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 الفصل الثاين

 االستثمار األجنيب املباشر

 مقدمة:

االستثمار األجنيب يف تطوير االقتصاد الوطين يف معظم الدول النامية إال يف فرتة الثمانينات، هذه مل يربز الوعي بدور   
الفرتة اليت توفرت فيها ظروف املناخ االستثماري الذي يشجع االستثمارات األجنبية، ومن بني العوامل األساسية اليت 

ض البنكية جتاه البلدان النامية، هذا من جهة، ومن جهة شجعت على توفري هذا املناخ هي أزمة املديونية، ونقص القرو 
اثنية هو اعرتاف هذه البلدان النامية ابلدور املتزايد لالستثمار األجنيب وإجيابياته فيما يتعلق بتحويل ونقل التكنولوجيا 

 وحتسني التسيري وتطوير املنافسة.
تحفيز النمو االقتصادي إبجياد بيئة استثمارية متكاملة واهتمت اململكة العربية السعودية يف إطار سعيها الدائم ل  

جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة. وتعد اململكة مبا متتلكه من مقومات اقتصادية واستقرار سياسي بيئة استثمارية 
االستفادة واعدة. لذا ركزت اململكة على وضع التشريعات واللوائح اليت تضمن للمستثمر االجنيب سهولة االستثمار و 

 من هذه امليزات التنافسية للملكة. ويف هذه السياق يتناول الفصل عرضاً حتليلياً ملفهوم االستثمار بنوعيه األجنيب.
 

 Foreign Direct Investmentمفهوم االستثمار األجنيب املباشر 
باشر أبنه االستثمار يف عرف صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية االستثمار األجنيب امل 

 1مشروعات داخل بلد ما، يسيطر عليه القائمون يف بلد آخر مامل تنفق على أسهم وسندات وأصول اثبتة.

كما عرف احتاد القانون الدويل االستثمار األجنيب أبنه: حتركات رؤوس األموال من البلد املستثمر حنو البلد املستفيد   
 2ية مشروع إلنتاج السلع واخلدمات.بقصد إنشاء أو تنم

يعّرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه  UNCTADوكما ورد يف منشورات األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
توظيفات أجنبية يف موجودات رأمسالية اثبتة يف دول معينة، وإن االستثمار األجنيب املباشر ينطوي على عالقات طويلة 

 من أو األجنبية، الدولة من العليا والرقابة املستثمر يف دولة أخرى يكون له احلق يف إدارة موجوداته، األمد تعكس منفعة
 3"أم مؤسسة "شركة أم فرداً  املستثمر كان أاي اإلقامة دولة
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األجنيب املباشر على أنه نشاط حيدث عندما ميتلك ( فقد عرفت االستثمار OMCأما منظمة التجارة العاملية ) 
  4مستثمر مقيم يف بلد ما )البلد األم( أصواًل إنتاجية يف بلد آخر )البلد املضيف( بقصد إدارهتا.

 دائمة عالقات اقتصادية بناء ألغراض االستثمار أنه على OCDE والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفته كما   
  5.إداراي فعال أتثري ارسةمم إبمكانية تسمح
 نقل يرافقه أصول إنتاجية يف األجل طويل حقيقي استثمار هو املباشر األجنيب االستثمار أن أعاله التعاريف من يتضح
 آخر بلد يف املقام املشروع على من التأثري مهمة درجة ميارس األجنيب املستثمر أن ضمناً  ويعين مادية وغري مادية أصول

 .األم بلده غري
 

 أمهية االستثمار األجنيب املباشر 
 6:التالية النقاط يف املباشر األجنيب االستثمار أمهية تلخيص ميكن

املتوسط  الدخل ذات خاصة النامية الدول لبعض اخلارجي التمويل مصادر من مصدر هو املباشر األجنيب االستثمار -
ومنو  احمللية املوارد استخدام وزايدة واإلدارية التنظيمية واملهارات احلديثة التقنية على الدول هذه حصول خالل من وذلك
 .املضيفة الدول يف للمواطنني العمالة وفرص الناتج

 حمل حتل اليت أو للتصدير املوجهة اإلنتاجية القطاعات يف لدخوله وذلك اهليكلي التكييف عمليات يف يساعد -
 .اخلارجية ديوهنا سداد على قدرهتا وابلتايل مدفوعاهتا موازين دعم على يعمل بذلك فهو الواردات،

االقتصادية  اجلدوى تبني معمقة دراسات بعد إال املضيفة الدول يف قواعده برتسيخ املباشر األجنيب االستثمار يقوم ال -
 .فيه يستثمر الذي املشروع لسالمة والفنية

 من حقيقية موارد حتويل شكل اختاذه خالل من وذلك احلقيقي معناه يف متويال املباشر األجنيب االستثمار يعترب -
 .االستثمار إلقامة الالزمة واآلالت املعدات يف اخلارج واملتمثلة

 البلد يف التصنيع حركة تدفع اليت االقتصادية الوفورات من العديد خلق يف املباشرة األجنبية االستثمارات تساهم -
 .هلا الالزمة املرافق كل أو بعض إبنشاء اجلديدة شروعاتامل قيام خالل من املضيف وذلك

 مشاريع وإنشاء املتوفرة غري اإلنتاج وعناصر مستلزمات بعض توفري على املباشرة األجنبية االستثمارات تعمل -
 واألساليب اآلالت على الوطنية العاملة األيدي لتدريب معاهد كإنشاء احمللي العامل مبستوى الرقي على مساعدة تعمل

 .اجلديدة املتطورة
للمستثمرين  حماكاهتم طريق عن اإلنتاجية أساليبهم تطوير على الوطنيني املنتجني املباشرة األجنبية االستثمارات حتفز -

 .احمللية املنتجات أمام اخلارج يف جديدة أسواق فتح يف إسهامها عن فضال األجانب
 .النامية البلدان منها تشكو اليت الوطنية اخلربات استنزاف عمليات إيقاف يف الفضل األجنبية لالستثمارات -
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 املتقدمة الدول مع تتنافس بل فقط النامية الدول يف ينحصر ال املباشر األجنيب االستثمار جلب وراء السعي أن كما -
 .الوطنية اقتصادايهتا ضمن وتشجيعه جلبه يف عملية

 
 املباشر: األجنيب االستثمار حمددات

التدفقات  من النوع هذا لتقبل املضيفة الدولة استعداد مبدى دائما مرتبطا يكون املباشر األجنيب االستثمار تدفق إن 
 العوامل حصر املباشر، وميكن األجنيب االستثمار جذب على التأثري يف كبريا دورا املكانية للمزااي يكون هنا ومن املالية
 املستثمرين تستقطب ووجهة حمطة لكي تصبح توفرها، أن لالستثمارات املستقبلة أي املضيفة، الدولة تستطيع اليت

 املباشر: األجنيب االستثمار جلذب األساسية يلي احملددات وفيما األجانب.
توفر االستقرار السياسي: ميثل توفر االستقرار السياسي شرطا أساسيا وضروراي، هبدف ضمان ديناميكية سريعة  -1

رة النسياب االستثمارات األجنبية، إذ حيفز االستقرار السياسي املستثمر األجنيب ويقلل من خماوفه ويفتح له ومستم
 7آفاقا رحبة أمام صناعة األرابح. ومن بني أهم العوامل املؤثرة على املناخ السياسي ميكن ذكر ما يلي:

 ديكتاتوراي. أو دميقراطيا نظاما كونه حيث من املتبع السياسي النمط -
 .األجنبية الشراكة جتاه احمللية السياسية األحزاب وموقف رأي -
 االقتصادية التنمية عملية يف واملسامهة األجنبية الشركات مع التعامل حيث من السياسي الوعي درجة -

 .واالجتماعية
 واحدة، لعملة وجهان فهما والسياسي االقتصادي االستقرار بني الفصل الصعب من : االقتصادي االستقرار -2

الفرص املالئمة لنجاح  توفري هبدف الكلية، التوازانت من مجلة حتقيق يف االقتصادي االستقرار يتمثل حيث
بدرجة وضوح السياسات االقتصادية املنتهجة يف القطر املضيف، االستثمار، كما يرتبط االستقرار االقتصادي 

وطبيعة السياسة النقدية ومدى كفاءة اجلهاز املصريف واملايل، والضماانت املرتبطة إبمكانية حتويل األرابح 
 واستغالهلا، وكذلك استقالل التعريفة اجلمركية واعتداهلا يف ظل معدالت تضخم مقبولة، إذ يشكل التضخم عامال

 8.حامسا يف تشويه احلقائق االقتصادية أي تثبيط عملية التنمية بشكل عام
 :يلي فيما تتمثل أهم احملددات االقتصادية ومن

 ويف الصرف أسعار تقلبات مع عكسية فعل بردود تتفاعل اجلنسيات متعددة الشركات إن :الصرف سعر -أ
 تواجد حمددات ختص وهي 1985 سنة هبا  قام دراسة يف أوضح Cushmanأن  جند الصدد هذا

 عندما أو العملة يف ختفيض حدوث بعد الدول إىل تنجذب األخرية هذه وأن اجلنسيات متعددة الشركات
 املستقبلية التوقعات احلسبان يف أتخذ التابعة أن الشركات أوضح كما املضيفة، الدول يف تضخما تتوقع

 إىل تؤدي الصرف أسعار تقلبات أن راجع إىل وهذا االستثمارية التدفقات حتديد أجل من الصرف ألسعار
  .األخرى البدائل مع خمتلف مقارنة املضيفة الدول يف االستثمارية للعوائد النسبية الرحبية يف سريعة تغريات
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 هذه مثل أن إذ االستثماري املناخ على سليب أتثري هلا يكون الصرف ألسعار املفاجئة التقلبات أن كما
 املتجه املباشر األجنيب لالستثمار ميكن فإنه ذلك إىل ابإلضافة دراسات، أية عمل العسري جتعل من التقلبات

 9.الصرف معدل يف للتغريات نتيجة يتأثر أن التصدير حنو
 إىل تسعى اليت اجلنسيات متعددة للشركات أساسيا حمددا اإلمجايل احمللي الناتج يعترب :اإلمجايل احمللي الناتج  -ب

 جند اإلطار هذا ويف املضيفة، الدول أسواق من نصيبها زايدة أو اجلديدة إىل األسواق النفاذ أو النمو حتقيق
 تلك خاصة واألجنبية احمللية املؤسسات من لكثري جدا مالئمة كبري تكون حملي بناتج تتميز اليت الدول أن

 تتم املضيفة الدول أسواق إىل لتقدميها الوحيدة الطريقة ذلك ألن لالجتار، قابلة الغري اخلدمات يف تعمل اليت
 اإلمجايل احمللي الناتج حجم كرب فإن إىل ذلك ابإلضافة الدول، تلك هبا يف خاصة فروع إقامة خالل من

 10حتقيق اقتصادايت احلجم. على لالجتار القابلة املنتجات يف تعمل اليت املؤسسات يساعد
 التأثري وابلتايل األرابح وحجم التسعري سياسات على مباشرا أتثريا التضخم ملعدالت إن :التضخم معدل -ت

 متعددة الشركات طرف من كبرية أمهية تويل اليت اإلنتاج تكاليف تؤثر على كما املال، رأس حركة على
 يكون اهن ومن املضيفة، الدول يف التضخم الرتفاع معدالت نتيجة السوق رحبية أتثر جند كما اجلنسيات
 وإذا سنواي % 10 جياوز ما للتضخم ابملعدالت العالية ويقصد سعري استقرار إىل حباجة األجنيب املستثمر
 التضخم أن ذلك على األجنبية ونضيف أو الوطنية لالستثمارات سواء اخلطر منطقة تكون ذلك حدث
 من االستثمارات وينفرون األجل قصرية األنشطة إىل املستثمرون يتجه حيث االستثماري، النمط يشّوه
 .األجل طويلة

 معدالت بني سليب ارتباط هناك أن اتضح انمية، دولة 54 مشلت دراسة خالل ومن هذا اجملال ويف 
 كمؤشر يعترب التضخم معدالت يف االرتفاع أن إىل راجع وهذا املباشر األجنيب العالية واالستثمار التضخم

 11.مرغوبة غري سياسات توقع شكل على للمستثمرين خماطر احتمال وابلتايل الوطين االقتصاد ضعف عن
 السوق قوة إىل االقتصادي النشاط إدارة ترك على االقتصادي اإلصالح مفهوم يقوم :االقتصادي اإلصالح  -ث

 أن جند اإلطار هذا ويف متع،ا كموارد التخصصية الكفاءة حتسني يكفل مبا التدخل احلكومي نطاق وتقليل
 يف لالستثمار اجلنسيات متعددة الشركات حوافز أضعفت قد الدول من يف كثري االقتصادي اإلصالح برامج
 مع الواردات على اجلمركية الضريبة ارتفاع حالة ففي القيود احلمائية، ختفيض إىل راجع وهذا الدول تلك
 ومحاية مجركية ختفيضات اجلنسيات متعددة مبنح الشركات املضيفة الدولة قيام أن جند كمية حصص فرض

 .املباشر األجنيب جذاب الستثمار يف املضيفة الدولة جناح إىل يؤدي قد الواردات من حقيقية
 أن ذلك املباشر األجنيب االستثمار جذب يف كبريا دورا االقتصادي لإلصالح يكون قد املقابل ويف

 السوق إىل املتجه اجلنسيات متعددة الشركات استثمار معدالت على فقط تؤثر الضريبة اجلمركية مستوايت
 12.العاملي
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اإلطار التشريعي والتنظيمي: إن عملية تفعيل االستثمارات إمجاال تستلزم هتيئة األطر القضائية واألنظمة التشريعية  -3
يوجب التزام  اليت متنح املستثمر حرية التملك للمشاريع، وعادة ما يستدعي حتقيق هذا املسعى وقتا طويال، مما

سياسي حقيقي من قبل الدولة قصد إقرار هذه القوانني يف زمن يعد قياسي وضمان أقل قدر من املعوقات 
 13االستثمارية، ويشمل اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار ما يلي:

 والشفافية. واالستقرار ابلوضوح يتصف لالستثمار موحد قانون وجود -4
 .الرمسية اجلهات مع والتعامل االستثمار ترخيص على احلصول إجراءات سهولة -5
 املستثمر بني الناشئة املنازعات وحل والتعاقدات، القوانني تنفيذ على ابلقدرة يتمتع مستقل، قضائي نظام وجود -6

 .املطلوبة والنزاهة العالية ابلكفاءة املضيفة والدولة
 فرص من الطمأنينة وتزيد بدهلا وتزرع املخاطر أنواع كل من خماوفه وتبدد املستثمر تقي كافية ضماانت وجود -7

 :اجملال هذا يف املستثمر هلا أن يتعرض املمكن من اليت املخاطر وتشمل اجملزية، االستثمارية العوائد على حصوله
 دخوال املال رأس حركية وحرية اخلارج إىل األرابح حرية حتويل سلب امللكية نزع احلراسة، فرض املصادرة، التأمني،

 .اخل.....الفكرية امللكية حقوق نظام محاية وجود أمهية إىل ابإلضافة وخروجا،
 

 املباشرة األجنبية االستثمارات اثنياً: أشكال
 :النحو التايل على تقسيمها يتم حبيث معايري، عدة حبسب املباشرة، األجنبية االستثمارات أشكال تعددت

 14له املستقبلة والدول األجنيب املباشر لالستثمار املصدرة الدول منظور من املباشرة األجنبية االستثمارات أشكال -1
 نظر وجهة من أو نظر املستثمرين وجهة من سواء املباشر، األجنبية االستثمارات ألشكال التصنيفات من العديد هناك
 .لالستثمارات املتلقية الدول

 لالستثمار الدول املصدرة نظر وجهة املستثمرون(: من (املباشر األجنيب املصدرة لالستثمار الدول نظر وجهة- أ
 :هي أنواع، ثالثة إىل املباشر األجنيب االستثمار تصنيف ميكن املباشر، األجنيب
 إنتاج بغرض املتلقية الدول يف االستثماري التوسع إىل االستثمار من النوع هذا يهدف :األفقي االستثمار •

 حملياً. املنتجة للسلع مشاهبة سلع أو نفسها السلع
  العمودي )االستثمار األولية املواد استغالل إىل يهدف الذي االستثمار هو :العمودي االستثمار •

 العمودي )االستثمار التوزيع قنوات أو التملك خالل من املستهلكني من أكثر االقرتاب إىل أو اخللفي(،
 األمامي(.
 آنفاً. إليهما املشار النوعني يشمل الذي هو :املختلط االستثمار

 املباشر، األجنيب املتلقية لالستثمار الدول نظر وجهة من :املباشر األجنيب لالستثمار املستقبلة الدول نظر وجهة- ب
 :وهي حبسب اهلدف، رئيسية، أشكال ثالثة إىل املباشر األجنيب االستثمار تقسيم ميكن
 الواردات. إحالل إىل اهلادفة االستثمارات •
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 الصادرات. زايدة إىل اهلادفة االستثمارات •
 حكومية. مببادرة املباشرة األجنبية االستثمارات •

 )الوجهة( االجتاه حبسب املباشرة، األجنبية االستثمارات أشكال- 2
 :يلي ما نذكرمها يف وخارجية، اخليةد املباشرة، األجنبية االستثمارات أشكال من منيز هنا بني نوعني رئيسيني

 
 األجنيب الرأمسال االستثمارات أن من النوع هذا يعين (Inward FDI):الداخلية املباشرة األجنبية االستثمارات- أ 

 الدعم، وسياسات الضرائب، طريق خفض عن االستثمارات من األنواع هذه تشجع وجيري حملية، موارد يف مستثمر
 ونوعية كمية يف سلباً  تؤثر اليت املعوقات من وهناك الكثري .والقانونية اإلدارية العوائق وإزالة املخفضة، الفوائد وأسعار

 .الشركات أداء على والتمايز املفروض امللكية، وقوانني كحدود االستثمارات، هذه
 البلد، أجنبية خارج استثمارات أحياانً  تسمى (Outward FDI):اخلارجية املباشرة األجنبية االستثمارات- ب

 التأمني توفري طريق عن من االستثمارات النوع هذا احلكومات وتشجع .البلد خارج املستثمرة احمللية األموال رؤوس وهي
 على احملفزة وغري احملفزة الضرائب :من االستثمارات النوع هذا يف اليت حتدد األمور ومن املخاطر، على للمستثمرين

 .15احمللية الداخلية والتجارة الصناعات إىل والدعم املقدم بلدها، خارج تستثمر اليت الشركات أرابح
 اهلدف حبسب املباشرة األجنبية االستثمارات أشكال- 3
 أجنيب، واآلخر وطين أحدمها :طرفني بني األجل طويل اتفاق هو (Joint Venture):املشرتك  االستثمار- أ

 وتكون املشروع، إدارة ابملشاركة يف احلق طرف لكل ويكون .املضيف الطرف دولة داخل يإنتاج نشاط ملمارسة
 .العمل أو واملعرفة، اخلربة أو التكنولوجيا، وإما بتقدمي كله، الرأمسال أو املشروع الرأمسال يف حصة بتقدمي إما املشاركة

 إىل يؤدي الذي األمر قائمة، وطنية شركة يف حصة بشراء املستثمرين األجانب أحد قيام خالل من املشاركة تكون وقد
 .16استثمار مشرتك شركة إىل الشركة هذه حتويل

احمللي بنسب متفاوتة، تتحدد وفقا التفاق الشركاء، وحسب ويكون االستثمار املشرتك بني املستثمر االجنيب واملستثمر 
القوانني املنظمة لتملك االجانب، حيث تنص قوانني كثري من الدول اليت يقام فيها املشروع املشرتك على أن ان ال 

من % من رأس مال املشروع، وذلك تفاداي للهيمنة األجنبية على جانب مهم 49تتجاوز نسبة املستثمر االجنيب عن 
 .17مشروعات االقتصاد احمللي، وحىت أتخذ القرارات يف اعتبارها املصاحل احليوية واهلامة القتصاد املضيف

 دولة يف تتم تسويقية أو إنتاجية عمليات على ينطوي االستثمار من النوع هذا أن (Terpstra)ويرى تريبسرتا  
 دون من اإلنتاجية لعمليةاأو  املشروع إدارة يفًا كافياً حق متارس دولية شركة فيها االستثمار أطراف أحد ويكون أجنبية،
 .18عليه الكاملة السيطرة

 االستثمار مشروعات متثل (Wholly-Owned FDI):األجنيب  للمستثمر ابلكامل اململوكة االستثمارات- ب
 األجنبية تفضيالً لدى الشركات املتعددة اجلنسيات. االستثمارات أنواع أكثر األجنيب للمستثمر اململوكة

                                                           
،  70-٦9تطور االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية ، المجلة العربية ، بحوث اقتاصدية عربية ، العددان لوعيل، بالل،  15

 129ص م2015
نقالً عن: أمينة ذكي شبانة، دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في صر في ظل علي عبد العال نشأت،  1٦
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 فروعها اجلنسيات بتملك املتعددة للشركات الفرصة منح إىل األخرية اآلونة يف النامية الدول اجتهت وقد .اجلنسيات
 ترتدد يف كانت أن بعد النشاط، وذلك جماالت من الكثري يف األجنبية االستثمارات من املزيد جلذب متلكًا كاماًل،

 .19االقتصادية التبعية من خوفاً  بذلك، التصريح ترفض بل األمر،
 فرعية شركات تقوم إبنشاء األم األجنبية الشركات كون االستثمار، من النوع هذا األجنبية الشركات من الكثري وتفضل
 تتعلق واضحة ألسباب هذه الشركات مثل قبول يف كثرياً  النامية الدول ترتدد بينما كاملة، عليها وتسيطر ،كلياً  متلكها
 .20األم الدول األجنبية يف أزمة حدوث عن النامجة السلبية واآلاثر االقتصادية، ابلتبعية

 األجنيب الطرف بني اتفاقية شكل النوع هذا أيخذ (Assembly Operations):التجميع  مشروعات- ج
منتجاً  لتصبح ممعني لتجميعها منتج مبكوانت الثاين الطرف بتزويد األول الطرف قيام مبوجبها يتم الوطين، والطرف

 واخلاصة ابلتصميم الالزمة املعرفة اخلربة أو النامية الدول معظم يف األجنيب الطرف يقدم األحوال، غالب ويف . هنائياً 
 يتفق مادي عائد ابلمق يف الرأمسالية، والصيانة، والتجهيزات التخزين وطرق العمليات، وتدفق للمصنع، الداخلي

 .21عليه
 إقامة تشجيع إىل االستثمارات من النوع هذا يهدف (Free Zones):احلرة  املناطق يف األجنبية االستثمارات- د

 إىل يؤدي الذي األمر من الواردات، وخيفض ابلعمالت االجنبية، التصدير يدر ارابحاً  ألن تصديرية، صناعات مناطق
 اإلدارية اإلطارات وتطوير احلديثة، ونقل التكنولوجيا حملية، عمل فرص خلق إىل ابإلضافة الدخل، يف ملموسة زايدة

 تتعلق كثرية صعوابت هناك فأحياانً  ابملشروع، حتيط اليت على الشروط املشروعات هذه جناح ويعتمد .احمللية والفنية
 مستوردة، وسيطة أو أولية مواد من عالية نسبة فيها بضائع استرياد الدول من ترفض كثري حيث املنتج، هوية بتحديد

 من النوع هذا حتت تدخل كبرية سياسية عوامل أيضاً  وهناك املشروعات، هذه إىل فشل يؤدي الذي األمر
 .22االستثمار

 

  23وينقسم االستثمار االجنيب املباشر وفقا للدوافع اىل عدة اشكال من امهها: -4

وتنقسم الدوافع اليت حتفز الشركات االجنيب على تنفذي االستثمارات االجنبية املباشرة يف ادول االخرى اىل ثالثة 
 فئات:

فوائد يف مكان آخر، من امثلة البحث عن املوارد: هي االستثمارات اليت تسعى الستخراج موارد هبدف حتقيق -1
 ذلك االستثمار يف استخراج معادن طبيعية من بلد ما واستخدمها مدخالت انتاج يف بلد اخر.

البحث عن الكفاءة: واملقصود فيها هي االستثمارات اليت تبحث عن انتاج السلع واخلدمات بتكلفة اقل، هبدف -2
 ار يف تكرير البرتول وصناعة البرتوكيماوايت.بيعها يف االسواق العاملية، من امثلة ذلك االستثم
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البحث عن االسواق: هي االستثمارات اليت تسعى اىل حتقيق فوائد يف االسواق احمللية. ومن امثلة ذلك صناعة -3
 24الصيدالنية اليت تنتج يف بلد ما وتسوق يف سوقها احمللي.

 

 :Foreign Portfolio Investment اثنيــا: االســتثمار األجنيب غيــر املباشر

ويتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار بقيـــام املؤسســـات او االفــــراد بشــــراء االصــــول املاليــــة  (FPi) ويشـــار اليـــه بـــالرمز 
ويتمثــل بــاألوراق املاليــة كاألســهم والســندات ،  التــــي تنــــتج عوائــــد معينــــة فــــي فتــــرة زمنيــــة حمــدده ،وأبقــل خطــر ممكــن

ـلون احلاضــــر والعائــد فـــي هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار هـــو مقابـــل ما يطلق عليـــه ابلتفصـــيل الزمنـــي ، فــــاألفراد يفضـــ
اجلهــود للتقليــل مــن احتمــاالت التعــرض للمخــاطر ، كمــا ان  علــــى املســــتقبل ، حيــــث يبــــذل املســــتثمرون كــــل

 ات بقصـــــــــد املضـــــــــاربةاملســتثمر هنــا عــادة حيــــدد الــــزمن الــــذي ســــيحتفظ فيــــه ابلورقــــة املاليــــة ســــواء االســــهم والســــند
(Speculative)  ًالسعر ، او احلصول على ارابح تدرها كل من االسهم  واالســـــــــتفادة مـــــــــن فـــــــــرق احيانـــــــــا

 25%( من رأس مال املشروع .15من االستثمار يشكل رأس املال االجنيب اقل من ) والسندات ،ويف هذا النوع

نواع خمتلفة من األوراق املالية سواء كانت حقوق ويتعلق االستثمار األجنيب غري املباشر بقيام املستثمر ابلتعامل يف أ   
وقد يقوم املستثمر بنفسه ابلعملية االستثمارية وذلك ابلتعامل من خالل  ملكية )أسهم( أو حقوق دين )سندات(

بيوت السمسرة أو قد يقوم ابلتعامل على تلك األدوات من خالل مؤسسات مالية متخصصة مثل صناديق االستثمار 
 26الواثئق اليت تصدرها. عن طريق شراء

 

 

 

 27:املباشر األجنيب االستثمار نظرايت

 :احلديثة التقليدية والنظرية النظرية أمهها من ولكن املباشر األجنيب االستثمار حول النظرايت بعض هنالك
 

 :التقليدية النظرية
 معظمها يف تعود هذه املنافع أن غري املنافع من كثرير  على تنطوي املباشرة األجنبية االستثمارات أن النظرية هذه تفرتض

 :فيما يلي تلخيصها ميكن اليت املربرات من عددر  إىل وتستند املستثمرة، الشركات إىل

                                                           
 م(2006هـ )1427-1426الهيئة العامة لالستثمار للعام -تقرير أداء االستثمار والتنافسية 24
، 1981محمد صالح جابر) االستثمار باالسهم والسندات وتحليل االوراق المالية( ، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، العراق  25

 .30-28ص
 .17٦، ص 2005نوفمبر  سلوى محمد مرسي، اولويات االستثمار الصناعي في مصر، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2٦
 .2٦الزهراني، بندر ، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، ص  27



 الدولة يف إعادة استثمارها من بدالً  دولتها إىل أرابحها من األكرب القدر حتويل إىل املستثمرة الشركات ميل .1
 .املضيفة

 هذا بقبول تسمح معها ال بدرجة جداً  صغري املضيفة الدولة إىل املتدفقة األجنبية األموال رؤوس حجم أن .2
 .االستثمارات من النوع

 يف االقتصادية واالجتماعية التنموية املتطلبات مع مستوايهتا تتوائم ال تقنيه بنقل تقوم املستثمرة الشركات أن .3
 .املضيفة الدولة

 والثقايف واستقالهلا السياسي املضيفة الدولة سيادة على مباشر بشكل املستثمرة الشركات بعض وجود يؤثر .4
 .واالقتصادي

 
 :احلديثة النظرية

 عالقة املضيف( تربطهما املستثمرة، والبلد )الشركة االستثمار طريف أن مفاده أساسي افرتاض على مبنية النظرية هذه
 اليت العوائد حجم أن إالّ  هو، حيددها اليت لتحقيق األهداف اآلخر من ويستفيد يعتمد فكالمها املشرتكة، املصلحة
 اخلاصة الطرفني من طرف كل وممارسات واسرتاتيجيات سياسات على حد كبري إىل يتوقف طرف كل عليها يتحصل

  .ابالستثمار
 :اآليت حتقيق تساعد على املضيفة الدول يف املباشرة األجنبية االستثمارات أن النظرية هذه أصحاب ويرى

 .الدول املضيفة يف واملتوافرة املتاحة احمللية والبشرية املالية املوارد من واالستفادة األمثل االستغالل .1
 وجود يف يساهم مما الدول املعنية داخل واخلدمات اإلنتاج قطاعات بني اقتصادية عالقات إنشاء يف املسامهة .2

 .اقتصادي تكامل
 .األخرى الدول مع االقتصادية العالقات تنمي للتصدير أسواق إجياد .3
 .األجنبية األموال رؤوس تدفق .4
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 29اثلثاً: أتثري االستثمار األجنيب يف االستثمار احمللي:

حتدد األدبيات االقتصادية بعض القنوات اليت قد يؤثر فيها االستثمار األجنيب املباشر يف البلد املضيف على نظرية  
 Crowding -in» الوطين اخلاص. بعض هذه التأثريات اجيابية تؤدي إىل زايدة معدل االستثمار الوطين اخلاص

Effects» .وبعضها سالبه تؤدي إىل اخنفاض االستثمار الوطين 

                                                           
28 Paul Streeten. "New Approaches to Private Investment in less Developed Countries".ed. 

International Investment.1972. 
29 Corporations in the World Development, Trends and Prospects United UNCTAD :Transational 

Nations, New York, 1988, p76 



أما التأثريات االجيابية فقد أتيت عن طريق خلق فرص استثمارية وطنية يف الصناعات التكميلية من خالل قيام املنشآت  
، أو قد أتيت عن طريق «يالتكامل األفقي والعمود»احمللية بتوزيع منتجات املستثمر األجنيب وامداده مبستلزمات اإلنتاج 

نقل وتوطني التكنولوجيا اليت تؤثر على مدى كفاءة املنشآت احمللية يف استخدام عناصر اإلنتاج الذي يساعدها على 
 . تقليل تكاليف اإلنتاج وتعظيم األرابح مما يشجع على دخول مستثمرين جدد إىل السوق

يف املقابل قد يؤثر االستثمار األجنيب املباشر على معدل االستثمار الوطين اخلاص عن طريق سعر صرف عملة البلد 
املضيف الذي حيدث يف حالة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبري مما يؤدي لزايدة يف سعر صرف العملة 

أيضُا تعتمد درجة  . يف تصدير منتجاهتا إىل األسواق العامليةوالذي يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنشآت احمللية 
أتثري هذه االستثمارات على الكيفية اليت يدخل فيها االستثمار فمثاًل األجنيب للبلد املضيف. مبا أن االستثمارات عن 

شركة أجنبية فأن طريق عمليات االندماج واالستحواذ هي عبارة عن نقل ملكية أصول شركة قائمة مسبقًا إىل فرد أو 
وكذلك مدى «. هذا طبعاً يف األجل القصري فقط»أتثري هذه االستثمارات سوف يكون أقل من أتسيس شركة جديدة 

درجة املنافسة يف السوق من حيث عدد املنشآت األخرى القائمة. كما أن درجة التأثري ختتلف يف حالة قيام املستثمر 
و سلعة منافسة للسلع احمللية املوجودة. ففي احلالة األوىل ال يوجد أي تـأثري األجنيب بتقدمي سلعة جديدة يف السوق أ

 سليب على املنشآت احمللية بل رمبا أتثري إجيايب عن طريق التكامل األفقي أو العمودي.

  30اثلثاً: أتثري االستثمار األجنيب يف سوق العمل

وق العمل يف إطار أتثريه على خلق فرص عمل جديدة، عادة ما يتم نقاش أتثري االستثمار األجنيب املباشر على س
أما أتثري االستثمار األجنيب املباشر على خلق فرص عمل جديدة يف  .وزايدة األجور، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعمالة

سوق العمل للبلد املضيف فهذا أمر غري مسلم به، بل قد يؤدي إىل زايدة معدل البطالة. فمن جهة تشري بعض 
ضيات إىل أن االستثمار األجنيب املباشر يقوم بدور هام يف احلد من مشكلة البطالة يف البلد املضيف من خالل الفر 

التوظيف املباشرة يف املنشآت األجنبية، ابإلضافة إىل طرق غري مباشرة من خالل زايدة فرص العمل يف الصناعات احمللية 
يعتمد بشكل كبري على طريقة إنشاء االستثمار االجنيب املباشر، فإذا كان  التكميلية األمامية واخللفية. ولكن هذا التأثري

أتسيساً، فهذا بدون شك سوف خيلق فرص عمل جديدة بينما يف حالة االندماج واالستحواذ، قد يؤدي هذا النوع من 
ة البطالة نظرا االستثمارات إىل زايدة معدلً  لسعي الشركة اجلديدة لالستغناء عن بعض العاملني بسبب التقني

املستخدمة أو استبدال العمالة احمللية أبخرى أجنبية. كذلك يعتمد هذا التأثري على فمثاًل القطاع الذي يعمل فيه 
املستثمر األجنيب املباشر. االستثمار األجنيب املباشر يف القطاع اخلدمي قد ال خيلق فرص عمل مثل القطاع الصناعي 

  «Labor Intensive Industry» .يدي العاملةالذي يعترب كثيف االستخدام لأل

يف املقابل هناك شبه أتفاق بني مجيع الدراسات أبن املستثمر األجنيب املباشر يدفع أجراً أكرب من نظريه الوطين ابإلضافة 
  31مما يرفع الكفاءة اإلنتاجية للعمال. إىل االهتمام املستمر ابلتطوير والتدريب الوظيفي
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 االجنيب املباشر يف اململكة العربية السعوديةواقع االستثمار 

      

 التغري يف هيكل االستثمار االجنيب املباشر يف اململكة العربية السعودية:

مع اجتاه السعودية إىل االعتماد على القطاع اخلاص ابعتباره القوة الدافعة لالقتصاد، وجزء حموري من اسرتاتيجية حتقيق 
كان عليها أن هتيئ مناخ األعمال لتحسني وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف االقتصاد، وفتح النمو السريع واملستدام،  

الباب أمام مشاركة االستثمار األجنيب املباشر، كأحد أولوايت خطط التنمية. غري أن االستثمار األجنيب املباشر كان 
ع األجنبية شريطة وجود شراكة مع م الذي أعطى أولوية للشركات السعودية، واملشاري1979خيضع لقانون عام 

، كما 32مستثمرين سعوديني، ابإلضافة إىل حظر االستثمار األجنيب املباشر يف عدد غري قليل من القطاعات واألنشطة
 منع إعطاء تراخيص ملزاولة النشاط للمستثمرين األجانب ما مل يؤد املشروع إىل نقل خربات تكنولوجية أجنبية.

مليداين اليت اجرهتا اهليئة العامة لالستثمار اىل حدوث تغري يف هيكل االستثمارات االجنبية يف وتشري بياانت املسح ا
م يف قطاع صناعة النفط 2000-1960اململكة خالل السنوات األخرية، فقد تركز االستثمار األجنيب خالل الفرتة من 

% من إمجايل االستثمارات األجنبية كما يف 92 والطاقة مث الصناعات التحويلية األخرى كما يف الشكل بنسبة تزيد عن
 (.1الشكل رقم )

 (1شكل رقم )

 
 م2005املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على التقرير السنوي ألداء االستثمارات 

 
م، 2000جديد لالستثمار، وهو قانون عام كل ذلك، دعا إىل ضرورة مراجعة القانون وإعادة تقييمه، وإدخال قانون 

 االقتصاد إىل (، وذلك هبدف تسهيل تدفق االستثمار املباشرSAGIAمع إنشاء اهليئة العامة لالستثمار األجنيب )

                                                           
32 Svitlana Khyeda, «The Foreign Direct Investment in the Middle East: Major Regulatory Restrictions 

», Insight Turkey, vol. 9, no. 2 (2007), pp. 73-104. 
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 املهمة التغريات من العديد إليه املشار قدم القانون وقد العاملية، التجارة منظمة لعضوية سابقة مهمة وكخطوة السعودي،
 :33التايل النحو على

خفض القيود على االستثمار األجنيب املباشر، مبا يف ذلك حظر االستثمار من قبل األجانب يف بعض القطاعات  -أ
اليت كانت خمصصة فقط للقطاع احلكومي أو للمستثمرين احملليني، مثل خدمات الطباعة والنشر، وخدمات 

ع الطاقة الكهربية، وخدمات النقل عرب خطوط األانبيب، االتصاالت السلكية والالسلكية، وتوليد ونقل وتوزي
واخلدمات التعليمية، وخدمات املستشفيات والصحة والتأمني، أضف إىل ذلك تقليص ما يسمى ابلقائمة السلبية 

 ومراجعتها وحتديثها من وقت إىل آخر، متهيد إللغائها يف هناية األمر.
 :من خالل االستثمار تراخيص ذلك يف مبا األجنبية، لالستثمارات التسهيالت من مزيد تقدمي-2
  .املختلفة لألنشطة رخصة من أكثر على ابحلصول األجانب للمستثمرين السماح •
  .املشروع من ابملئة 100 بتملك األجنبية للشركات السماح •
 حال للوقت احلد األقصى يزيد وأال واحدة، جهة مع ابلتعامل الرتاخيص على احلصول وإجراءات مدة خفض •

 يوم. 30 على األوراق اكتمال
 على واحلصول الصناعية، احلماية توفري مثل احمللية، املشاريع هبا تتمتع اليت نفسها املميزات حزمة على احلصول •

 .الصناعية التنمية صندوق من القروض
  .السعودية يف العاملني األجانب مجيع تواجه اليت الكفالة مشكلة حل •
  .الضرييب االزدواج جتّنب بشأن اتفاقيات أية من األجانب املستثمرين استفادة •
 العامل يف الضريبة لتلك الربح، صايف من ابملئة 20 البالغة الشركات على الدخل ضريبة لقانون الشركات إخضاع •

  34مستوى العامل. األقل اخلمس الدول بني من وتصنف
 فقد ازدهرت .النفط وإيرادات أسعار ارتفاع واستمرار السعودية، العربية يف االستثمار مناخ لتحسني ونتيجة

يالحظ خالل الفرتة االخرية عدم اقتصار التدفق على . و االستثمار قانون تطبيق منذ املباشرة األجنبية االستثمارات
ات االستثمارات االجنبية املباشرة ابتت الصناعة والطاقة كما كان معهوداً، ولكن حدثت تغيريات هيكلية هامة يف تدفق

تشمل قطاعات متنوعة. ولكن تظل االستثمارات يف قطاعات الطاقة والبرتول والغاز متثل النسبة االكرب يف تدفقات 
 االستثمارات االجنبية املباشرة .

لنحو التايل، تصدرهم ( تركز االستثمارات األجنبية الواردة للسعودية، يف قطاعات عدة على ا2ويالحظ من الشكل )
مليار دوالر، أي ما تعادل  46.769يف املائة، إبمجايل تكلفة تقديرية تبلغ  30.6قطاع املواد الكيميائية بنسبة متثل 

يف املائة،  25.2مليار رايل تقريبا، تاله قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي بنسبة متثل حنو  175.383قيمته حنو 
مليار رايل تقريبا. وكانت  144.798مليار دوالر، أي ما تعادل قيمته حنو  38.613ات تبلغ إبمجايل تكلفة للمشروع

أقل القطاعات جذاب لتلك االستثمارات األجنبية اجلديدة املباشر، هي قطاع البناء ومواد البناء واآلالت الصناعية 
مليار رايل، وبـ  5.59، أي ما يعادل حنو مليار دوالر 1.49واملعدات واخلدمات املالية وبتكلفة مشروعات بلغت حنو 

                                                           
33 ALMahmood, «Foreign Direct Investment in Saudi Arabia: Joint Venture Equity Shares and Source 

Country Characteristics.» 
34 «Middle East and North Africa Region Economic and Development Prospects: Job Creation in an Era 

of High Growth,» World Bank (2007.) 



مليار رايل  7.24مليار دوالر، أي ما يعادل حنو  1.93مليار رايل، وبـ  6.54مليار دوالر، أي ما يعادل حنو  1.74
 .تقريبا على التوايل

 (2شكل رقم )

 
 من ِقبل الباحث، اعتماًدا على املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتاملصدر: أُعّد 

 

لتشجيع االستثمار احمللي واالجنيب، مدعوما ابرتفاع اسعار وقد ادى اهتمام حكومة اململكة بتقدمي التسهيالت الالزمة 
م 2005نوفمرب  11النفط، وانضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية مبوجب قرار اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف 

إىل تزايد اإلقبال على  ( يف املنظمة وذلك الستيفائها مجيع الشروط املتعلقة ابلعضوية،149لتصبح اململكة العضو رقم )
االستثمار األجنيب يف اململكة، وازدايد التعاون االقتصادي بني اململكة وبقية دول املنظمة، ودخول استثمارات جديدة 
إىل اململكة، وتنوع مصادر الدخل، مما يفتح اجملال أمام املنافسة، ويؤدي إىل حتسني اخلدمات وتنوع اخليارات أمام 

 دي زايدة االستثمارات إىل النشاط االقتصادي ومن مث إىل النمو االقتصادي.املستهلك، وسوف تؤ 
ما  اململكة إىل الواردة حتليل االستثمارات دولة، ويبني 30ويبلغ عدد الدول اليت متلك استثمارات كبرية يف اململكة    

ر استثمارا يف السعودية من ( وابلتطرق إىل أكرب البلدان األكث3م كما يتضح يف الشكل )2015م وحىت 2003بني 
 38.48حيث إمجايل تكاليف املشاريع، فقد احتلت الوالايت املتحدة األمريكية، املرتبة األوىل وبقيمة تقديرية بلغت 

مليار دوالر، اثلثا، جاءت الياابن إبمجايل  20.20مليار دوالر، تالها، فرنسا إبمجايل تكاليف ملشروعاهتا بلغت حنو 
 13.48مليار دوالر، رابعا، اإلمارات العربية املتحدة إبمجايل تكاليف بلغت  15.91ا بلغت حنو تكاليف ملشروعاهت

، مث ابقي الدول من 35مليار دوالر 10.45مليار دوالر، مث خامسا الصني إبمجايل تكاليف ملشروعاهتا بلغت حنو 
ملكة، فقد كان وما يزال الرتكيز موجهًا حنو مناطق خمتلفة من العامل، وتعكس هذه الرتكيبة نوعية االستثمارات يف امل

االستثمارات ذات احملتوى التقين العايل ولذلك جند أن أغلب االستثمارات قد مت جذهبا من دول صناعية متقدمة، مثل 
 الوالايت املتحدة االمريكية والياابن.

                                                           
35 FDI Intelligence from The Financial Times 
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 (3الشكل )

 
 باحث، اعتماًدا على املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتاملصدر: أُعّد من ِقبل ال

 
 
 

 

 

 

 أتثري االستثمارات االجنبية يف االقتصاد السعودي:

تزايدت وترية التدفقات االستثمارية املباشرة الواردة للسعودية، سواء العربية أو األجنبية، اليت جذبتها البيئة االستثمارية 
ألف مشروع بتكلفة جتاوزت  1.1م، إىل 2015-2003السعودي، خالل الفرتة املمتدة من عام  احمللية لالقتصاد

ويوضح  .شركة أجنبية مستثمرة 800مليار رايل، عرب أكثر من  573.97مليار دوالر، أي ما يعادل قيمته حنو  153
 .( التدفقات الصادرة والواردة اىل اململكة العربية السعودية واالرصدة1اجلدول )

 (1اجلدول )
 المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية ) مليون دوالر(
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 UNCTADمم املتحدة للتجارة والتنمية املصدر : مؤمتر اال
، ومن ضمنها املناخ 2015العربية لعام ووفقا لبياانت وإحصاءات رمسية حديثة تناوهلا تقرير مناخ االستثمار يف الدول 

االستثماري السعودي، فقد تصدرت اإلمارات ابقي الدول املستثمرة يف السعودية من حيث خلق الوظائف املتوقع هلا بـ 
يف املائة تقريبا من إمجايل الوظائف اليت ستتيحها تلك املشاريع االستثمارية،   19وظيفة، متثل ما نسبته حنو  32140
يف املائة من إمجايل عدد املشاريع  17مشروع، متثل حنو  201ت ابملرتبة الثانية من حيث عدد املشاريع بـ كما حل
 .اجلديدة

يف املائة من إمجايل عدد  15.2شركة، متثل حنو  135وجاءت يف املرتبة الثانية، الوالايت املتحدة األمريكية، بعدد 
 .الشركات املستثمرة

جلديدة املباشرة إىل إجياد عدد كبري من الوظائف بتلك املشروعات، تقدر حبسب األوساط وقادت تلك االستثمارات ا
 .ألف وظيفة 169.2االقتصادية العاملية بـ 

االقتصادية املختلفة، ليتصدر القطاع وتوزعت الوظائف اليت استحدثها تلك املشروعات على عدد كبري من القطاعات 
يف املائة، من  15.1العقاري من بني القطاعات األخرى على أكرب عدد إبجياد الوظائف هبذا القطاع لتشكل حنو 

وظيفة، تاله قطاع املواد الكيميائية بعدد وظائف  25581إمجايل عدد الوظائف جلميع القطاعات، وبعدد بلغ حنو 
يف املائة، من إمجايل الوظائف اجلديدة. اثلثا، قطاع  10.6ظيفة، وبنسبة شكلت حنو ألف و  17.95بلغت حنو 

يف املائة من  8.9ألف وظيفة، وبنسبة تشكل حنو  15.02املعادن، حيث من املتوقع أن يوجد عدد وظائف تقدر بـ 
اع الفنادق والسياحة بعدد وظائف إمجايل الوظائف املتوقع إجيادها يف البيئة االستثمارية السعودية، فيما حل رابعا قط

يف املائة من إمجايل عدد الوظائف. يف حني، كانت أقل القطاعات  6.4وظيفة، وبنسبة تشكل حنو  10847يقدر بـ 
استحدااث إلجياد وظائف جديدة من بني القطاعات األخرى، من نصيب قطاعي اخلدمات املالية والبناء ومواد البناء، 

 .ألف وظيفة على التوايل 2.46لف وظيفة، وأ 2.05وبعدد يبلغ حنو 

واستحوذت أكرب عشرة قطاعات رئيسة على تلك االستثمارات العربية واألجنبية املباشرة، املتضمنة املواد الكيميائية، 
الفحم والنفط والغاز الطبيعي، املعادن، العقارات، الفنادق والسياحة، صناعة املعدات األساسية للسيارات، 

يف املائة من إمجايل  92.3اخلدمات املالية، اآلالت الصناعية واملعدات، والبناء ومواد البناء، ما نسبته حنو  البالستيك،
 .مليار رايل تقريبا 528.75مليار دوالر، أي ما تعادل قيمته حنو  141ابقي القطاعات األخرى، وبقيمة جتاوزت 



 11.73يف املائة، وبقيمة تقدر بـ  7.7ستحواذ بلغت يف حني توزعت ابقي املشروعات على قطاعات أخرى بنسبة ا
 .مليار دوالر

اضافة اىل ذلك فإن جذب االستثمارات االجنبية املميزة سوف ترافقه مزااي اضافية، تتمثل يف نقل التقنية وإدخال 
ية. كما تسهم االساليب االدارية احلديثة وحتسني تنافسية الشركات ومنشآت االعمال وغريها من الفوائد غري املاد

االستثمارات األجنبية برفع معدالت النمو االقتصادي وتنويع القاعدة االنتاجية لالقتصاد وتوفري املزيد من الفرص 
 الوظيفية يف السوق.

  



 واقع االستثمار احمللي )احلكومي واخلاص( يف اململكة العربية السعودية:

 Domestic Investmentماهية االستثمار احمللي -أ

االستثمار احمللي بتوظيف االموال يف خمتلف اجملالت والفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي بغض النظر عن يعرف 
نوع االداة املستخدمة. قياسًا على ذلك فإن األموال اليت تقوم مؤسسات أو أفراد بتوظيفها تعد من قبيل االستثمارات 

 36ثل العقارات، االوراق املالية، ذهب، عمالت اجنبية. اخلاحمللية، أايً كانت أداة االستثمار املستخدمة م

 وينقسم االستثمار احمللي من حيث اجلهة املنفذة اىل قسمني:

  Puplic Investmentاالستثمار العام -1أ/

يقصد ابالستثمار العام )احلكومي( هو ما تنفقه الدولة على شراء سلع استثمارية تلزم إلقامة املشروعات العامة 
 37هدف زايدة التكوين الرأمسايل يف اجملتمع.وتست

ويهدف االستثمار العام اىل حتقيق العديد من االهداف االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتطوير اخلدمات، واالجتاه 
 اىل اجملالت اليت ال يستطيع االستثمار اخلاص الوصول هلا.

 Private Domestic Investmentاالستثمار اخلاص احمللي -2أ/

هو اإلضافة للطاقة االنتاجية للمجتمع اليت تقوم هبا وحدة تنظيمية وطنية خاصة، وذلك هبدف حتقيق الربح أساساً 
 خالل فرتة زمنية معينة.

ويعد االستثمار اخلاص املمول الرئيس لالقتصاد يف دول العامل املتقدم ويف الدول اليت تطبق نظام االقتصاد احلر، وهذا 
الدول النامية حيث تعد الدولة ممثلة يف االستثمار العام هي احملرك الرئيس لالقتصاد، وأييت عكس ما حيدث يف 

 38االستثمار اخلاص يف مرحلة اتلية.

 39واقع االستثمار احمللي يف اململكة العربية السعودية: -ب

بدأ االهتمام ابالستثمار يف اململكة مع خطة التنمية الثانية للمملكة حيث ركزت كل من خطة التنمية اخلمسية 
هـ( على تنويع القاعدة االقتصادية يف 1405-1400هـ( وخطة التنمية اخلمسية الثالثة )1400-1395الثانية )

لى دعم القطاع اخلاص لالستثمار يف اجملاالت اململكة ودعم االستثمار يف القطاع الصناعي. كما مت الرتكيز ع
الصناعية واالنتاجية من خالل تقدمي املساعدات واحلوافز املختلفة، وتعظيم االستثمارات يف التجهيزات االساسية 

 خاصة ما يرتبط منها ابلقطاعات الصناعية والتعدينية.

                                                           
 ٦3والتوزيع، ص م. ادارة االستثمارات ، مؤسسة الوراق للنشر1999مطر، محمد  3٦
 14. مقدمة في اقتصاديات المالية العامة، الرياض: جامعة الملك سعود، ص 1984الطاهر، عبدهللا،  37
 15.مرجع سابق، ص1984الطاهر، عبدهللا،  38
 وزارة االقتصاد والتخطيط، المملكة العربية السعودية.-هـ 1428منجزات خطط التنمية )االصدار الخامس والعشرون( ، 39



من اإلجراءات لوضع األسس واملنطلقات ولتحقيق هذا التوجه فقد اختذت الدولة خالل هذه املرحلة عددًا  
لتفعيل الصناعة ابعتبارها خريًا اسرتاتيجيًا للمملكة، أمثرت ما نعيشه اآلن من هنضة صناعية خاصة يف جمال 
االستثمار يف الصناعات البرتوكيماوية واليت تشكل النصيب األكرب يف االستثمار احمللية. ويتتابع وضع االسس 

لفاعلة لتحقيق التنمية الصناعية يف اململكة، فتم انشاء اهليئة امللكية للجبيل وينبع عام والنطاقات السليمة وا
هـ لتقوم ابلتخطيط الشامل إلقامة املدينتني الصناعتني يف كل من اجلبيل وينبع وهتيئة كافة التجهيزات 1395

اخلاص مل يكن آنذاك قادرًا على تويل الالزمة لقيام صناعة برتوكيماوية متطورة يف هاتني املدينتني. والن القطاع 
بعض املشاريع الصناعية الكبرية اليت حتتاج اىل رؤوس اموال ضخمة ابدرت الدولة إبنشاء الشركة السعودية 

هـ لتتوىل مهمة االستثمار والتصنيع والتسويق والتصدير لعدد من 1396للصناعات االساسية )سابك( عام 
هـ مرتبطة بوزارة الصناعة 1396كما مت انشاء املؤسسة العامة للكهرابء عام الصناعات البرتوكيماوية اهلامة.  

 40والكهرابء هبدف توفري خدمات الكهرابء يف مجيع مناطق اململكة لألغراض االستهالكية واالنتاجية.

لكة، ولزايدة واستمرت حكومة اململكة بتنفيذ العديد من املشاريع التنموية واالستثمارية لبناء البنية التحتية للمم
تفعيل دور القطاع اخلاص قدمت اململكة العديد من التسهيالت للمستثمر احمللي وبدأت ابلتخصيص لعدد من 
القطاعات احلكومية لزايدة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي ولقد أكدت خطة التنمية السادسة على ضرورة 

ريع احلكومية. ولقد بدأ صندوق االستثمارات العامة بوضع استغالل رؤوس أموال القطاع اخلاص يف متويل املشا
وبتاريخ  1/23ضوابط ولوائح ختصيص املنشآت احلكومية وذلك بعد صدور قرار اجمللس االقتصادي االعلى رقم 

 41م وذلك إلجياد املناخ املناسب لنجاح برانمج التخصيص.5/62002

 

 

 

 42ملكة العربية السعودية:حوافز ومعوقات االستثمار احمللي واالجنيب يف امل

هنالك عدد من اجلوانب االجيابية يف مناخ االستثمار تعد مشجعة لالستثمارات الوطنية وجاذبة لالستثمارات 
األجنبية، وذلك طبقاً ملا أظهرته املسوحات امليدانية اليت قامت هبا اهليئة العامة لالستثمار، ومن أهم املزااي واحلوافز 

 االستثمار هي:املتوافرة يف بيئة 

حترر السياسات واألنظمة اليت حتكم االستثمار واألعمال االقتصادية يف اململكة، واالجتاه حنو املساواة يف  •
 املعاملة لالستثمارات احمللية واألجنبية.

 اخنفاض تكاليف وحدات العمل يف قطاع الشركات الصناعية وقطاع املقاوالت. •

                                                           
 هـ(.1405-1400ارة التخطيط، خطة التنمية الثالثة)وز  40
 هـ1428منجزات خطط التنمية )االصدار الخامس والعشرون( ،  41
 35:32م، مرجع سابق، ص2005التقرير السنوي ألداء االستثمارات،  42



 ارتفاع اإلنتاجية النسبية للعمالة لكنها أقل من الدول املتقدمة. •
 نزاهة وقلة معدل تكرار التفتيشات احلكومية على املنشآت احلكومية. •
 متيز أنظمة االسترياد والتصدير ببساطة اإلجراءات وخلوها من التعقيد. •
اإلنتاجية بسبب مشكالت الطاقة أقل  توفر الطاقة الكهرابئية واستقرار إمداداهتا ابململكة، وتشكل اخلسائر •

 %.3من 
تتم عمليتا التمويل املصريف للشركات السعودية لتلبية املتطلبات الرأمسالية للتشغيل من خالل السحب على  •

 املكشوف.

 ويف املقابل ظهر هناك عدد من العوائق يف بيئة االستثمار يف اململكة العربية السعودية منها:

 ع كفاءة العمالة الوطنية الذي أدى إىل تدين اإلنتاجية يف منشآت األعمال.تطبيق السعودة دون رف •
صعوبة دخول املستثمرين واحلصول على الرتاخيص ملمارسة األعمال مما حيد من املنافسة ومن مث يضعف  •

 احلافز األساسي للمنشآت لتحسني اإلنتاجية والنمو واالبتكار.
 تخدامات الصناعية.عدم توفر األراضي الصناعية املطورة الس •
عدم توفر مصادر حقيقية للتمويل خبالف املصادر احلكومية، كما أن اهليكل القانوين حلماية املقرضني غري   •

 كامل.
 ضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية، كما أن عدداً كبرياً من األجهزة يشرف على نفس اجلهة. •
 صعوبة احلصول على أتثريات دخول للمملكة. •
 تفرقة معدالت الضرائب بني املنشآت احلكومية واألجنبية. •
 بطء التسديدات احلكومية ملستحقات املقاولني. •
 م الصكوك والسندات املالية.ضرورة حصول األجانب على إذن قبل إصداره •

 تطور القطاع الصناعي السعودي

 مقدمه:

تعد تنمية القطاع الصناعي من األولوايت اخلاصة بتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك لكون الصناعة  
ة واالجتماعية املمكن نشاطًا اقتصاداًي قادرًا على أتمني متطلبات السكان املتنوعة، ابإلضافة حلجم الوفورات االقتصادي

خلقها يف اجملتمعات القائمة فيها. لذلك متثل الصناعة النشاط االقتصادي الوحيد القدر على حتقيق أعلى معدل للنمو 
 االقتصادي يف زمن قياسي، والذي يساعد على تنويع القاعدة االقتصادية.

مسية أمهية خاصة للقطاع الصناعي انطالقاً لقد أولت حكومة اململكة العربية السعودي من خالل خطط التنمية اخل 
من أمهية هذا القطاع يف حتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتوفرة وتنويع مصادر الدخل وذلك من خالل قيامها 
مباشرة إبنشاء املشروعات الصناعية. وتقدمي مجيع وسائل الدعم والتشجيع للقطاع اخلاص وحتفيزه، ونتيجة لذلك فقد 



لصناعة السعودية خطوات كبرية ومتثل ذلك بصورة أساسية يف التطور الذي شهدته االستثمارات الصناعية منذ خطت ا
 .إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي

 تطور الصناعة يف اململكة العربية السعودية:

 اهداف السياسة الصناعية

لى أمهية التصنيع بكونه البديل األمثل لإلسراع يف حتقيق أكدت خطط التنمية املتعاقبة يف اململكة العربية السعودية ع
أهداف التنمية الرامية إىل تنويع مصادر الدخل، وختفيف االعتماد على إنتاج وتصدير النفط اخلام، وزايدة مسامهة 

اعدة تقنية القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، وتوفري فرص وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإرساء ق
 .43صلبة وحديثة

هتدف السياسة االقتصادية حلكومة اململكة العربية السعودية إىل تنويع القاعدة االقتصادية من خالل تقليل االعتماد 
األساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت اخلام، ولكن يبدو أنه من املؤكد استمرار هذا القطاع يف احتالل املركز 

للموارد األخرى، إذ أن عائداته الضخمة تكّون مصدر التمويل الرئيسي ملشاريع التنمية االقتصادية األول ابلنسبة 
 واالجتماعية.

 
 أما أهداف قطاع الصناعات التحويلية فقد حددت ابآليت:

رفع طاقة االقتصاد الوطين اإلنتاجية حبيث يتمكن من إنتاج جمموعة متنوعة من السلع، وبتكاليف تساعده على   .1
 املنافسة يف األسواق احمللية واخلارجية.

االستفادة من املزااي الكبرية اليت تتيحها األسعار املنخفضة للطاقة والكميات الوفرية من املواد اخلام الناجتة عن  .2
البرتول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية واملعدنية والسمكية واستغالل هذه املزااي واملوارد لتنويع القاعدة 

 الصناعية.
 توسيع وتعميق صالت اململكة ابلتكنولوجيا العاملية احلديثة. .3
 تشجيع االستفادة من كامل طاقات القطاع اخلاص يف الصناعات التحويلية. .4
 حتقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة. .5
 رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام املصانع ذات الطاقات اإلنتاجية املثلى. .6
تقليل اعتماد الصناعة على العمال غري السعوديني، وذلك من خالل تطوير املهارات الوطنية بتنمية إمكانيات  .7

 التعليم الفين والعام، واألخذ أبسلوب التدريب على رأس العمل.
  زايدة نسبة التعاون والتكامل بني خمتلف الصناعات القائمة. .8

                                                           
 238وزارة التخطيط، خطة التنمية السادسة، ص  43



 44التطور الصناعي يف اململكة 

                                                           
 التطور الصناعي في المملكة العربية السعودية ، موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي. 44

 األنشطة الصناعية

 عدد المصانع
 إجمالي التمويل

 عدد العمالة
 (مليون لاير)

1974
 م

 م2014 م1974 م2014 م1974 م2014

صنع المنتجات الغذائية 
 والمشروبات

39 92٦ 2.028 99.385 7.199 187.172 

 1٦.852 ٦0 5.473 20 95 1  صنع المنسوجات

 13.458 249 1.15 38 104 2  صنع الملبوسات

صنع المنتجات الجلدية 
  والمنتجات ذات الصلة

2 34 7 0.502 50 3.11 

صنع الخشب ومنتجات الخشب 
 والفلين

4 74 ٦5 1.022 839 ٦.122 

 33.92 843 11.971 177 220 9  صنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط 
  االعالم المسجلة

18 58 809 2.855 2.594 ٦.191 

صنع فحم الكوك والمنتجات 
  النفطية المكررة

4 140 3٦4 140.921 3.487 21.2٦7 

صنع المواد الكيميائية والمنتجات 
  الكيميائية

9 ٦74 2.954 455.991 2.429 80.252 

صنع المنتجات الصيدالنية 
 االساسية 

- 3٦ - 3.17٦ - 8.893 

 8٦.٦39 1.895 29.487 522 855 11  صنع منتجات المطاط واللدائن

صنع منتجات المعادن الالفلزية 
  االخرى

25 1398 3.771 94.058 3.78 173.925 

 58.545 2.801 54.909 234 275 24  صنع الفلزات القاعدية

صنع منتجات المعادن، باستثناء 
  اآلالت والمعدات

9 929 1٦0 21.٦54 931 103.375 

صنع الحواسيب والمنتجات 
  االلكترونية والبصرية

2 58 1 3.022 33 10.022 

 35.15 4٦4 13.178 127 20٦ 2  صنع المعدات الكهربائية

صنع اآلالت والمعدات غير 
 المصنفة 

12 199 808 28.43٦ 4.357 28.185 



احلداثة النسبية للصناعة ابململكة، إال أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّرداً حقق خالله إجنازات ابهرة. على الرغم من 
ويرجع ذلك إىل االهتمام والدعم الذي جيده القطاع من الدولة، وذلك نظرًا للدور الذي يقوم به يف حتقيق األهداف 

الدولة يف دعم التنمية الصناعية على عدة حماور أساسية، كان االسرتاتيجية واالقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود 
من ضمنها توفري البنية التحتية الالزمة وإنشاء مدينيت اجلبيل وينبع الصناعيتني، وإنشاء املدن الصناعية مبختلف مناطق 

ز الصناعية األخرى. ابإلضافة إىل تقدمي عدد من احلواف اململكة إىل جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي،
وكان لتجاوب وتعاون القطاع اخلاص مع اخلطط واجلهود احلكومية األثر الفاعل يف حتقيق إجنازات التنمية الصناعية. 

 :ونستعرض فيما يلي عدداً من مؤشرات التطور الصناعي ابململكة خالل الفرتة املاضية
 
  45ة:د العمالالتطور يف أعداد املصانع املنتجة وإمجايل التمويل وعد 

أولت الدولة أمهية كربى للتنمية الصناعية، وقدمت هلا مجيع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت 
ومتثل ذلك بصورة أساسية يف التطور الذي شهدته االستثمارات الصناعية منذ إنشاء الصناعة السعودية خطوات كبرية 

صندوق التنمية الصناعية السعودي. ويـوضح اجلدول التايل التطور يف أعداد املصانع املنتجة وحجم استثماراهتا وعمالتها 
 .م مصنفة حسب األنشطة الصناعية الرئيسية2014م و1974بيـن عامي 

ن اجلدول أدانه، فإن القاعدة الصناعية يف اململكة شهدت توسعًا كبرياً خالل األربعة عقود املاضية، حيث كما يتضح م
م. وبصورة موازية 2014( مصنعًا يف عام 6871م إىل )1974( مصنعًا يف عام 198قفز عدد املصانع العاملة من )

م.  2014مليار رايل يف عام  992م إىل أكثر من 1974مليار رايل يف عام  12ارتفع رأس املال املستثمر من حوايل 
( ألف 935م إىل أكثر من )1974( ألف عامل يف عام 34كما ارتفع عدد العمالة يف القطاع الصناعي من حوايل )

 .م2014عامل يف عام 
صناعة منتجات م، فإننا جند أن قطاع 2014وابلنظر إىل هيكل الرتكيبة القطاعية للمصانع العاملة ابململكة بنهاية عام 
% من إمجايل عدد 20( مصنعا متثل 1398املعادن الالفلزية األخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد املصانع )

املصانع العاملة، فيما يتصدر قطاع صناعة املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية بقية القطاعات من حيث حجم 
% من إمجايل استثمارات املصانع املنتجة. ويليه قطاع 46ثل ما نسبته مت-تقريباً  –( مليار رايل 456االستثمارات )

متثل ما نسبته -تقريباً  –( مليار رايل 141حبجم استثمارات ) صناعة صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
( ألف 187%. ويتصدر قطاع صناعة املنتجات الغذائية واملشروابت كافة القطاعات من حيث عدد العمالة )15

 .% من إمجايل عمالة املصانع املنتجة20عامل متثل ما نسبته 
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صنع المركبات ذات المحركات 
 المقطورة

8 1٦0 78 3.48 ٦22 1٦.502 

 1.807 0 0.278 0 13 -  صنع معدات النقل االخرى

 2٦.44٦ 1.295 3.412 170 325 17  صنع االثاث

 13.922 0 17.432 0 89 -  الصناعات التحويلية االخرى

اصالح وتركيب اآلالت 
  والمعدات

- 3 0 0.٦5٦ 0 3.501 

 935.25٦ 33.928 992.449 12.333 ٦871 198 المجموع



 
 

 
 .(OIPS) املصدر: قاعدة معلومات املشاريع الصناعية العاملة

ومن احلوافز املهمة اليت تقدمها الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية توفري املدن الصناعية احلديثة، حيث قامت وزارة 
كافة اخلدمات واملرافق. التجارة والصناعة إبنشاء وتطوير العديد من املدن الصناعية يف خمتلف مناطق اململكة وزودهتا ب

ولالرتقاء بنوعية اخلدمات اليت توفرها املدن الصناعية مت إنشاء اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 
م، كهيئة مستقلة لإلشراف على إنشاء وإدارة املدن الصناعية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها ابلتعاون مع القطاع 2001
 .اخلاص

  
  
 
 
 :46طور يف اإلنتاج الصناعيالت

يوثر القطاع الصناعي أتثريًا كبريًا يف الناتج احمللى اإلمجايل؛ إذ إن زايدة تطور القطاع الصناعي يف اململكة، يؤدي إىل 
( نسبة مسامهة القطاع 1زايدة الناتج احمللي اإلمجايل؛ ومن مثَّ حتسني مستوى رفاهية اجملتمع السعودي. ويُوضح الشكل )

 (.2014-2004عي من الناتج احمللي اإلمجايل يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة )الصنا

(: نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة 1شكل )   
(2004-2014.) 

   

 املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على: مؤسسة النقد العريب السعودي.

                                                           
 ودي.التطور الصناعي في المملكة العربية السعودية ، موقع صندوق التنمية الصناعية السع 4٦

3.59
4

5.8

8.6

7.4

1.8

8.4

6
5.6

7.3

9.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20142013201220112010200920082007200٦20052004



ومستمر. وقد ارتفعت نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف (، أن القطاع الصناعي يف منو متزايد 1يتضح من الشكل )
%، ويعود السبب يف ذلك إىل الطفرة الثانية يف االقتصاد السعودي 9,3إىل  2004الناتج احمللى اإلمجايل يف عام 

لصناعي يف الناجتة عن ارتفاع أسعار النفط؛ إال أنه عاد إىل االخنفاض بسبب األزمة املالية العاملية؛ حيث تراجع القطاع ا
%؛ نتيجة للخطة التنموية التاسعة اليت 11,04، ووصل إىل 2010%، مث عاد لريتفع يف عام1,80إىل  2009عام 

تُعىن بتطوير القطاع الصناعي، وتنويع القاعدة اإلنتاجية للمملكة. ولكن وبسبب تراجع أسعار النفط؛ فإنه عاد اثنية 
 %.3.59إىل  2014 إىل الرتاجع؛ حيث وصل الناتج احمللي يف عام

 مقومات منو اإلنتاج الصناعي: 

متّيزت اململكة بتوفر مقومات عديدة ُتساهم يف منو القطاع الصناعي؛ حيث تؤدي املزااي واحلوافز املالية والعينية اليت   
لقطاع تقّدمها اململكة دورًا يف جذب املستثمرين لديها، من خالل توفر عدد كبري من اخليارات للمستثمرين يف ا

الصناعي؛ للحصول على متويل أو ضماانت مصرفية يف اجلهات احمللية. ويعدُّ صندوق التنمية الصناعية من أبرز اجلهات 
% من رأس املال املدفوع، كما أن الصندوق العريب للتنمية 75احمللية؛ إذ ُيساهم يف تقدمي قروض للمشاريع تصل إىل 

 47ملؤسسات التمويلية. االقتصادية واالجتماعية يعّد من أشهر ا

وقد متيزت املدن الصناعية مبوقعها االسرتاتيجي، وقرهبا من املوانئ الساحلية؛ مما ُيسّهل عملية التصدير واالسترياد؛       
حيث تؤدي تلك التسهيالت اليت قّدمتها اململكة إىل زايدة التطور يف أعداد املصانع املنتجة، كما أهنا ُتساهم أيًضا يف 

  48أعداد العاملني.زايدة 

، تبنّي أن عدد املصانع املنتجة يف اململكة ارتفع يف هناية 2014ومن خالل بياانت وزارة التجارة والصناعة لعام       
(. 3( و)2( ألف عامل. كما يف الشكلني )935( مصنًعا، ويعمل يف هذه املصانع حنو )6871العام ليصل إىل )

( مصنًعا يف 4230%، إذ كانت )58ت أعداد املصانع العاملة يف السعودية بنسبة وخالل العشر سنوات األخرية ارتفع
( ألف عامل يف 935( آالف عامل؛ لتصل إىل )388، فيما ارتفعت األيدي العاملة يف هذه املصانع من )2004عام 

 %.126، بزايدة قدرها 2014هناية عام 

 (.2014-2004ربية السعودية خالل الفرتة )(: تطور أعداد املصانع املنتجة يف اململكة الع2شكل )

                                                           
 2013صندوق التنمية الصناعية،  47

 2013وزارة التجارة والصناعة،  48



 
 املصدر: أُعدَّ من ِقبل الباحث، اعتماًدا على وزارة التجارة والصناعة.

 
 
 

 (.2014-2004(: تطور أعداد العاملني يف املصانع املنتجة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة )3شكل )

 
 املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على: وزارة التجارة والصناعة.

التمويالت اإلمجالية )إمجايل رأس املال الثابت، ابإلضافة إىل رأس املال العامل لثالثة وقد تضاعفت قيمة 
( مليار رايل بنهاية 993( مليار رايل إىل أكثر من )287أشهر( هلذه املصانع، خالل العشر سنوات األخرية من حنو )

 (.4، كما يف الشكل )2014عام 
 

 

 (.2014-2004(: إمجايل التمويل للمصانع املنتجة حسب السنوات )تراكمي( ابملليون، خالل الفرتة )4شكل )
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 املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على وزارة التجارة والصناعة.

 التطور يف الصادرات الصناعية: 

ا بتنمية الصادرات الصناعية، متاشيًّا مع اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية الشاملة للدولة أولت اململكة اهتماًما كبريً 
يف توسيع القاعدة اإلنتاجية، وتنويع مصادر الدخل. ومع احلداثة النسبية للصناعة يف اململكة، وال سيما جتربة القطاع 

سعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا اجملال. وقد  اخلاص السعودي يف جمال التصدير؛ إال أن الصادرات الصناعية ال
كان للصادرات البرتوكيماوية السعودية قصب السبق يف الدخول إىل األسواق العاملية، كما أهنا سامهت يف إعطاء صورة 

 إجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر. 

م.أن 2014-2004اعية السعودية خالل الفرتة ( التطور يف قيم ومسامهة الصادرات الصن5ويوّضح الشكل )
من  املاضية؛ حيث ارتفعت قيمتها الصادرات الصناعية السعودية قد حّققت منوًّا سريًعا وكبريًا خالل السنوات

 م. 2014( مليون رايل عام 1.700.000م، إىل )2004( مليون رايل عام 472.491)
 

 م(.2014-2004لصناعية السعودية خالل الفرتة )(: التطور يف قيم ومسامهة الصادرات ا5الشكل )
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 املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات.

الصناعية السعودية؛ مما يُساهم يف إعطاء  صادرات البرتوكيماوايت أكثر من ثلثي إمجايل الصادراتوُتشّكل        
صورة إجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر. ومنذ بداية التسعينيات احتلت صادرات البرتوكيماوايت 

 يف اململكة.موقع الصدارة يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل لقطاع الصناعة 

( 15.621تزايًدا مطّرًدا؛ حيث ارتفعت قيمتها من ) وقد شهدت صادرات املنتجات الكيماوية خالل هذه الفرتة      
  .م2013مليون رايل يف العام  (131.837م، لتصل إىل )1995مليون رايل يف عام 

م؛ إذ 2013-1995وظًا خالل الفرتة منوًّا ملح للصادرات الصناعية األخرى، فقد شهدت أيًضا أما ابلنسبة     
م؛ نتيجة 2013( مليون رايل يف عام 39.242م، لتبلغ )1995عام  ( مليون رايل يف6.937ارتفعت من حوايل )

( صورة تفصيلية لألداء التصديري للقطاعات الصناعية 6ويوّضح الشكل ) اهتمام اململكة ابلصادرات السلعية.
 م. 2013-1995السعودية خالل الفتـرة 

(: التطور يف قيم ومسامهة الصادرات البرتوكيماوايت والصادرات السلعية األخرى من الناتج احمللي يف 6الشكل )
 (.2013-1995اململكة العربية السعودية، خالل الفرتة )

 

 املصدر: أُعّد من ِقبل الباحث، اعتماًدا على وزارة االقتصاد والتخطيط.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري للدراسة

 االستثمار األجنيب :األولاحملور 

 جنيب املباشر يف اململكة العربية السعوديةواقع االستثمار األ :احملور الثاين

 السعودي تطور القطاع الصناعي :الثالثاحملور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : االستثمار األجنيب أوال

1.  مقدمة: 1

 الثمانينات فرتة يف إال النامية الدول معظم يف الوطين االقتصاد تطوير يف األجنيب االستثمار بدور مل يربز الوعي       
 األساسية العوامل بني ،ومن األجنبية االستثمارات يشجع الذي االستثماري املناخ ظروف فيها توفرت اليت الفرتة ،هذه
 جهة من ،هذا النامية البلدان جتاه )البنكية( القروض املصرفية ونقص املديونية، أزمة املناخ هذا توفري على شجعت اليت

 بتحويل يتعلق فيما وإجيابياته األجنيب لالستثمار املتزايد ابلدور النامية البلدان هذه اعرتاف فهو اثنية جهة ،وأما من
 .املنافسة وتطوير التسيري وحتسني التكنولوجيا ونقل
 متكاملة استثمارية بيئة إبجياد االقتصادي النمو لتحفيز الدائم سعيها إطار يف السعودية العربية اململكة وقد اهتمت     

 استثمارية بيئة سياسي واستقرار اقتصادية مقومات من متتلكه مبا اململكة وتعد. املباشرة األجنبية االستثمارات جلذب
 ،واالستفادة االستثمار سهولة األجنيب للمستثمر تضمن اليت واللوائح التشريعات وضع على اململكة ركزت لذا. واعدة

املباشر وغري  االستثمار األجنيب ملفهوم حتليلياً  عرضاً  الفصل يتناول السياق هذه ويف. للملكة التنافسية امليزات هذه من
 املباشر.

 
 Foreign Direct Investmentجنيب املباشر االستثمار األمفهوم  1.2

 يف االستثمار أبنه املباشر األجنيب والتنمية لالستثمار االقتصادي التعاون ومنظمة الدويل النقد صندوق عرف     
 اثبتة وأصول وسندات أسهم على تنفق مل ما آخر بلد يف القائمون عليه يسيطر، ما بلد داخل مشروعات

(OECD, 1996.) 
املستثمر حنو البلد املستفيد  لد: حتركات رؤوس األموال من الب جنيب أبنهاالستثمار األكما عرف احتاد القانون الدويل 

 (.15، ص1989،  فأبو قح) بقصد إنشاء أو تنمية مشروع إلنتاج السلع واخلدمات
 أنه على املباشر األجنيب االستثمار يعّرف UNCTAD والتنمية للتجارة املتحدة األمم منشورات يف ورد وكما     

 عالقات على ينطوي املباشر األجنيب االستثمار ،وإن معينة دول يف اثبتة رأمسالية موجودات يف أجنبية : توظيفات
 األجنبية، الدولة من العليا ،والرقابة موجوداته إدارة يف احلق له يكون أخرى دولة يف املستثمر منفعة تعكس األمد طويلة

 .(UNCTAD, 2000, p62)"مؤسسة أم "شركة أم فرداً  املستثمر كان أاي اإلقامة دولة من أو
 ميتلك عندما حيدث نشاط أنه على املباشر األجنيب االستثمار عرّفت فقد( OMC) العاملية التجارة منظمة أما     

، 2005الغفار، ) عبد  إدارهتا بقصد املضيف( آخر )البلد بلد يف إنتاجية أصوالً  األم( )البلد ما بلد يف مقيم مستثمر
 (.6ص

 اقتصادية عالقات بناء ألغراض االستثمار أنه على OCDE والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفته كما      
 (.ESCWA, 200, p62) إداراي الفعّ  أتثري ممارسة إبمكانية تسمح دائمة
 أصول يف األجل طويل حقيقي استثمار هو املباشر األجنيب االستثمار أن أعاله املذكورة اتالتعريف من يتضح     

 على التأثري من مهمة درجة ميارس األجنيب املستثمر أن - ضمناً  -ويعين مادية وغري مادية أصول نقل يرافقه إنتاجية
 .األم بلده غري آخر بلد يف املقام املشروع



1.  أمهية االستثمار األجنيب املباشر  3
 (.19-18، ص2005، ز)عبد العزي:التالية النقاط يف املباشر األجنيب االستثمار أمهية تلخيص ميكن     
 الدخل ذات خاصة النامية الدول لبعض اخلارجي التمويل مصادر من مصدر هو املباشر األجنيب االستثمار •

 استخدام وزايدة واإلدارية التنظيمية واملهارات احلديثة التقنية على الدول هذه حصول خالل من املتوسط؛ وذلك
 .املضيفة الدول يف للمواطنني العمالة وفرص ومنو الناتج احمللية املوارد

حمل  حتل اليت أو للتصدير املوجهة اإلنتاجية القطاعات يف لدخوله وذلك اهليكلي التكييف عمليات يف يساعد •
 .اخلارجية ديوهنا سداد على قدرهتا وابلتايل ،امدفوعاهت موازين دعم على يعمل- بذلك -فهو الواردات،

 اجلدوى تبني معمقة دراسات بعد إال املضيفة الدول يف قواعده برتسيخ املباشر األجنيب االستثمار يقوم ال •
 .فيه يستثمر الذي املشروع لسالمة االقتصادية والفنية

 من حقيقية موارد حتويل شكل اختاذه خالل من وذلك احلقيقي، معناه يف متويالً  املباشر األجنيب االستثمار يعدُّ  •
 .االستثمار إلقامة الالزمة واآلالت املعدات يف اخلارج واملتمثلة

 البلد يف التصنيع حركة تدفع اليت االقتصادية والفرص من العديد إجياد يف املباشرة األجنبية االستثمارات تساهم •
 .هلا الالزمة املرافق كل أو بعض إبنشاء اجلديدة املشروعات قيام خالل من املضيف، وذلك

 مشاريع وإنشاء ،املتوفرة غري اإلنتاج وعناصر مستلزمات بعض توفري على املباشرة األجنبية االستثمارات تعمل •
 اآلالت على الوطنية العاملة األيدي لتدريب معاهد كإنشاء احمللي العامل مبستوى الرقي على مساعدة تعمل

 اجلديدة املتطورة. واألساليب
 حماكاهتم طريق عن اإلنتاجية أساليبهم تطوير على الوطنيني املنتجني املباشرة األجنبية االستثمارات حتّفز •

 .احمللية املنتجات أمام اخلارج يف جديدة أسواق فتح يف إسهامها عن فضال ؛ للمستثمرين األجانب
 .النامية البلدان منها تشكو اليت الوطنية اخلربات استنزاف عمليات إيقاف يف الفضل األجنبية لالستثمارات •
 الدول مع تتنافس بل ؛ فقط النامية الدول يف ينحصر ال املباشر األجنيب االستثمار جلب وراء السعي أن كما •

 .الوطنية اقتصادايهتا ضمن وتشجيعه جلبه يف عملية املتقدمة
 

1.  حمددات االستثمار األجنيب املباشر: 4
التدفقات  من النوع هذا لتقبل املضيفة الدولة استعداد مبدى دائما مرتبطاً  يكون املباشر األجنيب االستثمار تدفق إن     
 العوامل حصر ميكنو  املباشر، األجنيب االستثمار جذب على التأثري يف كبري دور املكانية للمزااي يكون هنا ومن ؛املالية
 املستثمرين تستقطب ووجهة حمطة تصبح لكي توفرها، أن لالستثمارات املستقبلة أي املضيفة، الدولة تستطيع اليت

 املباشر: األجنيب االستثمار جلذب األساسية احملددات يلي فيماو  .األجانب
 سريعة ديناميكية ضمان ،هبدف وضرورايً  أساسيا شرطا السياسي االستقرار توفر ميثل:  السياسي االستقرار توفر .1

 ويفتح خماوفه من ؛ويقلل األجنيب املستثمر السياسي االستقرار حيّفز ،إذ األجنبية االستثمارات النسياب ومستمرة
)قودري،  : يلي ما ذكر ميكن السياسي املناخ على املؤثرة العوامل أهم بني ومن. األرابح صناعة أمام رحبة آفاقا له

2006.) 
 .ديكتاتورايً  أو دميقراطياً  نظاما كونه حيث من املتبع السياسي النمط •
 .األجنبية الشراكة جتاه احمللية السياسية األحزاب وموقف رأي •



 االقتصادية التنمية عملية يف واملسامهة؛ األجنبية الشركات مع التعامل حيث من السياسي الوعي درجة •
 .واالجتماعية

 واحدة، لعملة وجهان فهما ،والسياسي االقتصادي االستقرار بني الفصل الصعب من : االقتصادي االستقرار .2
 لنجاح املالئمة الفرص توفري هبدف  الكلية التوازانت من مجلة حتقيق يف االقتصادي االستقرار يتمثل حيث

 املضيف، القطر يف املنتهجة االقتصادية السياسات وضوح بدرجة االقتصادي االستقرار يرتبط ،كما االستثمار
 األرابح حتويل إبمكانية املرتبطة والضماانت واملايل، املصريف اجلهاز كفاءة  ؛ومدى النقدية السياسة وطبيعة

 عامالً  التضخم يشكل إذ مقبولة، تضخم معدالت ظل يف واعتداهلا اجلمركية التعريفة استقالل ،وكذلك واستغالهلا
 . (622-621ـ، ص 2005)قدي،  عام بشكل التنمية عملية تثبيط أي االقتصادية، احلقائق تشويه يف حامساً 
 :يلي ام أهم احملددات االقتصادية ومن

 هذا ، ويف الصرف أسعار تقلبات مع عكسية فعل بردود تتفاعل اجلنسيات متعددة الشركات إن :الصرف سعر -
 الشركات تواجد حمددات ختص وهي 1985 سنة هبا  قام دراسة يف أوضح Cushmanأن  جند الصدد
 تضخماً  تتوقع عندما أو العملة يف ختفيض حدوث بعد الدول إىل تنجذب األخرية هذه وأن اجلنسيات، متعددة

 أجل من الصرف ألسعار املستقبلية التوقعات احلسبان يف أتخذ التابعة أن الشركات أوضح كما  املضيفة، الدول يف
 النسبية الرحبية يف سريعة تغريات إىل تؤدي الصرف أسعار تقلبات أن راجع إىل وهذا ،االستثمارية التدفقات حتديد
 الصرف ألسعار املفاجئة التقلبات أن كما  .األخرى البدائل مع خمتلف مقارنة املضيفة الدول يف االستثمارية للعوائد
 دراسات، أية عمل العسري جتعل من التقلبات هذه مثل نإ إذ االستثماري، املناخ على سليب أتثري هلا يكون

 معدل يف للتغريات نتيجة يتأثر أن التصدير حنو املتجه املباشر األجنيب لالستثمار ميكن فإنه ذلك إىل وابإلضافة
 .(52، ص2001)صقر،  الصرف

 إىل تسعى اليت اجلنسيات متعددة للشركات أساسياً  حمدداً  اإلمجايل احمللي الناتج يعترب :اإلمجايل احمللي الناتج -
 أن جند اإلطار هذا ،ويف املضيفة الدول أسواق من نصيبها زايدة أو اجلديدة إىل األسواق النفاذ أو النمو حتقيق
 تعمل اليت تلك وخباصة واألجنبية احمللية املؤسسات من لكثري جداً  مالئمة كبري تكون حملي بناتج تتميز اليت الدول

 إقامة خالل من تتم املضيفة الدول أسواق إىل لتقدميها الوحيدة الطريقة ذلك ألن لإلجتار القابلة غري اخلدمات يف
 اليت املؤسسات يساعد اإلمجايل احمللي الناتج حجم كرب فإن إىل ذلك وابإلضافة  الدول تلك هبا يف خاصة فروع
 .(32، ص2007)رضا،  حتقيق اقتصادايت احلجم على لإلجتار القابلة املنتجات يف تعمل

 على التأثري األرابح، وابلتايل وحجم التسعري سياسات على مباشراً  أتثرياً  التضخم ملعدالت إن :التضخم معدل -
 كما  ،اجلنسيات متعددة الشركات طرف من كبرية أمهية تويل اليت اإلنتاج تكاليف تؤثر على ،كما املال رأس حركة
 حباجة األجنيب املستثمر يكون هنا ومن، املضيفة الدول يف التضخم الرتفاع معدالت نتيجة السوق رحبية أتثر جند
 منطقة تكون ذلك حدث وإذا ،( سنوايً %10جياوز ) ما للتضخم ابملعدالت العالية ويقصد سعري استقرار إىل

 حيث االستثماري، النمط يشّوه التضخم أن ذلك على ونضيف ،األجنبية أم الوطنية لالستثمارات سواء اخلطر
 .األجل طويلة من االستثمارات وينفرون ،األجل قصرية األنشطة إىل املستثمرون يتجه



العالية  التضخم معدالت بني سلبياً  ارتباطاً  هناك أن اتضح، انمية دولة (54) مشلت دراسة خالل ومن هذا اجملال ويف
 الوطين االقتصاد ضعف على مؤشرا يعترب التضخم معدالت يف االرتفاع أن إىل راجع وهذا ،املباشر األجنيب واالستثمار

 (.52، ص2007)رضا،  مرغوبة غري سياسات توقع شكل على للمستثمرين خماطر احتمال وابلتايل،
 وتقليل السوق قوة إىل االقتصادي النشاط إدارة ترك على االقتصادي اإلصالح مفهوم يقوم :االقتصادي اإلصالح

 اإلصالح برامج أن جند اإلطار هذا ويف كموارد املتع، التخصصية الكفاءة حتسني يكفل مبا التدخل احلكومي نطاق
 راجع وهذا الدول تلك يف لالستثمار اجلنسيات متعددة الشركات حوافز أضعفت قد -الدول من يف كثري- االقتصادي

 قيام أن جند كمية حصص فرض مع الواردات على اجلمركية الضريبة ارتفاع حالة ففي  القيود احلمائية ختفيض إىل
 الدولة جناح إىل يؤدي قد الواردات من حقيقية ومحاية مجركية ختفيضات اجلنسيات متعددة مبنح الشركات املضيفة الدولة

 .املباشر األجنيب جذب االستثمار يف املضيفة
الضريبة  مستوايت أن ذلك املباشر، األجنيب االستثمار جذب يف كبري دور االقتصادي لإلصالح يكون قد املقابل ويف

، 2001)صقر،  العاملي السوق إىل املتجه اجلنسيات متعددة الشركات استثمار معدالت على فقط تؤثر اجلمركية
 .(54ص
 التشريعية واألنظمة القضائية األطر هتيئة تستلزم إمجاالً  االستثمارات تفعيل عملية إن :والتنظيمي التشريعي اإلطار .3

 التزاماً  يوجب مما طويالً، وقتاً  املسعى هذا حتقيق يستدعي ما وعادة للمشاريع، التملك حرية املستثمر متنح اليت
 املعوقات من قدراً  أقل وضماانً  قياسياً  يعد زمن يف القوانني هذه إقرار قصد الدولة قبل من حقيقياً  سياسياً 

 (.85، ص2002)حممد، :يلي ما لالستثمار والتنظيمي التشريعي اإلطار ويشمل االستثمارية،
 .والشفافية واالستقرار ابلوضوح يتصف لالستثمار دموحّ  قانون وجود •
 .الرمسية اجلهات مع والتعامل االستثمار ترخيص على احلصول إجراءات سهولة •
 املستثمر بني الناشئة املنازعات وحل والتعاقدات، القوانني تنفيذ على ابلقدرة يتمتع مستقل، قضائي نظام وجود •

 .املطلوبة والنزاهة العالية ابلكفاءة املضيفة والدولة
 من وتزيد، الطمأنينة  منهابدالً  وتزرع ،املخاطر أنواع كل من خماوفه دوتبدّ  املستثمر تقي كافية ضماانت وجود •

 هذا يف املستثمر هلا يتعرض أن املمكن من اليت املخاطر وتشمل اجملزية، االستثمارية العوائد على حصوله فرص
 رأس حركية وحرية ،اخلارج إىل األرابح حتويل حرية سلب ،امللكية نزع احلراسة، فرض املصادرة، التأمني، :اجملال
 .اخل.....الفكرية امللكية حقوق محاية نظام وجود أمهية إىل ابإلضافة ،وخروجاً  دخوالً  املال
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 :النحو التايل على تقسيمها يتم حبيث، معايري عدة حبسب، املباشرة األجنبية االستثمارات أشكال تعددت     

 املستقبلة والدول األجنيب املباشر لالستثمار املصدرة الدول منظور من املباشرة األجنبية االستثمارات أشكال .1
 .(6)خضر، ص له



 من أم نظر املستثمرين وجهة من سواء املباشرة، األجنبية االستثمارات ألشكال التصنيفات من العديد وهناك     
 لالستثمارات املتلقية الدول نظر وجهة

 لالستثمار الدول املصدرة نظر وجهة املستثمرين(: من (املباشر األجنيب املصدرة لالستثمار الدول نظر وجهة -أ
 :هي أنواع، ثالثة إىل املباشر األجنيب االستثمار تصنيف ومُيكن املباشر، األجنيب

 السلع إنتاج بغرض املتلقية الدول يف االستثماري التوسع إىل االستثمار من النوع هذا يهدف :األفقي االستثمار •
 حملياً. املنتجة للسلع مشاهبة سلع أو نفسها

 إىل أو اخللفي(،العمود  )االستثمار األولية املواد استغالل إىل يهدف الذي االستثمار وهُ  : العمودي االستثمار •
  العمودي األمامي(. )االستثمار التوزيع قنوات أو التملك خالل من املستهلكني من أكثر االقرتاب

 آنفاً. إليهما املشار النوعني يشمل الذي هو : املختلط االستثمار •
 املباشر، األجنيب املتلقية لالستثمار الدول نظر وجهة من :املباشر األجنيب لالستثمار املستقبلة الدول نظر وجهة -ب

 :وهي حبسب اهلدف، رئيسة، أشكال ثالثة إىل املباشر األجنيب االستثمار تقسيم ميكن
 الواردات. إحالل إىل اهلادفة االستثمارات •
 الصادرات. زايدة إىل اهلادفة االستثمارات •
 حكومية. مببادرة املباشرة األجنبية االستثمارات •

 )الوجهة( : االجتاه حبسب املباشرة، األجنبية االستثمارات أشكال .2
 :يلي نذكرمها فيما وخارجية، داخلية املباشرة، األجنبية االستثمارات أشكال من منيز هنا بني نوعني رئيسني

 األجنيب الرأمسال االستثمارات أن من النوع هذا يعين :(Inward FDI)الداخلية املباشرة األجنبية االستثمارات •
 الدعم وسياسات، الضرائب طريق خفض عن االستثمارات من األنواع هذه تشجع وجيري حملية، موارد يف مستثمر
 كمية يف سلباً  تؤثر اليت املعوقات من وهناك الكثري، والقانونية اإلدارية العوائق وإزالة املخفضة، الفوائد ،وأسعار
 .الشركات أداء على والتمايز املفروض امللكية، وقوانني كحدود  ،االستثمارات هذه ونوعية

 ، البلد أجنبية خارج استثمارات أحياانً  تسمى: (Outward FDI)اخلارجية املباشرة األجنبية االستثمارات •
 توفري طريق عن من االستثمارات النوع هذا احلكومات وتشجع، البلد خارج املستثمرة احمللية األموال رؤوس وهي

 وغري احملّفزة الضرائب من االستثمارات: النوع هذا يف اليت حتدد األمور ،ومن املخاطر على للمستثمرين التأمني
 احمللية الداخلية والتجارة الصناعات إىل والدعم املقّدم، بلدها خارج تستثمر اليت الشركات أرابح على احملّفزة

 .(129، ص2015)لوعيل وبالل، 
 اهلدف: حبسب املباشرة األجنبية االستثمارات أشكال .3
 أجنيب، واآلخر وطين أحدمها :طرفني بني األجل طويل اتفاق هو (Joint Venture): املشرتك  االستثمار •

 وتكون املشروع، إدارة يف املشاركةيف  احلق طرف لكل ويكون ،املضيف الطرف دولة داخل إنتاجي نشاط ملمارسة
 أو واملعرفة، اخلربة أو التكنولوجيا، بتقدمي وإما كله، الرأمسال أو املشروع الرأمسال يف حصة بتقدمي إما املشاركة
 األمر قائمة، وطنية شركة يف حصة بشراء األجانب املستثمرين أحد قيام خالل من املشاركة تكون وقد، العمل
 .(1993، نشأت) استثمار مشرتك شركة إىل الشركة هذه حتويل إىل يؤدي الذي

ويكون االستثمار املشرتك بني املستثمر األجنيب واملستثمر احمللي بنسب متفاوتة، تتحدد وفقًا التفاق الشركاء،      
وحسب القوانني املنظمة لتملك األجانب، حيث تنص قوانني كثري من الدول اليت يقام فيها املشروع املشرتك على أن ال 



مال املشروع، وذلك تفاداي للهيمنة األجنبية على جانب مهم من %( من رأس 49تتجاوز نسبة املستثمر األجنيب عن )
 (.1993سلمه، )مشروعات االقتصاد احمللي، وحىت أتخذ القرارات يف اعتبارها املصاحل احليوية واملهمة القتصاد املضيف

 دولة يف تتم تسويقية أو إنتاجية عمليات على ينطوي االستثمار من النوع هذا أن  (Terpstra)ويرى تريبسرتا     
 دون من اإلنتاجية لعمليةاأو  املشروع إدارة يفًا كافياً حق متارس دولية شركة فيها االستثمار أطراف أحد ويكون أجنبية،
 .(482، ص1995)أبوقحف، عليه  الكاملة السيطرة

 االستثمار مشروعات متثل (Wholly-Owned FDI):األجنيب للمستثمر ابلكامل اململوكة االستثمارات •
 وقد ،األجنبية تفضياًل لدى الشركات املتعددة اجلنسيات االستثمارات أنواع أكثر األجنيب للمستثمر اململوكة
متلكاً   فروعها اجلنسيات بتملك املتعددة للشركات الفرصة منح إىل  -األخرية اآلونة يف -النامية الدول اجتهت
 يفترتدد  كانت أن بعد النشاط، وذلك جماالت من الكثري يف األجنبية االستثمارات من املزيد جلذب كاماًل،
 .(482، ص1995)ابو قحف،  االقتصادية التبعية من خوفاً  بذلك، التصريح ترفض بل األمر،

 شركات تقوم إبنشاء األم األجنبية الشركات كون االستثمار، من النوع هذا األجنبية الشركات من الكثري وتفضل     
 واضحة ألسباب هذه الشركات مثل قبول يف كثرياً  النامية الدول ترتدد بينما كاملة، عليها وتسيطر ،كلياً  متلكها فرعية
 .(11ص:1999 ، )وشاح األم الدول األجنبية يف أزمة حدوث عن النامجة السلبية واآلاثر االقتصادية، ابلتبعية تتعلق
 األجنيب الطرف بني اتفاقية شكل النوع هذا أيخذ (Assembly Operations):التجميع  مشروعات •

منتجاً  لتصبح معنّي لتجميعها منتج مبكوانت الثاين الطرف بتزويد األول الطرف قيام مبوجبها يتم الوطين، والطرف
واخلاصة  الالزمة املعرفة اخلربة أو -النامية الدول معظم يف- األجنيب الطرف يقدم األحوال، غالب ويف . هنائياً 

 عائد مقابل يف الرأمسالية، والصيانة، والتجهيزات التخزين وطرائق العمليات، وتدفق للمصنع، الداخلي ابلتصميم
 .(11،ص1999 ، وشاح) عليه يتفق مادي

 إقامة تشجيع إىل االستثمارات من النوع هذا يهدف  (Free Zones):احلرة املناطق يف األجنبية االستثمارات •
 يؤدي الذي األمر من الواردات، وخيفض ابلعمالت األجنبية، التصدير يدر أرابحاً  ألن تصديرية، صناعات مناطق

 اإلطارات وتطوير احلديثة، ونقل التكنولوجيا حملية، عمل فرص خلق إىل ابإلضافة الدخل، يف ملموسة زايدة إىل
 صعوابت هناك فأحياانً  ابملشروع، حتيط اليت على الشروط املشروعات هذه جناح ويعتمد .احمللية والفنية اإلدارية
 أو أولية مواد من عالية نسبة فيها بضائع استرياد الدول من ترفض كثري حيث املنتج، هوية بتحديد تتعلق كثرية

 حتت تدخل كبرية سياسية عوامل أيضاً  وهناك املشروعات، هذه إىل فشل يؤدي الذي األمر مستوردة، وسيطة
 .22االستثمار من النوع هذا

االستثمار األجنيب املباشر ) :إىل عدة أشكال من أمهها -وفقا للدوافع -وينقسم االستثمار األجنيب املباشر  .4
 (.1999والتنمية ،

ىل ثالث إخرى دول األالجنبية املباشرة يف االستثمارات األ تنفيذعلى  ةجنبيز الشركات األوتنقسم الدوافع اليت حتفّ      
 فئات:

مثلة أمن آخر، و البحث عن املوارد: هي االستثمارات اليت تسعى الستخراج موارد هبدف حتقيق فوائد يف مكان  .1
 خر.آنتاج يف بلد إواستخدمها مدخالت  ،ذلك االستثمار يف استخراج معادن طبيعية من بلد ما



هبدف  أقل،نتاج السلع واخلدمات بتكلفة إاالستثمارات اليت تبحث عن  هبافاءة: واملقصود البحث عن الك .2
 .تالبرت وكيماوايمثلة ذلك االستثمار يف تكرير البرتول وصناعة أمن و  العاملية،سواق بيعها يف األ

مثلة ذلك صناعة أسواق احمللية. ومن ىل حتقيق فوائد يف األإ: هي االستثمارات اليت تسعى األسواقالبحث عن  .3
 .(2006، والتنافسيةتقرير أداء االستثمار )وتسوق يف سوقها احمللي ،الصيدالنية اليت تنتج يف بلد ما

1.  (.26ص )الزهراين وبندر: :املباشر األجنيب االستثمار نظرايت 6

 :احلديثة التقليدية والنظرية النظرية أمهها من ولكن ،املباشر األجنيب االستثمار حول النظرايت بعض هنالك
 
 

 :التقليدية النظرية
 يف  -تعود هذه املنافع أن غري املنافع، من كثرير  على تنطوي املباشرة األجنبية االستثمارات أن النظرية هذه تفرتض     

 :يليفيما  تلخيصها ميكن اليت املربرات من عددر  إىل وتستند املستثمرة، الشركات إىل -معظمها
 الدولة يف إعادة استثمارها من بدالً  دولتها إىل أرابحها من األكرب القدر حتويل إىل املستثمرة الشركات ميل .5

 .املضيفة
 النوع هذا بقبول تسمح معها ال بدرجة جداً  صغري املضيفة الدولة إىل املتدفقة األجنبية األموال رؤوس حجم أن .6

 .االستثمارات من
 الدولة يف االقتصادية واالجتماعية التنموية املتطلبات مع مستوايهتا تتالءم ال تقنية بنقل تقوم املستثمرة الشركات أن .7

 .املضيفة
 والثقايف واستقالهلا السياسي املضيفة الدولة سيادة على -مباشر بشكل -املستثمرة الشركات بعض وجود يؤثر .8

 .واالقتصادي
 :احلديثة النظرية

 املضيف( تربطهما املستثمرة، والبلد )الشركة االستثمار طريف أن مفاده أساسي افرتاض على مبنية النظرية هذه     
 العوائد حجم أن إالّ  هو، حيددها اليت لتحقيق األهداف اآلخر، من ويستفيد يعتمد فكالمها املشرتكة، املصلحة عالقة

 الطرفني من طرف كل وممارسات واسرتاتيجيات اتسياس على -حد كبري إىل -يتوقف طرف كل عليها يتحصل اليت
  .ابالستثمار اخلاصة
 :اآليت حتقيق تساعد على املضيفة الدول يف املباشرة األجنبية االستثمارات أن النظرية هذه أصحاب ويرى     

 .الدول املضيفة يف واملتوافرة املتاحة احمللية والبشرية املالية املوارد من واالستفادة األمثل االستغالل .8
 وجود يف يسهم مما الدول املعنية داخل واخلدمات اإلنتاج قطاعات بني اقتصادية عالقات إنشاء يف املسامهة .9

 .اقتصادي تكامل
 .األخرى الدول مع االقتصادية العالقات تنمي للتصدير أسواق إجياد .10
 .األجنبية األموال رؤوس تدفق .11
 .احمللية العاملة القوى تدريب يف املسامهة .12
 .واإلدارة والتسويق اإلنتاج جماالت يف التقنية نقل .13



 .(Paul, 1972)املضيفة للدولة املدفوعات ميزان حتسني .14
 

1.  Foreign Portfolio Investment : املباشرغيــر  األجنيباالســتثمار  7

صــــول فــــراد بشــــراء األو األأويتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار بقيـــام املؤسســـات  (FPi) ويشـــار اليـــه بـــالرمز     
املاليــة كاألســهم  ويتمثــل بــاألوراق ،وأبقــل خطــر ممكــن ،ـــي فتــــرة زمنيــــة حمــددهاملاليــــة التــــي تنــــتج عوائــــد معينــــة فـ

، فــــاألفراد يفضــــلون عليـــه ابلتفصـــيل الزمنـــي ما يطلق، والعائــد فـــي هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار هـــو مقابـــل والســندات
ن أكمــا   ،ن احتمــاالت التعــرض للمخــاطرحيــــث يبــــذل املســــتثمرون كــــل اجلهــود للتقليــل مــ ،ـى املســــتقبلاحلاضــــر علـــ

 ســــهم والســــندات بقصـــــــــد املضـــــــــاربةحيــــدد الــــزمن الــــذي ســــيحتفظ فيــــه ابلورقــــة املاليــــة ســــواء األ ما املســتثمر هنــا عــادة
(Speculative) سهم رابح تدرها كل من األأو احلصول على أ، السعر مـــــــــن فـــــــــرقحيانـــــــــًا واالســـــــــتفادة أ

)جابر،  %( من رأس مال املشروع15قل من )أجنيب من االستثمار يشكل رأس املال األ ويف هذا النوع ،والسندات
 .(30-28، ص1981

كانت أأنواع خمتلفة من األوراق املالية سواء  يفغري املباشر بقيام املستثمر ابلتعامل  األجنيب االستثمارويتعلق      
وذلك ابلتعامل من  االستثماريةوقد يقوم املستثمر بنفسه ابلعملية  (سندات)حقوق دين  مأ )أسهم(حقوق ملكية 

ة متخصصة مثل صناديق خالل بيوت السمسرة أو قد يقوم ابلتعامل على تلك األدوات من خالل مؤسسات مالي
 .(176، ص2005)مرسي،  تصدرها اليتعن طريق شراء الواثئق  االستثمار

 

1.  (UNCTAD ،1988)احملليأتثري االستثمار األجنيب يف االستثمار  8

 هحتدد األدبيات االقتصادية بعض القنوات اليت قد يؤثر فيها االستثمار األجنيب املباشر يف البلد املضيف على نظري      
 Crowding -in» جيابية تؤدي إىل زايدة معدل االستثمار الوطين اخلاصإالوطين اخلاص. بعض هذه التأثريات 

Effects»  الوطين.وبعضها سالبه تؤدي إىل اخنفاض االستثمار 

أما التأثريات االجيابية فقد أتيت عن طريق خلق فرص استثمارية وطنية يف الصناعات التكميلية من خالل قيام      
، أو قد أتيت «ديالتكامل األفقي والعمو »مبستلزمات اإلنتاج  وإمدادهاملنشآت احمللية بتوزيع منتجات املستثمر األجنيب 

مدى كفاءة املنشآت احمللية يف استخدام عناصر اإلنتاج الذي عن طريق نقل وتوطني التكنولوجيا اليت تؤثر على 
 . مما يشجع على دخول مستثمرين جدد إىل السوق ؛يساعدها على تقليل تكاليف اإلنتاج وتعظيم األرابح

ل االستثمار الوطين اخلاص عن طريق سعر صرف عملة يف املقابل قد يؤثر االستثمار األجنيب املباشر على معدّ و      
زايدة يف سعر صرف إىل مما يؤدي  ،لد املضيف الذي حيدث يف حالة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبريالب

أيضاُ تعتمد و  . والذي يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنشآت احمللية يف تصدير منتجاهتا إىل األسواق العاملية ،العملة
فمثاًل األجنيب للبلد املضيف. مبا أن  ، يدخل فيها االستثماردرجة أتثري هذه االستثمارات على الكيفية اليت

االستثمارات عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ هي عبارة عن نقل ملكية أصول شركة قائمة مسبقًا إىل فرد أو 



قصري هذا طبعًا يف األجل ال»ن أتثري هذه االستثمارات سوف يكون أقل من أتسيس شركة جديدة إف ،شركة أجنبية
وكذلك مدى درجة املنافسة يف السوق من حيث عدد املنشآت األخرى القائمة. كما أن درجة التأثري ختتلف «. فقط

يف حالة قيام املستثمر األجنيب بتقدمي سلعة جديدة يف السوق أو سلعة منافسة للسلع احمللية املوجودة. ففي احلالة األوىل 
 .بل رمبا أتثري إجيايب عن طريق التكامل األفقي أو العمودي ؛ليةال يوجد أي تـأثري سليب على املنشآت احمل

 

1.  (.219وعبد السالم، ،ص قحف )أبو االستثمار األجنيب يف سوق العمل 9

عادة ما يتم نقاش أتثري االستثمار األجنيب املباشر على سوق العمل يف إطار أتثريه على خلق فرص عمل جديدة،      
أما أتثري االستثمار األجنيب املباشر على خلق فرص عمل جديدة يف  .للعمالة، ورفع الكفاءة اإلنتاجية وزايدة األجور

عض ب ل قد يؤدي إىل زايدة معدل البطالة. فمن جهة تشريم به، بسوق العمل للبلد املضيف فهذا أمر غري مسلّ 
يف احلد من مشكلة البطالة يف البلد املضيف من خالل  مهمالفرضيات إىل أن االستثمار األجنيب املباشر يقوم بدور 
ات ق غري مباشرة من خالل زايدة فرص العمل يف الصناعائالتوظيف املباشر يف املنشآت األجنبية، ابإلضافة إىل طر 
يب املباشر، االجنعلى طريقة إنشاء االستثمار  -بشكل كبري-احمللية التكميلية األمامية واخللفية. ولكن هذا التأثري يعتمد 

بينما يف حالة االندماج واالستحواذ، قد يؤدي  ،سوف خيلق فرص عمل جديدة -بدون شك-فهذا  أتسيساً،فإذا كان 
سعي الشركة اجلديدة لالستغناء عن بعض العاملني بسبب التقنية البطالة  لهذا النوع من االستثمارات إىل زايدة معدّ 

لقطاع فمثاًل ا نوعية العمالة نظرا املستخدمة أو استبدال العمالة احمللية أبخرى أجنبية. كذلك يعتمد هذا التأثري على
يف القطاع اخلدمي قد ال خيلق فرص عمل مثل القطاع الصناعي الذي يعترب   الذي يعمل فيه املستثمر األجنيب املباشر

  «Labor Intensive Industry» .العاملةكثيف االستخدام لأليدي 

الوطين   أكرب من نظريهاً تفاق بني مجيع الدراسات أبن املستثمر األجنيب املباشر يدفع أجر ايف املقابل هناك شبه      
، 1987)سبريو،  مما يرفع الكفاءة اإلنتاجية للعمال الوظيفي،ابإلضافة إىل االهتمام املستمر ابلتطوير والتدريب 

 (.259ص

 جنيب املباشر يف اململكة العربية السعوديةواقع االستثمار األ اثنيا:

 اسرتاتيجية من حمورايً  وجزائ لالقتصاد، الدافعة القوة ابعتباره اخلاص القطاع على االعتماد إىل السعودية اجتاه مع     
 االقتصاد، يف اخلاص القطاع مشاركة وتعزيز لتحسني األعمال مناخ هتيئ أن عليها كان  واملستدام، السريع النمو حتقيق
 األجنيب االستثمار أن غري. التنمية خطط أولوايت كأحد أهم  املباشر، األجنيب االستثمار مشاركة أمام الباب وفتح

 شراكة وجود شريطة األجنبية واملشاريع السعودية، للشركات أولوية أعطى م الذي1979 عام لقانون خيضع كان  املباشر
واألنشطة  القطاعات من قليل غري عدد يف املباشر األجنيب االستثمار حظر إىل ابإلضافة سعوديني، مستثمرين مع
(Khyeda, 2007, p73-104)،  يؤد مل ما األجانب للمستثمرين النشاط ملزاولة تراخيص إعطاء منع كما 

 .أجنبية تكنولوجية خربات نقل إىل املشروع



جنبية ىل حدوث تغري يف هيكل االستثمارات األإجرهتا اهليئة العامة لالستثمار أتشري بياانت املسح امليداين اليت و      
م يف قطاع صناعة 2000-1960فقد تركز االستثمار األجنيب خالل الفرتة من  األخرية،يف اململكة خالل السنوات 

 من إمجايل االستثمارات (%92)تزيد عن  الشكل بنسبةالنفط والطاقة مث الصناعات التحويلية األخرى كما يف 
 (1شكل رقم )

 
 

 م2005التقرير السنوي ألداء االستثمارات  اعتماًدا علىبل الباحث، من قِ  املصدر: أُعدّ 
 

 عام قانون وهو لالستثمار، جديد قانون وإدخال تقييمه، وإعادة القانون مراجعة ضرورة إىل دعا ذلك، كل      
 إىل املباشر االستثمار تدفق تسهيل وذلك هبدف ،(SAGIA)األجنيب  لالستثمار العامة اهليئة إنشاء م، مع2000

 من العديد إليه املشار القانون قدم وقد العاملية، التجارة منظمة لعضوية سابقة مهمة وكخطوة السعودي، االقتصاد
 .(oodAl Mahm)التايل النحو على املهمة التغريات

 القطاعات بعض يف األجانب قبل من االستثمار حظر ذلك يف مبا املباشر، األجنيب االستثمار على القيود خفض .1
 وخدمات والنشر، الطباعة خدمات مثل احملليني، للمستثمرين أو احلكومي للقطاع فقط خمّصصة كانت  اليت

 األانبيب، خطوط عرب النقل وخدمات الكهربية، الطاقة وتوزيع ونقل وتوليد والالسلكية، السلكية االتصاالت
 السلبية ابلقائمة يسمى ما تقليص ذلك إىل أضف والتأمني، والصحة املستشفيات وخدمات التعليمية، واخلدمات
 .األمر هناية يف إللغائها متهيداً  آخر، إىل وقت من وحتديثها ومراجعتها

 :خالل من االستثمار تراخيص ذلك يف مبا األجنبية، لالستثمارات التسهيالت من مزيد تقدمي .2
  .املختلفة لألنشطة رخصة من أكثر على ابحلصول األجانب للمستثمرين السماح •
 .املشروع من ابملئة (100) بتملك األجنبية للشركات السماح •
 حال للوقت األقصىد احل يزيد وأال واحدة، جهة مع ابلتعامل الرتاخيص على احلصول وإجراءات مدة خفض •

 .اً يوم (30) على األوراق اكتمال
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 على واحلصول الصناعية، احلماية توفري مثل احمللية، املشاريع هبا تتمتع اليت نفسها املميزات حزمة على احلصول •
 .الصناعية التنمية صندوق من القروض

  .السعودية يف العاملني األجانب مجيع تواجه اليت الكفالة مشكلة حل •
 .الضرييب االزدواج جتّنب بشأن اتفاقيات أية من األجانب املستثمرين استفادة •
 ؛العامل يف الضريبة لتلك الربح، صايف من ابملئة (20 (البالغة الشركات على الدخل ضريبة لقانون الشركات إخضاع •

 .م(World Bank ،2007)ى العامل. مستو  األقل اخلمس الدول بني من وتصنف
 فقد ازدهرت .النفط وإيرادات أسعار ارتفاع واستمرار السعودية، العربية يف االستثمار مناخ لتحسني ونتيجة     

تدفق على العدم اقتصار  الفرتة األخريةيالحظ خالل . و االستثمار قانون تطبيق منذ املباشرة األجنبية االستثمارات
جنبية املباشرة ة يف تدفقات االستثمارات األمهمولكن حدثت تغيريات هيكلية  معهوداً،الصناعة والطاقة كما كان 

كرب يف االستثمارات يف قطاعات الطاقة والبرتول والغاز متثل النسبة األابتت تشمل قطاعات متنوعة. ولكن تظل 
 .جنبية املباشرة تدفقات االستثمارات األ

 :االستثمارات األجنبية الواردة للسعودية، يف قطاعات عدة على النحو التايل ( تركز2ويالحظ من الشكل رقم )     
مليار دوالر،  (46.769)يف املائة، إبمجايل تكلفة تقديرية تبلغ  (30.6) بنسبة متثل تصدرهم قطاع املواد الكيميائية

مليار رايل تقريبا، تاله قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي بنسبة متثل حنو  (175.383)أي ما تعادل قيمته حنو 
 (144.798)مليار دوالر، أي ما تعادل قيمته حنو  (38.613)بلغ يف املائة، إبمجايل تكلفة للمشروعات ت (25.2)

، هي قطاع البناء ومواد ةلتلك االستثمارات األجنبية اجلديدة املباشر  مليار رايل تقريبا. وكانت أقل القطاعات جذابً 
والر، أي ما يعادل مليار د (1.49)وبتكلفة مشروعات بلغت حنو  واخلدمات املاليةالبناء واآلالت الصناعية واملعدات 

مليار دوالر،  (1.93)مليار رايل، وبـ  (6.54)مليار دوالر، أي ما يعادل حنو  (1.74)مليار رايل، وبـ  (5.59)حنو 
 .مليار رايل تقريبا على التوايل (7.24)أي ما يعادل حنو 

 (2شكل رقم )

 
 العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتاملؤسسة  بل الباحث، اعتماًدا علىمن قِ  املصدر: أُعدّ 
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مدعوما ابرتفاع  ،جنيبدى اهتمام حكومة اململكة بتقدمي التسهيالت الالزمة لتشجيع االستثمار احمللي واألأوقد      
نوفمرب  11العاملية يف سعار النفط، وانضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية مبوجب قرار اجمللس العام ملنظمة التجارة أ

وذلك الستيفائها مجيع الشروط املتعلقة ابلعضوية، إىل تزايد  ؛( يف املنظمة149م لتصبح اململكة العضو رقم )2005
اإلقبال على االستثمار األجنيب يف اململكة، وازدايد التعاون االقتصادي بني اململكة وبقية دول املنظمة، ودخول 

لكة، وتنوع مصادر الدخل، مما يفتح اجملال أمام املنافسة، ويؤدي إىل حتسني اخلدمات وتنوع استثمارات جديدة إىل املم
 ومن مث إىل النمو االقتصادي. ،اخليارات أمام املستهلك، وسوف تؤدي زايدة االستثمارات إىل النشاط االقتصادي

ما  اململكة إىل الواردة حتليل االستثمارات بنيوي دولة، (30)ويبلغ عدد الدول اليت متلك استثمارات كبرية يف اململكة    
وابلتطرق إىل أكرب البلدان األكثر استثمارا يف السعودية ( 3كما يتضح يف الشكل رقم )م  2015م وحىت 2003بني 

وبقيمة تقديرية بلغت  ،من حيث إمجايل تكاليف املشاريع، فقد احتلت الوالايت املتحدة األمريكية، املرتبة األوىل
اثلثا، جاءت و مليار دوالر،  (20.20)ها، فرنسا إبمجايل تكاليف ملشروعاهتا بلغت حنو تليمليار دوالر،  (38.48)

اإلمارات العربية املتحدة إبمجايل جاءت  ،رابعاً و مليار دوالر،  (15.91)الياابن إبمجايل تكاليف ملشروعاهتا بلغت حنو 
 (10.45)الصني إبمجايل تكاليف ملشروعاهتا بلغت حنو  جاءتمليار دوالر، مث خامسا ً  (13.48)تكاليف بلغت 

وتعكس هذه  العامل،مث ابقي الدول من مناطق خمتلفة من ،(FDI ،The Financial Times)مليار دوالر
الرتكيز موجهًا حنو االستثمارات ذات احملتوى التقين  -وما يزال-فقد كان  اململكة،الرتكيبة نوعية االستثمارات يف 

 األمريكيةمثل الوالايت املتحدة  متقدمة،ولذلك جند أن أغلب االستثمارات قد مت جذهبا من دول صناعية  ،العايل
 .والياابن

 (3) رقم شكل

 
 االستثمار وائتمان الصادراتاملؤسسة العربية لضمان  بل الباحث، اعتماًدا علىمن قِ  املصدر: أُعدّ 

2.  أتثري االستثمارات االجنبية يف االقتصاد السعودي: 1

األجنبية، اليت جذبتها البيئة  متزايدت وترية التدفقات االستثمارية املباشرة الواردة للسعودية، سواء العربية أ     
ألف مشروع  (1.1)، إىل م2015-2003االستثمارية احمللية لالقتصاد السعودي، خالل الفرتة املمتدة من عام 

شركة  (800)مليار رايل، عرب أكثر من  (573.97)مليار دوالر، أي ما يعادل قيمته حنو  (153)بتكلفة جتاوزت 
 اململكة العربية السعودية واألرصدة. إىل( التدفقات الصادرة والواردة 1قم )ويوضح اجلدول ر  .أجنبية مستثمرة
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 (1اجلدول رقم )
 المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية ) مليون دوالر(
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 UNCTAD والتنمية للتجارة املتحدة مماأل مؤمتر:  املصدر
، ومن ضمنها 2015ووفقا لبياانت وإحصاءات رمسية حديثة تناوهلا تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام      

املناخ االستثماري السعودي، فقد تصدرت اإلمارات ابقي الدول املستثمرة يف السعودية من حيث خلق الوظائف 
املائة تقريبا من إمجايل الوظائف اليت ستتيحها تلك يف  (19)وظيفة، متثل ما نسبته حنو  (32140)املتوقع هلا بـ 

يف املائة من  (17)مشروع، متثل حنو  (201)املشاريع االستثمارية، كما حلت ابملرتبة الثانية من حيث عدد املشاريع بـ 
 .إمجايل عدد املشاريع اجلديدة

يف املائة من إمجايل  (15.2)شركة، متثل حنو  (135)وجاءت يف املرتبة الثانية، الوالايت املتحدة األمريكية، بعدد      
 .عدد الشركات املستثمرة

لك املشروعات، تقدر حبسب يف توقادت تلك االستثمارات اجلديدة املباشرة إىل إجياد عدد كبري من الوظائف      
 .ألف وظيفة (169.2)ية بـ األوساط االقتصادية العامل

وتوزعت الوظائف اليت استحدثها تلك املشروعات على عدد كبري من القطاعات االقتصادية املختلفة، ليتصدر      
يف املائة،  (15.1)القطاع العقاري من بني القطاعات األخرى على أكرب عدد إبجياد الوظائف هبذا القطاع لتشكل حنو 

وظيفة، تاله قطاع املواد الكيميائية بعدد  (25581)ميع القطاعات، وبعدد بلغ حنو من إمجايل عدد الوظائف جل
مث يف املائة، من إمجايل الوظائف اجلديدة.  (10.6)ألف وظيفة، وبنسبة شكلت حنو ( 17.95)وظائف بلغت حنو 

ألف وظيفة، وبنسبة تشكل حنو  (15.02)، قطاع املعادن، حيث من املتوقع أن يوجد عدد وظائف تقدر بـ اثلثاً 
يف املائة من إمجايل الوظائف املتوقع إجيادها يف البيئة االستثمارية السعودية، فيما حل رابعا قطاع الفنادق  (8.9)

يف املائة من إمجايل عدد الوظائف. يف  (6.4)حنو وظيفة، وبنسبة تشكل  (10847)والسياحة بعدد وظائف يقدر بـ 
إلجياد وظائف جديدة من بني القطاعات األخرى، من نصيب قطاعي  حني، كانت أقل القطاعات استحدااثً 

 .وظيفة على التوايل ( ألف2.46و)ألف وظيفة،  (2.05)اخلدمات املالية والبناء ومواد البناء، وبعدد يبلغ حنو 



عشرة قطاعات رئيسة على تلك االستثمارات العربية واألجنبية املباشرة، املتضمنة املواد  واستحوذت أكرب     
الكيميائية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي، املعادن، العقارات، الفنادق والسياحة، صناعة املعدات األساسية للسيارات، 

يف املائة من ( 92.3)ومواد البناء، ما نسبته حنو البالستيك، اخلدمات املالية، اآلالت الصناعية واملعدات، والبناء 
مليار رايل ( 528.75)مليار دوالر، أي ما تعادل قيمته حنو  (141)إمجايل ابقي القطاعات األخرى، وبقيمة جتاوزت 

 .تقريبا

بـ يف املائة، وبقيمة تقدر ( 7.7)يف حني توزعت ابقي املشروعات على قطاعات أخرى بنسبة استحواذ بلغت      
 .مليار دوالر( 11.73)

تتمثل يف نقل التقنية وإدخال  إضافية،جنبية املميزة سوف ترافقه مزااي ىل ذلك فإن جذب االستثمارات األإضافة إ     
عمال وغريها من الفوائد غري املادية. كما تسهم وحتسني تنافسية الشركات ومنشآت األ ،دارية احلديثةساليب اإلاأل

نتاجية لالقتصاد وتوفري املزيد من الفرص االستثمارات األجنبية برفع معدالت النمو االقتصادي وتنويع القاعدة اإل
 الوظيفية يف السوق.

 

2.  يف اململكة العربية السعودية: واخلاص(ي )احلكومي واقع االستثمار احملل   2

 Domestic Investmentماهية االستثمار احمللي  .1

موال يف خمتلف اجملالت والفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي بغض ي بتوظيف األاالستثمار احمللّ ف يعرّ      
قياسًا على ذلك فإن األموال اليت تقوم مؤسسات أو أفراد بتوظيفها تعد من قبيل و داة املستخدمة. النظر عن نوع األ

. اخل أجنبيةعمالت  ذهب، املالية،وراق األ العقارات،مثل  أاًي كانت أداة االستثمار املستخدمة احمللية،االستثمارات 
 (.63، ص1992)مطر وحممد، 

 ىل قسمني:إوينقسم االستثمار احمللي من حيث اجلهة املنفذة      

a) العام  االستثمارPublic Investment 

استثمارية تلزم إلقامة املشروعات العامة ( هو ما تنفقه الدولة على شراء سلع )احلكومييقصد ابالستثمار العام      
 .(14، ص1948)الطاهر،  وتستهدف زايدة التكوين الرأمسايل يف اجملتمع

 اخلدمات،هداف االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتطوير ىل حتقيق العديد من األإويهدف االستثمار العام      
 االستثمار اخلاص الوصول هلا.الت اليت ال يستطيع اىل اجملإواالجتاه 

b) اخلاص احمللي  االستثمارPrivate Domestic Investment 



وذلك هبدف حتقيق الربح  خاصة،نتاجية للمجتمع اليت تقوم هبا وحدة تنظيمية وطنية هو اإلضافة للطاقة اإل     
 أساساً خالل فرتة زمنية معينة.

 احلر،ويف الدول اليت تطبق نظام االقتصاد  ؛تصاد يف دول العامل املتقدمل الرئيس لالقويعد االستثمار اخلاص املموّ      
وأييت ، لالقتصادوهذا عكس ما حيدث يف الدول النامية حيث تعد الدولة ممثلة يف االستثمار العام هي احملرك الرئيس 

 (.15، ص1948)الطاهر،  االستثمار اخلاص يف مرحلة اتلية.

2.  ه(1428 ،منجزات خطط التنمية) :احمللي يف اململكة العربية السعوديةواقع االستثمار  3

 ةاخلماسيحيث ركزت كل من خطة التنمية ، للمملكةبدأ االهتمام ابالستثمار يف اململكة مع خطة التنمية الثانية      
هـ( على تنويع القاعدة االقتصادية يف 1405-1400) الثالثة ةاخلماسيهـ( وخطة التنمية 1400-1395الثانية )
ودعم االستثمار يف القطاع الصناعي. كما مت الرتكيز على دعم القطاع اخلاص لالستثمار يف اجملاالت الصناعية ، اململكة

اصة ما وخبساسية يف التجهيزات األ االستثماراتوتعظيم ، املختلفةنتاجية من خالل تقدمي املساعدات واحلوافز واإل
 والتعدينية. الصناعيةيرتبط منها ابلقطاعات 

عددًا من اإلجراءات لوضع األسس واملنطلقات  -خالل هذه املرحلة-ولتحقيق هذا التوجه فقد اختذت الدولة      
 االستثمارصناعية خاصة يف جمال اآلن من هنضة  ما نعيشهأمثرت  للمملكة،لتفعيل الصناعة ابعتبارها خريًا اسرتاتيجيًا 

السليمة  والنطاقاتسس احمللي. ويتتابع وضع األ االستثماريف  واليت تشكل النصيب األكرب ؛يف الصناعات البرتوكيماوية
هـ لتقوم ابلتخطيط 1395نشاء اهليئة امللكية للجبيل وينبع عام إفتم  اململكة،والفاعلة لتحقيق التنمية الصناعية يف 

وهتيئة كافة التجهيزات الالزمة لقيام صناعة برتوكيماوية  ،املدينتني الصناعتني يف كل من اجلبيل وينبع قامةإلالشامل 
الكبرية اليت حتتاج  الصناعية املشاريعن القطاع اخلاص مل يكن آنذاك قادراً على تويل بعض متطورة يف هاتني املدينتني. وأل

هـ لتتوىل 1396ساسية )سابك( عام الشركة السعودية للصناعات األ ءإبنشاموال ضخمة ابدرت الدولة أىل رؤوس إ
نشاء املؤسسة العامة إ. كما مت املهمةوالتصنيع والتسويق والتصدير لعدد من الصناعات البرتوكيماوية  االستثمارمهمة 

هـ مرتبطة بوزارة الصناعة والكهرابء هبدف توفري خدمات الكهرابء يف مجيع مناطق اململكة 1396 معا للكهرابء
 .ه(1405، خطة التنمية الثالثة) نتاجية.االستهالكية واإل لألغراض

لزايدة و  للمملكة،واستمرت حكومة اململكة بتنفيذ العديد من املشاريع التنموية واالستثمارية لبناء البنية التحتية      
وبدأت ابلتخصيص لعدد من  ،للمستثمر احمللي التسهيالتالعديد من  اململكةمت تفعيل دور القطاع اخلاص قدّ 

ولقد أكدت خطة التنمية السادسة على ضرورة  ،احلكومية لزايدة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي القطاعات
بوضع ضوابط  العامة االستثماراتاستغالل رؤوس أموال القطاع اخلاص يف متويل املشاريع احلكومية. ولقد بدأ صندوق 

م 5/62002وبتاريخ  1/23على رقم ولوائح ختصيص املنشآت احلكومية وذلك بعد صدور قرار اجمللس االقتصادي األ
 ه(1428) منجزات خطط التنمية،  برانمج التخصيصاملناخ املناسب لنجاح  إلجيادوذلك 

2.  ،االستثمارات ألداءالتقرير السنوي ) جنيب يف اململكة العربية السعوديةحوافز ومعوقات االستثمار احمللي واأل 4
2006) 



جيابية يف مناخ االستثمار تعد مشجعة لالستثمارات الوطنية وجاذبة لالستثمارات هنالك عدد من اجلوانب اإل     
ومن أهم املزااي واحلوافز  لالستثمار،وذلك طبقًا ملا أظهرته املسوحات امليدانية اليت قامت هبا اهليئة العامة  األجنبية،

 املتوافرة يف بيئة االستثمار هي:

واالجتاه حنو املساواة يف املعاملة  اململكة،ستثمار واألعمال االقتصادية يف حترر السياسات واألنظمة اليت حتكم اال •
 لالستثمارات احمللية واألجنبية.

 اخنفاض تكاليف وحدات العمل يف قطاع الشركات الصناعية وقطاع املقاوالت. •
 لكنها أقل من الدول املتقدمة. ؛ارتفاع اإلنتاجية النسبية للعمالة •
 نزاهة وقلة معدل تكرار التفتيشات احلكومية على املنشآت احلكومية. •
 متيز أنظمة االسترياد والتصدير ببساطة اإلجراءات وخلوها من التعقيد. •
وتشكل اخلسائر اإلنتاجية بسبب مشكالت الطاقة أقل من  ابململكة،توفر الطاقة الكهرابئية واستقرار إمداداهتا  •

3.% 
التمويل املصريف للشركات السعودية لتلبية املتطلبات الرأمسالية للتشغيل من خالل السحب على تتم عمليتا  •

 املكشوف.
 

 منها:ظهر هناك عدد من العوائق يف بيئة االستثمار يف اململكة العربية السعودية  ،ويف املقابل

 ة يف منشآت األعمال.تطبيق السعودة دون رفع كفاءة العمالة الوطنية الذي أدى إىل تدين اإلنتاجي •
ومن مث يضعف احلافز  ؛صعوبة دخول املستثمرين واحلصول على الرتاخيص ملمارسة األعمال مما حيد من املنافسة •

 األساسي للمنشآت لتحسني اإلنتاجية والنمو واالبتكار.
 رة الستخدامات الصناعية.م توفر األراضي الصناعية املطوّ دع •
 كامل.كما أن اهليكل القانوين حلماية املقرضني غري    احلكومية،خبالف املصادر عدم توفر مصادر حقيقية للتمويل  •
 كما أن عدداً كبرياً من األجهزة يشرف على نفس اجلهة.  احلكومية،ضعف التنسيق بني اجلهات  •
 صعوبة احلصول على أتثريات دخول للمملكة. •
 تفرقة معدالت الضرائب بني املنشآت احلكومية واألجنبية. •
 سديدات احلكومية ملستحقات املقاولني.بطء الت •
 ضرورة حصول األجانب على إذن قبل إصدارهم الصكوك والسندات املالية. •

 السعودي تطور القطاع الصناعي اثلثاً 

3.  :مقدمة 1

تعد تنمية القطاع الصناعي من األولوايت اخلاصة بتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية؛ وذلك لكون الصناعة      
نشاطًا اقتصاداًي قادرًا على أتمني متطلبات السكان املتنوعة، ابإلضافة إىل الوفورات االقتصادية واالجتماعية املمكن 



الصناعة النشاط االقتصادي الوحيد القادر على حتقيق أعلى معدل للنمو  خلقها يف اجملتمعات القائمة فيها. لذلك متثل
 االقتصادي يف زمن قياسي، والذي يساعد على تنويع القاعدة االقتصادية.

لقد أولت حكومة اململكة العربية السعودية من خالل خطط التنمية اخلمسية أمهية خاصة للقطاع الصناعي      
القطاع يف حتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتوفرة وتنويع مصادر الدخل؛ وذلك من خالل انطالقًا من أمهية هذا 

، ونتيجة لذلك للقطاع اخلاص وحتفيزه مجيع وسائل الدعم والتشجيع تقدميو  قيامها مباشرة إبنشاء املشروعات الصناعية.
يف التطور الذي شهدته االستثمارات  -بصورة أساسية-ومتثل ذلك  ؛فقد خطت الصناعة السعودية خطوات كبرية

 الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي

3.  أهداف السياسة الصناعية : 2

 يف لإلســراع البــديل األمثــل لكونــه التصــنيع أمهيــة علــى الســعودية العربيــة اململكــة يف املتعاقبــة التنميــة خطــط أكــدت     
 وزايدة اخلـــام، الـــنفط وتصـــدير علـــى إنتـــاج االعتمـــاد وختفيـــف الـــدخل، مصـــادر تنويـــع إىل الراميـــة التنميـــة أهـــداف حتقيـــق

 وإرســاء الوطنيــة، العاملــة القــوى وتنميــة جديــدة، فــرص وظيفيــة وتــوفري النشــاط االقتصــادي، يف اخلــاص القطــاع مســامهة
 .(238خطة التنمية السادسة، ص ) وحديثة صلبة تقنية قاعدة
هتدف السياسة االقتصادية حلكومة اململكة العربية السعودية إىل تنويع القاعدة االقتصادية من خالل تقليل      

االعتماد األساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت اخلام، ولكن يبدو أنه من املؤكد استمرار هذا القطاع يف 
داته الضخمة تكّون مصدر التمويل الرئيس ملشاريع التنمية ن عائإاحتالل املركز األول ابلنسبة للموارد األخرى، إذ 

 االقتصادية واالجتماعية.
 ابآليت:أما أهداف قطاع الصناعات التحويلية فقد حددت 

رفع طاقة االقتصاد الوطين اإلنتاجية حبيث يتمكن من إنتاج جمموعة متنوعة من السلع، وبتكاليف تساعده على   .9
 واخلارجية. املنافسة يف األسواق احمللية

االستفادة من املزااي الكبرية اليت تتيحها األسعار املنخفضة للطاقة والكميات الوفرية من املواد اخلام الناجتة عن  .10
البرتول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية واملعدنية والسمكية واستغالل هذه املزااي واملوارد لتنويع القاعدة 

 الصناعية.
 اململكة ابلتكنولوجيا العاملية احلديثة. توسيع وتعميق صالت .11
 تشجيع االستفادة من كامل طاقات القطاع اخلاص يف الصناعات التحويلية. .12
 حتقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة. .13
 رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام املصانع ذات الطاقات اإلنتاجية املثلى. .14
وذلك من خالل تطوير املهارات الوطنية بتنمية إمكانيات ، لسعودينياتقليل اعتماد الصناعة على العمال غري  .15

 العمل. واألخذ أبسلوب التدريب على رأس والعام،التعليم الفين 
 زايدة نسبة التعاون والتكامل بني خمتلف الصناعات القائمة. .16



3.  )صندوق التنمية الصناعية السعودي( التطور الصناعي يف اململكة 3

إال أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّردًا حقق خالله إجنازات  ابململكة،على الرغم من احلداثة النسبية للصناعة      
الذي جيده القطاع من الدولة، وذلك نظرًا للدور الذي يقوم به يف حتقيق والدعم ابهرة. ويرجع ذلك إىل االهتمام 

اشتملت جهود الدولة يف دعم التنمية الصناعية على عدة حماور  األهداف االسرتاتيجية واالقتصادية للمملكة. ولقد
يف أساسية، كان من ضمنها توفري البنية التحتية الالزمة وإنشاء مدينيت اجلبيل وينبع الصناعيتني، وإنشاء املدن الصناعية 

 عدد من احلوافز إىل تقدمي ابإلضافة السعودي،تلف مناطق اململكة إىل جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية خم
الصناعية األخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع اخلاص مع اخلطط واجلهود احلكومية األثر الفاعل يف حتقيق إجنازات 

 :التنمية الصناعية. ونستعرض فيما يلي عدداً من مؤشرات التطور الصناعي ابململكة خالل الفرتة املاضية
3.  )صندوق التنمية الصناعية السعودي( ةوإمجايل التمويل وعدد العمالالتطور يف أعداد املصانع املنتجة  4

أولت الدولة أمهية كربى للتنمية الصناعية، وقدمت هلا مجيع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت      
عية منذ إنشاء الصناعة السعودية خطوات كبرية؛ ومتثل ذلك بصورة أساسية يف التطور الذي شهدته االستثمارات الصنا

صندوق التنمية الصناعية السعودي. ويـوضح اجلدول التايل التطور يف أعداد املصانع املنتجة وحجم استثماراهتا وعمالتها 
 .م مصنفة حسب األنشطة الصناعية الرئيسة2014م و1974بيـن عامي 

ًا كبرياً خالل األربعة عقود املاضية، كما يتضح من اجلدول أدانه، فإن القاعدة الصناعية يف اململكة شهدت توسع      
م. وبصورة 2014( مصنعًا يف عام 6871م إىل )1974( مصنعًا يف عام 198حيث قفز عدد املصانع العاملة من )

مليار رايل يف عام  992م إىل أكثر من 1974مليار رايل يف عام  12موازية ارتفع رأس املال املستثمر من حوايل 
م إىل أكثر من 1974( ألف عامل يف عام 34العمالة يف القطاع الصناعي من حوايل )م. كما ارتفع عدد 2014

 .م2014( ألف عامل يف عام 935)
م، فإننا جند أن قطاع صناعة 2014وابلنظر إىل هيكل الرتكيبة القطاعية للمصانع العاملة ابململكة بنهاية عام      

% من 20( مصنعا متثل 1398طاعات من حيث عدد املصانع )منتجات املعادن الالفلزية األخرى يتصدر بقية الق
إمجايل عدد املصانع العاملة، فيما يتصدر قطاع صناعة املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية بقية القطاعات من حيث 

. ويليه % من إمجايل استثمارات املصانع املنتجة46متثل ما نسبته -تقريباً  –( مليار رايل 456حجم االستثمارات )
متثل ما نسبته -تقريباً  –( مليار رايل 141حبجم استثمارات ) املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم قطاع صناعة صنع

( ألف 187%. ويتصدر قطاع صناعة املنتجات الغذائية واملشروابت كافة القطاعات من حيث عدد العمالة )15
 .املصانع املنتجة% من إمجايل عمالة 20عامل متثل ما نسبته 

 األنشطة الصناعية

 عدد المصانع
 إجمالي التمويل

 عدد العمالة
 (مليون لاير)

1974
 م

 م2014 م1974 م2014 م1974 م2014

صنع المنتجات الغذائية 
 والمشروبات

39 92٦ 2.028 99.385 7.199 187.172 

 1٦.852 ٦0 5.473 20 95 1  صنع المنسوجات

 13.458 249 1.15 38 104 2  الملبوساتصنع 

 3.11 50 0.502 7 34 2صنع المنتجات الجلدية 



  والمنتجات ذات الصلة

صنع الخشب ومنتجات الخشب 
 والفلين

4 74 ٦5 1.022 839 ٦.122 

 33.92 843 11.971 177 220 9  صنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط 
  المسجلةعالم األ

18 58 809 2.855 2.594 ٦.191 

صنع فحم الكوك والمنتجات 
  النفطية المكررة

4 140 3٦4 140.921 3.487 21.2٦7 

صنع المواد الكيميائية والمنتجات 
  الكيميائية

9 ٦74 2.954 455.991 2.429 80.252 

صنع المنتجات الصيدالنية 
 االساسية 

- 3٦ - 3.17٦ - 8.893 

 8٦.٦39 1.895 29.487 522 855 11  منتجات المطاط واللدائنصنع 

صنع منتجات المعادن الالفلزية 
  خرىاأل

25 1398 3.771 94.058 3.78 173.925 

 58.545 2.801 54.909 234 275 24  صنع الفلزات القاعدية

صنع منتجات المعادن، باستثناء 
  اآلالت والمعدات

9 929 1٦0 21.٦54 931 103.375 

صنع الحواسيب والمنتجات 
  االلكترونية والبصرية

2 58 1 3.022 33 10.022 

 35.15 4٦4 13.178 127 20٦ 2  صنع المعدات الكهربائية

صنع اآلالت والمعدات غير 
 المصنفة 

12 199 808 28.43٦ 4.357 28.185 

صنع المركبات ذات المحركات 
 المقطورة

8 1٦0 78 3.48 ٦22 1٦.502 

 1.807 0 0.278 0 13 -  خرىصنع معدات النقل األ

 2٦.44٦ 1.295 3.412 170 325 17  صنع االثاث

 13.922 0 17.432 0 89 -  خرىالصناعات التحويلية األ

صالح وتركيب اآلالت إ
  والمعدات

- 3 0 0.٦5٦ 0 3.501 

 935.25٦ 33.928 992.449 12.333 ٦871 198 المجموع

 .(OIPS) ملصدر: قاعدة معلومات املشاريع الصناعية العاملةا
 

ومن احلوافز املهمة اليت تقدمها الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية توفري املدن الصناعية احلديثة، حيث قامت      
اململكة وزودهتا بكافة اخلدمات وزارة التجارة والصناعة إبنشاء وتطوير العديد من املدن الصناعية يف خمتلف مناطق 

واملرافق. ولالرتقاء بنوعية اخلدمات اليت توفرها املدن الصناعية مت إنشاء اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
م، كهيئة مستقلة لإلشراف على إنشاء وإدارة املدن الصناعية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها ابلتعاون مع 2001عام 

 .اخلاص القطاع
3.  )صندوق التنمية الصناعية السعودي( التطور يف اإلنتاج الصناعي 5



ن زايدة تطور القطاع الصناعي يف اململكة، يؤدي إإذ  ؛الناتج احمللى اإلمجايل يفا كبريً   ايوثر القطاع الصناعي أتثريً      
( نسبة 4)رقم عودي. ويُوضح الشكل حتسني مستوى رفاهية اجملتمع السمن مثَّ و  ؛إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل

 (.2014-2004) مسامهة القطاع الصناعي من الناتج احمللي اإلمجايل يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة

 

 

 

 

 

 (4)رقم  شكل   
-2004) نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة

2014). 

 
 .النقد العريب السعودي ةمؤسس بل الباحث، اعتماًدا على:من قِ  أُعدّ املصدر: 

ارتفعت نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف وقد أن القطاع الصناعي يف منو متزايد ومستمر.  ،(4يتضح من الشكل )
الطفرة الثانية يف االقتصاد السعودي إىل ويعود السبب يف ذلك  (،%9,3)إىل  2004الناتج احمللى اإلمجايل يف عام 
حيث تراجع القطاع الصناعي يف  ؛الخنفاض بسبب األزمة املالية العامليةإىل انه عاد أإال  ؛الناجتة عن ارتفاع أسعار النفط

؛ نتيجة للخطة التنموية التاسعة (%11,04)ووصل إىل ، 2010عاد لريتفع يف عاممث  %(،1,80)إىل  2009عام 
عاد فإنه  ؛سعار النفطألكن وبسبب تراجع و  .وتنويع القاعدة اإلنتاجية للمملكة الصناعي،عىن بتطوير القطاع اليت تُ 

 (.%3.59)إىل  2014حيث وصل الناتج احمللي يف عام  ؛اثنية إىل الرتاجع
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3.   :منو اإلنتاج الصناعي مقومات 6

املزااي واحلوافز املالية والعينية اليت ؤدي حيث ت ؛سهم يف منو القطاع الصناعيزت اململكة بتوفر مقومات عديدة تُ متيّ      
من خالل توفر عدد كبري من اخليارات للمستثمرين يف القطاع  ،يف جذب املستثمرين لديها امها اململكة دورً تقدّ 

برز اجلهات أصندوق التنمية الصناعية من يعدُّ و . و ضماانت مصرفية يف اجلهات احملليةأللحصول على متويل  ؛الصناعي
ريب للتنمية الصندوق العأن كما   املدفوع،س املال أ% من ر 75سهم يف تقدمي قروض للمشاريع تصل إىل يُ  إذ ؛احمللية

 (2013صندوق التنمية الصناعية،  ).شهر املؤسسات التمويليةأمن  دّ االقتصادية واالجتماعية يع

 ؛ريادستل عملية التصدير واالسهّ مما يُ  ؛وقرهبا من املوانئ الساحلية ،وقد متيزت املدن الصناعية مبوقعها االسرتاتيجي      
ا يف يضً أسهم تُ أهنا كما   ،عداد املصانع املنتجةأزايدة التطور يف إىل لكة متها املمدي تلك التسهيالت اليت قدّ ؤ حيث ت
 (2013وزارة التجارة والصناعة،  )عداد العاملني.أزايدة 

هناية يف  أن عدد املصانع املنتجة يف اململكة ارتفع تبنّي  ،2014ومن خالل بياانت وزارة التجارة والصناعة لعام       
رقم ( و 5)ني رقم شكلالألف عامل. كما يف  (935)ويعمل يف هذه املصانع حنو  ،امصنعً  (6871)العام ليصل إىل 

 (4230إذ كانت ) (،%58)السعودية بنسبة يف وخالل العشر سنوات األخرية ارتفعت أعداد املصانع العاملة  .(6)
 (935)لتصل إىل  ؛آالف عامل (388)، فيما ارتفعت األيدي العاملة يف هذه املصانع من 2004يف عام  امصنعً 

 .(%126)بزايدة قدرها  ،2014هناية عام يف ألف عامل 

 (5) رقم شكل
 .(2014-2004خالل الفرتة ) عداد املصانع املنتجة يف اململكة العربية السعوديةأتطور 

 .بل الباحث، اعتماًدا على وزارة التجارة والصناعةمن قِ  املصدر: أُعدَّ 

 (6)رقم  شكل
 .(2014-2004خالل الفرتة ) عداد العاملني يف املصانع املنتجة يف اململكة العربية السعوديةأتطور 
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املصدر: 
 .بل الباحث، اعتماًدا على: وزارة التجارة والصناعةمن قِ  أُعدّ 

ابإلضافة إىل رأس املال العامل لثالثة  ،التمويالت اإلمجالية )إمجايل رأس املال الثابتوقد تضاعفت قيمة 
مليار رايل بنهاية  (993)مليار رايل إىل أكثر من  (287)خالل العشر سنوات األخرية من حنو  ،أشهر( هلذه املصانع

 .(7)رقم كما يف الشكل   ،2014عام 
 (7) رقم شكل

 .(2014-2004) خالل الفرتة ،للمصانع املنتجة حسب السنوات )تراكمي( ابملليونمجايل التمويل إ

 
 .بل الباحث، اعتماًدا على وزارة التجارة والصناعةمن قِ  املصدر: أُعدّ 

للدولة ا مع اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية الشاملة شيًّ امت ،تنمية الصادرات الصناعيةبا كبريً   اهتماًماأولت اململكة 
سيما جتربة القطاع النسبية للصناعة يف اململكة، والاحلداثة  ومعوتنويع مصادر الدخل.  ،يف توسيع القاعدة اإلنتاجية

إال أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا اجملال. وقد   ؛اخلاص السعودي يف جمال التصدير
سامهت يف إعطاء صورة أهنا صب السبق يف الدخول إىل األسواق العاملية، كما كان للصادرات البرتوكيماوية السعودية ق

 إجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر. 
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م.أن 2014-2004( التطور يف قيم ومسامهة الصادرات الصناعية السعودية خالل الفرتة 8) رقم ح الشكلويوضّ 
من  حيث ارتفعت قيمتها ؛املاضية ا خالل السنواتا وكبريً ا سريعً وًّ قت منحقّ قد الصادرات الصناعية السعودية 

 م.2014مليون رايل عام  (1.700.000)إىل  ،م2004مليون رايل عام  (472.491)
  

 (8)رقم شكل 
 .(م2014-2004)التطور يف قيم ومسامهة الصادرات الصناعية السعودية خالل الفرتة 

 
 .العامة واملعلومات اإلحصاءاتمصلحة  بل الباحث، اعتماًدا علىمن قِ  املصدر: أُعدّ 

 

عطاء صورة إسهم يف مما يُ  ؛الصناعية السعودية أكثر من ثلثي إمجايل الصادرات تالبرتوكيماوايل صادرات شكّ وتُ        
صادرات البرتوكيماوايت موقع احتلت ات يومنذ بداية التسعين. جيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعرإ

 مجايل لقطاع الصناعة يف اململكة.الصدارة يف تركيبة الناتج احمللي اإل

 (15.621)حيث ارتفعت قيمتها من  ؛امطّردً ا تزايدً  وقد شهدت صادرات املنتجات الكيماوية خالل هذه الفرتة      
  .م2013مليون رايل يف العام  (131.837) لتصل إىل ،م1995مليون رايل يف عام 

 إذ ؛م2013-1995ا خالل الفرتة ا ملحوظً منوًّ  افقد شهدت أيضً  ،للصادرات الصناعية األخرى أما ابلنسبة     
نتيجة  ؛م2013مليون رايل يف عام  (39.242)لتبلغ  ،م1995عام  مليون رايل يف (6.937)ارتفعت من حوايل 

( صورة تفصيلية لألداء التصديري للقطاعات الصناعية 9) رقم ح الشكلويوضّ  .اهتمام اململكة ابلصادرات السلعية
 . م2013-1995 السعودية خالل الفتـرة

 (9) رقم شكل
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خرى من الناتج احمللي يف اململكة والصادرات السلعية األ تالبرت وكيماوايالتطور يف قيم ومسامهة الصادرات 
 .(2013-1995) الفرتةخالل  ،العربية السعودية

 
 .والتخطيطوزارة االقتصاد  بل الباحث، اعتماًدا علىمن قِ  املصدر: أُعدّ 

 املراجع: 

، حبث مقدم إىل ندوة االستثمار األجنيب االستثمار االجنيب اخلاص يف اململكة )جتربة سابك(إبراهيم بن سلمه، 
 27، ص1418اخلاص يف اململكة، وزارة اخلارجية، الرايض 

، االسكندرية )مؤسسة السياسات واألشكال املختلفة لالستثمارات األجنبيةم.  1989أبو قحف ،  عبد السالم ،
 .15شباب اجلامعة(، ص

 .219، مرجع سابق، ص اقتصادايت االستثمار الدويلقحف، عبدالسالم،  أبو
 ،العربية االقتصادية البيئة يف املباشر وغري املباشر األجنيب االستثمار حمددات ، 2002حممد،  هللا حسب أمري

 ،85 ص اجلامعية، القاهرة، الدار
 العربية السعودية ، موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي.التطور الصناعي يف اململكة 

 التطور الصناعي يف اململكة العربية السعودية ، موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مرجع سابق .

  م(.2006هـ )1427-1426اهليئة العامة لالستثمار للعام -تقرير أداء االستثمار والتنافسية
 .259، ترمجة خالد قاسم، األردن، صسياسات العالقات االقتصادية الدولية، 1987جون اوملان سبريو، 

 .6 ص ،وقضااي تعاريف :املباشر األجنيب االستثمار خضر ،
 .11)الكويت: املعهد العريب للتخطيط، ]د. ت.[(، ص  االستثمار األجنيب املباشر والتنميةرزاق وشاح، 



 .176، معهد التخطيط القومي، القاهرة، ص أولوايت االستثمار الصناعي يف مصر، 2005سلوى حممد مرسي، 

 .2013صندوق التنمية الصناعية، 
 .482، اإلسكندرية: الدار اجلامعية، ص اقتصادايت األعمال، 1995عبد السالم أبو قحف، 

 مصر، القاهرة، العصرية، ، املكتبةالعوملة عصر يف املباشر األجنيب االستثمار حمددات، 2007رضا،  السالم عبد
 .23ص
املؤسسات  حول األول الوطين امللتقي ،االستثماري واملناخ واملتوسطة الصغرية املؤسسات ،2005قدي،  اجمليد عبد

  622. 621 ص ص  األغواط، ثليجي، عمار جامعة التنمية، يف ودورها واملتوسطة الصغرية
دور االستثمار األجنيب املباشر يف متويل التنمية ،  1993علي عبد العال نشأت، نقاًل عن: أمينة ذكي شبانة، 

 ، ورقة قدمت اىل املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر لالقتصاديني املصريني.االقتصادية يف ظل آليات السوق
 52 .ص ، 2001 مصر، ،اجلامعية الدار "معاصرة اقتصادية وقضااي العوملة  ،2001صقر،  عمر

، اجمللة العربية، حبوث اقتصادية عربية، ، تطور االستثمارات األجنبية املباشرة العربية البينية2015لوعيل، بالل، 
 .129، ص70-69العددان 

، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، ابألسهم والسندات وحتليل األوراق املالية االستثمار،  1981حممد صاحل جابر، 
 .30-28العراق، ص

 دار ،"اإلسالمي االقتصاد ضوء يف اإلسالمية الدول يف املباشر األجنيب ، االستثمار2005العزيز،  عبد حممد
 18-19.ص ص  األردن، والتوزيع، للنشر النفائس

 أتهيل حول الدويل امللتقي ،االقتصادي األداء مستوي حتسني يف املشرتكة املشروعات أثر ، 2006قودري،  حممد
 سطيف. عباس، فرحات جامعة العاملية، االقتصادية احلركية يف االندماج مكاسب وتعظيم االقتصادية املؤسسة

، سلسلة اخلالصات املركزة، السنة والتنميةاالستثمار األجنيب املباشر ، 1999املؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
 .26الزهراين، بندر ، رسالة ماجستري ، مرجع سابق ، ص  1 .5-4الثانية، الكويت، ص

 ، بغداد، احلكمة، بيت ،أمنوذج الصني الدولية والتجارة املباشر األجنيب االستثمار  ، 2005  الغفار، عبد هناء
 6 ص
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