةضماناالستثمار.0224/4

.00

المؤسسهالعربيةلضماناالستثمار،المكوناتالسياسيةفيالدولالعربية.0222،

.04

و ازرةالعملفيالمملكةالعربيةالسعودية،االحصاءاتالسنوية.

.05

موقعبياناتالبنكالدوليفيالشبكةالعنكبوتية.

خامسا :المواقع الرسمية
.2

المؤسسةالعربيةلضماناالستثماروائتمانالصادرات

.5

منظمةالعملالعربية

.0

موقعالبنكالدولي
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المالحق

ملحقرقم()2وضعاالستثمارالدوليلألراضيالفلسطينيةعام0222
القطاعات ابخرى
القطاع االقتصادي

قطاع السلطات النقدية

القطاع

الحكومي

(سلطة النقد)

ابرصد حسب نوع

قطاع البنوك

المجموع

قطاع الشركات ير المالية

قطاع ابسر

وشركات التأمين وقطاع

المعيشية

المؤسسات ابهلية

االستثمار
وضع االستثمار الدولي (صافي)*

807

1113-

2478

714-

737-

721

مجموع ابصول الخارجية

807

1

3793

543

89

5233

االستثماراألجنبيالمباشرفيالخارج

0

0

19

120

53

192

استثماراتالحافظةفيالخارج

145

0

754

247

1

1147

االستثماراتاألخرىفيالخارج:

165

0

3020

176

35

3397

منها:عملةوودائع**

165

0

2964

162

35

3326

األصولاالحتياطية

497

0

0

0

0

497

مجموع الخصوم ابجنبية

0

1114

1315

1257

826

4512

االستثماراألجنبيالمباشرفيفلسطين

0

0

767

738

823

2328

استثماراتالحافظةاألجنبيةفيفلسطين

0

0

189

422

0

611

االستثماراتاألخرىاألجنبيةفيفلسطين:

0

1114

359

97

3

1573

منها:قروضمنالخارج

0

1114

0

94

0

1208

منها:عملةوودائع***

0

0

359

0

0

359

مالحظات
 البياناتفيالجدولأعالهمقربةألقربعددصحيح.*وضعاالستثمارالدولي(صافي) :تساويمجموعاألصولالخارجيةمطروحمنهامجموعالخصوماألجنبية.
**عملةوودائع :اإليداعاتالمحليةفيالبنوكالخارجية،إضافةإلىالنقداألجنبيالموجودفياالقتصادالفلسطيني.
***عملةوودائع :ودائعغيرالمقيمينالمودعةفيالبنوكالمحلية .األراضيالفلسطينية،فينهايةعام2011القيمةبالمليوندوالرأمريكي
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ملحق رقم )2( :االستثمارات العربية البينية التراكمية في الفتر  2119/1985المليون دوالر
م /الى

االرد

االمارات

ال حري

تو س

ال زائر

ي وت

الس ودية

السودا

سوريا

الصوما

ال راق

س ط ة عما

ف سطي

قطر

الكويت

ل ا

لي يا

مصر

المغرب

موريتا يا

اليم

الم موع

االرد

-

21412

1.12

3.18

8212

111

223211

72112

2118

111

4717

2418

2811

218

1312

2.21.

12.12

3.212

8711

111

1312

872211

االمارات

17112

-

2117

228214

13712

111

8882712

.1112

.8111

112

211

22111

1117

2.817

2.211

24.812

213.14

214213

221218

111

8312

.282218

ال حري

82318

.2212

-

8311

3.11

111

724111

114

111

111

111

11111

111

212

14114

12.1.

2112

21418

4212

111

111

1123211

تو س

13.11

18712

282

-

7412

111

81212

212

811

111

218

111

811

2112

32711

413

2.813

713

18317

111

112

172217

ال زائر

1.11.

2.117

2111

811.

-

111

8312

214

3118

111

1413

111

1214

211

2.13

1112

3.213

33211

814

114

2818

132317

ي وت

111

111

111

112

111

-

111

117

111

111

111

180

111

111

111

111

111

111

111

111

111

118

الس ودية

11.112

28.712

31711

3713

11713

213

-

811214

18.111

111

118

2311

22111

..18

12313

841412

81.

132218

18731.

111

128213

1722211

السودا

14211

22111

111

111

214

111

1.1111

-

14112

111

2112

111

813

21812

4488

.213

1.13

2814

81.

111

131.

322118

سورية

2218

34811

2112

.11

2812

111

1.2712

113211

-

111

11.

214

.71.

1212

33413

81111

711

2417

812

111

41.

818813

الصوما

111

111

111

111

111

111

111

31.

111

-

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

312

ال راق

31.13

12211

111

411

111

111

1118

12.11

321.

111

-

111

111

111

112

2212

218

111

2812

111

.31.

41112

س ط ة عما

1314

32313

.212

111

287111

111

.411

8712

112

111

213

-

111

21.

318

813

111

7112

111

111

13412

322217

ف سطي

14111

11.12

111

117

817

111

.2811

11.282

213

111

111

111

-

8211

111

111

311

8113

111

111

211

112.12

قطر

411.

18141.

214

111

.11.

111

12217

11.214

213

111

111

2818

113

-

11212

22411

4818

22718

28.13

111

23412

872212

الكويت

22718

322112

23218

22.1.

31212

312

71.812

71417

84217

111

.218

18313

380

111

-

241212

1.713

211111

48817

111

8212

2122112

ل ا

1212

121812

2112

114

3112

112

283212

2.2211

21812

111

113

117

214

711.

.431.

-

3113

8.817

331.

111

11213

422211

لي يا

112

2.114

111

21218

3.11

111

.811

2712

111

111

2313

111

111

111

111

114

-

17182

12812

111

2.17

122.1.

مصر

31111

32112

2.12

11712

322814

111

242212

121311

13311

111

3312

.212

11212

2241.

11.712

4313

21811

-

4718

111

8412

1124712

المغرب

218

2214

.214

2112

8311

111

1271.

3.714

2.17

111

1814

111

11.

213

.111

412

8211

812

-

111

117

7238.

موريتا يا

111

211

111

214

111

111

112

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

212

-

111

1211

اليم

2213

1211

112

114

111

111

.3812

1.218

111.

111

1417

1812

3112

312

1213

811

2211

111

111

118

-

112718

غير مص فة

11412

111

111

3412

2811

111

22.12

181

111

111

111

111

111

111

111

11.

.21.

111

111

111

111

2111.

اال مال

811212

1311112

4.214

383311

.22711

1213

2.81813

1328212

324118

112

37411

11.211

21218

113318

328712

122.

3223313

1127113

2.4712

212

2.1717

1.3328

المصدر :مناخ االستثمارات العربية  ,2111المؤسسة العربية لضمان االستثمار.

ملحق رقم (  :) 3الدول العربية ابكثر تأث ار بابزمة االقتصادية حسب القطاع والنشاط االقتصادي
الدول/الوصف

انخفاضأسعار

انخفاض

النفطوتأثيراتهعلى

التحويالت

انخفاض

انخفاضأسواق

الموازنات

وعائدات

االستثمارات

المال**

والصادرات

السياحة*

التأثيرعلى
الصناديق
السيادية

انخفاض
الصادرات

أسواقالعمل

الدولاألكثر الج ازئههر،السههعودية ،مصه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر ،األمه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههارات ،البحه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هرين ،الكويههت،قطههر ،ته ههونس،ليبيه هها ،زي ههادةمع ههدالتالبطال ههةبع ههداألزم ههة
تأثر

اله ه ههيمن،األمه ه ههارات ،المغ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرب ،الكويه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت ،الس ههعودية،قط ههر ،األم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههارات ،المغ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرب ،فيكلالدولالعربية،خاصةبطالهة
عم ه ه ههان،الس ه ه ههودان ،ت ههونساألردن ،المغرب،الجزائر الكويت،األمارات السعودية

العراق،ليبيا

اله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههيمن،

مصر

الش ه ه ههبابف ه ه ههيك ه ه ههالم ه ه ههنالج ازئ ه ه ههر،

السعودية،مصروالسودان.

السودان
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ملقح رقم (  ) 4السالسل الزمنية في مستوياتها اللو اريتيمة
LFDI
LGDP

14

12

13

10

8

6
12

4
11

2
10

9

0

8

-2
1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

LLF
LALF

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6
1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

3.5

LUNR

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10
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1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

1 - 95
1 - 00
1 - 05
1 - 10
2 - 98
2 - 03
2 - 08
3 - 96
3 - 01
3 - 06
3 - 11
4 - 99
4 - 04
4 - 09
5 - 97
5 - 02
5 - 07
6 - 95
6 - 00
6 - 05
6 - 10

السالسل الزمنية في بعد الفروق االولى لمستوياتها اللو اريتمية

Differenced LFDI
Differenced LGDP

6
.3

4
.2

2
.1

0
.0

-2
-.1

-4
-.2

-6
-.3

Differenced LLF
Differenced LALF

.08
.15

.06
.10

.04
.05

.02
.00

-.05

.00
-.10

-.02
-.15

.8

Differenced LUNR

.6

.4

.2

.0

-.2

-.4
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EViews  مخرجات برنامج: ) 5 ( ملقح رقم
 نتائج حساب االحصاءات الوصفية: اوال
Date: 03/27/13
Time: 12:19
Sample: 1995 2011
LALF

LFDI

LGDP

LLF

LUNR

8.354997
8.842898
10.11320
6.034557
1.263328
-0.513301
1.814658

4.650782
5.060286
10.26803
-1.203973
2.626812
-0.392966
2.530003

10.69472
10.97201
13.25208
8.077168
1.427305
-0.391234
2.024368

8.511241
9.068443
10.23056
6.264313
1.224005
-0.504772
1.775287

2.499970
2.517664
3.440418
1.449269
0.531086
-0.194955
2.372969

Jarque-Bera
Probability

10.45052
0.005379

3.494116
0.174286

6.517137
0.038443

10.70617
0.004734

2.317092
0.313942

Sum
Sum Sq. Dev.

852.2097
161.1957

465.0782
683.1142

1069.472
201.6826

868.1466
151.3170

254.9969
28.48733

Observations

102

100

100

102

102

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

 نتائج حساب معامالت االرتباط: ثاني ا
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 03/27/13 Time: 12:13
Sample: 1995 2011
Included observations: 98
Balanced sample (listwise missing value deletion)
Correlation
Probability
LFDI

LFDI
1.000000
-----

LGDP

LGDP

0.784858
0.0000

1.000000
-----

LK

0.668329
0.0000

0.862802
0.0000

1.000000
-----

LKN

0.688762
0.0000

0.877778
0.0000

0.998083
0.0000

1.000000
-----

LUN

-0.547723
0.0000

-0.670120
0.0000

-0.398070
0.0000

-0.449801
0.0000
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LK

LKN

LUN

1.000000
-----

 نتائج اختبار العالقة السببية: ثالثا
عند فجو زمنية واحد
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/27/13 Time: 12:15
Sample: 1995 2011
Lags: 1
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

LFDI does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LFDI

94

0.04598
12.4564

0.8307
0.0007

LGDP does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LGDP

94

0.00192
0.28501

0.9652
0.5947

LLF does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LLF

96

7.13173
0.03300

0.0089
0.8563

LUNR does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LUNR

96

6.26764
4.02576

0.0140
0.0477

LGDP does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LGDP

92

24.1707
2.35296

4.E-06
0.1286

LLF does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LLF

94

11.7480
1.09412

0.0009
0.2983

LUNR does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LUNR

94

2.53804
5.52559

0.1146
0.0209

LLF does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LLF

94

0.20858
1.41263

0.6490
0.2377

LUNR does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LUNR

94

0.98798
5.63760

0.3229
0.0197

LUNR does not Granger Cause LLF
LLF does not Granger Cause LUNR

96

0.01562
3.78841

0.9008
0.0546
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عند فجوتين زمنيتين
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/27/13 Time: 12:17
Sample: 1995 2011
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

LFDI does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LFDI

88

0.25921
2.39598

0.7723
0.0974

LGDP does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LGDP

88

1.53402
0.13951

0.2217
0.8700

LLF does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LLF

90

2.56446
0.42236

0.0829
0.6569

LUNR does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LUNR

90

6.98425
6.68727

0.0016
0.0020

LGDP does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LGDP

86

6.55260
1.67623

0.0023
0.1935

LLF does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LLF

88

1.94166
0.07914

0.1499
0.9240

LUNR does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LUNR

88

1.95181
4.20717

0.1485
0.0182

LLF does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LLF

88

0.98782
0.78091

0.3767
0.4613

LUNR does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LUNR

88

1.08965
5.26576

0.3411
0.0070

LUNR does not Granger Cause LLF
LLF does not Granger Cause LUNR

90

0.73655
1.63891

0.4818
0.2003
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عند ثالث فجوات زمنية
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/27/13 Time: 12:18
Sample: 1995 2011
Lags: 3
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

LFDI does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LFDI

82

0.71350
1.24032

0.5470
0.3011

LGDP does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LGDP

82

1.73889
0.42540

0.1663
0.7354

LLF does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LLF

84

2.87064
2.10188

0.0418
0.1069

LUNR does not Granger Cause LALF
LALF does not Granger Cause LUNR

84

3.60460
5.57703

0.0171
0.0016

LGDP does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LGDP

80

4.52924
0.82925

0.0057
0.4820

LLF does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LLF

82

1.39633
0.12366

0.2505
0.9459

LUNR does not Granger Cause LFDI
LFDI does not Granger Cause LUNR

82

0.79824
4.05165

0.4987
0.0100

LLF does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LLF

82

0.82307
2.26870

0.4852
0.0874

LUNR does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LUNR

82

0.97613
3.19463

0.4086
0.0283

LUNR does not Granger Cause LLF
LLF does not Granger Cause LUNR

84

1.71996
0.86529

0.1699
0.4629
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 نتائج تقدير النموذج ابول: رابعاا
Dependent Variable: LFDI
Method: Panel Least Squares
Date: 03/26/13 Time: 21:58
Sample (adjusted): 1997 2011
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (unbalanced) observations: 88
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LFDI(-1)
LFDI(-2)
LUNR(-1)
LUNR(-2)

1.298505
0.732902
0.196219
1.120666
-1.410253

0.902151
0.095942
0.097640
0.896232
0.844710

1.439344
7.639044
2.009619
1.250420
-1.669512

0.1538
0.0000
0.0477
0.2147
0.0988

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.828690
0.820434
1.136229
107.1543
-133.5317
100.3754
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

4.803040
2.681352
3.148447
3.289204
3.205154
2.053104

 نتائج تقدير النموذج الثاني: خامس ا
Dependent Variable: LUNR
Method: Panel Least Squares
Date: 03/26/13 Time: 21:33
Sample (adjusted): 1997 2011
Periods included: 15
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 90
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LUNR(-1)
LFDI(-1)
LFDI(-2)
LUNR(-2)

0.335914
0.765486
-0.025647
0.008612
0.126802

0.106441
0.105639
0.011317
0.011445
0.099506

3.155876
7.246211
-2.266249
0.752410
1.274315

0.0022
0.0000
0.0260
0.4539
0.2060

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.935452
0.932414
0.134128
1.529170
55.67433
307.9608
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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2.483046
0.515930
-1.126096
-0.987218
-1.070092
1.905366

