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 المستخلص

للةدو  العشةر   المباشةر األبنبةجدور اقتصاد المعرفةة فةج بةاال اثسةت مار دراسة  إلىيسعى البحث 
, والة  ألمميةة اثسةت مار المباشر فج ك  قةار  مةق قةارال العةالخ ال مة  األبنبجاألولى الباابة لالست مار 

 األبنبةةجدراسةةة اتبامةال اثسةةت مار  إلةىالبحةةث يهةد   .المباشةةر فةج تح يةةل معةد  النمةةو والتنميةةة األبنبةج
توص  البحث إلى استنتاج رئي   ,والكمج است داخ األسلوال النظري التحليلجب وال  , 1122المباشر لعاخ 

  أحيانةا   اقتصةاد المعةر ال المناطل والدو  على أسا  تطةور مو أق اثست مار األبنبج المباشر يتوزع حس
 .  أ رىأحيانا  فر  فج دو  ومناطل أ رى مق عينة البحثاالمتو على أسا  الموارد الطبيعيةو
 

 .تصاد معرفة، استثمار أجنبي اق :الكلمات المفتاحية

 
 

Abstract 

 
The research seeks to examine the role of knowledge economy in attracting foreign direct 

investment (FDI) of the first ten countries within the five continents of the world, due to the 

importance of FDI in achieving growth and development .The aim of the research is to study the 

trends of FDI during 2011, by using analytical ,theoretical and quantitative techniques; Also, the 

research found a major conclusion that is the FDI is divided by regions and countries on the basis 

of the development of knowledge economy sometimes and other times on the basis of the 

available natural resources in other countries and regions of the research sample. 

 

Keywords: Knowledge Economy, Foreign Direct Investment (FDI) 
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 المقدمة
طفر  كبيةر   وأحد ل ,غير مسبول فج دور العلخ والمعرفة ا  ال ال ة حملل معها نمو األلفية إق

يتسارع فةج عالمنةا المعاصةر تةراكخ المعرفةة العلميةة  إافج است داخ ت نية المعلومال واثتصاثل , 
بمعةةدثل مائلةةة نتيبةةة للزيةةاد  الكبيةةر  فةةج الحاسةةبال ونظةةخ المعلومةةال ووسةةائ    نيةةةهةةا التوتطبي ات

حةةدوث  ةةور  فةةج مفهةةوخ  إلةةى( اثنترنةةلظهةةور شةةبكة المعلومةةال العالميةةة   أدىوقةةد  ,اثتصةةاثل
مق الممكق ن   كميال مائلة مةق البيانةال وت ةديخ العديةد مةق ال ةدمال  أصبحالزماق والمكاق بحيث 

المعرفةة فةج تسةارع وتيةر  تكامة    ور  أسهملوقد  ,ترونية عبر الحدود وبيق الدو  وال ارالاثلك
وسةرعة  األمةوا اثقتصاد العالمج مةق  ةال  تعةاظخ معةدثل التبةاد  التبةاري فةج تةدف ال ر و  

خ النظخ اثقتصةادية فةج العةال أصبحلوبال   ,األبنبيةبارية وتدفل اثست مارال تح يل اثتفاقال الت
 بشك  كبير على المعرفة. ترتكزالمعاصر 

 منهجية البحث 
 مشكلة البحث 

بالس ا  مة  تطةور الةدو  باتبةات اقتصةاد المعرفةة  يعمة  علةى لبحث تتم   المشكلة الرئيسة ل
اثست مار األبنبج يتوبة  إلةى الةدو  الم تلفةة اسةتنادا إلةى  قإ, أخ ؟باال اثست مار األبنبج المباشر

 .؟عوام  أ رى
 مية البحثأه

فةج تح يةل معةدثل  ودورت تتم   أممية البحث مةق  ةال  أمميةة اثسةت مار األبنبةج المباشةر
النمو والتنمية لم تلة  دو  العةالخ, وكةال  سةعج الةدو  إلةى التوبة  نحةو اقتصةاد المعرفةة فةج ظة  

 التطورال العالمية الم تلفة وفج شتى المباثل.
 هدف البحث 

 : وعلى النحو اثتجوعة مق الغايال تح يل مبم إلىيهد  البحث 
 المباشر فج دو  عينة البحث .  األبنبجتدف ال اثست مار  اتباتدراسة  .2

 دراسة واقع تطور اقتصاد المعر  لدو  عينة البحث. .1

 .دراسة دور اقتصاد المعرفة فج باال اثست مار األبنبج المباشر .3

 فرضية البحث 
قتصةاد المعرفةة االةدو  اال م شةر  إلةىاشر يتوب  يفترض البحث أق اثست مار األبنبج المب

   .باال اثست مار األبنبج المباشر فج ا  مهم ا  واق ثقتصاد المعرفة دور, المرتفع
 عينة البحث 

للةدو  العشةر األولةى فةج كة  قةار   واثست مار األبنبج المباشر ةالمعرف اقتصادتناو  البحث 
العالميةة فةةج مةاا المبةةا  والتةج صةةدرل فةج العةةاخ ارير والة  باثسةةتناد إلةى الت ةة ,مةق قةارال العةةالخ

1121. 
 النظري  اإلطار

 التطورات و االتجاهات و المفهوم بين المباشر األجنبياالستثمار 
 المباشر  األجنبي االستثمارمفهوم  .1

مةات التعريفةال  أمةخأق  إث ,المباشةر األبنبجمنا  عدد كبير مق التعريفال لمفهوخ اثست مار 
 :باثتج إدرابها يمكق

  Unctadالمتحدة للتجارة والتنمية  األمم* مؤتمر 
 إنتابيةةةمةةو اثسةةت مار الةةاي ي ةوخ بةة  أبانةةال فةةج عمليةةال  (FDI)المباشةةر  األبنبةةجاثسةت مار 

وبةةود لهةةا سةةاب ا  , أو مةةق  ةةال  قيةةاخ  ويأ ةةا شةةكليق ممةةا , أنشةةاج وسةةيلة بديةةد  تمامةةا  فةةج مكةةاق ث
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بواسةطة  أو ال ص صةة إبةراجالموبةود  مةق  ةال   إنتابيةةاج عمليةال بشر األبانالالمست مريق 
 ( . 7,  1112 ألشرابج , البدج بعملية بديد  على الموقع الاي كاق مشغوث   أوالدمج أو الحياز  

 (  IMFصندوق النقد الدولي ) *
 سةهخأمةق  أك ةر% أو 22المباشر بأن  مباشر حيق يمتل  المسةت مر  األبنبجيعر  اثست مار 

علةى أق تةرتبط مةات الملكيةة بال ةدر  علةى التةأ ير  األعمةا م سسة مق م سسال  أيالما  فج  رأ 
وبةال  ي تلة  عةق اثسةةت مار فةج المحةافظ والصةناديل اثسةت مارية التةج ي ةةوخ  ,الم سسةة إدار فةج 

 .   (3,  1112الشركال بهد  تح يل عائد مالج دوق التحكخ فج إدارتها   ضر ,  أصو بشراج 
           (OECD) ةاالقتصادي لتنميةمنظمة التعاون وا* 

شةركة فةج دولةة  أوصلحة مست مر أبنبج فج م سسةة مالمباشر مو تعبير ل األبنبجثست مار ا
 . (OECD,2002,4)فج إدار  الم سسة , حيث يستطيع المست مر الحصو  على صول أ رى

المباشةر بأنة  قيةاخ شةركة أو مبموعةة مق مات التعريفال يمكق أق يعر  اثسةت مار األبنبةج 
والةة   ,م تلفةةة باثسةةت مار دا ةة  حةةدود الةةوطق المستضةةي  لبنسةةيا تحمةة  أوتتبةةع مةةق الشةةركال 

 بلد األخ وإنشاج مشروعال و دمال م تلفة للبلد المستضي  . البهد  تح يل أرباح للشركة فج 
تركةزل مةات اثسةت مارال  إا ,ال رق التاسع عشر إلىيعود تاريخ اثست مار األبنبج المباشر 

فج قطاعال المعادق والزراعة وال دمال العامة , وقد شهدل بةدايال ال ةرق العشةريق تطةور بةزج 
وكانةةل  ,المباشةةر األبنبةةجالعةالخ مةةق  ةةال  اثسةت مار  أنحةةاجفةةج م تلةة   األساسةيةكبيةر مةةق البنيةةة 

وقةد توبهةل  ,وألمانيةايةال المتحةد  الوث ع بهةالالسةت مار ت األكبةرالمملكة المتحد  حينةاا  المصةدر 
 سيا.ا  الالتينية و أمريكاالدو  النامية وثسيما  إلىمق نص  اثست مارال  أك ر

 أصةةبحل إا ,المباشةةر األبنبةةجالحةةرال العالميةةة ال انيةةة تغيةةر نمةةط اثسةةت مار  أع ةةاالوفةةج 
ار فةج الصةناعال اثسةت م وأصةبحالمصةدر الةرئي  لتلة  اثسةت مارال  األمريكيةةالوثيال المتحد  

 .اثست مار شيوعا   أنواع أك ر
 إلةةةىمسةةةتند  يةةةة تنم إسةةةتراتيبيالل والسةةةتينال ااتبعةةةل معظةةةخ الةةةدو  الناميةةةة  ةةةال  ال مسةةةين     

السةةلبية المحتملةةة  اآل ةةارمةةق  وسةةاد التحةةو اثقتصةةاد الموبةة  وركةةزل تنميةةة الصةةناعال المحليةةة , 
اقتصةادية والتةد   السياسةج والشةركال المحليةة ,  م ة   لةل تبعيةة مةق المباشةر األبنبجلالست مار 

 ترابعا  ملحوظا  فج تل  الح بة .  اثست مار األبنبج المباشر وكاق مق شأق ال  أق شهد 
 :  على مستوييقاثست مار األبنبج المباشر السبعينال ف د كاق تأ ر  فج ع د أما

 .والغاز نفطفج قطاع الصناعال اثست رابية كال ألو ا - 
فوائض فج ميةزاق المةدفوعال للةدو  المصةدر  للمةواد والسةلع  فج الاي تح ل نتيبة الوفرال انج  - 

 .األولية
التةةج  التغيةةرال أق إث  ,المباشةةر  األبنبيةةةاثسةةت مارال  لبةةاال مهمةةا  شةةك  مصةةدرا  يوالةةاي 

لع ةةديق حصةلل فةج البوانةال السياسةية واثقتصةادية والت نيةةة فةج بميةع دو  العةالخ و اصةة   ةال  ا
زيةاد  كبيةر   إلةى أدىق, يمق ال رق الواحد والعشةر األو العشريق وبداية الع د مق ال رق  األ يريق

فج حبخ التدف ال اثست مارية وال  بسبال التغيرال التج طرأل على ميك  اثقتصاد العةالمج ومةج 
,  1112ضةر , اثتبات نحو اقتصاد السول فةج معظةخ الةدو  وتحريةر نظةخ التبةار  واثسةت مار   

3-2 . ) 
 متوسةط د ة  الفةرد, إلىاستنادا  اثست مار األبنبج المباشر وتتحدد قدر  ك  دولة على باال 

اثسةت رار السياسةج ومعةد  العائةد و, األساسةيةتةوافر البيئةة و, اإلبمةالجمعد  نمةو النةاتج المحلةج و
تج بنبج المباشر تتم ة  بةاآلوت دخ الدو  مبموعة مق الحوافز لباال اثست مار األ على رأ  الما .

 :(231, 1112 محمد,
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حةةوافز تمويليةةة: وتتضةةمق قيةةاخ حكومةةال الةةدو  المضةةيفة بتزويةةد المسةةت مر األبنبةةج بةةاألموا   .2
بشك  مباشر وقد يكوق بشك  منح است مار او تسهيالل ائتمانية مدعمة وتسهي  الحصةو  علةى 

 قروض وت فيض معدثل الفائد  عليها.
 ال  بهد  ت فيض أعباج الضرائال بالنسبة لالست مار األبنبج المباشر.حوافز ببائية: و .1

حةوافز غيةةر مباشةةر : والةة  مةةق  ةةال  مةةنح تسةةهيالل للشةةركال األبنبيةةة المسةةت مر  كتزويةةدما  .3
   باألراضج إلقامة المشاريع مبانا أو بأسعار من فضة.

ر التمويةة  للتنميةةة ن ةة  المباشةةر منةةافع عديةةد  للةةدو  الناميةةة كتةةوفي األبنبةةجويح ةةل اثسةةت مار 
, ون ةة  الت نيةةة بمفهومهةةا ,  لةةل فةةرل عمةة , تنميةةة الصةةادرال وتحسةةيق ميةةزاق المةةدفوعالةالت انةة

وإنما تمتد لتشم  المهارال وال ةدرال  ,الواسع والتج ث ت تصر على سلسلة العمليال اإلنتابية الفنية
 .(231, 1112الت نية واإلدارية والتسوي ية  محمد,

 عرفة  )المفهوم والقياس(اقتصاد الم
منا  مبموعة مق التعريفال ثقتصاد المعرفةة إث انة  يمكةق إيبازمةا بةأمخ التعريفةال وكمةا 

 يأتج:
 World Bank  * البنك الدولي

لتطةةةوير المبتمةةةع  اقتصةةةاد المعرفةةةة: مةةةو اثقتصةةةاد الةةةاي يبعةةة  اسةةةت داخ المعرفةةةة م شةةةرا  
 world bank)  اربية والدا لية وتوليدما عند الحابةوماا يتضمق است داخ المعرفة ال  ,واثقتصاد

, 2007,2). 
  OECD ةاالقتصادي * منظمة التعاون والتنمية

اقتصةةاد المعرفةةة مةةو اثقتصةةاد الةةاي يسةةتند بشةةك  مباشةةر علةةى إنتةةاج المعرفةةة وتوزيعهةةا 
 & Chenويركز على أق المعلومال والمعرفةة مةج مركةز النمةو والتنميةة اثقتصةادية    دامهاواست

Dahlman, 2006, 4). 
 APECوالباسيفيك  آسيا* اللجنة االقتصادية لغربي 

اقتصاد المعرفة مو إنتاج المعرفة وتوزيعها واستعمالها ومو محر  رئي  للنمةو اثقتصةادي 
المبتمةع المبنةج علةى المعرفةة يسةمى  أو مةا ا  متطةور ا  ومةاا اثقتصةاد يحتةاج مبتمعة .و لةل ال ةرو 

(Deung, 2004, 3). 
حيةةةث م يةةةا  منظمةةةة التعةةةاوق والتنميةةةة  ومنالةةة  العديةةةد مةةةق الم ةةةايي  ثقتصةةةاد المعرفةةةة 

 الم يا  الاي طورت البنة  الةدولجمو ث أق أمخ مات الم ايي   إ اثقتصادية وم يا  بامعة مارفارد
 .1121 إلى 2992وتصدر البيانال ال اصة بهاا الم يا  منا عاخ  والاي يشم  معظخ دو  العالخ,

 على أربعة أعمد  رئيسة:الم يا  يرتكز و
 .والحوكمة الرشيد الحوافز اثقتصادية والنظاخ الم سسج  .2

 .نظاخ اإلبداع .1

 .التعليخ .3

 .ت نية المعلومال واثتصاثل .2

 قإ إا ,(10( والعشةةر   0  ويتكةةوق م يةةا  اقتصةةاد المعرفةةة مةةق م شةةر يتةةراوح بةةيق الصةةفر
وق قريبةة مةق العشةر  والدولةة المت لفةة عةق اقتصةاد المعرفةة الدولة المت دمة فج اقتصاد المعرفة تك

 .(www.worldbank.org.kam  تكوق قريبة مق الصفر
 
 
 

http://www.worldbank.org.kam/
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 المباشر األجنبياقتصاد المعرفة واالستثمار 
 أمةةةدا  تح يةةةلول اقتصةةةادثالمباشةةةر دورا  محركةةةا  فةةةج تحةةةو  ا األبنبةةةجاثسةةةت مار  يةةة دي

تطةوير مسةتوى قةو  العمة  وتطةوير نشةاط  يةتخفمةق  ةال  التةدريال  ,المبتمع المبنةج علةى المعرفةة
ويلعةال دورا  كبيةرا  فةج تحةو  اثقتصةاد مةق اقتصةاد , (Lacovoiu & Smilovic, 2008, 1  اإلبةداع

المفةاتيح  مةو أحةداثسةت مار األبنبةج المباشةر و ,اقتصاد مبنج على المعرفة إلىمعتمد على الموارد 
 .واألدوال المهمة فج تطوير اثقتصادال الوطنية

اثسةت مار األبنبةج المباشةر فةج التركيةز علةى دور  Lacovoiu & Smilovicوحاولةل دراسةة 
مبتمع المعرفة مق  ال  دراسة حالة دو  وسط وشةرل أوربةا واق الةدو  التةج استضةافل البانةال 

إلى م شرال مت دمة فج مبتمع المعرفة م ة  التشةي  األكبر مق اثست مار األبنبج المباشر وصلل 
 .ومنغاريا ورومانيا
الواقةع يبةرمق وللتنميةة اثقتصةادية,  للنمةو ضةروري بةد   إق اإلبداع الت نةج على يتفل البميع

كمةا  ت با  المد الل الت نية المتدف ةة.إق التنمية اثقتصادية المستدامة ألي اقتصاد يتطلال اس إاال , 
تصادال الدو  مق اقتصادال ت ليدية إلى اقتصاد معرفة يبع  مات اثقتصةادال عناصةر إق تحو  اق

 (.Ptacek, 2009, 1  باابة لالست مار األبنبج المباشر
وقد أكدل دراسال أ رى على ضرور  تكيي  إستراتيبية اثست مار األبنبج المباشر باتبةات 

ة سةنغافور  وفةج قطةاع التكنولوبيةا الحياتيةة بدراسةة حالة وآ روق Fingoldقاخ  إااقتصاد المعرفة, 
Biotechnologyاألبنبةةجمةةق  ةةال  بةةاال اثسةةت مار  ا  مهمةة ا  اقتصةةادي ا  , وقةةد ح  ةةل سةةنغافور  نمةةو 

 ,Fingold األعمةا  المباشر بتوفير الحوافز المالية والبنى التحتية وقو  العم  المتعلمة وتنظيخ بيئةة 

2003, 922.) 
   الجانب التطبيقي

 االستثمار األجنبي المباشر تطور 
وكةةةال  سةةةت مار األبنبةةةج المباشةةةر المصةةةدر الةةةرئي  لال األمريكيةةةةالوثيةةةال المتحةةةد   دتعةةة

% فةج عةاخ 2.1 إلةىاثسةت مار األبنبةج المباشةر , وازدادل نسةبة 1122لعةاخ  المستضي  الةرئي 
 و سةةنوي,بالم ارنةةة بالسةةنوال السةةاب ة كمتوسةةط نمةة 1121% عةةاخ 22.2ان فضةةل  أقبعةةد  1122

 *1122عاخ  مليار دوثر 828الما  المست مر  وبلغ حبخ رأ 
 ,أمريكةاالمباشةر بعةد  األبنبةجالدو  المصدر  لالست مار  أمخك  مق كندا واستراليا مق  دوتع

كمسةةت مر عةةالمج وكةةال  الحةةا  فةةج  سةةريعبشةةك   فيهةةا اثسةةت مار األبنبةةج المباشةةر كنةةدا نمةةا قإ إا
 استراليا.

المباشةةةر فكةةةاق فةةةج قطةةةاع  األبنبةةةجال اثقتصةةةادية فةةةج مبةةةا  اثسةةةت مار ال طاعةةة أمةةةخ أمةةةا
ازدادل  إاالمباشةةر   األبنبيةةالمعلومةال والةاي ب ةج ال طةاع ال ائةد لالسةت مارال   نيةةالبرمبيةال وت

% مق حبخ المشاريع. وقد تطور قطةاع ال ةدمال الماليةة وكةال  قطةاع المعةادق والطاقةة 28بنسبة 
 المتبدد .

 :اآلتجحسال بالمباشر على م تل  دو  ومناطل العالخ و األبنبجثست مار وقد توزع ا
 والباسيفيك آسيادول  .1

 األبنبةج% مةق المشةاريع فةج اثسةت مار 27تبةاال  أقاستطاعل الصيق والهنةد وسةنغافور  
% مةةةق مشةةةاريع 12تح ةةةل نسةةةبة نمةةةو  أقوالباسةةةيفي . واسةةةتطاعل الهنةةةد  آسةةةياالمباشةةةر مةةةق دو  

 .1122فج عاخ ج المباشر اثست مار األبنب
 المباشةر مةةق حيةةث األبنبةةجعشةةر دو  مستضةيفة لالسةةت مار  أفضةة يوضةح  اآلتةةجوالبةدو   

 المشاريع. عدد



 [25حممود ]

 

 
 2بدو  ال

 فج منط ة آسيا والباسفي  أفض  عشر دو  مستضيفة لالست مار األبنبج المباشر
 1122لعاخ  

 عدد المشاريع الدولة

 2171 الصيق

 819 الهند

 321 سنغافور 

 189 استراليا

 113 مونغ كونغ

 229 فيتناخ

 227 ماليزيا

 232 تايلند

 211 الياباق

 221 كوريا البنوبية
 I www.FD.comintelligenceباثعتماد على  مق إعداد الباحث المصدر       

 
 
المباشةر فهةج اليابةاق  األبنبةجوالباسةيفي  لالسةت مار  آسةياالدو  المصدر  فةج منط ةة  أمخ أما
 .1122للعاخ  1 بدو الالصيق كما فج  والهند  خ
 

 1بدو  ال
 فج منط ة آسيا والباسفي   مصدر  لالست مار األبنبج المباشرعشر دو   أفض 

 1122للعاخ 
 المشاريع عدد الدولة

 912 الياباق

 399 الهند

 392 الصيق

 122 استراليا

 291 كوريا

 222 تايواق

 221 سنغافور 

 217 مونغ كونغ

 12 ماليزيا

  intelegence.com www.FDIباثعتماد على مق إعداد الباحثالمصدر 

 
كمةا فةج  مةج  ةة  فةج مةات المنطمباشةرال بنبةجاألسةت مار اث   إليهةامخ ال طاعال التةج توبةأو
 :3 البدو 
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 3بدو  ال

 والباسيفي  آسياتوب  إليها اثست مار األبنبج المباشر  فج منط ة  ال طاعال التج أمخ
 حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر القطاع ت

 )مليار دوالر(

 64 الحديد والمعادن 1

 53 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 2

 53 الكيمياويات والبالستيك والمطاط 5

 22 وسائل نقل 6

 22 خدمات المال واألعمال 3

 155 أخرى 4

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على المصدر          
 

 دول أوروبا .2
% فةةج العةةاخ 3ان فةةض حبةةخ مشةةاريع اثسةةت مار األبنبةةج المباشةةر فةةج دو  أوروبةةا بنسةةبة 

لمتحةد  وألمانيةا وروسةيا بالمراتةال الة الث وقةد بةاجل المملكةة ا ,1121بالم ارنة مةع العةاخ  1122
 .2 كما فج البدو  المشاريع عدد األولى للدو  المستضيفة لالست مار األبنبج المباشر مق حيث

 
 2بدو  ال

 لمنط ة أوربا لالست مار األبنبج المباشرأفض  عشر دو  مستضيفة 
 1122للعاخ 

 المشاريع عدد الدولة

 891 المملكة المتحد 

 222 ألمانيا

 329 روسيا

 182 فرنسا

 121 اسبانيا

 117 بولندا

 281 ايرلندا

 282 مولندا

 277 رومانيا

 231 التشي 

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر
 

   
وفرنسةا وكمةا  وألمانيةامتحةد  فكانةل المملكةة ال األبنبةجالدو  المصدر  لالسةت مار  أفض  أما

     :2 فج البدو 
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 2بدو  ال

 فج منط ة أوربا أفض  عشر دو  مصدر  لالست مار األبنبج المباشر
 1122للعاخ 

 المشاريع عدد الدولة

 2329 المملكة المتحد 

 2137 ألمانيا

 127 فرنسا

 213 اسبانيا

 391 سويسرا

 372 مولندا

 129 ايطاليا

 137 السويد

 281 ايرلندا

 211 النمسا

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر

 
كمةا فةج ال طاعال التةج توبة  إليهةا اثسةت مار األبنبةج المباشةر فةج دو  أوربةا فهةج  أمخأما 

 .1بدو  ال
 

 1بدو  ال
 ست مار األبنبج المباشرال طاعال التج توب  إليها اث أمخ

حجم تدفقات االستثمار األجنبي  القطاع ت
 المباشر )مليار دوالر(

 22 الطاقة المتبدد  1

 11 المساكق والفنادل والسياحة 2

 11 وسائ  الن   5

 28  دمال الما  واألعما  6

البرمبيال وت نية المعلومال  3
 واثتصاثل

28 

 21 أ رى 4

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :درالمص             

 
 أمريكا الشمالية  .5

المباشةةر فةةج عةةاخ  األبنبةةج% مةةق اثسةةت مار 33أربةةع وثيةةال أمريكيةةة بةةاال اسةةتطاعل   
نيويةور   اع بتها % مق المشاريع المتدف ة21بواقع  األولىكانل كاليفورنيا فج المرتبة  إا ,1122

أك ةر الوثيةةال بةةابا  لالسةةت مارال  يوضةةح اآلتةةجالبةدو   و% 1%  ةةخ تكسةةا  7تةاريو نواو  8%
 . وعدد المشاريع فيها  األبنبية
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 7بدو  ال

 أفض  عشر وثيال أمريكية مستضيفة لالست مار األبنبج المباشر
 1122للعاخ  
 عدد المشاريع الوالية

 119 كاليفورنيا

 221 ر نيويو

 232 تاريوناو

 222 تكسا 

 19 فلوريدا

 11 ينارنورث كلو

 11 بوربيا

 28 شيت ماسسيو

 22 الينوي

 21 أومايو

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر

 
التةج كانةل نفسةها انل مج الوثيةال أما أمخ الوثيال المصدر  لالست مار األبنبج المباشر فك

تاريو  خ تكسا  والتفاصي  كما فةج ناو مج كاليفورنيا ونيويور  وو ,كبر الوثيال المستضيفةأمق 
 مق حيث الوثيال وعدد المشاريع.  8البدو  

 
 8بدو  ال

 1122أفض  عشر وثيال أمريكية مصدر  لالست مار األبنبج المباشر للعاخ 
 اريععدد المش الوالية

 119 كاليفورنيا

 288 نيويور 

 122 تاريوناو

 292 تكسا 

 288 الينوي

 212 ماسسيوشيت 

 229 ميشيغاق

 219 كنل كول

 217 نيوبيرسج

 211 بنسلفانيا

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد علىالمصدر                  

 
 :كاآلتجالمباشر فهج  األبنبجاثست مار  إلي ال طاعال اثقتصادية التج توب   أمخ أما 
 
 
 

http://www.fdi/
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 9بدو  ال

 أمخ ال طاعال اثقتصادية التج توب  إلي  اثست مار األبنبج فج الوثيال المتحد  اثمريكية

 القطاع ت
حجم تدفقات االستثمار 

 األجنبي المباشر
 )مليار دوالر(

 21 الفحخ والنفط والغاز الطبيعج 1

 21 الطاقة المتبدد  2

 22 الكيمياويال والبالستي  والمطاط 5

 7 أبهز  ومواد الن   6

 1 الحديد والمعادق 3

 31 أ رى 4

 
 الالتينية والكاريبي أمريكا. دول 6

ينيةةة الالت أمريكةةاالمباشةةر فةةج  األبنبةةجمةةق  لةةث اثسةةت مار  أك ةةراسةةتطاعل البرازيةة  بةةاال 
 1122فةةج عةةاخ  إليهةةاالمتةةدفل  األبنبةةجفةةج اثسةةت مار  ا  سةةريع ا  نمةةو األربنتةةيقوسةةبلل  ,والكةةاريبج

ويمكةق  ,1122فج عاخ  ا  مشروع 292فج البرازي  اثست مار األبنبج المباشر وكاق حبخ مشاريع 
بج كمةا فةج الالتينيةة والكةاري أمريكةالةدو   اثسةت مار األبنبةج المباشةر الةدو  فةج بةاال  أمخ إدراج

 :21 البدو 
 

 21بدو  ال
 فج منط ة دو  أمريكا الالتينية أفض  عشر دو  مستضيفة لالست مار األبنبج المباشر

 1122والكاريبج للعاخ  
 عدد المشاريع الدولة

 292 البرازي 

 117 المكسي 

 222 األربنتيق

 222 كولومبيا

 11 شيلج

 21 بيرو

 21 بنما

 31 كوستاريكا

 12 ايأوروغو

 22 بورتوريكو

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر                     
 

 
الالتينية والكاريبج فكانةل كمةا  أمريكاالمباشر فج  األبنبجالدو  المصدر  لالست مار  أمخ أما

 :22 فج البدو 
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 22دو  الب

فج منط ة دو  أمريكا الالتينية والكاريبج  عشر دو  مصدر  لالست مار األبنبج المباشرأفض  
 1122للعاخ 

 عدد المشاريع الدولة

 82 البرازي 

 21 المكسي 

 37 شيلج

 32 برمودا

 11 األربنتيق

 23 كولومبيا

 21 فنزويال

 9 كياماق

 1 بنما

 2 بامايكا

  intelegence.com www.FDI عتماد علىمق إعداد الباحث باث المصدر     

 
 .21ار األبنبج المباشر فهج كما فج البدو  ــأما أمخ ال طاعال التج توب  إليها اثست م

 
 21بدو  ال

 الالتينية والكاريبج  أمريكافج دو   المباشر األبنبجال طاعال التج بابل اثست مار  أمخ
 1122لعاخ ل

 ت
 القطاع            

حجم تدفقات االستثمار األجنبي 
 المباشر)مليار دوالر (

البرمبيةةةةةةةال و ت نيةةةةةةةة المعلومةةةةةةةال  1
 واثتصاثل.                      

31 

 31 الحديد والمعادق                                                         2

 22                                    أدوال وأبهز  الن                   5

 23 الطاقة المتبدد                                                           6

 7 األغاية والمشروبال والتبغ                                            3

 32            أ رى.                                                         4

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر                  

 
 وأفريقيا األوسطالشرق  .2

% 21 إلةى وأفري يةا األوسةطالمباشةر فةج منط ةة الشةرل  األبنبةجارتفعل مشاريع اثست مار 
عشةةر دو  فةةج مةةات المنط ةةة اسةةتطاعل بةةاال  أفضةة  إق و ,1121 م ارنةةة بالعةةاخ 1122فةةج سةةنة 

 % مق فرل العم .22% مق رأ  الما  المست مر وعملل على توليد 12

http://www.fdi/
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والمملكة العربية السعودية فج م دمةة الةدو   أفري ياالعربية المتحد  وبنوال  اإلمارالوكانل 
الةدو   أفضة يوضح  اآلتجلبدو  المباشر مق حيث عدد المشاريع وا األبنبجالتج بابل اثست مار 

 .وأفري يا األوسطفج منط ة الشرل 
 

 23بدو  ال
 فج منط ة الشرل األوسط وأفري يا  أفض  عشر دو  مضيفة لالست مار األبنبج المباشر

 1122للعاخ 
 عدد المشاريع الدولة

 318 العربية المتحد  اإلمارال

 222 أفري يابنوال 

 232 المملكة العربية السعودية

 71 المغرال

 29 قطر

 22 كينيا

 28 البحريق

 28 عماق

 22 نيبيريا

 22 مصر

  intelegence.com www.FDIمق إعداد الباحث باثعتماد على :المصدر                   
 

ا فةةج حها كمةةـةةـالمباشةةر فةةيمكق توضي األبنبةةجدر  لالسةةت مار ـةةـعشةةر دو  مص  ـةةـأفض أمةةا
  :22 البدو 
 

 22بدو  ال
 ط ة الشرل األوسط فج من أفض  عشر دو  مصدر  لالست مار األبنبج المباشر

 1122وأفري يا 
 عدد المشاريع الدولة

 219 العربية المتحد  اإلمارال

 72 أفري يابنوال 

 71 إسرائي 

 28 المملكة العربية السعودية

 38 قطر

 19 الكويل

 12 البحريق

 28 انيبري

 27 كينيا

 22 توغو

   www.FDI.comntelligenceIباثعتماد على  مق إعداد الباحث :المصدر                   
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المباشر نحو ال طاعال اثقتصادية لهةات المنط ةة فكانةل كمةا فةج  األبنبجتوب  اثست مار  أما
 :اآلتج

 
 22بدو  ال

 عال اثقتصادية التج توب  اثست مار األبنبج المباشر لدو ال طا أمخ
 وإفري يا األوسطالشرل  

 ت
 القطاع

حجم تدفقات االستثمار األجنبي 
 المباشر )مليار دوالر(

 32 الفحخ والنفط والغاز الطبيعج                                 2

 17            الحديد والمعادق                                  1

 27 الكيميائيال والبالستي  والمطاط                             3

 27 المساكق والفنادل والسياحة                                  2

البرمبيةةةةال و ةةةةدمال ت نيةةةةة المعلومةةةةال  2
 واثتصاثل         

21 

 31        أ رى                                              1

 
 في العالم القطاعات االقتصادية التي توجه إليها االستثمار األجنبي المباشر أهم

اثسةت مار  إليهةاال طاعةال التةج توبة   أمةخكاق قطاع الطاقة المتبدد  والبرمبيةال والمعةادق 
 .1121يوضح نسال النمو فج مات ال طاعال بالم ارنة مع سنة  اآلتجوالبدو   ,المباشر األبنبج

 
 21بدو  ال

 حسال ال طاعال اثقتصادية فج العالخ ب نسبة نمو اثست مار األبنبج المباشر
 1122للعاخ 

 نسبة التغير القطاع

 1191 الطاقة المتجددة

 1291 البرمجيات وخدمة تقنية المعلومات

 1.92 المعادن

 1491 المحركات أجزاء

 1691 البالستيك

 1295 النقل

 .119 األعمالخدمات 

 194 الخدمات المالية

 193 الغذاء والتبغ

 91. وأدوات أجهزةالصناعية ، المكائن

 .29 المحركات

 494 الكيميائيات

 494 المنتجات االستهالكية

 493 أشباه الموصالت

 6 االتصاالت

 4- الفحم والنفط والغاز الطبيعي



 [62حممود ]

 

 نسبة التغير القطاع

 1194- المساكن

 1491- األدوية

 1492- المعدات االلكترونية

 5191- الفنادق والسياحة

 www.oecd.orgباثعتماد على  مق إعداد الباحث :مصدرال            

 
 اتجاهات تطور اقتصاد المعرفة

أق السةويد بةاجل فةج المرتبةة  1121أوضح ت رير البن  الدولج حو  اقتصاد المعرفةة للعةاخ 
 ( ومةج9.23كانل قيمة م شر اقتصةاد المعرفةة   إا ,دولة شملها الت رير 291األولى مت دمة على 

( فالةدنمار  9.33(  ةخ تةأتج فنلنةدا فةج المرتبةة ال انيةة بم شةر قيمتة   21قريبة مق أعلى قيمة   بد  
 .يوضح أفض  عشر دو  فج العالخ فج م يا  اقتصاد المعرفة اآلتجفج المرتبة ال ال ة والبدو  

 
 27بدو  ال

 ض  عشر دو  فج العالخ لم شر اقتصاد المعرفة أف
 1122للعاخ 

 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 9.23 السويد

 9.33 فنلندا

 9.21 الدنمار 

 9.22 مولندا

 9.22 النرويج

 8.97 نيوزلندا

 8.91 كندا

 8.9 ألمانيا

 8.88 استراليا

 8.87 سويسرا

 www.worldbank.org/KAM باثعتماد على  احثمق إعداد الب :المصدر                   

 
 حسال اآلتج:حسال دربة التطور والت دخ بوقد توزعل الدو  فج م شر اقتصاد المعرفة 

 
 والباسيفيك آسيادول  .1

فةج فضة  عشةر دو  أل ,1121المباشةر فةج ت ريةر عةاخ  األبنبةجمق واقع بيانةال اثسةت مار 
ت ريةر  فةج ةحسةال م شةر اقتصةاد المعرفةبتةخ ترتيةال مةات الةدو   األبنبيةةمبا  باال اثست مارال 

 وكما فج البدو  اآلتج.   البن  الدولج
 
 

http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/KAM
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 28 بدو ال

 والباسيفي   آسيامنط ة  فجة قتصاد المعرفحسال م شر اأفض  عشر دو  
 1122للعاخ 

 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 8.88 استراليا

 8.21 نغ كونغمو

 8.18 الياباق

 8.11 سنغافور 

 7.97 كوريا البنوبية

 1.2 ماليزيا

 2.12 تايالند

 2.37 الصيق

 3.2 فيتناخ 

 3.11 الهند

 www.worldbank.org/KAMباثعتماد على   مق إعداد الباحث :المصدر              

   
فةج  األولةىاستراليا ومونغ كونةغ واليابةاق احتلةل المراكةز ال ال ةة  أقيالحظ  28دو  مق الب

 األبنبةجلالسةت مار  بابا   األك رالدو   أقوالباسيفي  نبد  آسيالدو   2البدو   ومق اقتصاد المعرفة
   .المباشر كانل الصيق والهند وسنغافور 

فةج مبةا  اقتصةاد  األولةىالةدو   قأبةالرغخ مةق  نة ا  كةق مالحظةة يم 2 و 28 البةدوليقومق 
ولكنها ت ةع  ,المباشر األبنبجفج مبا  باال اثست مار  األولىالمعرفة ليسل بالضرور  مج الدو  

 ضمق الدو  العشر األفض  فج باال اثست مار األبنبج المباشر.
  ال ال ة لالست مار األبنبج المباشر مج فةج مبةا يمكق مالحظة أق ال طاعال الرئيسةوكال  

ومةات  ,والبالسةتي  والمطةاط ويةالقطاع الحديد والمعادق وقطاع الفحخ والنفط والغاز وقطاع الكيميا
 ال طاعال تم   الموارد الطبيعية.

 
 .  منطقة أوربا2

ومةق . ر اقتصةاد المعرفةةح  ل الدو  األوربية معظخ المراتال العشر األولى فج م يا  م شة
 الم شر لدو  منط ة أوروبا.ماا  ألولى فج م يا يمكق مالحظة الدو  العشر ا 29البدو  

 

 2  البدو
 1122للعاخ  أوروبام شر اقتصاد المعرفة لمبموعة مق دو  

 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 9.22 مولندا

 8.91 المانيا

 8.81 ايرلندا

 8.71 المملكة المتحد 

 8.32 اسبانيا

http://www.worldbank.org/KAM
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 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 8.12 فرنسا

 8.22 الشي 

 7.92 بولندا

 1.81 يارومان

 2.78 روسيا

 www.worldbank.org/KAMباثعتماد على   مق إعداد الباحث :المصدر               
 

وايرلندا فج م دمةة دو  أوروبةا فةج م شةر اقتصةاد  وألمانيامولندا  أقالحظ ي   29 مق البدو 
مركز ال انج فج كةال الم شةريق اقتصةاد المعرفةة وم شةر اثسةت مار قد احتلل ال ألمانياالمعرفة واق 

 األبنبج المباشر.
مخ ال طاعال التج توبهل إليها اثست مارال األبنبية المباشر  مةج قطةاع الطاقةة المتبةدد  أو

 ايال طةاع األ يةر الة إق كوق مةات الةدو  تبحةث عةق األنةواع البديةد  مةق الطاقةة وبةدائ  الطاقةة. و
مةات  إق إا ,ي  اثست مارال األبنبية مو قطاع البرمبيال وت نيةة المعلومةال واثتصةاثلتوبهل إل

 فج ماا المبا  مما بع  اثست مارال األبنبية فج ماا المبا  ضعيفة. مهما   الدو  قد قطعل شوطا  
 

 دول أمريكا الالتينية والكاريبي. 5

مةةق م شةةر اقتصةةاد  ةراتةةال المتوسةةطالالتينيةةة والكةةاريبج فةةج الم أمريكةةاغالبةةا مةةا ت ةةع دو  
 يوضح م شر اقتصاد المعرفة لمبموعة مق مات الدو . اآلتجوالبدو   ,المعرفة

 
 11بدو  ال

 م شر اقتصاد المعرفة لمبموعة مق الدو  فج منط ة أمريكا الالتينية والكاريبج
 1122للعاخ  

 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 7.12 شيلج

 1.39 أوروغواي

 2.93 يكاكوستار

 2.28 البرازي 

 2.23 األربنتيق

 2.17 المكسي 

 2.13 بنما

 2.12 بيرو

 2.92 كولومبيا

 - بورتوريغو

 www.worldbank.org/KAMباثعتماد على   مق إعداد الباحث :المصدر                        
 

 

http://www.worldbank.org/KAM
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الةدو  فةج مبةا  اقتصةاد  أفضة وكوسةتاريكا مةق  وأوروغةوايلج كانةل شةي 11مق البةدو  
فةةج بةةاال  األولةةىالتةةج كانةةل فةةج المراتةةال الةة الث  واألربنتةةيقالبرازيةة  والمكسةةي   أمةةاالمعرفةةة, 

 ( فج م شر اقتصاد المعرفة.1,2,2كانل فج التسلس   ف ,المباشر  األبنبجم شر اثست مار 
هةج قطةاع البرمبيةال فالمباشةر   األبنبيةةست مارال اث إليهاال طاعال التج توبهل  أك رأما 

 وت نية المعلومال واثتصاثل والحديد والمعادق ووسائ  الن  .
 وأفريقيا األوسطمنطقة الشرق  .6

فج  األولىالعربية المتحد  قد حافظل على المرتبة  اإلمارالدولة  أقيالحظ  12مق البدو  
فةةج مةةاا  يع بهةةاوكةةال  فةةج م شةةر اقتصةةاد المعرفةةة  المباشةةر  األبنبيةةةمبةةا  بةةاال اثسةةت مارال 

قطةر فةج  تع بهةا الم شر البحريق وعماق, وقد باجل المملكة العربية السعودية فج المرتبةة الرابعةة
 المرتبة ال امسة  خ بنوال أفري يا فج المرتبة السادسة.

 
 

 12بدو  ال
 شرل األوسط وأفري يا لمبموعة مق دو  ال فج م شر اقتصاد المعرفة األولىالدو  العشر 

 1122للعاخ 
 مؤشر اقتصاد المعرفة الدولة

 4916 العربية المتحد  اإلمارال

 4911 البحريق

 4916 عماق

 3914 المملكة العربية السعودية

 3926 قطر

 3921 أفري يابنوال 

 59.2 مصر

 5941 المغرال

 2922 كينيا

 2921 نيبيريا

 www.oecd.orgلباحث باثعتماد على مق إعداد ا :المصدر             

 
وقد كانل أولى ال طاعال التج توبهةل إليهةا اثسةت مارال األبنبيةة المباشةر  فةج مةات الةدو  

وكةةاق  ,مةةو قطةةاع الةةنفط والغةةاز  ةةخ قطةةاع المعةةادق, والةة  كةةوق معظةةخ مةةات الةةدو  مةةج دو  نفطيةةة
 لبرمبيال وت نية المعلومال واثتصاثل.ال طاع األ ير مو قطاع ا

 
 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات -أوال
فج بعض المناطل لةدو  العةالخ م ة   إا إق ,المباشر بيق الدو  األبنبجتدف ال اثست مار  لتباين .2

نحةةو المةةوارد الطبيعيةةة بغةةض النظةةر عةةق م شةةر اقتصةةاد  لتوبهةةووأفري يةةا  األوسةةطالشةةرل 
 المعرفة . 

الالتينية والكاريبج كاق فةج قطةاع البرمبيةال  أمريكاالمباشر فج بلداق  األبنبجفل اثست مار تد .1
 وال  بسبال رغبة تل  الدو  باثتبات نحو اقتصاد المعرفة .  ,وت نية المعلومال واثتصاثل

http://www.oecd.org/
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المباشةةر  فةةج  األبنبةةجكبةةر الةةدو  المستضةةيفة والمصةةدر  لالسةةت مار أالشةةمالية مةةق  أمريكةةا دتعةة .3
كانةل باتبةات قطةاع  أمريكةا إلةىالمباشةر الموبة   األبنبةجمعظخ تدف ال اثست مار  إق لعالخ . وا

 النفط والغاز والطاقة . 

الدو  المت دمة مةو فةج مبةا  المةوارد الطبيعيةة والطاقةة ,  إلىالمباشر  األبنبجتدفل اثست مار  .2
ات قطةةاع البرمبيةةال وت نيةةة كةةاق باتبةةالمباشةةر المصةةدر مةةق مةةات الةةدو   األبنبةةجاثسةةت مار  أمةةا

 المعلومال واثتصاثل وبالعك  فج حالة الدو  النامية . 

فةج الةدو  المت دمةة  ,عالقة اثست مار األبنبةج المباشةر بم شةر اقتصةاد المعرفةة عالقةة طرديةة .2
م   ألمانيا والمملكة المتحد   , أما فج الدو  النامية فلي  ضروريا  أق تكوق العالقة طردية بة  

  تكوق العالقة ضعيفة م   الصيق والهند .  قد

 المقترحات  -ثانيا  
 إقفةةنظةةرا  لتبةةايق اقتصةةادال دو  العةةالخ مةةق حيةةث المةةوارد الطبيعيةةة وم شةةر اقتصةةاد المعرفةةة  .2

 أقمما يتطلال مق كة  دولةة  ,وأ رىالمباشر ت تل  بيق دولة  األبنبجعوام  باال اثست مار 
 .قتصادية والمعرفية حسال الطبيعة اثبعناصر الباال  هيئي

قيةةاخ الةةدو  الناميةةة ببنةةاج البنةةى التحتيةةة المتم لةةة بشةةبكة الطةةرل والمواصةةالل وال ةةدمال العامةةة  .1
اقتصةةاد المعرفةةة بحيةةث  إلةةىوالبنةةى الفوقيةةة المتم لةةة باثتصةةاثل وت نيةةة المعلومةةال للوصةةو  

 بميع ال طاعال .  إلىالمباشر  األبنبجيكوق تدفل اثست مار 

المباشر بةيق مبموعةة الةدو  المت دمةة ممةا يتطلةال  األبنبج مار توق معظخ تدف ال اثسنظرا  لك .3
 لبةةاالتهيئةةة بميةةع المتطلبةةال اثقتصةةادية والسياسةةية والتشةةريعية والت نيةةة  األ ةةرىمةةق الةةدو  

 ف ال نحوما . دالت

كلةةة إعةةاد  مي ث بةةد مةةقنتيبةةة للتةةرابط والتةةدا   بةةيق بميةةع دو  العةةالخ وفةةج بميةةع المبةةاثل  .2
  اقتصاديال الدو  النامية بما ينسبخ مع التطورال البديد  فج بميع المباثل . 

 
 المصادر

 باللغة العربيةالمصادر  -أوال  
المباشةةر باتبةةات التنميةةة المسةةتدامة ,  األبنبةةج, تفعيةة  اثسةةت مار 1112 ,محمةةدلشةةرابج, محمةةد انةةوق ا .2

واثقتصةاد,  اإلدار تير غيةر منشةور , كليةة ( رسالة مابسة1113-2987دراسة نظرية تطبي ية للمد   
 بامعة الموص .

, 1المباشر , تعاري  وقضايا, مبلة بسر التنمية , العدد  األبنبج, اثست مار  1112 ضير, حساق,  .1
 .www.arab-api.org/developالمعهد العربج للت طيط,

مرحلةة انت ةا :نظر  تحليليةة اثسةت مار األبنبةج المباشةر فةج الةدو  التةج تمةر ب ,1112 ,محمد, زيةداق .3
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