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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  َوُقْل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اهللا[ 
َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم

]َوالُمُؤِمُنون



 شكرحمد و
  إتمام هذا العملعلى  الحمد هللا الذي وفقني
من لم يشكر الناس لم  ":قال عليه الصالة والسالم 

 "يشكر اهللا
إذا قلت ألخيك جزاك اهللا خيرا فقد أتممت  ":وقال 

  "لشكرا
أتقدم بجزيل  واستنانا بالمصطفى صلى اهللا عليه وسلم
  الشكر واالمتنان إلى

  األستاذ الدآتور طواهر محمد التهامي
  لي مها على المجهودات والنصائح القيمة التي قد

    من أجل إتمام هذا البحث
  وأشكر إدارة آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 أساتذة قسم إدارة تذاوبالأخص تها الكرام وساتذوأ
    األعمال

  آما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل
     أعضاء لجنة المناقشةفاضلألساتذتي األ

  سهم من قريب أو بعيدأوأشكر آل من 
 إنجاز هذا البحث المتواضع وأخص وأعانني على

  :بالذآر آل من 
 عبد اهللا دآتورالاألستاذ الدآتور صالح جمال بدوي، و

  ،سراج
  والشيخ عبد الحفيظ بعوش، والزميل محمد عقيلي

    قالخت رزيقة شاألو



عائلة عابي  أفراد إلىوال يفوتني أن أخص بالشكر 
  وعلى رأسهم

    عيلا إسماألخ الفاضل

  جزاآم اهللا خيرا : لكل هؤالء أقول لهم



  هداءاإل
  اهدي هذا العمل المتواضع

   بعد اهللا في وجودي الفضلالمن لهم
 على فضالني على راحتي ووربياني وسهرا

  اهمينفس
  ني على آتابة هذا البحثاوشجع

  نوالدياللى إ
هما ومتعهما بالصحة يطال اهللا في عمرأ

  افيةوالع
  اعترافا وتقديرا لتضحيتهما

  بنائيأزوجتي ولى إو
   )ليان ،رهفاهللا ،ابرار،  عبد( 

  خواتيأي وتخوإلى إو
   وتشجيعاتهملمساندتهم

  
  ة العربية السعوديةة سفير المملكلى سعادإو

  حمد قزازأبكر /ستاذاأل
     الحكيمةمواقفهل
  منيهم آل هؤالء لإلى 



سمى عبارات الحب والتقدير أ
  واالحترام
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تعد االستثمارات يف أي بلد سواء أكان متقدما أم ناميا مطلبا ضروريا 
لتحسني مستوى أي شعب، لذا تعترب االستثمارات من العناصر املهمة يف تنمية 
أي اقتصاد، فاالستثمار ظاهرة اقتصادية نالت اهتمام العديد من املفكرين 

وله أهداف يسعى إىل حتقيقها، والدول، وله أنواع وأشكال متعددة وخمتلفة، 
واستراتيجيات يتبعها، لذا سنتناول دراسة االستثمار املباشر حيث له عالقات 
متعددة ومرتبطة مع بعضها البعض، وله إجيابيات وسلبيات على الدول، فمه 
كان اهتمامنا بدراسته ملعرفة دوافع املستثمر لالستثمار وأهم الوسائل والطرق 

 االستثمارات األجنبية، وحيث أن اململكة العربية مثلها مثل املناسبة الستقطاب
 تعمل على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، فشرعت يف معظم دول العامل

اخلطط متثلت يف سبع خطط للتنمية، مدة كل خطة مخس سنوات كانت إعداد 
م، وعملت على دعم ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، وآخرها م١٩٧٠/هـ١٣٩٥أوهلا عام 

مسامهة القطاع غري النفطي، اخلاص حىت تتنوع مصادر دخلها ويزيد القطاع 
فانعكس ذلك على القوانني اخلاصة واملتعلقة باالستثمارات، وتسهيل اإلجراءات 
القانونية، وتقدمي الدراسات اخلاصة باملشاريع املقترح فيها، ساعدت 

تاجه، والذي  اليت رافقت فترة من فترات إناالكتشافات الكبرية للنفط والطفرة
 على االقتصاد العاملي، متثل يف عائد كبري ساعد يف انفتاح االقتصاد السعودي

واملناخ األمين والسياسي املالئم، واستكمال البنية التحتية، وإنشاء اهليئة العامة 
لالستثمار ما استطاعت اململكة حتريك النشاطات االقتصادية، وتطور االقتصاد 

 تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل، يد الصادراتونقل التكنولوجيا، وتزو
كل ما سبق جعل اململكة العربية السعودية حمل اهتمام الكثري من املستثمرين 
األجانب لالستثمار يف اململكة العربية السعودية، وهو ما جعلنا نتناول البحث 

  :بالتساؤالت اآلتية 

I/إشكالية البحث :   
  :لتساؤل األساسي اآليت وتتلخص إشكالية البحث يف ا

ما مدى تطور االستثمار املباشر يف اململكة العربية السعودية ؟ وما مدى 
  تأثريه على بنية اقتصادها ؟
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  :ويتفرع عن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة نوجزها فيما يلي 
 ما هو مضمون االستثمار األجنيب املباشر ؟ وما هي أحكامه ؟ وما /١

   ؟هي دوافعه وأهدافه
 ما هو واقع االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاد السعودي من حيث /٢

  املناخ االستثماري وااالت املتوفرة له ؟
 ما هي نتائج أو آثار االستثمار األجنيب املباشر على بنية االقتصاد /٣

  السعودي ؟

II/  فرضيات البحث:  
ابية متعددة ويساعد  االستثمار األجنيب املباشر ينطوي على جوانب إجي/١

على دفع عجلة النمو االقتصادية، بالرغم من اآلثار السلبية اليت قد 
  .تترتب على هذا االستثمار

 حيتاج االستثمار املباشر إىل توفر مناخ مالئم يف البالد املستقبلة حىت /٢
  .ميكن حتقيق نتائج إجيابية منه

ص االستثمار األجنيب استفاد اقتصاد اململكة العربية السعودية من فر /٣
املباشر، وعرف تطورا ملحوظا يف العديد من القطاعات االقتصادية 
  .وخاصة البترول والصناعة بفضل املناخ االستثماري املتاح يف هذا البلد

III / أمهية البحث:  
   : يفةاملتمثلتنبع أمهية البحث من أمهية االستثمار املباشر 

  .صادية يف دفع عجلة التنمية االقتإسهامه -
 .نقل التكنولوجيا إىل اململكة العربية السعودية -
 . يف إجياد وظائف جديدة والتقليل من البطالةإسهامه -
 .نقل اخلربات واملعارف اإلدارية والعلمية -
IV/ بحثأهداف ال:   
 ومدى هدف إىل دراسة االستثمارات املباشرة يف اململكة العربية السعوديةي -

   .لسعوديمسامهتها يف بناء االقتصاد ا
املباشرة يف اململكة العربية  هدف إىل دراسة وحتديد جماالت االستثماراتي -

 . والظروف املتوفرة لتلك االستثماراتالسعودية
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 .يف اململكة العربية السعوديةاملتاحة  فرص االستثمار املباشر إبرازهتدف إىل  -
V/  الدراسات السابقة:  

  : سبيل املثال ال احلصر هناك دراسات اطلع عليها الباحث منها على
االستثمار املباشر األجنيب يف البلدان النامية،  "رسالة ماجستري بعنوان -

 وتناولت .، للباحث فارس فضيل من جامعة اجلزائر"دراسة حالة اجلزائر
تطور االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية بشكل عام، واجتاهاته 

 تدفق افة إىل العراقيل اليت حتول دونوالقطاعات املستثمر فيها، باإلض
  .االستثمارات إىل البلدان النامية

االستثمار األجنيب يف اململكة العربية السعودية "رسالة ماجستري بعنوان  -
، للباحثة عبري بنت عبد العزيز آل الشيخ، "ودوره يف منو القطاع الصناعي

ثمار املباشر يف  وقد ركزت هذه الدراسة على االست.من جامعة امللك سعود
 .القطاع الصناعي فقط، وحبثنا سوف يشمل أغلب القطاعات االقتصادية

متويل االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي وسائله  "رسالة ماجستري بعنوان -
الق علي، جامعة اجلزائر، تكلم عن االقتصاد ف، للباحث "ومؤسساته

 حلوالم قَدية وسالمإ واالقتصاد البديل من وجهة نظر اقتصادية سالمياإل
ة للنظم الربوية واقعية للمعضالت االقتصادية اليت ظهرت كنتيجة حتمي

  .السائدة
جنبية املباشرة يف االستثمارات األ "عنوانبمذكرة لنيل شهادة املاجستري  -

 للباحثة سرناي ماريا وقد ركزت املذكرة ،" التحديات والعراقيل،اجلزائر
  .اسة على اجلزائرقاته وركزت الدرعلى االستثمار وعال

معايري تقومي االستثمار رسالة ضمن متطلبات درجة املاجستري بعنوان  -
 . جامعة امللك سعود،عداد الطالبة هدى عبد العزيزإ ،الصناعي السعودي

نشطة القطاع الصناعي السعودي من أداء أوركزت الدراسة على تقومي 
القتصادية كافة، وركزت نتاجية والتسويقية والتمويلية والرحبية اجوانبها اإل

  .ودراستنا ركزت على مجيع القطاعاتعلى القطاع الصناعي فقط 
جوانب قانونية يف  يف القانون بعنوان ةاالدكتوررسالة مقدمة لنيل درجة  -

لقانون السوداين والنظام دراسة مقارنة يف ا"جنيب اخلاص االستثمار األ
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  جامعة،يمان الفدااهللا بن سل للباحث عبد العزيز بن عبد، "السعودي
 وتتعلق الدراسة مبقارنة بني الدولتني يف جذب االستثمار واحلوافز .اخلرطوم

 . هما بنظرة قانونيةتياملقدمة من كل

VI/  أسباب اختيار املوضوع:  
  . حول املوضوعقلة الدراسات -
 .إغناء املكتبة مبوضوع حديث -
باشرة يف رغبة الباحث يف معرفة مدى االستفادة من االستثمارات امل -

  .اململكة

VII/ البحثصعوبات :   
  . املراجع وقلة اإلحصائيات املتعلقة باملوضوعقلة -
 . الوقتضيق -
 .توفر كثري من املعلومات يف قطاع وقلتها يف قطاعات أخرى -
  .هابعضتعدد مصادر املعلومات وخاصة اإلحصائيات مع عدم دقة  -

VIII/  منهجية البحث:  
  .وصفي لوصف حالة الدراسة األسلوب التحليلي الناماستخد

  

IX/ بحثأقسام ال:   
 ايشمل كل فصل متهيد.  إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتةبحثالقسمنا 

 باستثناء املبحث الثاين من ومبحثني وخالصة، وكل مبحث يشمل ثالثة مطالب
  .قسمناه إىل أربعة مطالب لضرورة البحثفقد الفصل الرابع 
وم االستثمار وتعريفه وأهم أنواعه  يف الفصل األول مفهتناولناوقد 
وكذلك تطرقنا إىل تعريف االستثمار األجنيب املباشر . ستراتيجياتهاوأهدافه و

  .وغري املباشر والنظريات املفسرة لالستثمار املباشر
.  الثاين تناولنا أنواع االستثمار األجنيب املباشر وأهم عالقاتهالفصلويف 

 واالستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب، مشلت أنواعه االستثمار املشترك،
 عالقته مبحفظة  :ومشلت أهم عالقاته. وأخريا مشروعات أو عمليات التجميع
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 وتطرقنا .األوراق املالية وعالقته بالشركات املتعددة اجلنسيات، وعالقته بالعوملة
  .لسلبيةألجنيب املباشر وآثاره اإلجيابية واافيه كذلك إىل دواعي االستثمار 

، السعوديالعريب القتصاد لتارخيي ال ملسارانا  الثالث تناولالفصلويف 
لالقتصاد السعودي يف  االستراتيجية األمهيةو ، العام واخلاصنيدور القطاعو

طرقنا إىل املناخ املتاح لالستثمار األجنيب املباشر يف اململكة تو. االقتصاد العاملي
  .رى حمفزة لهخأ  القانوين وعوامل العربية السعودية مع ذكر التأطري

 اململكة االستثمار األجنيب املباشر يفواقع  الرابع تكلمنا عن الفصلويف 
ثار االستثمار األجنيب  تطرقنا آلمث،  وتطوره وااالت اليت مشلهاالسعوديةالعربية 

 وفيه قمنا بتحليل واقع القطاعات .املباشر على بنية االقتصاد السعودي
 من القطاع البترويل والصناعي والزراعي ية السعودية واليت مشلت كالاالقتصاد

  : موضح يف خطة الدراسة التالية ل ذلك كو. وأخريا قطاع اخلدمات
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  :خطة الدراسة 
  :الفصل األول
  مسح نظري :  االستثمار األجنيب املباشر

  متهيد
  :مفهوم االستثمار: املبحث األول

  ر وأهم أنواعهتعريف االستثما: املطلب األول
  أهداف االستثمار: املطلب الثاين
  إستراتيجيات االستثمار: املطلب الثالث

   النظريات املفسرةاالستثمار األجنيب املباشر و: الثاين املبحث
  تعريف االستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول
  تعريف االستثمار األجنيب غري املباشر: املطلب الثاين
  التفسريات النظرية لالستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثالث

  خالصة 
  :ثاينالفصل ال
  وآثارهأنواعه :  االستثمار األجنيب املباشر

  متهيد
  أنواع االستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول

  االستثمار املشترك: املطلب األول 
  االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب: املطلب الثاين

  عيمشروعات أو عمليات التجم: لب الثالثاملط
  آثارهو عالقات االستثمار األجنيب املباشر أهم :ثاين الاملبحث

  أهم عالقات االستثمار األجنيب: املطلب األول
  دواعي االستثمار األجنيب: املطلب الثاين
  اآلثار اإلجيابية والسلبية لالستثمار األجنيب: املطلب الثالث

        خالصة 
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  : الثالثالفصل
  والعوامل احملفزةاالقتصاد السعودي 

  االستثمار األجنيب املباشرعلى 
  متهيد

  عن االقتصاد السعودي حملة تارخيية : املبحث األول
  املسار التارخيي لالقتصاد السعودي : املطلب األول
  دور القطاعني العام واخلاص يف االقتصاد السعودي: املطلب الثاين
   العامليمهية االستراتيجية لالقتصاد السعودي يف االقتصاداأل: املطلب الثالث

العوامل احملفزة على االستثمار األجنيب املباشر يف اململكة : ثايناملبحث ال
  العربية السعودية

   املتاح لالستثمار األجنيب املباشراملناخ: املطلب األول
   القانوين لالستثمار األجنيب املباشرالتأطري: املطلب الثاين
   أخرى حمفزة لالستثمار األجنيبعوامل: املطلب الثالث

  خالصة 
  

 :الفصل الرابع
   اململكة العربية السعوديةمكانة االستثمار األجنيب املباشر يف

  متهيد
تطوير االقتصاد يف  االستثمار األجنيب املباشرإسهام   واقع:األول املبحث

  السعودي
  السعودياالقتصاد باشر يف  األجنيب املاالستثمار تطور :املطلب األول
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  تمهيد
  
  

هذه . العناصر املهمة يف تنمية االقتصاداالستثمار األجنيب املباشر من 
  .األمهية جعلت العلماء والكتاب خيتلفون يف حتديد تعريف ومفهوم حمدد له

 تناولنا يف هذا حىت يتسىن لنا وضع مفهوم شامل لالستثمار بشكل عامو
مبوضوع البحث  يتم اإلملام يولك. ستراجتياتهاوأهدافه و هالبحث بعض تعاريف

تطرقنا إىل تعريف االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر وذكر بعض النظريات 
  .املفسرة له
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  :ألول المبحث  ا
  مفهوم االستثمار

  :االستثمار وأهم أنواعه تعريف : المطلب األول 
  :ف االستثمار ي تعر/أوال 

 العديد من املفكرين مهتماصادية نالت ايعترب االستثمار ظاهرة اقت
والكتاب االقتصاديني، الذين اختلفوا يف حتديد مفهومه، فتعددت بذلك 

  : عرض هنا لبعضهاتالتعاريف واليت سن

يقال مثر الشجر أي طلع مثره وشجره، و أمثر الرجل          : الستثمار يف اللغة    ا
  .)١(رهأي ماله ومثر اهللا ماله تثمريا أي كثّ

" مثر"يقول العرب " سوعة البنوك اإلسالمية يف جزء االستثمار موهوتعرف
مثر الرجل ماله جعله يثمر، و" واستثمر الشيء"الشجر يثمر مثورا أي طلع مثره 

قال لكل نفع يصدر عن وي... ،  املال جعله يثمر أي يكثر وينمواستثمركثره، و
  .)٢("مثرته: شيء 

املختلفة لغرض حتقيق عائد يف     االستثمار هو توظيف األموال يف املشاريع       
  .)٣(املستقبل من هذه االستثمارات

 فإنه يعرف عملية االستثمار )Gautier François( كوتيي فرونسوا لبالنسبة
عملية إنشاء وإجياد السلع اإلنتاجية، ويعتربها مبثابة جمموع نفقات الشراء، "أا ب

 اإلنتاج يف السلع أو وإرساء السلع التجهيزية املخصصة إما للرفع من قدرات
  .)٤("للتقليل من التكاليف، أو لتحسني ظروف العمل واملعيشةاخلدمات، أو 

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري  مقارنةاملنهج اإلسالمي لدراسة وتقييم املشروعات االستثمارية، دراسة: بولعيد  )١(

  .٦١منشورة، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، بدون تاريخ، ص
  .٦١صاملرجع نفسه،  )٢(
  .٩املرجع نفسه، ص )٣(
، رسالة االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة حالة اجلزائر: فارس فضيل  )٤(

   :نقال عن. ٥ص ، ، معهد العلوم االقتصاديةستريماج
François GAUTIER: Analyse Macro-économique, p85. 
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 )٭(اَألَدويةشراء أو تكوين السلع "يرى المبري أن االستثمار ميثل و
instrumentaux هو االستثمار " األستاذ غيتون فإن وحسب .)١("والوسطية

ار عبارة عن تضحية لضمان ، واالستثمتكاثر معدات الطاقات املوجودة
  .)٢("كذا يؤخذ بتوازن بني احلاضر واملستقبلهو. املستقبل

 تدخل الشخص بغية ، إىلعملية ترجع عادة"بوصفه  : أما برادل فيعرفه
  .)٣("د بإشباعات مؤجلةع، أي مال دائم يإنشاء رأس مال

ة يف صميم احلياة االقتصادية، والنظري: "وعند ديترلن يوجد االستثمار 
النقدية، نظرية التقلبات، نظرية النمو والفائدة، وكذلك أيضا نظرية املنظم 

  .)٤("واالدخار ورأس املال والدخل والتنبؤ واختيارات الفرص

 )Y. BernardوJ. Ccolli (  كويل وبرنارعند املفكرين الليرباليني و على رأسهمو
 هو استخدام الدخل... حيازة وسائل اإلنتاج "ف االستثمار على أنه يعريرد ت

  .)٥("جتهيزيةوحتويله إىل سلع 

فيحدد مفهوم االستثمار على أنه ) Vizzanova( فيزانوفاـ  لوبالنسبة
  .)٦()"نقود، خدمات(احلصول على امتيازات مستثمرة اقتناء مللك قصد "

 باسك وإباروال  فإن النظرة املاركسية لالستثمار حسب،على غرار ذلكو
)N. Pasque وJ. Ibarrola ( إنفاق يتم من طرف مقاول بغية حتديد أو"عبارة عن 

  .)٧(" الرأمسال النقدي إىل الرأمسال اإلنتاجي انتقالاإلنتاجي والذي يفسرتطوير جهازه 

                                                 
 .instrument:  اليت هي الوسيلة واآللة ةبأا نسبة إىل األدا: عرفها ميلودي أبو بكر، األدوية  )٭(
  .١٢ ص ،ق، اجلزائر، دار اآلفااختيار االستثمار وتقييم املشاريع: ميلودي أبو بكر  .د )١(
  . نفسها الصفحة، نفسه املرجع )٢(
  . نفسها الصفحة، نفسه املرجع)٣(
  . نفسها الصفحة، نفسهاملرجع )٤(
   :نقال عن. ٥ص ، مرجع سابق، فارس فضيل )٥(

Y. Bernard et J. Ccolli : Vocabulaire économique et financier, Ed. Seuil, Paris 1976, p36. 
   :نقال عن.  نفسها الصفحة،فسه ن املرجع)٦(

VIZZANOVA : Gestion financière, 8ème ed. Paris 1982, p143. 
   :نقال عن.  نفسها الصفحة، نفسه املرجع)٧(

Nouveau Dictionnaire économique et social, Ed. Sociales, Paris 1981,  p85. 
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 حصول شركة على على أنهاالستثمار ) CHAINEAU(وعرف شينو 
ل يكون هذا االستثمار على شكل رأس ماو أمالك إنتاجية تضاف إىل ما متلكه، 

ثابت إذا كانت األمالك مستعملة يف عدة دورات إنتاجية عاملية يف الصناعة 
وعلى شكل رأس مال متنقل إذا كانت األمالك مستهلكة يف عدة ... اآلالت ك

، وعلى شكل رأس مال متنقل... دورات إنتاجية كاملباين الصناعية، اآلالت 
واد األولية، الطاقوية،  إذا كانت األمالك مستهلكة يف دورة إنتاجية كاملكذلك

  .)١(والقابلة للتحول

... بأنه زيادة آالت الطاقات املتوفرة االستثمار ) Guitton (يعرف قيتونو
  .)٢(هو ناتج عن حتكيم بني احلاضر واملستقبلو

على أنه توظيف األموال " فيعرفه حسن توفيقسب الدكتور أما ح
  .)٣("املدخرة للحصول على دخل منها

أما االستثمار فيقوم على التضحية " :ور حممد مطر بقوله ويعرفه الدكت
وليس جمرد تأجيلها فقط كما هو احلال (بإشباع رغبة استهالكية حاضرة 

  .)٤("، وذلك أمال يف احلصول على إشباع أكرب يف املستقبل)بالنسبة للمدخر

 االستثمار قد بنيت فهومنتباه هو أن التعاريف السابقة مللكن ما يلفت اال
 وجهات النظر للمفكرين االقتصاديني مما يسمح لنا هذا بوضع لى كثري منع

ختصيص قدر من رأمسال من أجل احلصول : ه نإقول نتعريف عام لالستثمار ل

                                                 
مذكرة لنيل شهادة . جلزائر التحديات والعراقيلاالستثمارات األجنبية املباشرة يف ا: سرناي ماريا  )١(

اجلزائر، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية . ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية
   : نقال عن.٧، ص٢٠٠٢-٢٠٠١واإلعالمية، 

CHAINEAU A.: Lexique économie générale. Lexi-guide des mécanisme de l'économie, p.32. 
   : نقال عن. نفسها الصفحة نفسه، املرجع)٢(

BOUBAKER M..: Investissement et stratégies de développement, p.15. 
االستثمار يف األوراق املالية، : حسن توفيق .  د:نقال عن. ٥ص ، مرجع سابق، فارس فضيل )٣(

  .٨املنظمة العربية لإلدارة ص 
األردن، مؤسسة الوراق . ات، اإلطار النظري والتطبيقات العمليةإدارة االستثمار: حممد مطر .د )٤(

  .٧،٩، ص١٩٩٩، ٢للنشر ولتوزيع، ط 
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ذلك دة، وجتديد الوسائل املوجو من أجل تطوير وأو ،على وسائل إنتاج جديدة
 األموال أو وكذلك االستثمار هو توظيف.يتسىن رفع الطاقة اإلنتاجيةحىت 

التنازل عنها يف شكل سيولة نقدية على شرط حتصيلها يف مدة زمنية الحقة مع 
  .عوائد أو أرباح ثابتة أو متغرية حسب طبيعة النشاط

تراض  أيضا على أنه إدخال مبلغ من املال سواء باالقوميكن تعريف االستثمار
 أو  آالت إلنتاج سلعةأو التنازل يف الدخل ألجل استغالله يف جتديد آالت أو شراء

األسهم  و أو يف األوراق النقدية، أو يف البحث والتطوير،تطوير سلعة معينة
يف البورصة، أو تقدمي خدمات أو شراء املواد األولية أو إنتاج مواد أو السندات و

  .مصنعة ونصف مصنعة دف زيادة رأس املال يف املستقبل

   :ثمار أنواع االست/ثانيا 

 لعدة أنواع واختلفت تسميتها من كاتب إىل آخر،       ارات  االستثمقسمت  
  : التايل ذلك على النحوتناول األنواع حسب املعايري ونسوف و

  : االستثمارات حسب موقعها اجلغرايف :النوع األول  /١

 جلغرايف إىل نوعنيميكن أن تصنف أنواع االستثمارات حسب موقعها ا
  .ت اخلارجيةاالستثمارات احمللية، واالستثمارا : امه

وهي تعين توظيف األموال يف خمتلف ااالت " :االستثمارات احمللية / أ
املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي بغض النظر عن األداة االستثمارية اليت 

  .)١("اختريت لالستثمار

وميكن أن تكون هذه االستثمارات قصرية األجل أو طويلة األجل، وتقوم 
  . أو األفراد، وتشمل شىت جماالت االستثمارا الدول أو الشركات

وما مييز االستثمارات احمللية اليت تقوم ا الدولة أا يصعب تقييمها من 
 حيث تتسم عملية تقييمها بشمولية تتسع ،خالل األساليب املادية يف التقييم

                                                 
، بدون دار  األردن،االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق: حسين علي خربوش وآخرون.د )١(

  .٣٤، ص١٩٩٦ نشر
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 حبث املنافع املتداخلة وكذلك التكاليف املنظورة وغري املنظورة لعدد كبريلتشمل 
 ومن أمثلة .من األطراف الذين يتأثرون سلبا أو إجيابا مبثل هذه االستثمارات

 ةواملشروعات اليت هلا آثار اجيابي هذه االستثمارات مشروعات البنية األساسية
وميكننا إذا التمييز بني على البيئة واملشروعات االجتماعية واخلدمية، 

عائد املادي للمستثمر، ويقوم ا االستثمارات احمللية اليت تتحدد أغراضها بال
األفراد أو الشركات، وتلك االستثمارات اليت تقوم ا أجهزة الدولة حيث ال 

  .)١( عائد االستثمار للجهة املستثمرة فقطنيكو

  ) :الدولية( االستثمارات اخلارجية/ ب

 خلارجية كإحدى الوسائل املهمة يف تنمية املوارد ااالستثماراتعرفت 
وقد بدأت الدول الصناعية خاصة بعد احلرب لدول منذ زمن بعيد،  لةالوطني
 االستثمارات ملنتجاهتا، وبذلك تطورت الثانية يف البحث عن أسواق العاملية

لرأس املال  وهتدف لتطوير .األجنبية بواسطة الشركات املتعددة اجلنسيات
غيل مصانعها وزيادة حجم مبيعاهتا، وأيضا لتأمني املواد اخلام لتش" ستثمرامل"

  خمتلفة وتطورت من وأشكاالابيوأخذت أسال. ق أهداف سياسية أخرىولتحقي
 أقساموتأسيس  اجلنسيات الشركات املتعددة التصدير إىل تأسيساالسترياد و

، وتطورت وتغريت مفاهيم االستثمارات اخلارجية وزادت فروع خارجيةو
  .)٢(أمهيتها بشكل كبري

  :رات حسب مدة االستثمار  االستثما:النوع الثاين  /٢

 وهي ،تصنف االستثمارات حسب مدة االستثمار إىل نوعني
والبعض قسمها إىل . االستثمارات قصرية األجل واالستثمارات طويلة األجل

  : وهي على النحو التايل .النوع الثالث متوسط األجل ثالث أنواع وكان

  
                                                 

  .٣للنشر والتوزيع، ص ، دار الكتب العلمية تقييم االستثمارات: حامد العريب احلضريي  )١(
  .٢٧-٢٦ص نفس املرجع،  )٢(
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   :االستثمارات قصرية األجل/ أ

ة األجل كال من الودائع الزمنية واألوراق املالية تشمل االستثمارات قصري
س املال أوالتسهيالت االئتمانية قصرية األجل من متويل ر) األسهم والسندات(

العامل ومتويل الصادرات و الواردات وتتميز االستثمارات قصرية األجل بأا 
 قل خطورة من االستثمارات طويلة األجل من خالل عامل الزمن الذي يكونأ

  .حمفوفا باملخاطر

 بعامل السيولة وقابليتها للتحويل إىل النقد بشكل أسرع من يزكما تتم
االستثمارات طويلة األجل، وال تعتمد على األرباح الرأمسالية بشكل كبري مثل 

 تالبورصاوتتحدد أسعار األوراق املالية من خالل االستثمارات طويلة األجل، 
 الزمن وتوافر املعلومات جيعل االستثمارات وجند أن عاملواألسواق املالية، 

قصرية األجل اقل خطورة من غريها من االستثمارات حيث ال تواجه سوى 
  .)١(املخاطر التجارية اليت ترجع إىل املدين هلذه االستثمارات

 ىل سنتنيإسنة  االستثمار قصري األجل مبا بني ةالبعض مدحدد و
الطويلة و  قصرية األجلبني ثمارات ما متوسطة األجل وهي االستواالستثمارات

  .ثالث سنوات إىل مخس سنواتا بني مباألجل وحدد املدة بعض الكتاب 

  : االستثمارات طويلة األجل/ ب

تشمل االستثمارات طويلة األجل األصول واملشروعات االستثمارية "
يلة ويكون من ٠اليت تؤسس أو تقتين بقصد االحتفاظ ا وتشغيلها ملدد طو

عب حتويلها إىل نقدية ولو عن طريق البيع ويكون هدف املستثمر هو الص
س املال املستثمر يف أاحلصول على تدفقات نقدية يضمن من خالهلا استرداد ر

زمن معني مع ضمان معدل من الدخل يتناسب وخماطر الصناعة اليت ينتمي إليها 
  .)٢("املشروع

                                                 
  .٤٥ مرجع سابق، ص ،حامد العريب احلضريي )١(
  .٤٧ ص نفس املرجع، )٢(
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لمستثمر دخال سنويا وتتميز االستثمارات طويلة األجل بأا حتقق ل
قق له أرباحا رأمسالية تتمثل يف زيادة قيمة األصول بقدر أكرب حتمستمرا، كما 

كرب من أمن معدالت التضخم السارية، وتطلب هذه االستثمارات حجما 
األموال املستثمرة، واحترافية يف إدارهتا وتشغيلها، وتكمن خماطر االستثمار فيها 

يفرضه الزمن الطويل لالستثمار، باإلضافة إىل إىل خماطر عدم التأكد الذي 
أو خماطر دولية بالنسبة لالستثمارات ) الدولة اليت يستثمر فيها(املخاطر القطرية 

اخلارجية مثل عدم االستقرار السياسي أو القرارات واإلجراءات السيادية اليت 
  .)١(تفرض عليها

 املوارد ختضع ها على حجم كبري منؤوألمهيتها الكبرية من حيث احتوا
للدراسة والتقييم باألساليب والطرق الفنية املختلفة واليت ميكن من خالهلا جتنب 

 سنوات إىل من سبعبالفترة وحدد مدهتا بعض الكتاب . أكرب قدر من املخاطر
  .عشر سنوات فقطبوالبعض حددها  ،ق سنوات وما فوعشر

   :راالستثمارات حبسب جماالت االستثما  :النوع الثالث /٣

 مثالهناك ف ، يف ااالت املختلفةستثماراتاالالعديد من توجد 
والسياحية والعقارية والتحويلية  يةاالستثمارات الصناعية والزراعية والتعدين

أمهية بعني االعتبار  املستثمر يأخذونتيجة الختالف جماالت االستثمار  .واخلدمية
  :لتالية العوامل ابقياس اجلدوى لكل جمال من ااالت 

  .زمةال حجم املوارد أو األموال ال-
  . حساسية كل جمال من جماالت االستثمار للظروف السياسية واالجتماعية-
  . تأثر االستثمارات بالعوامل اليت يصعب السيطرة عليها-
  .س املالأ فترة استرداد رر مدة االستثما-
  . قابلية حتويل االستثمارات إىل أصلها النقدي-
  .االت االستثمار بالتطور التكنولوجي السريع تأثر جم-
  . حساسية اال االستثماري للدورات االقتصادية-

                                                 
  .٤٨-٤٧سابق، ص مرجع  ،حامد العريب احلضريي )١(
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وجند أن الطبيعة اخلاصة لكل استثمار تفرض منهجية معينة يف دراسة 
كما هو احلال يف ، وحتليل املدخالت اليت تستخدم يف تقييم االستثمارات

حساب معدالت املخاطرة لتحديد املدخالت الالزمة لتحديد التدفق النقدي و
  .)١(معدالت اخلصم والتضخم والضرائب

  : االستثمارات حسب نوعية االستثمار :النوع الرابع  /٤

 االستثمار من زاوية نوع األصل حمل االستثمار إىل استثمارات ينقسم
  .حقيقية واستثمارات مالية

  : االستثمارات احلقيقية أو االقتصادية / أ

ار حقيقيا أو اقتصاديا مىت وفر للمستثمر احلق يف حيازة يعترب االستثم
ويقصد باألصل احلقيقي كل . اخل... أصل حقيقي كالعقار، والسلع، والذهب 

أصل له قيمة اقتصادية يف حد ذاته، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية 
  .إضافية تظهر إما يف شكل سلعة، أو يف شكل خدمة

السهم، لكن بينما يعترب األول أصال حقيقيا ال فالعقار مثال أصل وكذلك 
ذلك ألن السهم ال يرتب حلامله حق . يعترب الثاين كذلك بل يعترب أصال ماليا

حيازة أصل حقيقي، إمنا هو ادعاء فقط يرتب له احلصول على عائد هذا 
األصل، أما قطعة الورق اليت متثل السهم واليت حيوز عليها املستثمر، فهي يف حد 

ا بال قيمة وإمنا تستمد قيمتها االقتصادية من قيمة األصول احلقيقية يف ذاهت
  . الشركة مصدرة السهم

ويقوم مفهوم االستثمار احلقيقي أو االقتصادي على افتراض أن االستثمار 
ضافية تزيد من  يترتب عليه خلق منافع اقتصادية إيف األصول احلقيقية هو فقط ما

لذا يطلق ، ة اتمع، وذلك مبا ختلقه من قيمة مضافةومن مث ثرو، ثروة املستثمر
البعض على االستثمارات احلقيقية أو االقتصادية مصطلح استثمارات األعمال أو 

                                                 
  .٤٩سابق، ص مرجع  ،حامد العريب احلضريي )١(
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 القول من وجهة عامة بأن االستثمارات احلقيقية تشمل ناوميكن. املشروعات
وراق مجيع جماالت االستثمار املتعارف عليها وذلك فيما عدا االستثمار يف األ

  .)١(املالية

  :االستثمارات املالية / ب

حيث يترتب على عملية ،وتشمل االستثمار يف سوق األوراق املالية 
االستثمار فيها حيازة املستثمر ألصل مايل غري حقيقي يتخذ شكل سهم أو سند 

واألصل املايل ميثل حقا ماليا خيول حلامله املطالبة ". اخل... أو شهادة إيداع 
قي، ويكون عادة مرفقا مبستند قانوين، كما يرتب حلامله احلق يف بأصل حقي

  .)٢("احلصول على جزء من عائد األصول احلقيقية للشركة مصدرة الورقة املالية

                                                 
  .٦٤-٦٣، ص١٩٩٩. إدارة االستثمارات ،مرجع سابق: حممد مطر  .د )١(
  .٦٤نفس املرجع، ص )٢(
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   :أهداف االستثمار : نيب الثاطلالم

ن املستثمر يسعى دوما إمهما كان نوع االستثمار واملخاطر احمليطة به ف
  :)١(لتحقيق األهداف التالية

 فهدف املستثمر من توظيف أمواله حتقيق عائد :حتقيق العائد املالئم  - ١
ألن أي ، مالئم ورحبية مناسبة يعمالن على استمرار املشروع

مستثمر يهدف من استثماره حتقيق الربح، ماعدا االستثمارات 
فإا ال هتدف إىل حتقيق الربح املادي وإمنا احلكومية أو االجتماعية 

 .يق منفعة أو خدمة اجتماعيةهتدف إىل حتق

: ) قيمة املوجودات(احملافظة على رأس املال األصلي للمشروع  - ٢
وذلك من خالل املفاضلة بني املشاريع والتركيز على أقلها خماطرة 

ال تنخفض قيمة موجوداته كي والتنويع يف جماالت االستثمار ل
ق ألن مع مرور الزمن حبكم ارتفاع األسعار وتقلبات السو) ثرواته(

 . وجينبه اخلسارةاملستثمر حيافظ على رأس ماله األصلي

ط املستثمر لدخل ثابت ومستمر خيطَ :استمرارية الدخل وزيادته  - ٣
ل من املخاطرة ليحافظ بوترية معينة بعيدا عن تقلبات األسواق، ويقلَ

 .على استمرارية النشاط االستثماري

 إىل قتصادي حيتاجأو انشاط استثماري أي   :ةضمان السيولة الالزم -٤
والتمويل الالزم ملواجهة املصروفات اليومية لالحتياجات الضرورية سيولة ال

 .خر يف حتقيق أهدافهتأيتعرض للتوقف أو الال كي لتسيري املشروع ل

  

                                                 
  :انظر  )١(

  .٥، ص١٩٩٧عمان، دار املستقبل للنشر والتوزيع . مبادئ االستثمار: الطاهر حيدر حردان  /١
  .٢١-٢٠، ص١٩٩٧األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع . مبادئ االستثمار: أمحد زكريا صيام  /٢
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  :)١( االستثماراستراتيجية: المطلب الثالث 

 أن يتخذ القرار املستثمرعلى يوجب  استثمار وتوظيف أموال كلن إ
 مراعيا يف ذلك التنويع ،تثماري ويرسم استراتيجية معينة هلذه االستثماراتاالس

حدود االنكشاف وأدوات االستثمارات املستعملة وواآلجال االستثمارية 
  : وتشمل استراتيجية املستثمر لذلك العوامل التالية .ودرجة التصنيف االئتماين

تلفة والتعامل  ويقصد به االستثمار يف مشاريع خم:تنويع االستثمار  - ١
اخلسائر مع أدوات استثمارية خمتلفة، وذلك دف تقليل أو جتنب 

  .الكبرية واملخاطر الكبرية وحتقيق أعلى األرباح والعوائد

على درجة السيولة   حيافظ ال بد على املستثمر أن:آجال االستثمار  - ٢
 . االستحقاقات والتدفقاتق بنييوفاملناسبة بالت

حدود ال يسمح بتجاوزها للتقليل من  وهي :حدود االنكشاف  - ٣
مثال فال يبالغ باالقتراض أو البيع والشراء من جهة (درجة املخاطرة 

 ).معينة

 ويقصد بذلك السمعة االئتمانية واملركز :درجة التصنيف االئتماين  - ٤
املايل للمؤسسات فكل مؤسسة هلا درجة ائتمانية تتوافق مع املركز 

ختيار األداة االستثمارية املالئمة من املايل ولذلك فعلى املستثمر ا
  .حيث العائد ودرجة املخاطرة

أن أي مؤسسة هلا درجة ائتمانية تتوافق مع مركزها املايل بذلك ويقصد 
املستثمر اختيار األداة االستثمارية املالئمة من حيث وسعتها االئتمانية، فعلى 
  .درجة املخاطرة والعائد

                                                 
  .٢٢ص أمحد زكريا صيام، مرجع املرجع،  )١(
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  : الثاني المبحث
  و النظريات المفسرةجنبي المباشر االستثمار األ

  تعريف االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول 

 واجهت املفكرين االقتصاديني عند حماولتهم إجياد تعريف صعوباتهناك 
 االستثمار املباشر وغري  بني يف التفريقكذلكألجنيب املباشر وحمدد لالستثمار ا

  .املباشر

 مشكلة على مستوى التسمية حبيث جند تعريف االستثمار املباشر يطرح
أو ) Bernard Hirgonnier(عند برنار هريجونيي " الدويل" ترافقه املباشراالستثمار 

  بينما جند عند آخرين مثل)kindleberger(عند كندلربجر  "يف اخلارج "ةبكلم
سميته بـ أنه يكفي ت) Maurice Bye(  وموريس باي)Pestanne(باسطان 

  .)١("باشراالستثمار امل"

 ألنه املصطلح األكثر شيوعا  األجنيب املباشرباالستثمار فضل تسميتهنو
 ا هننذكرسو . واهليئات الدوليةتمستعمل أيضا من قبل املنظماهو ا وواستخدام

  .املباشر األجنيب  اخلاصة باالستثمارالتعاريفبعض 

ستثمار ا االيمنوذج" أنهعلى ) Raymond Bartriel( رميون بارتريال هفيعَر
يف مؤسسة أخرى وذلك املباشر األجنيب يعين مسامهة استثمار مال مؤسسة 

استرجاع مؤسسة أو ،  اخلارج أو الرفع من رأس مال األخريةبإنشاء فرع يف
وبأرفع مستوى االستثمار   مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانبنتكوي، أجنبية

إىل رؤوس أموال من دولة وارد احلقيقية واملاألجنيب املباشر هو وسيلة حتويل 
  .)٢("احلالة االبتدائية عند إنشاء املؤسسةيف أخرى وخاصة 

يعرف االستثمار األجنيب املباشر بأنه استثمار مؤسسة مقيمة بغرض كما 
تحكم الوميكن للمستثمرين . جلب أرباح دائمة يف مؤسسة مقيمة باقتصاد أجنيب

واالستثمار األجنيب املباشر يشمل العملية . يف تلك املؤسسة جزئيا أو كليا
                                                 

 .٩، ص مرجع سابق ،ضيلفارس ف )١(
 Ray mond. Bertrand."Economie Financiere : نقال عن .٩ص ، املرجعس نف )٢(

internationale"(Edition PUFParis١٩٧١)page(٤٩). 



 األولالفصل 

 ٢٣

 وبني املؤسسات لعمليات الالحقة لرأس املال بينهااالبتدائية بني شركتني وكل ا
  .)١(وفروعها

 لصندوق النقد الدويل فإن االستثمار األجنيب نسوبوطبقا للتعريف امل
جنبية خبلق فرع أو شراء كل أو جزء من  يف شركة أمسامهةاملباشر هو أخذ 

 عند ارسة رقابة دائمة عليها عكس ما يتمشركة حملية موجودة من قبل دف مم
  .)٢( أسهم دف مايل حمضشراء

  .نا تعريففلها) OCED( التجارة والتنمية االقتصادية نظمةملأما بالنسبة 

 حتديد  حترير حركة رؤوس األموال وهذا دفرمزيستعمل يف  "األول
مطلق حلدود العمليات اليت جيب أن تكون حمررة وهو أن االستثمار األجنيب هو 
عبارة عن ذلك االستثمار القائم على نظرة حتقيق عالقات اقتصادية دائمة مع 

مث أن هذا األخري يعطي الفرصة للقيام باألثر  احلقيقي على تسيري ، املؤسسات
  :لوسائل التالية املؤسسات املذكورة وذلك حتت استعمال ا

  اخل...  إنشاء أو توسيع مؤسسة أو ملحقة أو فرع -
   املسامهة يف مؤسسة جديدة أو كانت قائمة من قبل -
  .)٣()" سنوات أو أكثر٥( بإقراض طويل املدى -

أما التعريف الثاين فيقوم على قاعدة املربرات اإلحصائية حبيث ال ميكن 
ه فيباشر إال بعد حتديد البلد املستثمر حساب مدى توسع االستثمار األجنيب امل

كل شخص طبيعي، كل مؤسسة حكومية (ويتمثل التعريف الثاين فيما يلي  ...
 كل جمموعة من األشخاص الطبيعيني الذين لديهم عالقة ،أو خاصة كل حكومة

كل جمموعة من املؤسسات اليت لديها الشخصية املعنوية ، بينهم اارتباط فيم
                                                 

)١(  WWW. La documentation française economie.com.fr. 
  :نقال عن . ١٧، ص مرجع سابق رناي ماريا،س )٢(

De laubier Divne : Décennie d'expansion de investissement direct. Economie 
international, n°56, 1993, p04. 

 OCDE définition de référence détaillés des:  نقال عن .١٠، ص مرجع سابق ،فارس فضيل )٣(
investissements internationaux,Paris ١٩٨٣.  
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ينها، هي عبارة عن مستثمر أجنيب مباشر إذا كان لديه مؤسسة املرتبطة فيما ب
 فرع، أو شركة فرعية تقوم بعمليات يف بلد آخر  : املباشر ويعين أيضارلالستثما

  .)١()غري الذي يقيم به املستثمر األجنيب

   : نستنتج ما يلي وما يترتب عليها جمموعة التعاريف السابقة ومن

لتحويل رؤوس أموال من  عبارة عن عملية  راملباش يب األجن االستثمار-
دولة إىل أخرى، ونقل للتكنولوجيا وإحالل الواردات مكان 

  .الصادرات، وتعزيز الصادرات وزيادة ميزان املدفوعات
ات األجنبية االستثمار من االقروض طويلة األجل تعترب نوعأن  -

  .املباشرة
 ةر احلصول على سلط األجنيب املباشهدف االستثماريويف هذا الصدد  -

 ولذلك . داخل املؤسسات اليت يقيمها أو يشارك فيهاختاذ القراراتوا
شراف على املشروع  لإلنح للمستثمر السلطة مت من الدولافإن كثري

 وختتلف عينة . قراراته مع حتمل األرباح واخلسائرومراقبته واختاذ
 ،%١٠٠ـ  ب نسبة امللكيةددحت ا مثال فهولند،امللكية من دولة ألخرى
 وجتعل دول أخرى نسبة امللكية ،%٥٠ ـ بهابينما النمسا وكندا حتدد

 أما فنلندا ، فرنسا ، ابان وبريطانيا وأملانيا مثل استراليا والي%٢٥
أما يف الدامنارك والواليات املتحدة / ٢٠اسبانيا حتدد نسبة امللكية 

  .)٢(/ ١٠األمريكية فنجد نسبة 

  :مباشر الستثمار األجنبي غير تعريف اال: المطلب الثاني 

 املصدر لرأس املال لالستثمار يف اخلارج أووهي االستثمارات اخلارجية 
، واليت تقوم باستثمار هذه غريهاالدولية وق املؤسسات اإلقليمية وعن طري
، أو ت استثمارية يف شىت بلدان العامل، أو تقدم كقروضمشروعايف األموال 

  .)٣(وجه االستثمار األخرىأي وجه من أاستثمارها يف 

                                                 
 .١٠، ص مرجع سابق رناي ماريا،س )١(
 .١١، ص مرجع سابق ،س فضيلفار )٢(
  .٤٣ص حامد العريب احلضريي، مرجع سابق،  )٣(
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 ظل هذا النوع من االستثمارات ال يكون املستثمر األجنيب مالكا لكل يف
ويف بعض أنواع هذه االستثمارات ال يتحكم . أو جزء من مشروع االستثمار

 .)١(املستثمر األجنيب جزئيا أو كليا يف إدارة وتنظيم املشروع

االستثمار األجنيب غري املباشر وللتفريق بني االستثمار األجنيب املباشر و
 القرارات ذاسيطرة واليت تعين املشاركة يف اخت معيار املراقبة والاستخدامالبد من 

  .والرقابة على املؤسسة

 االستثمار ابة على املشروع بعد التمويل فإنويف حالة السيطرة والرق
يل التمووجودمها قبل   عدم وجود الرقابة والسيطرة أوحالةيكون مباشرا ويف 

   .فإن االستثمار يكون غري مباشر

 املباشر يف حمفظة األوراق املالية إىل اكتساب  غري االستثمارفوال يهد
  .املشروعاتو حق الرقابة على املؤسسات

  : لالستثمار األجنبي المباشر تفسير النظريال:المطلب الثالث 
   لالستثمار األجنيب املباشر التفسري التقليدي: أوال 
   :نظرية الكالسيكيةال -١

 لالستثمار األجنيب املباشر جبملة من العوامل اليت يتميز حتليل الكالسيكيني
 واملنافسة التامة يف السوق، ،ينطلق منها حتليلهم وهي عدم وجود تدخل الدولة

  . اإلنتاج عوائق يف حركة رؤوس األموال أو عناصريعدم وجود أو

ال رأس املال يكون من البلد أن انتق" يرى يومن بينهم ريكاردو الذ
الذي يتميز بإنتاجية رأس مال عالية إىل البلد الذي يتميز بإنتاجية رأس مال 

 وهكذا وبفعل استمرارية هذه احلركة إىل أن تصل إىل حد حيث تصبح ،ضعيفة

                                                 
اإلسكندرية، . نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية: عبد السالم أبو قحف . د )١(

  .٢١ص ، ١٩٩١مؤسسة شباب اجلامعة، 
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اإلنتاجية احلدية من رأس املال متساوية يف البلدان عندها تتوقف احلركة مما 
  .)١(" اجلديد يف العوائديسمح بظهور التفاوت

ويتبني من النظرية ظهور تفاوت يف العوائد بني البلدين يسمح ألصحاب 
رؤوس األموال باالستثمار يف اخلارج ويف حالة تساوي معدالت العوائد ومع 
اعتبارات عوامل األمان فإن االستثمارات توجه إىل القطاعات االقتصادية األكثر 

 ن كل استثمار يكون عائده أدىن من املعدل املطلوبأتقرير  مما يؤدي إىل اأمان
  .جيب على املستثمر االستغناء عنه

عدم توضيحها : ذه النظرية هلمن بني أهم االنتقادات اليت وجهت 
 )نفقات العمل(لألسباب اليت تؤدي إىل اختالف النفقات النسبية لعوامل اإلنتاج 

فسريها لالستثمار يف اخلارج أو عوامل اإلنتاج اتمعة معا وذلك على رغم ت
  .)٢(باختالف النفقات النسبية بني البلدين

  :نظرية رأس املال  -٢

تعتمد نظرية رأس املال يف تفسريها لالستثمار األجنيب املباشر على 
الرأمسال النقدي حيث تفسر نشاطات املؤسسة عرب مفهوم مكافأة الرأمسال 

وبالتايل نرى أن هذه النظرية ، ستثماروالتغريات اليت حتصل له أثناء عمليات اال
  . لرأس املال النقديكنممتبحث يف كيفية حتقيق أكرب مردود 

 حيث تصبح تكلفة الوحدة ا معينااستثمار املؤسسة حد بلوغ وعند
 املستوى ، فعلىية للربح من طرف الوحدة املستمرةاإلضافية من رأس املال مساو

  فإن وبالتايل،مسال هو معدالت الفوائد جند أن املقصود بتكاليف الرأ،الدويل
 حدية ة من الدول اليت تتميز مبردودينتدفقات االستثمار األجنيب املباشر تكو

 وهناك . احلدية العالية لرأس املالةودي إىل الدول ذات املردلضعيفة لرأس املا

                                                 
ة على مقلد علي زيعور ترمج" االستثمار الدويل : جيل برفان : نقال عن.١٥، ص مرجع سابق ،فارس فضيل )١(

 .٧مكتبة الفكر اجلامعي ـ منشورات عويدات بريوت لبنان ص
 .١٥ ص  الصفحة نفسها،  نفسهرجعامل  )٢(
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 ،عدد من االقتصاديني يرى أن قرارات االستثمار مرتبطة مبعدل منو األسواق
ية أكرب باملقارنة مع  دف جتميع الرأمسال النقدي املستمر وإعطائه أمهوذلك

  .معدل الربح

وهناك من يرى أن قرارات االستثمار املباشر الصادرة من املؤسسة تكون 
 بني املستثمرين األجانب واملستثمرين  وأن هناك إحالال،مرتبطة مبعدل الربح

 مما يدفع إىل منافسة بني املنتجني  وهذا اإلحالل يعتمد على التمويل،احملليني
  .ف وواردات البلد املستثمر األصلياحملليني يف البلد املضي

 باعتبار أن ةال ميكن معرفة وتقدير املردوديواالنتقاد املوجه هو أنه 
 على ما ختتلف واألرباح غالبا ،اتوملباشر يتحقق فعليا مع مرور السناالستثمار ا

 مثل البحث عن أسواق ه،أهداف تل أمهكما ما كان متوقعا،عحنو ملموس 
والتركيز فقط على   وهي مما ال ميكن التخلي عنه،تعظيم املبيعاتو، جديدة

  .)١( رأس املالةدوديتعظيم مر

   :أولني ونظرية هيكشر  -٣

لكالسيكية يف عدم توضيح األسباب اليت ا لنظريةل انطالقا من النقد املوجه
 كبية استمرت الدراسات للبحث يف تفسري تلتؤدي إىل اختالف النفقات النس

رطا لقيام التبادل  أن االختالف ليس ش)هيكشر وأولني(األسباب حيث اعترب 
  .)٢(لوفرة والثروة ضمن عوامل اإلنتاج إىل ذلك عامل ااالدويل وأضاف

 أن التباين يف التكاليف يرجع يف )هيكشر وأولني(ويف هذا الشأن يرى 
 ة، فالدولة املعنيتص مبدى توفر املوارد الطبيعيةل فيما خيأساسه إىل اختالف الدو

تقوم بتصدير بعض عوامل اإلنتاج املتوفرة لديها وتستورد تلك العوامل اليت 
  .)٣(تعاين ندرة فيها

                                                 
 .١٧-١٦، ص مرجع سابق ،فارس فضيل )١(
  .٣٨٨ص ، ٢٠٠١ ،١ط. االستثمار األجنيبو اقتصاديات األعمال: عبد السالم أبو قحف . د )٢(
 .١٦ ص ،مرجع سابق ،فارس فضيل )٣(
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وتفسر هذه النظرية االستثمار األجنيب باالعتماد على مبدأ التخصص 
 ةها بوفرة نسبيتميز في اليت يتحيث كل بلد يتخصص يف إنتاج وتصدير املنتجا

  .من عوامل اإلنتاج

أهم انتقادات هذه النظرية جاءت من سيمون وربوك، حيث تتعرض 
عدم وجود تداول لرؤوس األموال واملواد األولية ويكون التبادل بصيغة للنظرية ا

 والتصدير، د، وأمهلت االستثمارات املباشرة، وركزت على االسترياسلع
وكذا إمهال انتقال رؤوس األموال على ، لشركاتوجتاهلت االحتكار بني ا

  .املستوى الدويل

  :)١(نظرية أخطار التبادل -٤

 يف قيام أن معدل التبادل هو السبب الرئيستؤكد هذه النظرية على 
االستثمار األجنيب املباشر، وتفسري معدل التبادل على أنه العامل األساسي يف 

توقعات جمموع التبادالت أن  باعتبارك  وذل،تفسري االستثمار األجنيب املباشر
 وبالتايل فإن ، حيث هناك مناطق نقدية خمتلفة يف العامل،تكون غري مؤكدة

م باستعمال إمكانياهتا املالية والشركات اليت تقيم يف مناطق متتاز بالعملة القوية تق
  . الضعيفةةلالستثمار يف املناطق اليت متتاز بالعمل

رار يتعلق باالستثمار يف اخلارج يأخذ بعني ونستنتج من هذا أن أي ق
على هذه النظرية  تاقتصروقد  . التبادل واألخطار املترتبة عليهاالعتبار معدل

تفسري االستثمار األجنيب املباشر بني املناطق النقدية املختلفة وعدم اهتمامها 
  .ة اجلغرافية أو النقدية الواحدةبتفسري حركة رؤوس األموال داخل املنطق

  :)٢(نظرية امليزة االحتكارية -٥

تعتمد هذه النظرية على فرضية التدويل يف تفسريها لألسباب اليت تؤدي 
 وتركز هذه ،بالشركات املتعددة اجلنسيات إىل اللجوء لالستثمار األجنيب املباشر

                                                 
 .١٨، ص مرجع سابق ،فارس فضيل )١(
، دراسة مقارنة لتجارب حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة: رضا عبد السالم .د )٢(

 .٤٩، ص ٢٠٠٢ كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق على مصر،
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النظرية على فكرة أن الشركات املتعددة اجلنسيات متتلك قدرات وإمكانيات 
 كما أن هناك عوائق مثل ،ا الشركات احمللية بالدولة املضيفة عخاصة ال تتمت

 .متنع الشركات احمللية من احلصول على تلك املميزاتحيث عدم كمال السوق 
 عائدات أعلى من ويذكر أن تلك املميزات جتعل الشركات حتصل على

ة  ومن تلك املميزات التنافسية إنتاج شركة معينة لسلعة متميز.الشركات احمللية
ميكن للشركات احمللية أو الشركات املنافسة األخرى إنتاجها بسبب فجوة  ال

  .المة التجارية أو مهارات التسويقاملعلومات أو محاية الع

ح أن أهم عنصر حلدوث االستثمار األجنيب  أول من وَض)هامير(وكان 
ع ا  اعتمادا على امليزات اليت تتمت،املباشر هو رغبة الشركة يف تعظيم العائد
  . الشركة يف ظل سوق ذات هيكل احتكاري

ومل ، ولكن تطورها ظل يف سوق احتكاري، وقد تطورت هذه النظرية
 النظرية السوق اليابانية، حيث تقوم شركات صغرية متوسطة احلجم يف تراع

قل التكنولوجيا نظل هياكل سوق تنافسية نسبيا، ويركز هذا النموذج على 
كس النموذج األمريكي الذي يعتمد على احلجم وتقليل املكثفة لعنصر العمل، بع

 أن اإلنتاج اخلارجي يفلعنصر العمل وامليزة التنافسية، ومل تشرح كذلك احلكمة 
  .هو أفضل وسيلة لالستفادة من املزايا االحتكارية للشركة

  : لالستثمار األجنيب املباشر حلديث االتفسري/ ثانيا 
  :نظرية توزيع املخاطر  /١

  تفسري أسبابعلىيف نظرية توزيع املخاطر ) م١٩٧٥ كوهني(د فكرة تعتم
 إنتاج  عن طريقحدوث االستثمار األجنيب املباشر، حيث تتم عملية توزيع املخاطر

  .سلع جديدة والدخول إىل أسواق جديدة وتقليد منتجات شركات منافسة

كات الكربى هذه النظرية قادرة على شرح أسباب قيام الشروتعترب 
، ، وذلك نظرا ألن الشركات الكربى تواجه خطرا أكرباالستثمار يف اخلارجب
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ا الدولتني كما لو قامت تكما أا تشرح حالة حدوث االستثمار املباشر من كل
  .)١(إجنلترا باالستثمار يف أمريكا وقيام أمريكا باالستثمار يف إجنلترا

 ، زيادة أرباحهامر باخلارج دفثووفقا هلذه النظرية فإن الشركات تست
، وتتم عملية التخفيض من ل ختفيض حجم املخاطر اليت تواجههاوذلك من خال

خالل توزيع األنشطة وتشتيتها حىت ختتلف عوائد االستثمار من بيئة استثمارية 
وميكن أن تقوم الشركة باالستثمار يف دول متعددة ختتلف  .إىل أخرى
  .مع اقتصاد الدولة األمببعضها أو غري مرتبطة تكون اقتصادياهتا و

 امل تستطع أن تقدم تفسري فإن النظرية )م١٩٦٦ تشني(وحسب تفسري 
  .)٢(باشرامل غريالقيام الشركة باالستثمار املباشر بدال من االستثمار ل امقنع

  :املنتج الدويل / نظرية دورة حياة السلعة  /٢

يف أن تناول وال شك . فسري مربرات التجارة الدوليةتهذه النظرية بهتتم 
 ألسباب انتشار ا حياة املنتج الدويل ميكن أيضا أن يقدم  لنا تفسريةنظرية دور

ظاهرة االستثمارات األجنبية  يف الدول النامية بصفة خاصة والدول املتقدمة 
 كما أا تلقي الضوء على دوافع الشركات متعددة اجلنسيات من ،بصفة عامة

، ومن ناحية أخرى فإا توضح كيفية حيةء االستثمارات األجنبية من ناورا
  .)٣( االبتكارات واالختراعات اجلديدة خارج حدود الدولة األمروأسباب انتشا

 الشركات األمريكية  أوضاع، وكذااء على األعمال اخلاصة بالتسويقوبن
  عرضاتيات والستينياجلنسيات املوجودة يف أوروبا خالل سنوات اخلمسينمتعددة 

اليت أكدت " دورة حياة املنتوج"ته نظري) Raymond Vernon( رميون فارنون
  :)٤(ة متتابعة وهي مراحل رئيسأربععلى أن حياة املنتوج متر ب

                                                 
 .٥٦-٥٥، ص مرجع سابق ،رضا عبد السالم.د )١(
 .٥٦، ص رجعامل نفس )٢(
، مؤسسة شباب نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية: عبد السالم أبو قحف . د )٣(

  .٤٨ص ، ١٩٨٩ اجلامعة، اإلسكندرية
  .٣٧ص ، ٢، القاهرة، دار النهضة العربية، طإدارة األعمال الدولية: طاهر مرسي عطية . د )٤(
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،  مرحلة النمو، مرحلة النضج،)ميالده(أو تقدميه مرحلة إعداد املنتوج 
، يستلزم ففي املرحلة األوىل، ومن أجل إنشاء املنتوج اجلديد. التدهورمرحلة 
، ا توفري املوارد البشرية املؤهلةكذلبحث والتطوير، ولختصيص نفقات  األمر

فضال عن ذلك جيب أن تؤخذ تكاليف هذه العملية بعني االعتبار وجيب أن 
 يترتب حجم السوق كرب، باعتبار أن سوق احمللي منافذ واسعة للمبيعاتيؤمن ال

ديد يف املرحلة ، ومن هنا نستنتج أن املنتوج اجلاالطلب مرتفععليه أن يكون 
، وسوق واسع، وكذلك تكنولوجية عالية، ألوىل يف الدول ذات الطلب الفعالا

  .قية تكون على مستوى السوق احملليمث بداية تسوي

ات ميكن العمل بعد عرض املنتوجوبفضل املعلومات اليت يقدمها السوق 
سسة وتستطيع املؤ.  ليصل تدرجييا إىل مرحلة النضجعلى التطوير والتحسني

  . تطوير مردودية االستثمار األويلاللجوء إىل األسواق األجنبية دف

قة باملنتوج ويزداد الطلب وأثناء مرحلة النضج تنخفض التكاليف املتعل
 ييؤكد على أا متتاز مبنتوج ذقد ات املؤسسات ين حتليل سلوكإ، مث عليه

ويتم إنتاجه يف . جيةصديره إىل األسواق اخلارتكنولوجيا عالية مما يسمح هلا بت
  .)١(الدول املتقدمة مث يصل إىل مرحلة التدهور وهو عند إنتاجه يف الدول النامية

 ويالحظ أن النظرية تعامل كل مرحلة من املراحل األربعة بطريقة منفصلة
 يف تقوم الشركات املتعددة اجلنسيات باالستثمارقد وكذلك . والواقع غري ذلك

  .)٢(باملراحل السابقةأو املرور  على السواء دون االهتمام الدول النامية واملتقدمة

 سابقا يف األسواق،  املوجودة مل هتتم النظرية باالستثمارات يف املنتوجات
وفسرت االستثمار يف املنتوجات اجلديدة وأمهلت مقدرة الشركات وإمكانياهتا 

ا مل حتدد كما أ. الدويل وربطها مبرور املنتوج باملراحل األربعلالستثمار 
الرخص واإلنتاج عن طريق االستثمار يف   اإلنتاج حتتمشكلة االختيارينوتفسرأ

                                                 
  .٥٧-٥٦ص ، مرجع سابق، ...نظريات التدويل عبد السالم أبو قحف، . د )١(
 .٦١-٦٠، ص مرجع سابق ،رضا عبد السالم .د )٢(
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 جديد على أن إنتاج املنتوج يف العامل اخلارج ودائما تعتربها إنتاج منتوج آخر
  .)١( لدى العامة تكون معروفة معروفة يتميز بتكنولوجيا

  :)٢(ويلالنظرية االنتقائية جلون دنينج يف اإلنتاج الد /٣
وضع دنينج نظريته لتوفري إطار علمي ميكن من خالله تقييم وحتديد 

 وأسباب منو ،ل الشركةالعوامل اليت تؤثر على قرار اإلنتاج يف اخلارج من خال
واملقصود بذلك أن الشركة تقوم باالستثمار لعوامل ذاتية وداخلية . هذا اإلنتاج

  املنظمات من فروع االقتصاد، مثلاميعخاصة ا، وأن النظرية االنتقائية تعترب جت
 وقد برهن كل من .لالصناعية ونظريات التجارة واقتصاديات املوقع والتدوي

أن الشركات متعددة اجلنسيات تفضل الدول اليت على ) م١٩٩٧ فابريك وجامت(
مما توفر هلا أفضل احلوافز والتسهيالت اإلدارية واالئتمانية والضريبية واجلمركية 

  . من تعظيم قدرهتا التنافسيةاهتمكني
وقام دنينج بتجميع أفكار من جماالت متعددة واستنتج منها نظرية شاملة 

 حيث اعتمد على دراسات املنظمات الصناعية ،لالستثمار األجنيب املباشر
  .نقل والعوامل الراجعة إىل املوقعوحتصيل تكاليف ال

 من التصدير ومنح  االستثمار األجنيب املباشر على كلاتوتفضل الشرك
إذا كان من املربح استغالهلا وتدويلها ملميزات امللكية خارج احلدود ،التراخيص 

ويكون االستثمار األجنيب املباشر والتصدير والتراخيص مقبولني للتطبيق  .طنيةالو
 . على االعتبارات الراجعة للملكيةإذا اعتمدنا

لقدرة على االبتكار ومن خالل نظرية دنينج فإن النمو التكنولوجي وا
واملنتجات املتميزة هو الذي ميكن أن يشرح االستثمار األجنيب املباشر الذي 

ويساعد تدويل اإلنتاج على فهم الطريق الذي ، متارسه الشركات األمريكية
 . اخلارجيةةنافساملتتفوق ا على الل املميزات اليت غتسلكه الشركة يف است

                                                 
 .٢١، ص مرجع سابق ،فارس فضيل )١(
 .٦٨-٦٢، ص مرجع سابق ،رضا عبد السالم .د )٢(
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واملخاطر املتعددة للترخيص املمنوح لعمالء قامت النظرية بتوضيح العيوب و
 وأدخلت عنصر املوقع ،ن يشجع القيام باالستثمار املباشرممحمليني بالدول األخرى 

  .اخلارجي لفهم ظاهرة تفضيل الشركات االستثمار يف دولة دون أخرى
وحسب النظرية االنتقائية تتلخص العوامل اليت تؤثر على موقع االستثمار 

  :فيما يلي 
  عوامل اجلذب -
  دفعالعوامل  -

 القيود على التوسع وزيادة جنبيةمن أمثلة عوامل الدفع يف الدولة األ
 وعوامل اجلذب هي .الضرائب اليت جتعل سوق هذه الدولة سوقا أقل جاذبية

 ت وعرض، سوقا جاذبة لالستثمار األجنيب املباشراليت جتعل السوق األجنيب
 فإن عوامل ريها، وغاالقتصادية والتجاريةلعوامل ل  ذلكالنظرية باإلضافة إىل

   :اجلذب تلك صنفت كالتايل
ميكن أن يؤثر على متركز بعض األشكال من االستثمار  :التقارب الثقايف . أ

 اتاألجنيب املباشر إال أا غري قادرة على تفسري األنواع األخرى مثل االستثمار
  .افريقيإالشرق األوسط ودين والنفط يف  يف جمال التعةاألمريكية واألوروبي

 يف اخلارج حىت مع وجود باالستثمارالقيام اإلقدام على  :حجم السوق .ب
خماطر بالدول املضيفة لدى الشركات الراغبة يف تعظيم االستفادة من قدراهتا الفنية 

  . وذلك لالستفادة من احلجم الكبري للسوق يف تلك الدولة،والتكنولوجية
يسعى املنافسون إىل تأمني مواقع :  وق األجنيبحركات املنافسني بالس. ج

 األخرى وتتسابق الشركات يف السيطرة على الشركاتفروعهم ومنع دخول 
  .ق اخلارجية خاصة بوجود املنافسنياألسوا
الشركات الدولية تتوسع يف استثماراهتا يف األسواق : التقارب اجلغرايف . د

دف ختفيض تكاليف النقل  جغرافيا للدولة األم وذلكالقريبة األخرى 
  . يف دولتها  الضرائبقيمةزيادة ل وذلكوالشحن، 
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 لظاهرة االستثمار ةفّرالنتقائية من أكثر النظريات املعالنظرية اوتعترب 
 وذلك ألا اعتمدت على عوامل متعددة وليس على عوامل ،األجنيب املباشر

بني النقد املوجه  ومن .فردية أو مظهر واحد من مظاهر االستثمار األجنيب
مزايا امللكية، التدويل، التدويل يف السوق (لعناصر  تعرضت لكل من ا أاةللنظري
 بكلي(من قبل بشكل منفرد دون اإلشارة لعالقة التأثري والتأثر بينهما ) املعني
 قليلة الفعالية يف عملية صنع هيوأيضا إمنا تركز على املسائل الكلية و) م١٩٨٥

كذلك ما و،الدولة األم والدولة املضيفة من  منها يف كل داستفيالقرار حيث ال 
  ).م١٩٨٧ كوجيما(غياب فكرة السوق اخلارجي حسب  لوحظ من

  :) املدرسة اليابانية(يزة النسبية  نظرية امل/٤
قد و، )م١٩٧٩-٧٧ أوزوا ( و)م١٩٧٨-٧٧ كوجيما(رواد هذه النظرية مها 

 وجتمع ،روض االقتصادية الكليةف الالنظرية إىل عدد منعنيت بتحليل أركان 
مثل و ،النظرية بني األدوات اجلزئية مثل القدرات واألصول املعنوية للشركة

األدوات الكلية مثل السياسة التجارية والصناعية كذلك التميز التكنولوجي و
  .)١(للحكومات لتحديد عوامل امليزة النسبية للدولة

 على التعامل مع التطورات وتؤكد املدرسة على أن السوق غري قادر
 لذلك توصي بالتدخل احلكومي خللق نوع ،واالختراعات التكنولوجية املتالحقة

  .من التكييف الفعال من خالل السياسات التجارية
ظريات االستثمار ونرى أن هذه النظرية تدمج النظريات التجارية مع ن

  .األجنيب املباشر
هي إال بديل  مريكية ما على أن االستثمارات األ)كوجيما(وبرهن 

 ،)٢(للتجارة يف حني أن االستثمارات اليابانية تشجع على خلق قاعدة جتارية
ن ع املباشر الذي تقوم به اليابان حيث خيتلف اهليكل الصناعي لالستثمار األجنيب

 حيث تعمل اليابان على خلق قاعدة جتارية يف الدول ،الذي تتبناه الدول األخرى
  .األمريكية ما هي إال بديل للتجارةثال االستثمارات املضيفة بينما م

                                                 
 .٦٩، ص مرجع سابق ،رضا عبد السالم.د )١(
 . نفسهاالصفحة،  نفسهاملرجع  )٢(
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 ،من البساطة الشديدة يف إطارها أو مرجعيتهاهذه النظرية تعاين و
حيث تؤكد ،  لتفسري االستثمار األجنيب املباشروالنموذج الذي تتبناه غري كاف

سريع النظرية أن االستثمار األجنيب املباشر يرفع من القدرة التنافسية ويساعد يف ت
  .، دون تقدمي التفاصيلاإلصالح االقتصادي للدول املضيفةعمليات 
  : )م١٩٩٣ مون ورويل(نظرية عدم التوازن لالستثمار  /٥

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي وهو أن الشركات متعددة 
 ،ة رأس املال والتكنولوجيا واإلداراجلنسيات لديها مميزات راجعة للملكية مثل

  . عوامل سلبية راجعة للملكية أيضاالنظريةوأضافت هذه 
 الشركة تعويض اخلسائر اليت قد يكون مرجعها عفعندما ال تستطي"

، فإن  العمال املاهرين يف الدولة األمصعوبة الوصول للمواد اخلام أو تكاليف
 لتعويض تلك اخلسائر من ،البحث عن توازن ميثل قوة دافعة للشركة للتحرك

  .)١("دولة أجنبيةخالل االستثمار يف 
حسب هذا النموذج فإنه أعيد صياغة مفهوم امللكية على أنه عدم و

 فالفائض يف أحد العوامل يعين باملقابل ، للشركةالتوازن بني العوامل اململوكة
 االستثمارات األجنبية املباشرة من الدول  يفسروهذا، عجزا نسبيا يف عامل آخر
  .النامية إىل الدول املتقدمة

لية يف هذه النظرية للشركات متعددة اجلنسيات بأن تكون أكثر فعاوقسم 
  .استغالهلا للمواد العالية

 حيث ، لتفسري االستثمار األجنيب املباشريا به النظرية ليس كافتما جاءو
 باملميزات الراجعة إىل قمل تتعرض لشرح أثر العوامل األخرى اليت ال تتعل

  .دولة املضيفة اجلذب الراجعة للالشركة مثل عوامل

                                                 
 .٧٠، ص مرجع سابق ،رضا عبد السالم .د )١(
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  خالصة الفصل األول

  

 إدخال مبلغ من املال و السابقة نستنتج أن االستثمار هاتمن التعريف
سواء باالقتراض أو التنازل يف الدخل ألجل استثماره يف املستقبل، يف جتديد أو 

 أو يف البحث والتطوير أو ،شراء  اآلالت، إلنتاج سلعة أو تطوير سلعة معينة
ملال يف البورصة واألوراق النقدية واألسهم والسندات أو تقدمي االستثمار با

  .خدمات أو مواد مصنعة أو نصف مصنعة

وينقسم االستثمار إىل عدة أنواع حسب نظرة الكتاب واملستثمرين، وعلى 
، )اخلارجي( والدويل يسبيل املثال حسب املوقع اجلغرايف يوجد االستثمار احملل

كذلك قصري األمد، ومتوسط األمد، وو، األمد وحسب املدة ينقسم إىل طويل
 ااستثماركأن يكون حسب جماالت االستثمار وطبيعته، وحسب نوعية االستثمار 

  .غري مباشر وأ امباشر

أما خبصوص النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر فهي يف نظرنا 
 جوانب مكملة لبعضها البعض، وأن كل نظرية قد تناولت جزءا أو أجزاء من

  . من فروع علوم االقتصادا ملعلوماتجتميع كانت وأاالستثمار األجنيب املباشر 

والذي يهمنا يف صدد هذا البحث االستثمار األجنيب املباشر الذي سوف 
  .نتناوله يف الفصل القادم بشيء من التفصيل



 الفصل الثاين

 

  
  :الفصل الثاني 

  االستثمار األجنبي المباشر
  ثارهآو عهنواأ

  
  

  :تمهيد
  :المبحث األول

  أنواع االستثمار األجنبي المباشر
  

  االستثمار المشترك: المطلب األول 
  االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي: المطلب الثاني
  عيمشروعات أو عمليات التجم: المطلب الثالث

  
  :لثانيالمبحث ا

  آثارهوأهم عالقات االستثمار األجنبي المباشر 
  

  أهم عالقات االستثمار األجنبي: المطلب األول
  دواعي االستثمار األجنبي: المطلب الثاني
  اآلثار اإليجابية والسلبية لالستثمار األجنبي: المطلب الثالث

  

خالصة
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  : تهميد

  

 اليت مشلتنيب املباشر، وتناول يف هذا الفصل أهم أنواع االستثمار األجن
مشروعات و املشترك، واالستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب، راالستثما

  . عمليات التجمعأو
ت متعددة ومرتبطة مع ن االستثمار األجنيب املباشر له عالقاونظرا أل
 بتناول أهم هذه العالقات، وذلك بدراسة نام، ونظر ألمهيتها، قبعضها البعض
 بالشركات متعددة اجلنسيات، ة ذلكفظة األوراق املالية وعالقكل من حم

 واآلثار اإلجيابية ، باإلضافة إىل دواعي االستثمار األجنيب.مع العوملةوعالقته 
  .والسلبية هلذا االستثمار
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 : األول المبحث
   االستثمار األجنبي المباشرنواعأ

  :واع أساسية هي  أنةميكن تقسيم االستثمار األجنيب املباشر إىل ثالث

  .االستثمار املشترك -
 .االستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب -
 .مشروعات أو عمليات جتميع سلع -

  :)١(االستثمار المشترك:  المطلب األول 

أحد مشروعات "أن االستثمار املشترك هو ) Kolde(يرى كولدي 
أو أكثر من ) عنويتانأو شخصيتان م(األعمال الذي ميتلكه أو يشارك فيه طرفان 

دولتني خمتلفتني بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال 
  ".اخل...بل متتد أيضا إىل اإلدارة، واخلربة وبراءات االختراع والعالمات التجارية 

ينطوي على "فريى أن االستثمار املشترك ) Terpstra(أما تريبسترا 
قية تتم يف دول أجنبية، ويكون أحد أطراف االستثمار عمليات إنتاجية أو تسوي

فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية بدون 
  ".السيطرة الكاملة عليه

حالة اشتراك طرف أجنيب أو يف هذا الشأن أنه يف ) ليفنجستون(ويقترح 
للقيام ) ئمة أو غري ذلكسواء كان شركة وطنية قا(وطين / طرف حمليعأكثر م

بإنتاج سلعة جديدة أو قدمية أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي 
ن هذا يعترب  فإ،اآخر سواء كانت املشاركة يف رأس املال أو بالتكنولوجي

  .استثمارا مشتركا

تميزا من اتفاقيات أو تراخيص م  شكالوهذا النوع من االستثمار يعترب
  . للطرف األجنيب املشاركة يف إدارة املشروعاإلنتاج، حيث يتيح
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من واقع احملاوالت السابقة لتعريف االستثمار املشترك ميكن القول بأن 
  :)١(هذا النوع من االستثمار ميكن أن ينطوي على اجلوانب اآلتية

 اتفاق طويل األجل بني استثماريني أحدهم أجنيب واآلخر وطين -
  .الطرف املضيفملمارسة نشاط إنتاجي داخل دولة 

 .الطرف الوطين قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع اخلاص أو العام -

 أن قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة -
 .يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة استثمار مشترك

الطرف األجنيب أو الوطين حصة يف / ليس بالضرورة أن يقدم املستثمر-
من قد تكون إن املشاركة يف مشروع االستثمار و: أس املال مبعىن ر

 وعلى الطرف اآلخر ،حصة منه وأ لرأس املال  طرفخالل تقدمي
 .تقدمي التكنولوجيا واخلربة واملعرفة أو تقدمي املعلومات التسويقية

 للطرف األجنيب أحقية  يف مجيع احلاالت السابقة ال بد أن يكون -
 وهذا هو العنصر احلاسم يف التفرقة بني ة على املشروع ،اإلدارة والرقاب

مشروعات االستثمار املشترك وعقود اإلدارة واتفاقيات التصنيع أو 
وهذا يولد زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية . مشروعات تسليم املفتاح

والتكنولوجيا، وخيلق فرص عمل جديدة وحيسن ميزان املدفوعات بزيادة 
و احلد من االسترياد وإعطاء املديرين اخلربة الكافية، فرص التصدير أ

  .باإلضافة إىل قيام بعض املشاريع املساعدة
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  :)١(االستثمارات المملوآة بالكامل للمستثمر األجنبي: المطلب الثاني 

متثل مشروعات االستثمار اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب أكثر 
وجتدر .  لدى الشركات متعددة اجلنسياتأشكال االستثمارات األجنبية املفضلة

اإلشارة إىل أن هذه املشروعات تتمثل يف قيام الشركات متعددة اجلنسيات 
بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط اإلنتاجي أو 

  .اخلدمي بالدولة املضيفة

ترفض يف معظم بل (وجند أن الكثري من الدول النامية املضيفة تتردد كثريا 
 .يف التصريح هلذه الشركات بالتملك الكامل ملشروعات االستثمار) األحيان

خوفا من التبعية االقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين 
احمللي والدويل، وكذلك احلذر من احتماالت سيادة حالة احتكار الشركات 

 من بني أهم األسباب الكامنة وراء هو فمتعددة اجلنسيات ألسواق الدول النامية
عدم تفضيل كثري من دول العامل الثالث لالستثمارات اململوكة بالكامل 

كوريا (وبالرغم من ذلك فإن بعض الدول النامية مثال . للمستثمر األجنيب
اجلنوبية، وسنغافورة، وتايوان والربازيل واملكسيك، وكذا بعض الدول يف إفريقيا 

كات متعددة اجلنسيات بتملك فروعها متلكا كامال يف هذه متنح فرصا للشر
 كوسيلة جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية يف الكثري من جماالت ،الدول

  .النشاط االقتصادي

  :)٢(مشروعات أو عمليات التجميع: المطلب الثالث 

 والطرف) عام، خاص(تأخذ املشروعات شكل اتفاقية بني الطرف الوطين 
 يقوم مبوجبه الطرف الثاين بتزويد الطرف الوطين مبكونات منتج معني األجنيب،

وتأخذ شكل االستثمار املشترك أو . لتجميعها لتصبح منتجا ائيا) سيارة مثال(
 وإذا كان مبوجب عقد أو اتفاقية ال تضمن التملك أو املشاركة ،شكل التملك

  .ثمار غري املباشر من أمناط االستااملستثمر األجنيب فإن ذلك يعترب منط
                                                 

  .٣٧٢-٣٧٠ص ، مرجع سابق، ... اقتصاديات األعمال: عبد السالم أبو قحف . د )١(
  .٣٧٦-٣٧٥ص ، نفس املرجع)٢(
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اصة يف الدول النامية يقدم الطرف األجنيب خب و، ويف معظم األحيان 
اخلربة أو املعرفة الالزمة واخلاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات 

اخل، والتجهيزات الرأمسالية يف مقابل عائد مادي ...وطرق التخزين والصيانة 
  .يتفق عليه
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  :ثاني المبحث ال
   وآثاره عالقات االستثمار األجنبي المباشرأهم
   : أهم عالقات االستثمار األجنبي المباشر: األول المطلب

االستثمار األجنيب املباشر له عالقات كثرية مرتبطة به، وله تأثري مباشر 
 العوملة، ، ويتأثر هبا، ومن هذه العالقات دورة حياة املنتوج، اخلصخصةعليها

هذه العالقات باختصار، ألن كل بعض ، وسأتناول اخل...ة حمفظة األوراق املالي
  . خاصعالقة من هذه العالقات حتتاج إىل حبث

  :حمفظة األوراق املالية / أوال

يتمثل االستثمار يف حمفظة األوراق املالية يف شراء األصول، وذلك هبدف 
دون أن يكون هلا  يتناسب مع مستوى معني من املخاطر، عائدكسب معدل 

 ويشمل االستثمار يف حمفظة .وليف الرقابة مع اهليئة اليت تصدر األصحق 
 تصدرها املؤسسات ألا  اليتاألوراق املالية شراء سندات حكومية، والسندات

  .تشمل شراء األسهم

يهدف إىل اكتساب حق الرقابة على املؤسسات، ف االستثمار املباشر أما
  . أو كلهاكة للشركونةاألسهم املمن  جزء كتالموذلك با

وجند من خالل ما تقدم أن االختالف بني االستثمار املباشر واالستثمار 
ون االستثمار املباشر يضمن للمستثمر حق ملكية كيف حمفظة األوراق املالية هو 

 وليس شرطا أن ، واإلشراف عليه ومراقبته،املشروع الذي يقام يف البلد املضيف
ه باختاذ القرارات  بل يكفيه نسبة تسمح ل،ميتلك املستثمر كل رأس مال املشروع

  .وتسري املشروع

 على عنصرين مها امللكية والرقابة، ونرى أن هذا االختالف يعتمد
متثل امللكية هنا نسبة األسهم اليت ) "Bernard Bonin(وحسب برنار بونان 
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رب عتي أما املراقبة فهي نسبة امللكية الضرورية حىت ،يستحوذ عليها غري املقيمني
  .)١("هذا االستثمار استثمارا مباشرا

من أو غري مباشر إذا كان االستثمار مباشرا ما وختتلف النسبة اليت حتدد 
 االستثمار مباشرا إذا كانت النسبة اليت ميلكها عترب فهناك دول ت،دولة ألخرى

  . %٤٥أكثر من اآلخر  والبعض %٥٠الطرف األجنيب أكثر من 

 أدىن احد %١٠تحدة األمريكية والدامنرك نسبة  الواليات املوتعترب كل من
، ويف أملانيا وبريطانيا %٢٠لملكية، أما فرنسا وأسبانيا وفنلندا فتأخذ نسبة ل

، ويف ماليزيا %٧٥، ويف اململكة العربية السعودية %٢٥واستراليا واليابان نسبة 
  .)٢(%٥٠، أما كوريا اجلنوبية %٤٠ نيجرييا، ويف %٤٩نسبة 

فإن عملية االستثمار األجنيب ) FMI(بة لصندوق النقد الدويل أما بالنس
 أو أكثر من أسهم الشركة %١٠املباشر تكون يف حالة حصول املستثمر على 

  .)٣(استثمارا غري مباشراالستثمار  يصبح %١٠ن أقل من ا كفإذا، ةاألجنبي

يالحظ أن أوجه الشبه بني االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار يف و
 لرأس املال، إال أن هناك ا دولي منها يتضمن حتويالاألوراق املالية هو أن كال

 فيهما، حيث يقوم االستثمار املباشر على تصدير املال واملهارات ا جوهريااختالف
اإلدارية والتنظيمية والتكنولوجيا، وإدارة املشروع والرقابة عليه، واإلنتاج 

الستثمار يف حمفظة األوراق املالية حيث  بعكس ا،التوسع يف املشروعإمكانية و
هدف إىل الربح واملضاربة، مع عدم يتكون املشاركة يف رأس املال فقط، فهو 

  .متلك حق اإلدارة أو الرقابة

  

                                                 
)١(  Bernard BONIN: Le monde de multinational. Les éditions d'organisation, 

Paris 1987, p10. 
أمهية االستثمار األجنيب املباشر دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس، رسالة : كرمية فرجيي )٢(

 .١٥، ص ٢٠٠٢ اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية ماجستري،
)٣(  WWW. La documentation française economie.com.fr. 
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  : )Multinational Corporation(الشركات متعددة اجلنسيات / ثانيا

 )Multinational Corporation( مصطلح الشركات املتعددة اجلنسيات يستخدم
 وهناك ،أن الشركة متارس جانبا من أعماهلا خارج حدود بلدهاإىل لإلشارة 

اختالف كبري يف حتديد تعريف متفق عليه، فقد حددت األمم املتحدة الشركات 
بأا املنشأة اليت متلك أو تسيطر على اإلنتاج أو تسهيالت "املتعددة اجلنسيات 

  .)١("فيهااخلدمات، خارج حدود الدولة اليت قامت 

الشركات املتعددة اجلنسيات على أا املنظمة اليت يزيد ) "فرنون(وعرف 
رقم أعماهلا أو مبيعاهتا السنوية عن مائة مليون دوالر واليت متلك تسهيالت أو 

  .)٢(" يف ست دول أجنبية أو أكثرإنتاجيةفروعا 

 أن الشركة املتعددة اجلنسيات هي تلك الشركة اليت) هود وينج (ويرى
  .)٣(متتلك وتدير مشروعات استثمارية يف أكثر من دولة أجنبية

 تلك الشركة بأاالشركة الدولية ) Livingestone(وعرف ليفنجستون 
أو  اليت تتمتع بشخصية مستقلة ومتارس نشاطها باالختيار يف دولة أجنبية 

  .)٤(أكثر

عددة  املتالشركاتويرى البعض أن هناك معايري جيب توافرها عند وصف 
  :)٥(اجلنسيات، وهي

 عدد الدول اليت ميتد إليها نشاط الشركة حيث يكتفي البعض -
، والبعض اآلخر يرى أن ميتد نشاط )ليفنجستون(ببلدين أو أكثر 

  ).فرنون(الشركة إىل ست دول أو أكثر 
 . نسبة الدخل املتولد من العمليات يف الدول املضيفة-

                                                 
 .٢٤٧، ص٢٠٠١، القاهرة ٢إدارة األعمال الدولية، دار النهضة العربية، ط:  طاهر مرسي عطية. د )١(
 .٣٧٥ص ،  مرجع سابق، ...اقتصاديات األعمال عبد السالم أبو قحف ، .د )٢(
 .٣٧٥ص ، رجعامل نفس  )٣(
 .٣٧٤ص ، رجعامل نفس  )٤(
 .٣٧٦-٣٧٥ص ، رجعامل نفس  )٥(
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ة إىل احلد الذي يؤثر على  درجة التغلغل يف األسواق اخلارجي-
قرارات الشركة، واشترط هود وينج متلك الشركة لكل أو جزء 

 . من املشروع، وهلا أحقية إدارته يف أكثر من دولة

وبالنسبة للعالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والشركات متعددة "
 ،)ولفهر(، و)جون دنينج(قد أوضحها كثري من االقتصاديني من بينهم فاجلنسيات 

 اجلنسيات هي ةحيث نشري على سبيل املثال إىل أن الشركة املتعدد) فرنون(و
أصال األداة اليت تستخدم لتحقيق االستثمارات املباشرة، اليت جعلت منها القوة 

 .)١(االقتصادالرئيسية يف االقتصاد العاملي، وهي أيضا تستمر يف حتديد مستقبل هذا 
ظاهرة بشرة والشركات املتعددة اجلنسيات املباوترتبط االستثمارات األجنبية 

 من نقل للعملية اإلنتاجية إىل بلدان عديدة مع التحكم هتدويل اإلنتاج وما حتمل
  .برأس املال

العوملة، واليت تسهم أداة من أدوات وتعترب الشركات متعددة اجلنسيات 
جلنسيات  تعترب الشركات متعددة ا املباشر ،كمايف تدفق االستثمار األجنيب

، وذلك من خالل  والتكنولوجيةمصدرا لنقل املعرفة الفنية واإلدارية والتنظيمية
التدريب وتوفري العمالة املتخصصة، األمر الذي يسهم يف تضييق الفجوة 

  . الدول النامية والدول املتقدمةالتكنولوجية والتنظيمية بني

 باشر هو مؤشر السريع واملستمر يف حجم االستثمار األجنيب املفالنمو"
، فبنظرة متأنية ملؤشرات االستثمار ةعلى مرونة االقتصاد الدويل يف ظل العومل

األجنيب املباشر وسلوك الشركات املتعددة اجلنسيات تبدو لنا صورة أكثر 
فالكثري من هذه . تعقيدا، والعوملة إىل حد كبري هي جزء من هذا التعقيد

 باالستثمار يف ري من الدول يقومالقطاعات يف كثالشركات يف الكثري من 

                                                 
 .١٤سابق، ص كرمية فرجيي، مرجع  )١(
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 تضخمت دوتلك الشركات اليت هي يف احلقيقة متعددة اجلنسيات ق. اخلارج
  .)١()أكثر وأكثر خاصة بعد عمليات الدمج والتملك اليت يسرهتا ظاهرة العوملة

االستثمار األجنيب املباشر اليت تقوده الشركات متعددة اجلنسيات ميثل أداة 
 يف التكتالت االقتصادية الدولية وتكريس العوملة، وانتشار رئيسية حنو التوسع

 األجنيب املباشر أكرب دليل على عوملة االقتصاد الدويل نظرا لقيام الكثري راالستثما
  . األمةمن الشركات بإنشاء وتوسيع العمليات اإلنتاجية خارج حدود الدول

 الشركات  متعددة اجلنسيات و أثرتومن هنا يتضح أمهية ودور الشركا
متعددة اجلنسيات على االجتاه حنو العوملة وزيادة تدفقات االستثمار األجنيب 

  .املباشر

 أن الشركات متعددة اجلنسيات هي من أهم حمركات  كما يتضح
لذلك فاالستثمار األجنيب املباشر والشركات متعددة  االستثمار األجنيب املباشر،

 فعال وإجيايب ، كما أن قوة ونشاط اجلنسيات كل منهما يؤثر على اآلخر بشكل
الشركات املتعددة اجلنسيات يساهم بشكل كبري يف زيادة االستثمار األجنيب 

  .)٢(املباشر

   :Globalization العوملة /اثالث

تطور العاملي على من أبرز الظواهر يف ال )Globalization( تعترب العوملة
 آراءويظهر التبيان الكبري يف . سي، والسيامجيع املستويات، االقتصادي، والثقايف

 مفهومها وذلك العتبارات أا من املواضيع احلديثة يف  حول حتديداملفكرين
  .)٣(الفكر االقتصادي اليت مل تتبلور ائيا

 هي بل تتبادالال  تعظيمليست فقط" العوملةأن  زكي العيدي ىري
ول من الفكرة يسمح لنا مسابقة بني األنظمة االقتصادية واالجتماعية، فاجلزء األ

                                                 
 .٨٤-٨٣ ص ، مرجع سابق،رضا عبد السالم.د )١(
 .٨٤ ص رجع،نفس امل )٢(
 .٥ ص ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، جامعة حلوان: عمر صقر )٣(
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دفعنا إىل ي اقتصاد السوق، واجلزء الثاين من الفكرة اتتمعات ذاأن نعيش يف 
  .)١(" فقطا سوقياجمتمع السوق حيث أن الربط االجتماعي يكون جتاري

بأا عبارة عن تضاعف الروابط " العوملة )Dunning( جن دونويعرف
. ينظم ويرتب نظام االقتصاد احلايلواالرتباطات بني اتمعات والدول بشكل 
، تفرز القرارات واألحداث واألنشطةكما أا تصف العمليات اليت من خالهلا 

يف بقية  نتائج مهمة لألفراد واتمعاتبأا ، اليت حتدث يف أحد أجزاء العامل
  .)٢("جاء العاملرأ

 بأا تزايد االعتمادق النقد الدويل فقد عرف العوملة وأما صندو
امالت االقتصادي املتبادل بني دول العامل بوسائل منها زيادة حجم وتنوع مع

وكذلك من خالل . ، والتدفقات الرأمسالية الدوليةالسلع واخلدمات عرب احلدود
  .)٣(سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا

أن العوملة هي انفتاح على إىل  )١٩٩١ ,UNCTAD(وتشري األنتكاد 
  .)٤(ة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجياالعامل، وهي حركة متدفق

 وىلن املرحلة  األإ  العوملة هي املرحلة الثالثة من مراحل التدويل، حيثنإ
تتبلور يف أما املرحلة الثانية واليت بدأت  التجارة الدولية،من هذه املراحل كانت 

ليت بدأت يف  وااملرحلة الثالثةمثلت يف االندماج املايل الدويل، وتف ات،يالسبعين
  .)٥(وهي العوملة، واليت أصبحت السائدة يف العصر احلايلات، يالثمانين

  :)٦(وتتميز العوملة بظاهرتني

                                                 
)١(  Zaki LAIBI : Malaise dans la mondialisation , entretien avec Philippe PETIT, 

Paris, Les éditions Textuel, 2001, p.45-47. 
 .٥ ص ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، جامعة حلوان: عمر صقر )٢(
 .٥ نفس املرجع، ص )٣(
، القاهرة بدون دار نشر، ٢ ط،والتخطيط اإلستراتيجيالعوملة حتديات : أمحد سيد مصطفى  )٤(

 .١١ص ، ١٩٩٩
 .٨-٧عمر صقر،  مرجع سابق، ص )٥(
 .٨نفس املرجع، ص )٦(
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ات، تشمل معظم أحناء  وهي جمموعة من العملياملدى أو النطاق،: األوىل 
  .على النطاق العاملي، ويبني هذا املفهوم البعد املكاين للعوملةتعمل العامل، واليت 

 زيادة مستويات التفاعل تتضمن واليت ،الكثافة أو العمق: نية الثا
وعليه . ون منها اتمع العامليتكيواالعتماد املتبادل بني اتمعات والدول اليت 
 تعميق العمليات  االجتاه حنوايدزتفإن العوملة تتضمن البعد املكاين، باإلضافة إىل 

  .العاملية

  : مساتة تشمل ثالث ملكما أن العو

  دولية مرتبطة بتطور تيار التصدير: األوىل 
  .عام اجلنسية مرتبط بتيار االستثمار واإلقامة باخلارجاللغاء إن اإل: الثانية 
  .)١(الشمولية مرتبطة بوضع شبكات عاملية لإلنتاج واإلعالمإن  :الثالثة 

 ا منسامهت االستثمارات األجنبية املباشرة يف تطور العوملة ملا كان هلوقد 
 ترفع من معدالت التبادالر التجارة الدولية وال يف تدويل اإلنتاج وحتريدور

 كما كان لالستثمارات األجنبية املباشرة دور كبري يف التطور ،الدولية
  . والذي هو احد مسات العوملةالتكنولوجي

يف تكريس العوملة  ة الرئيسداة اجلنسيات األمتعددةوتعترب الشركات 
  . لالستثمارات األجنبية املباشرةواحملرك الرئيس

 إعادة توطني اإلنتاج وربط عملية سياسة مظاهر تدويل اإلنتاج ومن
 ها حيث مل تعد الشركات تصدر مباشرة ألسواق،اإلنتاج بعملية التسويق

 حيث تنتج ، بل تتكفل بذلك فروعها املنتشرة يف األسواق اخلارجية،اخلاصة
تكنولوجي وانعكاس ذلك على إنتاج السلع  التطور المع مالحظة ،وتبيع هناك

، بفضل الشركات واالستثمارات األجنبية واخلدمات وتقليص تكاليف اإلنتاج
  .املباشرة

                                                 
)١(  Chems Eddine CHITOUR : Mondialisation l’espérance ou le chaos , p.19. 
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 العوملة، بتمويلها ظلولقد نشطت االستثمارات األجنبية املباشرة يف 
للبحوث واالبتكارات التكنولوجية اليت حولت عناصر هامة من املسار اإلنتاجي، 

 إعادة فكرة تجسدو،  يسمح باالتصال وبالتنقل السريعالعامل مباوصغرت 
تقوم ن االستثمارات األجنبية املباشرة علما أ ، أو االنتشار لعملية اإلنتاجنيوطالت

حساب  تدعم فكرة سوق عاملية على بنشر ثقافة وعادات استهالكية وقيم
 عن سيادة الدولةمبادئ وقيم وسلوك تلك اتمعات، باإلضافة إىل أا تقلل 

طريق إدخاهلا لتقنيات ومعارف التسيري، وتروجيها لسلع ومنتجات جديدة هبدف 
  .)١(خلق جمتمع عاملي واحد

ولالستثمارات األجنبية املباشرة والشركات متعددة اجلنسيات دور العامل 
الدافع إىل قيام العوملة انطالقا من ربط النشاطات واملبادالت االقتصادية وتقوية 

العتماد املتبادل بني الدول اليت فتحت حدودها أمام نشاط هذه الشركات ا
تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة عرب العامل، زيادة  ساهم يف مما ،واستثماراهتا

  .أدى إىل تغري مبادئ وقيم وسلوك تلك اتمعاتو

ويتضح أن ظاهرة العوملة قد مشلت العديد من مظاهر احلياة االجتماعية 
  .من خالل ثالثة حماور، اقتصادية وسياسية وثقافية

وذلك من خالل التطور الكبري الذي  :عوملة اقتصادية : احملور األول 
شهده العامل يف وسائل االتصال والتكنولوجيا، مما أدى إىل تدويل نظم اإلنتاج 

ع  يتلقى طلبيته يف نيويورك ويتم التصنياوالتسويق، وعلى سبيل املثال جند مصنع
، وكذلك تطور البنوك مما حقق العوملة املالية، وذلك غوالتصدير من هونك كن

 وحرية ،بسرعة التحويالت املالية وارتباط األسواق املالية الدولية ببعضها البعض
رؤوس األموال، وكذلك ال ننسى الدور الكبري ملنظمة التجارة العاملية والبنك 

  .)٢(الدويل وصندوق النقد العاملي

                                                 
  .٧٨سرناي ماريا، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٠-٩، ص١٩٩٩املعرب، إفريقيا الشرق، أية عوملة ؟، : العوملة حيي البجاوي،  )٢(
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وهي تعرب عن انتشار النظم واملبادئ  :عوملة سياسية : ور الثاين احمل
الدميقراطية نتيجة ايار بعض األنظمة االشتراكية، وبروز مالمح نظام عاملي 

ب الدول بالدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية وتعديل غلونادت أ. جديد
إن عوملة . ظام العاملياملنظومة املالية والقوانني والثقافة لتضمن اندماجها يف الن

االقتصاد واالتصاالت ونتائجها  السياسية سوف تؤدي يف النهاية إىل حرمان 
الدول من حق السيادة املطلقة وصوال إىل مفهوم جديد للسيادة يركز على العامل 
أمجع بصفة الوحدة السياسية اليت حتل حمل الدولة التقليدية املعتادة، وفتح األسواق 

  .ود واختفاء العراقيل اليت تؤدي إىل استغالل كل قدرات األرضواستغالل احلد
حيث إن عوملة اإلنتاج ومنه االستهالك  :عوملة ثقافية : احملور الثالث 

وعوملة النظام الدميوقراطي تؤديان إىل عوملة ثقافية مدعمة بتطور وسائل االتصال 
 تباع يف خمتلف والنقل كاألقمار الصناعية، االنترنت، الصحف واالت اليت

مبادئ وقيم واحدة يف اتمعات وأحناء العامل واليت تعمل على نقل ونشر أفكار 
 بالبعض إىل القول أن هناك غزوا ثقافيا عهذا ما دفوتدعو للتحرر واالستهالك، 

حيول أفراد العامل إىل جمرد مستهلكني للسلع واخلدمات، وتشجيع اإلباحية 
عاملي، مما يفضي إىل فقدان كل املرجعيات وتروج لقيمها على النطاق ال

 جمتمعات تالتقليدية، أو بعبارة أخرى أن العوملة تؤدي إىل تبين قيم وسلوكيا
لكن جييب أنصار هذه األفكار . أخرى بغض النظر عن قيمهم وتارخيهم اخلاص
 ولكنين. افات أو أا قيم إنسانيةعلى أا أفكار وقيم ناجتة عن تالقي خمتلف الثق

قول أا قيم وأخالقيات تدعو إىل اإلباحية والرذيلة، وجتعل الشعوب مستهلكة، أ
ويندثر التراث واملبادئ واألخالقيات واألصالة لكل شعب من الشعوب، وهي 

 والفقري فقرا، ألا أفكار قائمة على املادة وليس هلا دخل يف ىنغين غتزيد ال
  .)١(نسانالشعور واألحاسيس والقيم واألخالق وحقوق اإل

هذا باإلضافة إىل أن اهليمنة هنا هي لثقافات الدول اليت متتلك القوة 
  .والنفوذ

                                                 
 .٥٤-٥٣سرناي ماريا، مرجع سابق، ص  )١(
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 االرتباط حيث االستثمار استثمار األجنيب املباشر شديدلذلك فالعوملة واال
 ويف  ويعترب أداة من أدوات انتشار العوملة، ميثل املمهد الرئيسي للعوملة،راملباش

  .نتيجة للعوملة والتحرر االقتصاديهو يع نفس الوقت فإن منوه السر

كما قد تساهم العوملة يف زيادة حجم االستثمار وتؤدي إىل توسع حجم "
 بلغ حجم الدمج ١٩٩٦ فعلى سبيل املثال يف عام ،الدمج والتملك عرب احلدود

ايل االستثمار  من إمج%٨٠ وميثل هذا أكثر من ، بليون دوالر٢٤٧,٦والتملك 
ومن مث فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية يف حجم . اعاملي األجنيب املباشر

 مرجعه الزيادة السريعة يف عدد ١٩٩٨االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف عام 
  .)١("وحجم عمليات الدمج والتملك على املستوى الدويل

                                                 
 .٢٥ق، ص، مرجع سابرضا عبد السالم. د )١(
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   :ستثمار األجنبي دواعي اال: المطلب الثاني

  :)١(رباح زيادة املبيعات واأل/أوال

سواق ألل وينظر ،يتطلع املستثمر أينما وجد لزيادة مبيعاته وأرباحه
ية عندما جيد أن السلع اليت ينتجها يف بالده وصلت إىل مرحلة التشبع ارجاخل

  .بشر بسوق واعدة ويتجه إىل الدول اليت توالنضج،

 اليت متلك صناعات حتويلية حمدودة جيد املستثمرففي دولة حديثة النمو و
   :ها من إلنتاج السلع االستهالكية،ايف هذه الدولة فرص

 على ن هذه السلع تعتمدج السلع االستهالكية حمليا، حيث إ إنتا-
  .تكنولوجيا حمدودة

  .اليت تتطلب تكنولوجيا أكثر تقدما جتميع أجزاء مستوردة من السلع -

 ضفيأيضا إذا ما أمكن ختو ،زيد األرباح نتيجة زيادة املبيعاتبذلك تو
وتزيد إمكانية حتقق األرباح يف السوق . التكاليف، أو حتقق كال األمرين معا

  .افسني أو كان تواجدهم فيها ضعيفاما خلت السوق من املنلاألجنبية، ك

 ووفورات نتيجة اإلعفاءات واملميزات اليت ا أرباح األجنيبستثمرملاقق وحي
 فإن املستثمر األجنيب يف الغالب، و املضيفة جذبا لالستثمارات إليهاةمتنحها الدول
  . أكرب يف خارج حدود دولتهاحيقق أرباح

  :محاية أسواق ومبيعات وأرباح الشركة/ ثانيا

 تصدير  إىليلجأ بعض املستثمرين الذين يتعاملون مع أسواق دول معينة
هم إىل و منافسم إنشاء مشروعات يف هذه األسواق حىت ال يسبقهأوإنتاجهم، 
  .وها يف وجوههم يغلقذلك، لئال

                                                 
 .١٧٨-١٧٥ ص ،٢٠٠٢، الطبعة الثانية ،إدارة األعمال الدولية  :طاهر مرسي عطية. د )١(
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 إىل إنشاء مصنع هلا يف السوق األمريكية، هبدف ةوقد تلجأ شركة ياباني
منع منافسها األمريكي من دخول السوق اليابانية، أو احلد من خطورته إن فعل 

واملثال على ذلك شركة كوداك األمريكية اليت أنشأت هلا مصنعا يف . ذلك
ال أن الشركة اليابانية قد ردت على ، إ)شركة فوجي(ان ملواجهة منافسها الياب

  .ذلك خالل عشرة أيام فقط بإنشاء مصنع هلا يف الواليات املتحدة األمريكية

 يف ه احملليحمي سوقي إىل إقامة مصنع له يف بلد أجنيب لمستثمرلجأ يوقد 
دات بسعر أقل مما ، إذا ما واجه مستوردا حمليا يأيت إىل هذه السوق بواروطنه
 دولة اليت تأيت املنافسة منها وذلك إىل الستثمرتحرك امليهنا . تثمرسبيع به املي
لجأ يوقد . ق مزايا تتمثل يف ختفيض تكاليف العمالة واملواد اخلام أو الطاقةيحقلت

 إىل صنع األجزاء يف الوطن وجيرى جتميعها يف دولة أخرى، إذا كانت املستثمر
  .ة التجميع تعتمد على عمالة كثيفةعملي

جأ املستثمرون املوجودون يف دول متجاورة يضمها إقليم واحد وقد يل
إىل عمليات التكامل االقتصادي، حيث يتفقون على إحداث تكامل اقتصادي 

يت تأيت من بني دول اإلقليم ليعني كل منهم اآلخر وليقف يف وجه املنافسة ال
  .دول خارج هذا اإلقليم

رج بالدها لتكرير  بعض دول األوبك إلقامة مشروعات خااجتهتوقد 
، واشترت احلكومة الكويتية  تضمن لنفسها أسواقا بشروط أفضلالبترول، حىت

 ومتلك شبكة ،اليت تعمل يف جمال تكرير البترول Gulf oils شركة بترول اخلليج
 من شركة %٢٠، كما اشترت الكويت حنو  ثالث دول أوروبيةمن األسواق يف

  .British Petroleumالبترول الربيطانية 

 يف تأمني مصادر ستثمر يف األعمال الدولية رغبة منهدخل امليقد و
من قبل الدول الكربى ضد الدول غالبا وهذا حيصل  ،حصوله على املواد اخلام

  .النامية اليت تتمتع بوفرة املواد اخلام

لدخول أسواق دول  ستثمراملتدفع ، كل هذه األسباب اليت سبق ذكرها
 عامل نفسي يتمثل  ومحاية مصاحله، قد يضاف إليهاأخرى، رغبة منه يف تأمني
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 يف إشباع رغبته الطبيعية يف التوسع، وحتقيق تطلعات محلة يف رغبة املستثمر
ستثمر يعمل فقط  امل والذي من الصعب أن يتحقق إذا ظلاألسهم يف النمو،
  .داخل حدود دولته

  :تأكيد السيادة والرغبة يف اهليمنة / ثالثا

إىل االستثمار خارج حدود وطنها، مدفوعة برغبتها يف تتجه الشركات 
، ومدعومة برغبة حكوماهتا يف )اليت سبق لنا اإلشارة إليها(حتقيق مصاحلها 

  .تأكيد تواجد الشركة الوطنية على املستوى الدويل

. وأن هناك أسباب ظاهرية وأخرى خفية لالستثمار يف الدول األخرى
بق عرضها الواجهة احلضارية واألسباب ومتثل األسباب الظاهرية واليت س

املشروعة للشركات الدولية، إال أننا نرى أن وراء هذه األسباب احلضارية 
   .املشروعة، أسبابا أخرى خفية تتمثل يف الرغبة يف السيطرة على االقتصاد الدويل
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  :الستثمار األجنبي المباشر ل ةسلبيال وةيجابياآلثار اال : لثب الثاطلالم

ط االستثمار األجنيب املباشر تنشأ عنه آثار إجيابية وأخرى سلبية،          إن نشا 
  :نذكر ها فيما يلي 

   :الستثمار األجنيب املباشرل ةجيابياإلاآلثار  /أوال

  .بإدخال أموال وأرصدة جديدةاملال   تكوين رأس-١
جيا جديدة، إىل البلد املضيف تكنولوتنقل  : نقل التكنولوجيا -٢

تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية تعمل على ، وليةومهارات إدارية عا
  .من خالل برامج التدريب

 أو عدة قطاعات،  إقليم جغرايف بأكمله أو قطاع صناعي معنية تنمي-٣
  .ع مصادر الدخل الوطينيوتنو

اخنفاض يف التكاليف والسعر وزيادة يف بذلك و:  تطوير املنافسة -٤
عمل املنظمات يف الدولة  تطوير أسلوب ينتج عن ذلكاإلنتاجية، و

  .، ويصب ذلك يف مصلحة االقتصاد الوطين واملستهلك احمللياملضيفة
 يف األجل الطويل هذا يف الغالبوحيدث :   حتسني ميزان املدفوعات-٥

  .عن طريق تقليل الواردات وزيادة الصادرات
ح فرصة عمل جديدة ملواطين الدولة يتي:   زيادة العمالة والتوظيف-٦

  .  أعلى من الشركات الوطنية م مرتباهتكونة، وتاملضيف

وميكن القول أن االجيابيات السابق اإلشارة إليها، تساهم ككل يف رفع 
 سامهة يف االقتصاد العاملي،املمستوى املعيشة يف البلد املضيف، وزيادة درجة 

  .سلبيات عديدة وبالرغم من ذلك يوجد .وزيادة قدراته التنافسية 

  :  )١(الستثمار األجنيب املباشرل ةسلبير الاآلثا /ثانيا

كثرية منها على يترتب على دخول االستثمار املباشر يف بلد ما سلبيات 
   :ما يليسبيل املثال 

                                                 
 .٢٥١-٢٥٠ ص ، مرجع سابق،طاهر مرسي عطية. د )١(
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 على االستثمار األجنيب املباشرسيطر يقد  :السيطرة على الصناعة  -١
  .قطاعات اقتصادية معينة داخل البلد املضيف

االستثمار األجنيب سيطر ي  ـثالعلى سبيل امل ـ ففي فرنسا
 على ثالثة أرباع قطاع صناعة الكمبيوتر ومعدات تشغيل املباشر

 من قطاع اهلندسة %٧٨ سيطر علىياملعلومات، ويف بلجيكا 
  .الكهربائي

االعتماد على استخدام التكنولوجيا املباشر  االستثمار األجنيبفضل ي -٢
  . الناميةالدولة  يفيساهم يف زيادة البطالةهذا و

 ختالف ا وجيلب إليها قيم يف الثقافة الوطنية،ري سليبي إحداث تغ-٣
 عل شعب ذلك البلدوجت ،روج لعادات استهالكية سيئةيو معتقداهتا،

  . باملادياتيهتم وا مستهلكاشعب

 بيع على سبيل املثالسلوكيات تضر بالبلد املضيف، و وجتلب -٤
التراخيص أيضا مقابل ومنح التكنولوجيا بأسعار مغاىل فيها، 

 واستخدام أساليب ملتوية ،ضرائباللتهرب من دفع  وا،إتاوات
  .لتحويل العملة األجنبية

قد تتعرض حكومة و ،من سيادة الدولة بالتدخل يف سياساهتال يقل -٥
  .لضغوطلالبتزاز واالبلد املضيف 

  :)١(يةاالستثمار األجنيب املباشر يؤثر يف اجلوانب التالومما سبق يتبني أن 
  .النقد األجنيب -
 .التقدم التكنولوجي -
 .ة والتنمية اإلداريةاإلدار -
 .العمالة -
 .التجارة وميزان املدفوعات -

                                                 
 .٢٥٢ ص ، مرجع سابق،طاهر مرسي عطية. د )١(
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  :خالصة الفصل الثاني 

بني االستثمار األجنيب املباشر وحمفظة األوراق املالية يف حتويل قائم التشابه 
 املباشر يقوم على  األجنيب أن االستثماريتمثل يفرأس املال، ووجه االختالف 

إدارة املشروع والرقابة عليه، أما  اخلربات، املهارات، ،التكنولوجيا تصدير املال،
يكون يف املشاركة يف رأس املال ويهدف إىل الربح فاالستثمار يف األوراق املالية 

  .واملضاربة

ويعترب االستثمار األجنيب املباشر أداة من أدوات الشركات املتعددة  
فالشركات املتعددة  ، عالقة طرديةااجلنسيات اليت هي أداة العوملة، وجتمعهم

اجلنسيات تساهم يف تدفق االستثمارات وتوسع التكتالت االقتصادية، وتكرس 
العوملة، وتساعد على نقل املعرفة واملهارات التكنولوجية، وبذلك تضيق الفجوة 

  تعترب من أهم حمركات االستثمار املتقدمة والنامية، وهيالدول التكنولوجية بني
  . األجنبيةاتاألجنيب املباشر، فإذا زاد نشاطها وقوهتا زاد نشاط وتدفق االستثمار

  االستثمار املشتركهييب املباشر ثالثة أشكال االستثمار األجن يأخذ
  .واالستثمار اململوك للمستثمر األجنيب، وأخريا مشروعات أو عمليات التجميع

ذلثاين أفضل أشكال االستثمار ال الشكل اويعدذه الشركات ي حتب
  بغض النظر عن اجيابيات وسلبيات االستثمار األجنيب املباشراملتعددة اجلنسيات
، على عكس بعض الدول النامية اليت تضع معوقات هلذا ودوافع املستثمر

 ، واختلفت هذه النظرة مع العوملة.ثمار خوفا من التبعية االقتصاديةاالست
صبحت أغلب الدول يف العامل تسعى الستقطاب االستثمارات األجنبية يف ظل فأ

تضاؤل سيادة الدولة وذلك بتهيئة اقتصادها ملواكبة أنظمة البنك الدويل ومنظمة 
واململكة العربية السعودية إحدى هذه الدول اليت سنتناول  .التجارة العاملية

  .ني القادمنياقتصادها يف الفصل

  



 الفصل الثالث

  :الفصل الثالث 
  

 والعوامل المحفزة على االقتصاد السعودي
  االستثمار األجنبي المباشر

  
  : تمهيد

  
  :المبحث األول 

  لمحة تاريخية عن االقتصاد السعودي
   التاريخي لالقتصاد السعودي المسار:   المطلب األول 
   السعودياالقتصاددور القطاع العام والخاص في : المطلب الثاني 

  السعودي في االقتصادالقتصادل  األهمية االستراتيجية:لثالث المطلب ا
  العالمي

  
   :المبحث الثاني

  العوامل المحفزة على االستثمار األجنبي المباشر
  في المملكة العربية السعودية

  
  الستثمار األجنبي المباشرمناخ المتاح ل: المطلب األول 
  اشرجنبي المبالستثمار األلالتأطير القانوني : المطلب الثاني 
  الستثمار األجنبي ا علىعوامل أخرى محفزة: المطلب الثالث 

  
   :خالصة
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  :تمهيد 
  
  
  

  

يأيت هذا الفصل إلعطاء حملة تارخيية عن االقتصاد السعودي قبل وجود 
 اليت عرفها االقتصاد واتمع تقهقرالبني مسات ياالستثمار األجنيب املباشر، و

  .السعودي آنذاك

 االقتصاد  تطويرإبراز دور القطاعني العام واخلاص يفوكذلك مت 
  .لالقتصاد السعودي يف االقتصاد العاملياألمهية االستراتيجية مث السعودي، 

ي أتاحته اململكة العربية السعودية لالستثمار األجنيب ذوذكرنا املناخ ال
  .عليهاملباشر والقوانني اخلاصة به والعوامل األخرى احملفزة 
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  :األول المبحث 
  لمحة تاريخية عن االقتصاد السعودي

  : ر التاريخي لالقتصاد السعودي المسا: المطلب األول 

 :مراحل تطور االقتصاد السعودي / أوال 

   :إن التطور االقتصادي مير مبدخلني

 عبارة عن سلسلة من األحداث "لتاريخ االقتصادياإن :األول  املدخل
ترتبط بظهور أشخاص معينني وبتوافر ظروف االقتصادية اليت تتم عرب الزمن و

  .)١("معينة

على أنه حتول منتظم من مرحلة " ينظر للتاريخ االقتصادي :املدخل الثاين 
عليها نظرية التاريخ  تنطوي  يتم وفقا لقواعد ثابتة،اقتصادية إىل أخرى

  .)٢("االقتصادي

ل مراح أي من املدخلني السابقني يعترب أكثر مالئمة لوصف ببحثو
 والذي حدد ، املدخل الثايننه ال جمال للشك إتطور االقتصاد السعودي ؟ ف

صلح ت مير ا أي جمتمع يف تطوره ال  فإن املراحل اليت،مراحل ثابتة بعينها
إذ يف نظريته ) روستو(اليت حددها  لوصف مراحل تطور االقتصاد السعودي

ة وال تصلح لالقتصاد مها على البقيمع دقين وكانت مالئمة لالقتصاد الربيطا
من ( ألن االقتصاد الربيطاين قطعها فيما يقرب من ثالمثائة عام ،السعودي

هذا يف ). النصف الثاين للقرن السابع عشر إىل النصف األول من القرن العشرين
ومل يستغرق إنشاء ، عام ١٠٢ململكة العربية السعودية حوايل اعمر أن حني 

 عاما وكذلك أنه أوضح يف نظريته أن ني وثالثنيثنضتها احلديثة أكثر من ا
                                                 

اقتصاد اململكة العربية : عبد القادر حممد بن عبد القادر عطية . عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(
 :قال عن ن .١، صهـ١٤١٥-١٤، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، السعودية

Hammann, Rodolf : The Industrial Revolution In Europe /Amodel for the 
Developping countries ? Economices, vol .28, 1983 , p .58. 

  :نقال عن . نفس املرجع، نفس الصفحة )٢(
Hicks John : Atheory of Economic History, Oxford  Clarendon press. 1969v ch.l. 
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النمو حيدث بطريقة تلقائية من خالل تفاعل الظروف االقتصادية والسياسية 
يف حني أن التنمية ، واالجتماعية وقوى السوق احلر عن طريق املؤسسات اخلاصة

اليت حدثت يف اتمع السعودي متت بطريقة موجهة ومن خالل خطط رمستها 
وكذلك مل مير اتمع السعودي يف . قامت بتنفيذ النسبة األكرب منهااحلكومة و

فإن ، وعلى العكس. اليت حددها ماركس يف نظريته تطويره بتلك املراحل
ن متتعت ما اململكة العربية السعودية منذ يستقرار السياسي واالجتماعي اللذاال

ادية كبرية فيها يف نشأا كانا من العوامل اليت ساعدت على حدوث ضة اقتص
  .)١(وقت قصري

 تطور االقتصاد ن ظروف ومراحل وشخصياتإولذلك ميكن أن نقول 
 فلقد ارتبطت نشأة ،آخرنام  اختلفت عن مراحل تطور أي جمتمع السعودي

ث بشخصية مؤسسها امللك عبد العزيز اململكة العربية السعودية يف التاريخ احلدي
وتسببت جهوده يف نقلها من مرحلة اتمع ، عودبن عبد الرمحن الفيصل آل س

ومن  .Nation State إىل مرحلة اتمع القومي Tribal Societyالقبلي 
  :)٢(التنمية يف اململكةعلى سرعة اليت أثرت اهلامة العوامل 

  . اكتشاف البترول يف اململكة السعودية -

  . حتتل اململكة أمهية خاصة يف قلب العامل اإلسالمي -

تتعرض اململكة يف تارخيها احلديث ألي استعمار خارجي ولذلك مل  مل -
  .تنهب ثرواا ومل تتعرض قيمها الثقافية والدينية واالجتماعية للتحريف

 نظرا ألن برامج التنمية بدأت يف اململكة يف مرحلة متأخرة فإن هذا -
 ومل يكن عليها أن. أعطاها ميزة إمكانية االستفادة من جتارب اآلخرين

، تبدأ الطريق من أوله مثلما فعلت دول مثل إجنلترا أو فرنسا أو أمريكا
واستطاعت أن حتصل على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا احلديثة يف 
الدول املتقدمة مبا يتضمنه ذلك من كفاءة يف األداء واخنفاض يف 

                                                 
  .٢، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(
  .٥نفس املرجع، ص )٢(
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 وإن ذلك جعلها ال تستخدم تكنولوجيا متقادمة كاليت ،التكلفة
  .)١(ديد من الدول النامية اليت بدأت برامج التنمية مبكراتستخدمها ع

  مليون نسمة عام٥,٩٨اململكة عدد قليل نسبيا من السكان حيث بلغ ب -
 مليون نسمة ١٢,٣  وبلغ،)٢(م وفقا لبعض التقديرات١٩٦٠/هـ١٣٨٠

ولقد قلل هذا من الضغط . م١٩٩٢/هـ١٣٩٢ عام) من السعوديني(
 حسب فيما بلغ.  غريها من الدول الناميةعلى مواردها باملقارنة مع

 وعدد ،٢٠,٨٤٦,٨٨٤م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠اإلحصائيات اجلديدة لعام 
  .)٣( نسمة١٥,٥٨٨,٨٠٥املواطنني السعوديني 

 االقتصاد السعودي مل يتبع يف تطوره منطا من ومما سبق يتضح أن
ره ثالثة  القول أنه اتبع يف تطونالذلك ميكن، أمناط نظريات التاريخ االقتصادي

  :معايري هي 

 فمن املعروف  أن اتمعات يف :اجتاه التطور : املعيار األول 
تطورها ميكن أن تأخذ أحد اجتاهني إما أن حتلل إىل دويالت أو تتحد 

ويالحظ أن اتمع السعودي قد حتول يف . أقاليمها ووالياا يف دولة واحدة
 أقاليم مستقلة إىل مرحلة اتمع تطوره من مرحلة اتمع القبلي املنقسم إىل

  .مل اسم اململكة العربية السعوديةالقومي املتحد يف دولة حت

 جند أن اململكة مل تتبع أسلوبا واحدا :أسلوب التطور  : املعيار الثاين
وميكن التفرقة يف . يف تنمية اتمع السعودي عرب سنوات تارخيها احلديث

ا قبل التخطيط ومرحلة ما بعد التخطيط مرحلة م، هذا الصدد بني مرحلتني
                                                 

. ٦، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(
، ٦العدد ، لنشرة االقتصاديةا،  العربيةجملس التعاون لدول اخلليج، األمانة العامة: نقال عن 

  .٢٤ص، ١٩٩١
  :نقال عن . نفس املرجع، نفس الصفحة )٢(

LOONEY. R : Saudi Arabiqs development potential , D.C Heat and Company, 
1982,P.122. 

الكتاب اإلحصائي ، مصلحة اإلحصاءات العامة، وزارة التخطيط، اململكة العربية السعودية )٣(
  .٤٣ص ،م٢٠٠٠ ،دد السادس والثالثونالع، السنوي
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تطوير أن التخطيط كان من أجنح األساليب اليت اتبعتها اململكة يف  باعتبار
  .اقتصادها خالل بعض املراحل

 التطور الذي حدث يف اتمع :مستوى التطور : املعيار الثالث 
 يف هذا وميكن التمييز.  احلديثهالسعودي مل يتم مبعدل واحد منذ بداية تارخي
 ومرحلة الطفرة، ومرحلة )*( الطفرةالصدد بني ثالث مراحل، مرحلة ما قبل

  .ما بعد الطفرة

ويتضح مما سبق أن كل معيار من املعايري السابقة يتناول جانبا معينا 
 وأن هذه التقسيمات واملعايري مل تكن ،من جوانب االقتصاد السعودي

ألغراض إمنا كانت و،  الواقعبل هي متداخلة يف، منفصلة عن بعضها البعض
، ويتضح هذا مثال يف التداخل بني التقسيمني الثاين واألخري. حتليلية فقط

) م١٩٧٠(هـ ١٣٩٠حيث بدأت مرحلة التخطيط الشامل يف اململكة عام 
لفاصل بينهما كان أي أن ا، )م١٩٧٣(هـ ١٣٩٣وبدأت مرحلة الطفرة عام 

  .ثالث سنوات فقط

 بالقرى واملدن ديوحربية السعودية قبل مرحلة التالع اململكة متيزتفقد 
مبثابة جزر معزولة عن وكانت واألكواخ املنتشرة بعرض اجلزيرة العربية وطوهلا 

وبسبب قسوة ، بعضها البعض بسبب عدم األمان الذي سببه قطاع الطرق
باإلضافة إىل عدم وجود طرق ممهدة أو وسائل ، وصعوبة التضاريس، الطقس

على سبيل املثال ال نذكر ه أثار اقتصادية سلبية ليمما ترتب ع ،عةمواصالت سري
  .)١(احلصر

  .ضعف حركة التجارة الداخلية بني أقاليم اجلزيرة العربية -

 اجمتمع  ضعف حركة التجارة بني األقاليم، وذلك ألن كل إقليم ميثل-
  . يعيش يف حالة شبه اكتفاء ذايتامغلق

                                                 
  . لدى الدولةا وفائضاوالدخل كان كبري" السيولة النقدية" يقصد ا أن األموال :الطفرة  )*(
نقال . ١١، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(

  .١٣٩ص، أولية ومواضيع متخصصة يف االقتصادمفاهيم ، خالد، اخلليوي، سعد، الشهراين: عن 
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 الفترة باتمع القبلي حيث تقتصر اتمع السعودي يف تلك يتصف -
أنشطتهم على األعمال البدائية كالزراعة والرعي والصيد واحلرف 

  .اليدوية البسيطة

بالرغم من اتصال بعض املدن بالعامل اخلارجي كاملدينة ومكة وجدة  -
احلجاج إليها، فإن الرواج الذي حدث فيها نتيجة وفود  حركة بسبب
  . غريها من أجزاء اجلزيرةإىلتشر مل يكن لينتصال هلذا اال

ومما سبق يتضح أن استمرار اجلزيرة العربية على هذا املنوال كان يعين 
  . غري معلومأجلاستمرارها يف التخلف إىل 

  :اإلصالحات االقتصادية يف عهد امللك عبد العزيز   /ثانيا

 التخلف والتفكك السابقة كان البد من برامج عواملللقضاء على 
ة تنقل سكان اجلزيرة العربية من مرحلة اتمع القبلي إىل مرحلة اتمع إصالحي
  :ولقد تعهد امللك عبد العزيز بربناجمني إصالحيني مها . القومي

  : الربنامج السياسي /١

واهلدف منه هو صهر القبائل واليت كانت تعترب وحدات سياسية مستقلة 
عان يف حتقيق ذلك بعدد من العوامل ولقد است ،يف بوتقة الدولة القومية الواحدة

 :)١(أمهها

، ة العربية السعوديةتوحد اململكأن  اليت استطاعت :القوة العسكرية  -أ
  .بفرض سيادة النظام والقانون

واستطاع .  عن طريق علماء الدين:الدعوة اإلسالمية بني القبائل  -ب
هم  بينرتاعاتل الفوارق بني القبائل ويذيب البفضل ذلك أن يزي

  .ويرجعهم إىل أصلهم الواحد

                                                 
 :نقال عن  .٢ ص، مرجع سابق،عبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(

Anthony. A : Saudi Arabia, From Tribal Society to Nation State. Saudi 
Arabia .op.cit. p. 94. 
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أن تتزاوج من ى لع شجع امللك عبد العزيز القبائل  :منط الزواج -ج
  . هم جبانب صلة الديننوالنسب بيقرابة بعضها  البعض ليوجد صلة ال

 وجه امللك عبد العزيز والء مجيع أفراد اتمع للدولة :التمثيل القبلي  -د
 القبائل حلقة وصل بني احلكومة عل شيوخجبوذلك ، بدال من القبيلة

  .بائل املنتشرين يف أحناء اململكةوأفراد الق

 بسط نفوذ الدولة على مجيع أحناء اململكة وتطبيق أحكام الشريعة -هـ
  . اإلسالمية على كل خارج على نظام الدولة

  : برنامج اإلصالح االقتصادي /٢

واق، وحتقيق اهلدف منه هو القضاء على الفوضى النقدية، وربط األس
 ولقد تضمن هذا ، للبدو، ورفع مستوى معيشة األفراداالقتصادياالستقرار 

  :الربنامج العناصر التالية 

 سائدة للقضاء على الفوضى النقدية اليت كانت :اإلصالح النقدي  -أ
قام امللك عبد ، وممثلة يف وجود عديد من العمالت املتداولة داخل اتمع الواحد

ويف عام . سعوديلة وحل حملها الريال التداوكل العمالت املالعزيز بسحب 
م مت إنشاء مؤسسة النقد العريب السعودي لتكون مبثابة البنك ١٩٥٢/هـ١٣٧١

ويف عام . وقامت هذه املؤسسة بإصدار اجلنيه الذهيب السعودي، املركزي للمملكة
العمالت ة ورقية باململكة مغطاة بالذهب وم مت إصدار أول عمل١٩٦٠/هـ١٣٨٠

  .)١(من التداولوسندات احلجاج الورقية األجنبية ومت سحب العمالت املعدنية 

وكان سعر ، ولقد كانت الوحدة األساسية يف هذه العملة هي الريال
  .)*( ريال سعودي٤,٥=  دوالر أمريكي ١: الصرف آنذاك هو 

وانضمت اململكة العربية السعودية إىل صندوق النقد الدويل عام 
  . م مما ساعد على ربط العملة احمللية بالعمالت الدولية١٩٥٧/ـه١٣٧٦

                                                 
نقال . ١٣، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية.  العبيد، دعبد اهللا بن سليمان. د )١(

  .٤٠-٣٩ص، مرجع سابق ،خالد، اخلليوي، سعد، الشهراين: عن 
  .يال سعودي ٣,٧٥= دوالر أمريكي ١: أما اآلن  )*(
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ومما دعم نظام النقد السعودي ظهور البنوك احمللية ألول مرة عام 
 مثل البنك األهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العريب م١٩٩٠/هـ١٣٨٠

ندي ، وبنوك أجنبية مثل البنك اإليراين والبنك الباكستاين واهل)مسامهة عربية(
  .)١(والربيطاين واألمريكي وغريها

بني ع حركة التبادل التجاري يشجتومن أهم مزايا اإلصالح النقدي 
 الوعي املصريف لدى األفراد مما دفعهم إىل ةيمتناألقاليم وربط بني األسواق و

  .زيادة االدخار

من االستقرار يف نوعا وذلك ليحقق هلم :   توطني قبائل البدو-ب
  .بالبالد لتحقيق التنمية والزراعة للنهوض ام مبزاولة املهن املعيشة والقي

 أقام امللك عبد العزيز شبكة طرق بني مناطق  :ربط مناطق اململكة -ج
 . حديدكةساململكة ومن أمهها ربط العاصمة باملنطقة الشرقية ب

لتحقيق التنمية الشاملة يف مجيع أحناء اململكة البد :  التنقيب عن البترول -د
 ويل اسم البالد إىل وجود مصدر للدخل ولذلك فإن امللك عبد العزيز بعد حتمن

شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا األمريكية حق منح   العربية السعوديةاململكة
. م١٩٣٣/هـ١٣٥٢  وذلك يف عام،)٢( الشرقيةةامتياز التنقيب عن البترول يف املنطق

 مث توقف اإلنتاج ،م١٩٣٨/هـ١٣٥٧ة عام ومت اكتشاف البترول يف اململكة ألول مر
  .نف بعد انتهائهاؤبسبب احلرب العاملية الثانية، واست

  ألف برميل،٢٠إىل م ١٩٤٤/هـ١٣٦٣ولقد وصل اإلنتاج اليومي عام 
 ، آالف برميل١٠م ومقدارها ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ شحنة منه عام لومت تصدير أو

  .ف برميل أل٥٠٠م وصل اإلنتاج اليومي ١٩٤٩/هـ١٣٦٨ويف عام 

ولقد كانت العوائد احملققة من النفط منخفضة يف الفترة ما قبل 
كن احلكومة من ممارسة دور تنموي كبري، حيث م بدرجة مل مت١٩٤٩/هـ١٣٦٨

                                                 
  .١٥، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(
  .١٦رجع، صامل نفس )٢(
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كان و . مليون دوالر٤م مبا قيمته ١٩٤٥/هـ١٣٦٤قدرت ميزانية الدولة عام 
والباقي كان  %٩٠  بنسبة الزراعة والرعي يتمثل يفلسكانلالنشاط األساسي 

  .)١(م١٩٤٩/هـ١٣٦٨قبل عام ، وذلك احلرفيةيشتغل يف التجارة وبعض املهن 

حتويل اتمع من جمتمع قبلي إىل   إىل ذكرهامت اليتت هذه اجلهود دوقد أ
جمتمع قومي وحدث نزوح من الصحراء إىل املدن، وحدث تكامل اقتصادي بني 

قية تنمية شاملة يف مجيع مناطق أقاليم اململكة، حيث حقق بترول املنطقة الشر
 تنشيط يف) مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة(اململكة، وسامهت مدن احلجاز 

 عسري والقصيم باقي مناطق االداخلية واخلارجية، وأمدت منطقت حركة التجارة
  .)٢(اململكة باحملاصيل الزراعية

ع السعودي منذ ومن املالحظ أن البترول لعب دورا حيويا يف تنمية اتم
م حيث بدأت عوائده يف االرتفاع امللحوظ، ففي الفترة ١٩٤٩/هـ١٣٦٨عام 
 مصفاة لتكرير ل كما ذكر سابقا مت إنشاء أوم١٩٥٣-١٩٤٩/هـ١٣٧٢-١٣٦٨

ت مؤسسة النقد العريب السعودي، وأنشئ خط ئ وأنش،البترول يف رأس تنورة
ل حمطة إذاعة يف  الدمام احلديدي، كما سبق ذكره وافتتحت أو–الرياض 

  .)٣(اململكة، وأصدرت أول صحيفة يومية

ومع زيادة الدخل املتولد من البترول ازداد دور احلكومة يف إحداث 
التنمية باتمع عن طريق امليزانية السنوية، واستمر هذا الوضع حىت عام 

وقد نفذت . م حيث انتهجت اململكة التخطيط الشامل للتنمية١٩٧٠/هـ١٣٩٠
 وال شك أن .م٢٠٠٤–١٩٧٠/هـ١٤٢٤–١٣٩٠مخسية خالل الفترة سبع خطط 
أسلوب امليزانية السنوية يف إحداث التنمية يعترب و  التخطيط املرحليالفرق بني

 خالل تلك الفترة كان يتصف االقتصاد السعودي قد لوحظ أنو. )٤(كبريا
  .بضعف القدرة االستيعابية

                                                 
  .١٦، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية. عبد اهللا بن سليمان العبيد، د. د )١(
  .١٤٥ص، مرجع سابق ،خالد، اخلليوي، سعد، الشهراين: نقال عن  .نفس الصفحةرجع، امل نفس )٢(
  .١٤٥صرجع، امل نفس )٣(
  .١٨صرجع، امل نفس )٤(
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فرة عن مرحلة ما قبل إىل أن البيانات املتواهنا ويتعني اإلشارة 
وميكن حصر . م١٩٦٠/هـ١٣٨٠التخطيط بصورة منتظمة تبدأ منذ عام 

  :خصائص هذه املرحلة من وجهة نظر التنمية يف نقطتني أساسيتني 

  ،قدرة االستيعابيةضعف ال: األوىل هي 

  .خبصائص الدولة النامية التقليديةمتيز االقتصاد السعودي : والثانية هي 
م حدا فاصال بني ١٩٧٣ أكتوبر ١٦/هـ١٣٩٣  من تاريخختذ احملللوناو

مرحلة ما قبل الطفرة ومرحلة ، مرحلتني يف تاريخ تطور االقتصاد السعودي
 دوالرا للربميل ١,٨فبعد أن ظل السعر املعلن للبترول ثابتا عند املستوى . الطفرة

م إىل فرباير ١٩٦٠/هـ١٣٨٠ الواحد ملدة تزيد عن عشر سنوات من سبتمرب
  . دوالرا للربميل يف التاريخ األخري٢,١٨م ارتفع إىل ١٩٧١/هـ١٣٩١

 أكتوبر ١٦ دوالرا للربميل يف ٥,١٢مث ارتفع بقرار من منظمة األوبك إىل 
 ١١,٦٥م إىل ١٩٧٤مث ارتفع يف يناير ،  تقريبا%١٣٥م أي بنسبة ١٩٧٣/هـ١٣٩٣

ذلك يف سعر وأخذت الزيادات تتواىل بعد  ،%١٢٧,٥دوالرا للربميل أي بنسبة 
  .)١(البترول

االقتصاد بأنواع االستثمارات إغراق ونتج عن ذلك خالل مرحلة الطفرة 
  .املباينالعقار وتشييد االجتار باألراضي و ك رأس املال عاطالاليت تبقي رحبةاملغري 

وساعد يف قيام مثل هذه االستثمارات توفر فائض كبري من السيولة 
مث الصناعي والزراعي صاد وخاصة يف جمايل اإلنتاج وضيق الطاقة االستيعابية لالقت

  .)٢( تأجيل تنفيذ الكثري من املشروعات االستثماريةيفوق النفط ساهم ركود س

                                                 
  .٢٥، مرجع سابق، صعبد القادر حممد بن عبد القادر عطية.  بن سليمان العبيد، دعبد اهللا. د )١(
دراسة حتليلية لسلوك االستثمار يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة :  خمتار حممد بلول .د )٢(

  .١٠٨م ، كلية العلوم اإلدارية ، جامعة سعود ، الرياض ، ص١٩٨٥–١٩٧٠
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   السعوديدقتصااال العام والخاص في يندور القطاع: المطلب الثاني 
  :نشأة وتطور القطاعني العام واخلاص / أوال 

العام من دولة إىل أخرى ففي منتصف خيتلف تاريخ ونشأة ومسامهة القطاع 
سبانيا وهولندا  من إمجايل الناتج احمللي إل%٤ات ساهم القطاع العام بنسبة يالسبعين

ويانا ج ويف زامبيا و.الربتغاليف  %١٤  بلغت، كما يف تايوان%١٥بلغت ووأستراليا 
  .ل والتركيب والثروة للدوختالف البنية األساسية ويشمل اال%٢٨بلغت النسبة 

وجاءت مسامهة القطاع العام يف اإلنتاج يف ظل تردي البنية األساسية 
 أنه البد من  اليت ترىفلسفة الدول النامية وفكر واألسواق وف املواردختالاو

 ،األسواق ولفة للمواردختم يف اإلنتاج يف ظل الطبيعة املمسامهة القطاع العا
السلع  و تقدمي اخلدماتعلى رأس األولويات لدى كثري من الدولكان كذلك و

  .جتماعيةبأسعار معقولة لتحقيق تطور ومنو اتمع وحتقيق األهداف واملكاسب اال

 القطاع العام ةدية إحدى هذه الدول واعتربت بادرواململكة العربية السعو
 ،قتصادية نظرا لضعف املوارد واألسواقخطوة ضرورية لتسريع خطط التنمية اال

 أو مستثمر سعودي لديه املوارد املالية واخلربة اإلدارية ورمبا لعدم وجود مقاول
ستعداد لتحمل خماطر إلقامة وإدارة املشاريع احلديثة ورمبا ليس لديه الرغبة أو اال

 ان حجم العائدات واألرباح مل يكن مغريألاخلوض يف جمال األعمال، أو رمبا 
ستثمارات قد فاقت وجيذب إليه رجال األعمال يف القطاع اخلاص أو أن حجم اال
  .)١(قدرة املستثمرين ورجال األعمال الوطنيني ملثل هذه املشاريع

ولتوفري السلع واخلدمات بأسعار معقولة وتوزيع الدخل وتوفري فرص 
العمل للمواطنني قامت حكومة اململكة العربية السعودية بإدارة موارد البترول 

  ولتحقيق منو،راك القطاع اخلاصشإروات الكامنة يف باطن األرض دون والغاز والث

                                                 
صيص االقتصاد السعودي بني النظرية والتطبيق، الدار السعودية لألحباث خت: فاروق األخصر . د )١(

  .١٠٩-١٠٨ صهـ،١٤١٤والنشر، 
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قتصاد السعودي وتنويع وسائل التنمية أنفقت الدولة مبالغ طائلة إلنشاء سريع لال
 وركزت على الصناعات الثقيلة وقدمت .البنية األساسيةو  الطرقشبكة حديثة من
 ،)اخل ... التعليم، الصحة، الطرق(جتماعية جمانا للمواطنني مثل اخلدمات اال

ستثمار والتمويل الالزم للمشاريع اليت تتطلب تقنيات  لالا ومناخاصوفرت فرو
  .تعترب أساس تطور أي جمتمع اليت عالية واستثمرت يف القوى البشرية

حاولت جاهدة تنويع و )١(اعتمدت الدولة على اخلطط اخلمسية للتنميةو
وزعت  و،هو البترول وعتماد على مصدر واحد للدخلعدم اال ومصادر الدخل

 بأوجه وغري مباشر و من دخلها على املواطنني يف شكل دعم مباشراًءجز
  .ساعدت على منو القطاع اخلاصو )٢(أشكال خمتلفةو

 السعودي بالكثري للدور الذي يقوم به دقتصا النهضة املعاصرة لالوتدين
ما كانت إن هذه اإلجنازات بيد  اإلجنازات اهلامة اليت حققتها والقطاع اخلاص

احلوافز  والتسهيالت و مساعدة الدولة اليت متثلت يف الدعم املاديتحقق لوالتل
ركز القطاع و .مستوى ثحدأباإلضافة إىل اكتمال البنية األساسية على أفضل و

اخلاص جهوده يف البداية على األنشطة التجارية مث اجته إىل ااالت األخرى 
  ).اإلنتاج الصناعي، الزراعة، قطاع اخلدمات(

 العام واخلاص يف االقتصاد السعودي سندرج نيور القطاعولتوضيح د
اجلداول التالية لتعطينا فكرة أكرب عن الدور الذي يلعبه القطاعان يف الناتج احمللي 

  .اإلمجايل

                                                 
  .مدة اخلطة مخس سنوات: اخلطة اخلمسية  )١(
  .١٠٩ صفاروق األخصر، مرجع سابق،. د )٢(
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  الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع غري النفطي: )١(جدول رقم 
  )١( )مليون ريال سعودي(باألسعار اجلارية 

  
 غري القطاع اخلاص  السنة

  نفطي
القطاع العام غري 

  نفطي
الناتج احمللي اإلمجايل 

 نفطيالللقطاع غري 
نصيب القطاع 

اخلاص من إمجايل 
الناتج احمللي للقطاع 

  نفطيالغري 

٥٥٫٨  ١٨٤٢٩٢  ٨١٤١٨  ٢٨٣٣٣٥           ١٩٨١%  
٥٧٫٢٪  ٢٠٥٤٣٨  ٨٧٩٩٢  ١١٧٤٤٦  ١٩٨٢  
٦٠٫٧  ٢١٠٤١٠  ٨٢٥٩٤  ١٢٧٨١٦  ١٩٨٣%  
٦٠٫٥  ٢١٤٨٦٩  ٨٤٨٧١  ١٢٩٩٩٨  ١٩٨٤%  
٦١٫٥  ٢١٣٠٧٣  ٨٢٠٩٢  ١٣٠٩٨١  ١٩٨٥%  
٦١٫٧  ٢٠٠٣٨٥  ٧٦٦٩٩  ١٢٣٦٨٦  ١٩٨٦%  
٦١  ٢٠١٥٥٧  ٧٨٥٩٠  ١٢٢٩٦٧  ١٩٨٧%  
٦١  ٢٠٧٧٩٣  ٨٠٩٨١  ١٢٦٨١٢  ١٩٨٨%  
٦١  ٢١٣٣٣٤  ٨٣٢٨٩  ١٣٠٠٤٥  ١٩٨٩%  
٥٨٫٣  ٢٣٨٥٣٣  ٩٩٥٢٥  ١٣٩٠٠٨  ١٩٩٠%  
٥٥٫٤  ٢٦٧١٨٣  ١١٩٠٥٦  ١٤٧١٢٧  ١٩٩١% 

م ـ إجنازات خطط التنمية ١٩٩٢ي ملؤسسة النقد العريب السعودي لعام التقرير السنو : املصدر
 .م وزارة التخطيط١٩٩٢-١٩٧٠

  
  الناتج احمللي اإلمجايل حسب القطاعات التنظيمية بقيم املنتجني: )٢(جدول رقم 

  )مبليون ريال(م ١٩٧٠ باألسعار اجلارية واألسعار الثابتة لعام
  

 السنوات
  األنصبة القطاعية

٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  

  ٢٨٣٣٣٥  ١٨٥٣٨١  ١٤٠٦٩٦  ٢١٣٨٤٦  ٢١٢٦٢٩  ١٧٥٢٠١  ١٥٧٧٢٢   القطاع النفطي-١
  ٣٥٥٩٧٣  ٣٤٠٠٠٨  ٣٣٠٤٩٤  ٣٢٥٤٩٣  ٣٠٧٧٤٦  ٢٩٥٩٥١  ٢٨٤٠١٤   القطاع غير النفطي-٢

  ٢٠٥٠٨٥  ١٩٦٥٩١  ١٩١٩٦١  ١٨٧٩٨٢  ١٧٨٩٠٤  ١٧٢٩٣٩  ١٦٨٣٩٨   القطاع الخاص-أ
  ١٥٠٨٨٨  ١٤٣٤١٩  ١٣٨٥٣٤  ١٣٧٥١٣  ١٢٨٨٤٢  ١٢٣٠١١  ١١٥٦١٦   القطاع الحكومي-ب

 إجمالي الناتج المحلي ماعدا -٣
  رسوم اإلستراد

٦٣٩٣٠٨  ٥٢٥٣٩٠  ٤٧١١٩١  ٥٣٩٣٤٠  ٥٢٠٣٧٥  ٤٧١١٥٢  ٤٤١٧٣٦  

  ٩٦٥٠  ٩٦٣٤  ١٠٠١٣  ٩١٠٠  ٨٨٧٥  ٧٥٠٠  ٨٢٨٩   رسوم اإلستيراد-٤
 إجمالي ناتج المحلي بما في -٥

  ذلك رسوم اإلستيراد 
٦٤٨٩٥٨  ٥٣٥٠٢٤  ٤٨١٢٠٤  ٥٤٨٤٤٠  ٥٢٩٢٥٠  ٤٧٨٦٥٢  ٤٥٠٠٢٥  

  ٢٢٧١٤  ٢٠٩٢٥  ٢٢١٥٥  ٢١٥٣٠  ٢١٨٠٣  ٢١٣٥٦  ٢١٢٩٩   القطاع النفطي-١
  ٤٤٩٧١  ٤٣٨٢٠  ٤٣٠٩٨  ٤٢٦٣٩  ٤١٠٩٠  ٤٠٦٤٨  ٤٠٥٤٢   القطاع الغير نفطي-٢

  ٣٢٨٦٣  ٣١٩٣٨  ٣١٣١٣  ٣٠٨٩٦  ٢٩٨٣٠  ٢٩٥٣٣  ٢٩٣٩٦   القطاع الخاص-أ
  ١٢١٠٨  ١١٨٨٣  ١١٧٨٥  ١١٧٤٣  ١١٢٦٠  ١١١١٥  ١١١٤٦   القطاع الحكومي-ب

 إجمالي الناتج المحلي ماعدا -٣
  رسوم اإلستراد

٦٧٦٨٤  ٦٤٨٩٩  ٦٥٢٥٣  ٦٤١٦٩  ٦٢٨٩٣  ٦٢٠٠٤  ٦١٨٤٢  

  ٩٠١  ٨٩٩  ٩٠٢  ٨٦٥  ٨٥٩  ٨٧٣  ٧٤٢   رسوم اإلستيراد-٤
 إجمالي ناتج المحلي بما في -٥

  ذلك رسوم اإلستيراد
٦٨٥٨٥  ٦٥٦٤٤  ٦٦١٥٥  ٦٥٠٣٤  ٦٣٧٥٢  ٦٢٨٧٧  ٦٢٥٨٤  

 

اململكة العربية السعودية وزارة التخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي : راملصد
 .٥٠٣، ص ٣٦، العدد ٢٠٠٠ عام السنوي

                                                 
  .١٢٥ صفاروق األخصر، مرجع سابق،. د )١(
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  الناتج احمللي اإلمجايل: )٣(جدول رقم 
    م مباليني الرياالت٢٠٠٠باألسعار اجلارية لعام 

نسبة القطاعات يف   الناتج احمللي  القطاعات
  %الناتج احمللي 

نسبة القطاعات من 
 %القطاع الغري نفطي 

  ///  ٤٤,٣٢  ٢٨٣٣٣٥   القطاع النفطي- ١

  ٣٥٥٩٧٣   القطاع الغري نفطي- ٢  ٥٥,٦٨

١٠٠  

١٠٠  

  اخلاص/ أ
  احلكومي/ ب

٢٠٥٠٨٥  

١٥٠٨٨٨  

٣٢,٠٨  

٢٣,٦٠  

٥٧,٦١  

٤٢,٣٩  

  ١٠٠    ٦٣٩٣٠٨  اإلمجايل

  :إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر
 وزارة التخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي ،ة السعودية اململكة العربي/١

  .٥٠٣، ص ٣٦ العدد ،٢٠٠٠ عام السنوي،
م ـ إجنازات خطط التنمية ١٩٩٢ التقرير السنوي ملؤسسة النقد العريب السعودي لعام /٢

 .م وزارة التخطيط١٩٩٢-١٩٧٠
  

  :من خالل اجلداول السابقة يتضح لدينا اآليت 

 عامبلغ  النفطي غري للقطاع احمللي الناتج إمجايل من اخلاص القطاع نصيب

 عام يف وبلغ ريال مليون ١٠٢٨٧٤ قدره امبلغ م١٩٨١/هـ١٤٠١

 م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ عام بلغفيما  ريال، مليون ١٤٧١٢٧م١٩٩١/هـ١٤١١
  .ريال مليون ٢٠٥٠٨٥

 ٨١٤١٨ م١٩٨١/هـ١٤٠١ لعام نفطي غريال اصاخل القطاع نصيب وبلغ

 عام ويف فطي النغريال للقطاع احمللي الناتج إمجايل من ريال مليون

 بلغ م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ عام ويف ريال مليون ١١٩٠٥٦ بلغ م١٩٩١/هـ١٤١١

  .ريال مليون ١٥٠٨٨٨

 ١٨٤٢٩٢ م١٩٨١/هـ١٤٠١ لعام فطي النغريال للقطاع اإلمجايل وبلغ

 عام يفو نفطي الغري احمللي الناتج إمجايل من %٥٥٫٨ ونسبته ريال مليون

 بلغ م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ عام ويف ، ريال مليون ٢٦٧١٨٣ م١٩٩١/هـ١٤١١
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 لعام احمللي الناتج بلغ قد أنه علما ،%٥٥,٦ ونسبته ريال مليون ٣٥٥٩٧٣

  .%٤٤,٢٣ ما نسبتهوهو مليون ريال  ٢٨٣٣٣٥ النفطي للقطاع م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

  : السعودي قتصاداملالمح والسمات الرئيسية لال/ ثانيا 

 أدت إىل تطور يادة الكبرية يف إيرادات النفط يف فترة السبعينيات الزنإ
 املنفقة على املشاريع  وقد ساهم يف ذلك املبالغومنو االقتصاد السعودي

أهم املالمح اليت يتميز ا القطاع اخلاص  و،والتجهيزات األساسية واخلدمات
  : تتمثل يف ما يلي السعودي

 االقتصاد الوطين ىذغو فترة قصرية استطاع أن ينوع ويطور نفسه يف -
 مع أن الوحدة اإلنتاجية يف القطاع ،بالكثري من السلع واخلدمات

اخلاص تكون يف املتوسط أصغر حجما من الوحدة اإلنتاجية يف 
 ن القطاع اخلاص له دور كبري وهام يفمع ذلك فإ ، العامالقطاع

  .التنمية الصناعية يف اململكة

 يف الطلب على السلع واخلدمات خالل فترة فاجئةاملزيادة ال إن -
  دونواإلنتاجإلقامة املصانع قرارات سريعة  إىل صدور ت أد"الطفرة"

إجراء مسح للسوق، ونتج عن ذلك ظهور عدد كبري من الشركات 
اليت تنتج نفس السلع والبضائع مما ساعد على إشعال املنافسة بينها 

لصغر  (. عن اإلنتاجية فائضة بعضها متوقفوظهور قدرات إنتاج
 .)حجم السوق

 تصنيع البضائع والسلع االستهالكيةب  متيزتاستثمارات القطاع اخلاص -
 .تدفق األرباحزاد مبيعاا، وهذا بدوره أدى إىل مما 

، إىل حد كبري على )شركات املقاوالت( القطاع اخلاص إن اعتماد -
 ويع نشاطاته القطاع اخلاص على تناملشاريع احلكومية قلل من قدرة

 .واالستقالل عن مشاريع الدولة وعوا
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بلغ متوسط معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية يف هذه الوحدات حوايل  -
 خالل السنوات األخرية املاضية، والسبب يف ذلك هو معاناة %٥٣

الوحدات اإلنتاجية والصناعية يف القطاع اخلاص من عدم االستغالل 
صغر حجم السوق احمللي وعدم قدرة شركات ل الكامل لطاقاا اإلنتاجية،

القطاع اخلاص على التصدير على نطاق واسع نظرا لزيادة التكلفة 
 .)١(االستثمارية والتشغيلية فيها وعدم شحذ القدرات التسويقية فيها

                                                 
  .١٣٣-١٣٢ صفاروق األخصر، مرجع سابق،. د )١(
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األهمية االستراتيجية لالقتصاد السعودي في االقتصاد :  المطلب الثالث
  :)١(العالمي

ية اليت ميثلها االقتصاد السعودي يف االقتصاد العاملي من ميكن إبراز األمه
  :)*(خالل النقاط التالية

 يعترب :االقتصاد السعودي أكرب اقتصاديات منطقة الشرق األوسط  -
االقتصاد السعودي أحد أكرب اقتصاديات منطقة الشرق الوسط حجما 

يزة الشريك  جيعلها تتمتع مبمماخاصة بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي 
التجاري الرئيسي يف منطقة الشرق األوسط ملعظم االقتصاديات الصناعية 

 وقد حصلت اململكة العربية .لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
املصدرة السعودية على الترتيب الثالث والعشرين ضمن قائمة أكرب الدول 

 )WTO-OMC( ملية على بيانات منظمة التجارة العاللسلع يف العامل بناء
 مليار ٥٦,٣م وبلغت قيمة صادراا حوايل ١٩٩٦/هـ١٤١٦ خالل عام

لع  صادرات السيلامجإن م %١دوالر وهو ما يسهم بنسبة تزيد عن 
 ٥٩م حوايل ١٩٩٧/هـ١٤١٧ يف عام ت هذه الصادراتغل وب،العاملية

  .)٢(امليار
من العوامل  إن النفط يعترب :اململكة واستقرار السوق العاملية للنفط  -

األساسية لتحريك االقتصاد العاملي وتعترب اململكة العربية السعودية من 
 وذلك ملا تتمتع ،أكرب الدول املنتجة للنفط وأكثرها مرونة يف طاقة اإلنتاج

 ضخمة من النفط اخلام واليت تقدر بربع إمجايل به من احتياطات
 ،ء يف منظمة األوبكاالحتياطات العاملية وثلث احتياطات األقطار األعضا

 إىل القيام بدور كبري يف استقرار السوق العاملية للنفط  اوهذا أدى
 جعلها مماات مستقرة من النفط للدول الصناعية الكربى مدادمني إأوت

                                                 
، التطورات االقتصادية ومناخ االستثمار باململكة العربية السعودية: إبراهيم صاحل القرناس  )١(

 حماضرة مدير اإلدارة والبحوث االقتصادية لس الغرف التجارية الصناعية السعودية عام
جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية مقدمة إىل مجعية األخوة السعودية اجلزائرية، . م١٩٩٧

  .٩م، ص٠٨/٠١/١٩٩٧هـ املوافق لـ ١٠/٠٩/١٤١٥اجلزائر يوم اخلميس 
  .)١( ق رقمحملزيد من التفاصيل انظر املل )*(
  .٩صنفس الرجع،  )٢(
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جعلها تلعب والركيزة األساسية والقوة األكثر تأثريا يف منظمة األوبك 
  .يدين االقتصادي والسياسيعلى الصعدورا عامليا وإقليميا بالغ األمهية 

 يوجد ا أكرب الطاقات :أكرب طاقات البتروكيماويات العربية  -
 وتشهد هذه الصناعة ازدهارا كبريا ،للصناعات البتروكيماوية العربية

عي لزيادة اإلنتاج قوم شركة سابك بتنفيذ برنامج توس وت،داخل اململكة
 وهذا ،بتروكيماوياتالسوق العاملية يف الاحتياجات ن م%  ٥ني وتأم
  .العاملية للمنتجات البتروكيماوية أمهية خاصة يف السوق عطيهاي

نتيجة للزيادة املتواصلة يف  :سوق متنامية ملنتجات الدول الصناعية  -
 متوسط دخل كذاعداد السكان وارتفاع املقدرة الشرائية لألفراد وأ

 اململكة عن ج احمللي يفتازيد متوسط نصيب الفرد من الن حيث ي،الفرد
 . متناميةا ويعترب من أعلى املعدالت العاملية مما جعلها سوق،الردو٧٠٠٠

 تقدمت اململكة :عضوية اململكة يف كثري من املنظمات الدولية  -
، وكذلك يف عام )WTO-OMC(لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية 

فيذ أحكام تن(االنضمام إىل اتفاقية نيويورك بلبت اطم ١٩٩٣/هـ١٤١٣
، ولديها عضوية الكثري من املنظمات الدولية وعلى )احملكمني األجنبية

وانضمت . البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل: سبيل املثال ال احلصر 
إىل االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف، واملصنفات األدبية، باإلضافة إىل 

إنشاء وبية واألجنبية، اشتراكها يف عضوية العديد من الغرف التجارية العر
 .ةالعديد من اللجان السعودية األجنبية املشتركة لتنظيم العالقات املتبادل

وهذا يؤكد حضور اململكة ويزيد من مكانتها على الساحة الدولية، 
 . الثقة لدى املستثمرين والتجار والشركاتيبثَو

ريصة  حاململكة العربية السعودية  إن حكومة:تقدم املساعدات للدول  -
كل احلرص على تقدمي املساعدات للدول الشقيقة ودول العامل، وخاصة 

 %٥,٥الدول النامية، حيث نالحظ أن اململكة العربية السعودية قدمت 
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-١٣٩٣من املتوسط السنوي للناتج القومي خالل الفترة بني 

وتعترب اململكة يف مقدمة الدول املاحنة، ألن . م١٩٩٣-١٩٧٣/هـ١٤١٣
  .سبة اليت حددا األمم املتحدة للدول هي الن%٠,٧
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  :المبحث الثاني 
  العوامل المحفزة على االستثمار األجنبي المباشر

  في المملكة العربية السعودية
الستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية المتاح لمناخ ال: المطلب األول 

  السعودية

 ية والسياسية واالجتماعية االستثماري جممل األوضاع االقتصادخيقصد باملنا
  .)١(بالدول وما يلحقها من سياسات ونظم إجرائية وقانونية

تتمتع اململكة العربية السعودية بكل مقومات جناح االستثمار من حيث 
  ومن الناحية االقتصادية،قتصادياالستقرار السياسي واالجتماعي واالزدهار اال
ة نسبيا كما يعترب وضعها املايل يتمتع االقتصاد السعودي مبعدالت منو مرتفع

 باإلضافة إىل كوا أكرب ، ملا متلكه من أرصدة مالية واحتياطات نقديةاجيد
  .فط ومتتلك أكرب احتياط عاملي منهمصدر للن

  : املناخ االستثماري يف اململكة مسات/ أوال

عربية تتمتع اململكة ال، حيث يم والطاقة بأسعار منافسة عاملياتوفر خامات اللق -١
بليون برميل وفقا  )٢(٢٦٢,٨السعودية باحتياطي نفطي ضخم قدر حبوايل 

  . من االحتياط العاملي%٢٥م أو ما يعادل ٢٠٠٠لتقديرات عام 
  . توفر مشروعات البنية التحتية -٢
حتتل اململكة مكانة خاصة بالنسبة للعامل اإلسالمي : مكانة اململكة  -٣

املكرمة واملدينة املنورة مما جعلها مركزا لوجود املدينتني املقدستني مكة 
   .ن من مجيع أحناء العاملو وجتاريا يرتاده احلجاج واملعتمرروحيا

 الحتالل ململكة العربية السعودية ختضع امل: عدم اخلضوع لالحتالل  -٤
الدينية  تعرض قيمهات بالتايل مل يتم سلب ثرواا وملخارجي و
 . أو التبديل واالجتماعية للتحريفوالثقافية

                                                 
اململكة العربية السعودية اهليئة العامة : تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني الشريفني  )١(

  .١١ص  ،١٤٢٢لالستثمار عام 
  .١١ص  ،رجعنفس امل )٢(
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تتميز اململكة باخنفاض عدد سكاا مقارنة بالدول : عدد السكان  -٥
م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠األخرى حيث بلغ إمجايل عدد سكاا يف عام 

مليون نسمة وفقا ألحدث تقديرات مصلحة  ٢٢,٠١حوايل 
 مليون ١٦,٢اإلحصاءات العامة كما بلغ عدد السكان السعوديني 

 ختفيف يفأسهم  مما )١(ايل سكان اململكة من إمج%٧٢,٦ بنسبةنسمة 
 .الضغط على موارد اململكة مقارنة مع غريها من الدول النامية

 تبنت اململكة العربية السعودية فلسفة :إتباع املنهج االقتصادي احلر  -٦
 ومن خالل خطط التنمية ،االقتصاد احلر منذ بداية التخطيط التنموي

ارتفاع  فوائض كبرية نتيجةققت  حتالثالثة األوىل يف اململكة
 لتحريك العجلة  كثريا فقد أنفقت الدولة،العائدات النفطية

االقتصادية وحتويل الفوائض النقدية إىل أصول إنتاجية مما أدى إىل 
 الرابعة استكمل ة ومنذ بداية اخلطة اخلماسي.مشاركة القطاع اخلاص

ا لزيادة  مالئمخألساسية وأصبح املنابناء معظم مشاريع التجهيزات ا
 وتوجهت أولويات التنمية ،التفاعل بني القطاعني احلكومي واخلاص

 وأصبح القطاع ،إىل تغيري اهليكل االقتصادي وتنويع مصادر الدخل
 وبرهن على قدرة فائقة ،مي أقل اعتمادا على اإلنفاق احلكو،اخلاص
ية لرأمسالستثمارات اااليف ودرجة عالية من النضج وارتفعت يف التك

 .وتزايد نشاطه التصنيعي
 .عار الصرف واخنفاض معدالت التضخماستقرار مستويات أس -٧
م إعفاء متطلبات املشاريع االستثمارية من السلع الرأمسالية واملواد اخلا -٨

 .املستوردة من الرسوم اجلمركية
رباح أو رؤوس عدم وجود قيود على حتويالت الشركاء من األ -٩

 .موال املستثمرةاأل
ام القطاع اخلاص يف هسإوقد زاد  : االستقرار السياسي واالقتصادي - ١٠

 اخلاصة إىل ،ط االقتصادي وذلك بزيادة نسبة االستثماراتاالنش
                                                 

  .١١ص ، مرجع سابق، تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني الشريفني )١(
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 نفاق االستثماري خالل عامياالستثمارات فبعد أن اخنفض اإل جمموع
 /هـ١٤١٧م تسارع منوه عام ١٩٩٦/هـ١٤١٦م و١٩٩٥/هـ١٤١٥

 وذلك نتيجة لتنامي الفرص االستثمارية ، سنويا%٨م ليبلغ ١٩٩٧
 تن وضع السيولة النقدية على الرغم من اخنفاض اإليراداسوحت

 ،م١٩٩٩/هـ١٤١٩م و١٩٩٨/هـ١٤١٨النفطية خالل عامي 
رتفاع استثمارات القطاع اخلاص نتيجة الستمرار االواستمرت يف 

 وقد بلغ معدل منو ،العمل يف مشروعات التشييد الرئيسية
  .)١( سنويا%٦,٤١ارات اخلاصة حوايل االستثم

  :ار األجنيب املباشر يف اململكة  االستثمفزاتحم/ نياثا

تتمتع اململكة العربية السعودية مبناخ استثماري جيد حيث تتوفر ا كافة 
  : لنجاح االستثمار ويتمثل أمهها يف التايل ةاملقومات الالزم

د السكان لعام حيث بلغ تعدا :ارتفاع معدل النمو للسكان  - ١
  . وأجانبسعوديني ا ما بني مليون٢٢م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

زيادة املقدرة الشرائية ب يسمح مبا : ارتفاع متوسط دخل الفرد - ٢
 إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،اإلنفاقية له
 .دوالر أمريكي ٧٠٠٠أكثر من 

لعربية السعودية باألمن تتمتع اململكة ا: توافر األمن واالستقرار  - ٣
 ولو نظرنا إىل النظام السياسي فإنه مستقر يف سياساته ،واالستقرار

وتوجهاته وهذا جيعل املستثمر ورجل األعمال يطمئن إىل مشاريعه 
سرعة فض اخلالفات فيما يتعلق ب وخاصة ،املقامة يف أرض اململكة

ت وزاد ارامما ساعد على جذب االستثم ،وعدم التأميمواملنازعات 
  .حركة النشاط االقتصادي

                                                 
-٢٠٠٠) (هـ١٤٢٥-١٤٢٠(خطة التنمية السابعة :  وزارة التخطيط ،اململكة العربية السعودية )١(

  .٦٢هـ ، ص ١٤٢٠، الرياض ) م٢٠٠٤
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وفقا ألحدث املستويات  :ن البنية األساسية موجود شبكة متكاملة  - ٤
ى الدافعة للمشروعات  القوييعطالتكنولوجية والعصرية وهو ما 

  .االستثمارية

االقتصاد السعودي اقتصاد حر يعتمد   :سوقإتباع نظام اقتصاد ال - ٥
لى ممارسة كافة األنشطة  قيود عد وال توج،على آلية السوق

  .  اإلسالمية  واألحكام مما ال خيالف التعاليماالقتصادية

أهم املواد اخلام البترول املتوفر يف اململكة  :توافر املواد اخلام  - ٦
، املنجنيز، ذهب، احلديد، الفضة، الفوسفاتال(باإلضافة إىل 

ة سابك  الشركة السعودية للصناعات األساسيه إىل ما توفرو)النحاس
  .واد اخلام الزراعيمن املواد البتروكيماوية وكذلك توفر م

تتمتع اململكة العربية السعودية جبميع وسائل  :االتصاالت  - ٧
االتصاالت املوجودة يف الدول املتقدمة منها على سبيل املثال شبكة 
ضخمة من الطرق، وسكك احلديد، واملواينء واملطارات باإلضافة 

 األساسية للمشاريع مثل املياه والكهرباء واملدن إىل توفر اخلدمات
  .الصناعية املكتملة اخلدمات

إن اململكة فتحت الباب :  وجود مشاريع جديدة لالستثمار - ٨
 هذا سوف يفتح الباب للمستثمرين و،والغازالتعدين لالستثمار يف 

  .عات سوف تقوم على تلك الصناعات من الصنااألن كثري

رص حكومة اململكة العربية السعودية على تدعيم حت: االتفاقيات  - ٩
 ،اتفاقية منها عشر اتفاقيات مع دول عربية) ٣٢ ( :االتفاقيات الثنائية

باإلضافة إىل االتفاقيات االقتصادية املوحدة املوقعة مع دول جملس 
 النقد الدويل صندوقلدى اململكة عضوية و .التعاون اخلليجي

 االنضمام كعضو عامل مبنظمة الدويل ويف طريقها إىلوالبنك 
 االنضمام ١٩٩٢/هـ١٤١٢وقررت منذ عام ) wto(التجارة العاملية 
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 بشأن االعتراف بتنفيذ أحكام احملاكم MOV إىل اتفاقية نيويورك
كما انضمت إىل االتفاقية وقد انضمت إىل تلك االتفاقية،  ،األجنبية

 وذلك مما . كما ذكرنا سابقاعاملية حلقوق املؤلف واملصنفاتال
 مما يؤدي إىل دخول املستثمر مع هم،ت ثق منزيديجيذب املستثمرين و

الوقت إىل عدة مشاريع وعدة استثمارات، وهذا جيعل العجلة 
  . التنمية الشاملةلتحقيقاالقتصادية تتطور وتنطلق 
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  )*( األجنبي المباشرالستثمارالتأطير القانوني ل: المطلب الثاني 

  :)١(االستثمار يف اململكةتطور قوانني / أوال

يعترب جملس الوزراء باململكة العربية السعودية هو الذي يقوم بإصدار 
  .القوانني ويتم ذلك بواسطة مرسوم ملكي من قبل ملك اململكة العربية السعودية

أصدر أول نظام لالستثمار األجنيب يف اململكة العربية السعودية عام 
 واحتوى على ،م١٩٦٣/هـ١٣٨٢ عام  مث صدر نظام آخر يف١٩٥٥/هـ١٣٧٦

عدد من احلوافز التشجيعية الستثمار رأس املال األجنيب مث صدر تعديل له يف عام 
 بتاريخ  وأخريا صدر نظام االستثمار األجنيب،م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
 هـ١٣/٠٤/١٤٢٣م، وعدل بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٠٠ املوافق لـ هـ٠٥/٠١/١٤٢٠

  .م٢٤/٠٦/٢٠٠٢ املوافق لـ

) ٢( قرار جملس الوزراء رقم بيئة العامة لالستثمار مبوجت اهلئأنش
إىل  ودف ، بدال من الدار السعودية للخدماتم٢٠٠١/هـ٥/١/١٤٢١وتاريخ 

 ،العناية بشؤون االستثمار باململكة ويئة املناخ املناسب جلذب االستثمارات
كومية  وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات احل،والعمل على تنميتها وزيادا

  .معها ذات العالقة

 :)٢(يلي ما أهداف اهليئة العامة لالستثمارمن و

  .ناية بشؤون االستثمار يف اململكةاهلدف األساسي هو الع  -١
 ،إعداد سياسات الدولة يف جمال تنمية وزيادة االستثمار احمللي واألجنيب  -٢

 ،وعلى سبيل املثال ال احلصر ،االقتصادي األعلىها إىل الس عورف
  . نقل التقنية، تنمية الصادراتزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره،

طط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ االستثمار يف اخلاقتراح   -٣
 .فعها إىل السراململكة و

                                                 
  .)٢( ق رقمملزيد من التفاصيل انظر امللح )*(
اآلثار االقتصادية على االستثمار األجنيب، الة االقتصادية : باقل  عبد اهللا بن محدان ال.د )١(

  .تصدر من مركز النشر االقتصادي ، الرياضم ٢٠٠٣/هـ١٤٢٢السعودية، العدد احلادي عشر 
نظام االستثمار األجنيب تنظيم اهليئة العامة لالستثمار اللوائح التنفيذية، : اهليئة العامة لالستثمار  )٢(

  .٣٠-٢٩هـ، ص ١٤٠٢ثانية ربيع اآلخر الطبعة ال
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 ،األجنيب وإعداد تقرير دوري بذلك/متابعة وتقييم أداء االستثمار احمللي  -٤
 . عناصر التقوميةوحتدد الئح

 .الستثمار يف اململكة والترويج لهاد الدراسات عن فرص اإعد  -٥
مبا ميكن اهليئة من أداء ،التنسيق والعمل مع اجلهات احلكومية ذات العالقة   -٦

 .مهامها
تنظيم املؤمترات والندوات واملعارض الداخلية واخلارجية والفعاليات   -٧

 .تثمار وإقامتها واملشاركة فيهااملتعلقة باالس
 ملباشرة ةاملعلومات وإجراء املسودات اإلحصائية الالزمتطوير قواعد   -٨

 .اختصاصاا
 .أي مهام تسند إىل اهليئة نظاما  -٩

  :مركز اخلدمة الشاملة / ثانيا

أنشأت اهليئة العامة لالستثمار هذا املركز لتقدمي كافة اخلدمات الالزمة 
  .اليت من شأا تيسري اإلجراءات وتسهيلها للمستثمرين األجانب

  :)١(مهام املركز/ ١

تعريف املستثمرين باإلجراءات الالزمة للحصول على تراخيص  -أ
  املشروعات االستثمارية 

تزويد املستثمرين باملعلومات املتعلقة مبناخ االستثمار واألنظمة  -ب
 واللوائح وكذلك احلوافز واملزايا 

التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى لتسهيل اإلجراءات وسرعة  -ج
 ولذلك توجد مكاتب اتصال ،از املعامالت اخلاصة باملستثمرينإجن

  :ومنها واجلهات احلكومية ذات العالقة تللوزارا
 وزارة التجارة  -      وزارة الصناعة والكهرباء  -
 وزارة اخلارجية  -    صندوق التنمية الصناعي السعودي -
 وزارة الداخلية -    وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -
 وزارة املالية واالقتصاد الوطين -    ارة البترول والثروة املعدنية وز -
 مصلحة الزكاة والدخل -      املديرية العامة للجوازات  -
 وزارة الزراعة واملياه -    اإلدارة العامة لشؤون االستقدام  -

                                                 
  .هـ١٤٢٢اهليئة العامة لالستثمار ، الطبعة الثانية ، ربيع  األول : نظام االستثمار األجنيب  )١(
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  :)١(أقسام مركز اخلدمة الشاملة/ ٢

  :االستقبال / أ
إلقامة املشاريع االستثمارية يستقبل طلبات احلصول على التراخيص 

البثّ يف  أال يتجاوز مدة باململكة وطلبات تعديل تراخيص املشاريع القائمة على
  .يوما ٣٠التراخيص 
  :وحدة خدمة املستثمرين / ب

تساعد املستثمر على تعبئة النماذج واالستمارات واستكمال املستندات 
ثمرين باملعلومات املتعلقة املطلوبة للحصول على التراخيص وكذلك تزويد املست

بنظام االستثمار األجنيب والئحته التنفيذية واألنظمة الضريبية وأنظمة العمل 
والعمال وقوائم الفرص االستثمارية املتاحة يف اململكة وقائمة املشروعات 

يف إقامة  الراغبني املستثناة من االستثمار األجنيب وعناوين املستثمرين السعوديني
  .ثمارية مبشاركة أجنبيةمشاريع است

 : الترخيص دخدمات ما بع/ ج
تقدمي اخلدمات للمستثمر وتسهيل اإلجراءات من قبل مجيع الوزارات 

  .كومية ذات العالقة السابق ذكرهاواجلهات احل

 : وحدة املعلومات االستثمارية / د

 املركز من خالل وحدة املعلومات االستثمارية تقارير وإحصائيات عدي
 وإصدار ،عن عدد وحجم املشاريع األجنبية واملشتركة باململكة واجتاهاادورية 

 ة ومتابعة استفاد،األدلة والكتيبات التعريفية ذات العالقة باالستثمار يف اململكة
  .ستثمرين عرب الربيد االلكتروينامل

 :وحدة العالقة احلكومية / هـ

ى التسهيالت من تقوم هذه الوحدة مبساعدة املستثمرين يف احلصول عل 
 وتذليل العقبات اليت تواجههم عند تنفيذ ،اجلهات احلكومية املختلفة

                                                 
  .هـ١٤٢٢اهليئة العامة لالستثمار، مركز اخلدمة الشاملة، ربيع  األول : نظام االستثمار األجنيب  )١(
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 وتزويدهم خبطابات الدعم وبطاقة املستثمر اليت تساعد يف احلصول ،مشروعام
  .لى العديد من املزايا والتسهيالتع

  :)١(ثمر األجنيبشروط وضوابط منح التراخيص للمست/ ثالثا

االستثماري ضمن قائمة األنشطة املستثناة من  عدم ورود النشاط -١
  .االستثمار األجنيب

 مع مواصفات ومقاييس اململكة  املنتوج ومواد إنتاجهمواصفاتتطابق  -٢
 ويف حال عدم وجود تلك األنظمة اخلاصة ،العربية السعودية

ملواصفات واملقاييس يتم األخذ واعتماد أنظمة اإلحتاد األورويب أو اب
  .تحدة األمريكية أو اليابانالواليات امل

 االستثمار يف املنشآت الزراعية ال يقل حجم املال املستثمر عن مخسة -٣
  .وعشرين مليون ريال

 االستثمار يف املنشآت الصناعية ال يقل حجم املال املستثمر عن مخسة -٤
  . ريالنيملي

  .عن مليوين ريالفيها  املنشآت األخرى ال يقل حجم املال املستثمر -٥
 جيوز لس اإلدارة ختفيض احلد األدىن لرأس املال املستثمر يف -٦

املشروعات املنشأة يف مناطق حيددها أو يف مشروعات حتتاج خلربات 
  .فنية عالية أو معدة للتصدير

   : )٢(ستثمار األجنيباألنشطة املستثناة من اال/ رابعا
  : قطاع الصناعة -١

  .قيب عنها وإنتاجها استكشاف املواد البترولية والتن-
  . تصنيع األجهزة واملعدات واملالبس العسكرية-
  . تصنيع املتفجرات املدنية-
  :  قطاع اخلدمات -٢

                                                 
 هـ١٤٢٢ العامة لالستثمار، مركز اخلدمة الشاملة، ربيع  األول اهليئة: نظام االستثمار األجنيب  )١(

  .١٩ص
، ١٢٢٣الالئحة التنفيذية املعدلة لنظام االستثمار األجنيب،الطبعة األوىل : اهليئة العامة لالستثمار  )٢(
 .٩ص
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  . تأمني اإلعاشة للقطاعات العسكرية-
  . خدمات التأمني-
  . التحريات واألمن-
  . االستثمار العقاري يف كل من مكة واملدينة املنورة-
  .ات العالقة باحلج والعمرة خدمات اإلرشاد السياحي ذ-
 خدمات التخدمي وتقدمي العاملني مبا فيها مكاتب االستقدام والتوظيف -

  .األهلية
  . خدمات السمسرة والعقار-
  . خدمات الطباعة والنشر-
  .والتجزئة والوكالء التجاريني) جتارة اجلملة( خدمات التوزيع -
  . اخلدمات الصوتية واملرئية-
  ).البتدائي، الثانوي، تعليم الكبارا( خدمات التعليم -
  . خدمات االتصاالت-
  . خدمات النقل الربي واجلوي-
  . نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة-
  . خدمات النقل الفضائي-
  . خدمات النقل خبطوط األنابيب-
 اخلدمات اليت تقدمها القابالت واملمرضات وخدمات العالج الطبيعي -

  .لني شبه الطبينيوخدمات العام
  . خدمات متصلة مبجال مصائد األمساك-
  . مراكز السموم وبنوك الدم واحملاجر الصحية-
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  )١( الستثمار األجنبي المباشرعوامل أخرى محفزة ل: المطلب الثالث 

من العوامل األخرى احملفزة لالستثمار األجنيب املباشر يف اململكة العربية 
  : السعودية ما يلي 

يوما ماعدا أيام عطالت ) ٣٠( يف طلب ترخيص االستثمار خالل ثّالب -١
 وإذا مضت املدة ، املستندات املطلوبةءفاياألعياد الرمسية من تاريخ است

 ، الطلب وجب عليها إصدار الترخيص للمستثمرعلىاحملددة واهليئة مل جتب 
 ،وإذا رفضت الطلب خالل املدة املذكورة فيجب أن يكون القرار مسببا

  .وللمستثمر احلق يف الرفض والتظلم وفقا ملا تقضي به األنظمة
حيق للمستثمر األجنيب إعادة حتويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض  -٢

 وله احلق ،التصفية أو األرباح كما حيق له التصرف فيه بأي وسيلة أخرى
  .يف حتويل املبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة باملشروع

ك العقارات  جيوز للمنشأة األجنبية املرخص هلا مبوجب هذا النظام متلّ-٣
الالزمة يف حدود احلاجة ملزاولة النشاط املرخص أو لغرض سكن كل 

  .حكام متلك غري السعوديني للعقارالعاملني أو بعضهم وفقا أل
ا ملرخص هل كفالة املستثمر األجنيب وموظفيه غري السعوديني على املنشأة ا-٤

  .)٢()إلغاء نظام الكفيلمتّ (
 التابعة واململوكة للمستثمر األجنيب كال ات ال جيوز مصادرة االستثمار-٥

 وأأو جزءا إال حبكم قضائي وال جيوز نزع ملكيتها أو تأميمها كال 
  . عادلجزءا إال للمصلحة العامة مقابل تعويض

لضمانات اليت تتمتع  تتمتع منشآت االستثمار األجنيب باملزايا واحلوافز وا-٦
ا املنشآت الوطنية وفقا لألنظمة املعمول ا يف اململكة ومنها حرية 

  . األموال واحترام امللكية اخلاصةتدفق
  .يمزرجيار  تقدمي األراضي الالزمة إلقامة املشروع الصناعي بإ-٧

                                                 
 األوىل اهليئة العامة لالستثمار ، الالئحة التنفيذية املعدلة لنظام االستثمار األجنيب ، الطبعة )١(

  .هـ١٤٢٢
يقصد به أن املستثمر األجنيب ال ميكن له االستثمار يف اململكة العربية السعودية إال : الكفيل نظام  )٢(

  .بواسطة مواطن سعودي يكون مسئوال عنه وكافال له
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 تتمتع كافة احتياجات املشروع املعدات واآلالت وقطع الغيار بإعفاء -٨
  .صنعةاملواد األولية واملواد نصف ويشمل اإلعفاء أيضا  املمجركي 

  . أسواق متعددة املصادر والكفاءاتنم توفر العمالة الفنية املتنوعة -٩
 مناخ االستثمار يف اململكة عن تقدمي املعلومات والدراسات الالزمة -١٠

  .)دراسة اجلدوى االقتصادية(ريع األسواق واملشاعن وكذلك 
ه  سنوات يف حال١٠س املال األجنيب من ضرائب الدخل ملدة  إعفاء رأ-١١

  . من رأس املال املدفوع%٢٥قل عن ي رأس املال السعودي ال أن
سائر الصافية اليت جيوز إمكانية ترحيل اخلسائر من عام لعام وحتدد اخل -١٢

 ويقصد ،ها مبقدار اخلسائر التشغيلية بغض النظر عن اخلسائر الدفتريةحيلتر
رة التشغيلية املصاريف جائزة احلسم مبقتضى املادة الرابعة عشر من باخلسا

  .)١(نظام الضريبة والزائدة عن الدخل اخلاضع للضريبة يف السنة الضريبية
 من الضرائب املفروضة على أرباح الشركات اليت %١٥حمل الدولة ت ت-١٣

 بةتزيد عن مائة ألف ريال  وتشمل مجيع شركات األموال اخلاضعة للضري
 ، العاملة يف جمال إنتاج البترول والغاز واملواد اهليدروكربونيةالشركاتباستثناء 

  : تايل ال توضح باجلدولولذلك فإن حتصيل الضريبة من شركات األموال

  أرباح الشركاتاملفروضة على ضرائب ال: )٤(جدول رقم                

 ة اجلديدةالنسب النسبة القدمية  الشرحية بالريال  ع الشرحيةنو
  %٢٥  %٢٥  ١٠٠,٠٠٠-١من  الشرحية األوىل
  %٢٠  %٣٥  ٥٠٠ .٠٠٠-١٠٠ .٠٠١من   الشرحية الثانية
  %٢٥  %٤٠  مليون– ٥٠٠ .٠٠١من   الشرحية الثالثة
  %٣٠  %٤٥   عن مليون ريالدما زا  الشرحية الرابعة

  ١/٣٩٨رقم إدارة العالقات العامة، قرار وزاري : لالستثمار اهليئة العامة :    املصدر   
  .هـ٢٥/٠٢/١٤٢١وتاريخ                

  .اإلعفاءات اجلمركية على واردات املشروعات: واجلمركي اإلعفاء الضرييب  -١٤
  .صدير مع اإلعفاء من رسوم التصديرحرية الت -١٥
  . بأسعار تشجيعيةتقدمي أراض -١٦

                                                 
رقم  الرياض، قرار وزاري ،اهليئة العامة لالستثمار، إدارة العالقة العامة: نظام االستثمار األجنيب  )١(

  .هـ١٤١٢ووزير املالية واالقتصاد الوطين ربيع األول ٢٥/٢/١٤١١وتاريخ  ١/٢٩٨
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  .)١(تقدمي قروض ميسرة للمشروعات الصناعية -١٧
  .نتجة حمليا محاية السلع امل-١٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، كلية العلوم اإلدارية،قسم االقتصاد الة االقتصادية السعودية،:  عبد اهللا بن محدان البائل .د )١(

 م، جملة٢٠٠٣/هـ١٤٢٣جامعة امللك سعود رئيس مجعية االقتصاد السعودية، العدد احلادي عشر 
  .٢٣فصلية تصدر عن مركز النشر االقتصادي، الرياض السنة الثالثة، ص 
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  :خالصة الفصل الثالث 
لمملكة العربية السعودية عبارة عن ل  املناطق املكونة اليوم كانتحني

جمموعة من األقاليم واملناطق املتناحرة، تعيش صعوبات مناخية وتضاريس غري 
ارة، مع سهلة، ميارس أهلها الرعي والزراعة، ونسبة قليلة منهم تعمل يف التج

عدم وجود مصدر ثابت للدخل، يف هذه األجواء الصعبة قام امللك عبد العزيز 
  .ـ طيب اهللا ثراه ـ بتوحيد اململكة العربية السعودية

 أدخل امللك عبد  تسمية اململكة العربية السعوديةوبعد عام واحد من
العزيز الشركات للبحث والتنقيب عن البترول، األمر الذي أدى إىل 

وانتقلت اململكة بعد هذه اخلطوة املهمة من االعتماد على . تشافات البتروليةاالك
  .امليزانية إىل إجناز خطط التنمية الشاملة، اليت غطت مجيع القطاعات

  خطط، مدة كل خطة مخس سنوات، كانمتثلت خطط التنمية يف سبع
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤م، وآخرها ١٩٧٠/هـ١٣٩٠أوهلا عام 

تاحت أن هذه اخلطط قد أ و،اخلطة الثامنة بصدد التنفيذن أع التذكري هذا م
 تنمية القطاع اخلاصيف ن الفضل أ و،جيابيا لتنمية القطاع العام واخلاصإمناخا 
 ونتج ،ىل القطاع العام الذي ساهم بشكل اجيايب يف تطور القطاع اخلاصإ يعود

 وتنوعت ،تحمليا حمل الوارداحالل السلع املصنعة إعن ذلك تنمية الصادرات و
نفطي يف الناتج احمللي الغري الدت مسامهة القطاع العام واخلاص مصادر الدخل وزا

  .مجايلاإل

جنبية وكذلك اهتمت اململكة العربية السعودية جبذب االستثمارات األ
نشاء اهليئة العامة لالستثمار اليت طورت القوانني اخلاصة واملتعلقة إوذلك ب

جراءات القانونية وقدمت له  وسهلت اإل،ة السعوديةباالستثمار باململكة العربي
 خاص كافة الدراسات اخلاصة باملشاريع املقترح االستثمار فيها بشكل

  .واالقتصاد السعودي بشكل عام
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على سبيل فقامت  ،وجذبت املستثمرين باحلوافز والتسهيالت املقدمة هلم
ميم أالكامل وعدم التحقية متلك املشروع بأإعطاء لغاء نظام الكفيل وإباملثال 

 . املناخ املناسب جلذب املستثمرين بذلك حيث هيأت،س املالأوحرية انتقال ر
 مليار ريال خالل ٤٣,٨مجايل متويل إ مشروعا ب١٢٣٣وقد بلغ عدد املشاريع 

  . عشرة شهرا من تأسيس اهليئةمخسة

والسؤال الذي يطرح نفسه يف ختام هذا الفصل هو ما مسامهة االستثمار 
جابة عليه يف هذا ما سنحاول اإل االقتصاد السعودي ؟ جنيب املباشر يف تنميةاأل

  .الفصل الرابع



 الفصل الرابع

 

  
 :الفصل الرابع 

 االستثمار األجنبي المباشرمكانة 
  :في المملكة العربية السعودية 

 
 

  :ولالمبحث األ
 االستثمار األجنبي المباشرواقع 
   السعوديتطوير االقتصادفي 

  
   السعودياالقتصاد االستثمار األجنبي المباشر في تطور:المطلب األول
  لمباشر في االقتصاد السعودينبي ا االستثمار األجواقع:المطلب الثاني
   االستثمار األجنبي المباشرمجاالت:المطلب الثالث

  
  
   :ثانيالمبحث ال

  آثار االستثمار األجنبي المباشر على
  بنية االقتصاد السعودي

  
  القطاع البترولي: المطلب األول
  القطاع الصناعي: المطلب الثاني
  القطاع الزراعي: المطلب الثالث
  قطاع الخدمات: المطلب الرابع
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  :تمهيد 

  

  

حتريك دواليب اليت لعبها االستثمار األجنيب يف ز األمهية اخلاصة ابرإ ميكن
 الوطنية اليت فتحت اال قتصاديةالنشاطات االقتصادية من خالل السياسة اال

 ونقل التكنولوجيا وتعزيز  الثروة وتطوير االقتصادتكوينودوره يف ، هواسعا أمام
حيث تطرقنا إىل واقع االستثمار األجنيب املباشر وتطوره يف االقتصاد الصادرات، 

  .السعودي وااالت اليت مشلها

ويأيت هذا الفصل إلعطاء نظرة شاملة عن بنية االقتصاد السعودي من 
يف تطوير القطاعات االقتصادية خاصة  االستثمار األجنيب املباشر  دورخالل

  .قطاعي البترول والصناعة
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 :حث األول المب
   االستثمار األجنبي المباشرواقع 
    السعوديتطوير االقتصادفي 

تطور االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية  : المطلب األول
  السعودية 

  :)١(وجودهاتاريخ / أوال 

بدأت الشركات األجنبية على استحياء االستثمار يف اململكة العربية 
ت أول شركة برأمسال ئ، عندما أنشم١٩٦٤/ـه١٣٧٤ من عام بدءاالسعودية 

وأنشأت هلا مقرا يف مدينة أجنيب يف مدينة الطائف، تلتها شركة أخرى بسنتني 
م واستقرت يف مدينة جدة، ويف ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، مث شركة ثالثة يف عامالدمام
 أنشئت أول شركة برأمسال أجنيب يف مدينة الرياض، مث م١٩٧٤/ـه١٣٨٤عام 

  .ات يف الزيادة سنة بعد أخرىأخذت الشرك

شئت وزارة الصناعة والكهرباء وكان على نأم ١٩٧٥/ـه١٣٩٥ويف عام 
عاتقها االرتقاء بالصناعة يف اململكة وجذب رؤوس األموال األجنبية للمسامهة يف 

جتاوزت تراخيص وقد ظهر ذلك جليا يف السنة اليت تليها حيث . النهضة الصناعية
 األرقام الفرادية لتصل إىل عشرة م١٩٧٦/ـه١٣٩٦ عام ت يفئاملشاريع اليت أنش

. مشروعا صناعيا ٢٣مشروعات صناعية ، ويف السنة اليت بعدها وصلت املشاريع إىل 
 حيث م١٩٨٢/ـه١٤٠٣مث أخذت أعداد املشاريع تتذبذب زيادة ونقصا حىت عام 

  . مشروعا صناعيا٢٧وصلت فيه أعداد املشاريع إىل أكرب رقم وهو 

 األعداد تتناقص شيئا فشيئا حىت عام أخذت م١٩٨٢/ـه١٤٠٣م بعد عا
 بعده ظهر النقص واضحا يف أعداد و م١٩٩١/ـه١٤١١ حترير الكويت عام حرب

وميكننا  .املشاريع الصناعية، حيث أا نزلت حتت مستوى العشرة مشاريع سنويا
  :القول بأن تطور أعداد املشاريع الصناعية مر بثالث فترات

                                                 
شركات االستثمار األجنيب يف اململكة العربية السعودية :  إبراهيم بن صاحل الدوسري .د )١(

  .٥٦، ص١٤٢٣ا يف اختيار مواقعها الصناعية ،وسلوكه
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عداد أ  فيهاوزارة الصناعة واليت كانت ة ما قبل إنشاءفتر: ىل واأل
من  %١٢,٤ نسبته مشروعا مبا ٤٦ ومل تبلغ يف جمملها سوى ،املشاريع قليلة جدا
  .جممل املشاريع

ميكننا أن نطلق : فترة ما بعد إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء : ة ثانيال
تزيد كل عام عن العام السابق  الذروة، وذلك ألن املشاريع ه الفترة سينعلى هذ

ومتتد هذه الفترة منذ إنشاء وزارة الصناعة عام . أو العام املنصرم
الذي م و١٩٩١/هـ١٤١١ إىل سنة حرب حترير الكويت عام م١٩٧٥/هـ١٣٩٥
  . من جممل املشاريع%٨١,١مشروع مبا نسبته  ٣٠١ املشاريع  خالهلابلغت

ب حترير الكويت حىت اية فترة  الفترة األخرية وذلك من بعد حر: الثالثة
 عدد ويف خالل هذه الفترة بلغ. م١٩٩٧-١٩٩١/ـه١٤١٧-١٤١١  منذالدراسة

  .من جممل املشاريع %٦,٥ وذلك مبا نسبته فقط،يف العام مشروعا صناعيا  ٢٤املشاريع 

  : تقسيم التطور املباشر لالستثمار األجنيب كما يلي نارى أنه ميكننو

ويف هذه املرحلة كانت احلكومة : خراج البترول مرحلة ما قبل است/ ١
منشغلة يف تأمني األمن واالستقرار والوحدة الوطنية واقتصادها ضعيف 

  .ويقوم على الكفاف

بدأت الشركات األجنبية مع مرحلة البحث : مرحلة استخراج البترول / ٢
  .والتنقيب عن البترول وبدأ االستثمار

  .الكهرباءمرحلة إنشاء وزارة الصناعة و/ ٣

  .مرحلة إنشاء اهليئة العامة لالستثمار /٤
  :التطور الزمين للمصانع املرخصة مبوجب نظام استثمار رأس املال األجنيب / ثانيا 

 يتضح ارتفاع عدد املصانع املنتجة واملرخصة )٥(من خالل اجلدول رقم 
 مصنعا ٤٧٦ إىل م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ مصنعا عام ١٧٢سنوات من الخالل العشر 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢م عا
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، مبعىن أنه يتم بناء وتشغيل  عاما٢١ مصنعا خالل ٣٠٤وذلك بواقع 
، وزاد %٤,٤ منو متوسط سنويا ل مبعدمصنعني كل شهر خالل تلك الفترة، أي

 مليون ريال ومبعدل ١٣٢٤٨٨,٨ مليون ريال إىل ١٠٧٩٣,٣٤إمجايل التمويل من 
تفع عدد العمال خالل نفس سنويا وبالنسبة للعمال فقد ار %٩,١منو متوسط 

عامال مبعدل  ٤٦٣٨٥ عامل ، وذلك بواقع ٦٩٧٤١ عامال إىل ٢٣٣٥٦الفترة من 
تمويل للمصنع الواحد ال سنويا ، مبعىن أنه قد ارتفع متوسط %٤,٦منو  متوسط 

 وارتفع متوسط متويل العامل ، مليون ريال٢٧٨,٣٤ مليون ريال إىل ٦٢,٧٥من 
مليون ريال وازداد متوسط العمال لكل  ١,٩ ل إىلليون ريام ٠,٤٦ الواحد من
  .عامال ١٤٧ عامال إىل ١٣٦ مصنع من

-١٩٩٣/هـ١٤١٥-١٤١٣(خالل األعوام والحظنا أنه خالل تلك الفترة 

ففي عام ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ عام كان عدد املصانع أقل مما أصبح عليه يف) م١٩٩٥
ية بدأت يف التناقص سنة التالال مصنعا، ويف ٣٥٢  عددهابلغم ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 مصنعا عام ٣٦٢م، وبلغت ١٩٩٢/هـ١٤١٢ومل تصل إىل أعلى من مستوى عام 
  .م، واستمرت يف الزيادة١٩٩٨/هـ١٤١٨

 املشاريع   عددأما إمجايل التمويل فقد استمر يف التزايد ومل يتأثر بنقصان
 وبلغ على التوايل م١٩٩٢/هـ١٤١٢ وإمنا اخنفض عام

مليون ريال عن العامني السابقني واستمر ٨٤٤٥١,٥٩٤مليون،٨١٤٨٢,١٤٧
 يف التذبذب بني النقصان خذأ ، وم٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢يف االرتفاع حىت عام 

  .م حيث بدا يف االرتفاع١٩٩٥/هـ١٤١٥والزيادة حىت عام 
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  :)٥(جدول رقم 
  عدد وإمجايل التمويل والعمالة ومتوسطاا للمصانع املنتجة واملرخصة

  أس املال األجنيبمبوجب نظام استثمار ر

  .)١(م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢م حىت ١٩٨٢/هـ١٤٠٢خالل الفترة 
عدد   السنة

 املصانع
إمجايل التمويل 

  )مليون ريال(
  متوسط متويل للمصنع عدد العمال

  )مليون ريال(
  متوسط متويل للعامل

  )مليون ريال(
متوسط العمال 

  للمصنع
/١٩٨٢ 1402 17210793,342335662,750,46 135,79 
٢٦٩٨٩ ١٥٩٢٥،٥٥ ١٩٥ ١٤٠٣/١٩٨٣ 81,670,59 138,41 
١٤٢،٣٨ ١،٠٣ ١٤٦،٢١ ٣٠٦١٢ ٣١٤٣٦،١٦ ٢١٥ ١٤٠٤/١٩٨٤ 
١٤٠،٧٨ ١،٢٤ ١٧٤،٧٥ ٣٢٩٤٣ ٤٠٨٩١،٨٦ ٢٣٤ ١٤٠٥/١٩٨٥ 
١٥٠،٣٤ ١،٨٤ ٢٧٦،٦٥ ٣٨٣٣٧ ٧٠٥٤٤،٦٥ ٢٥٥ ١٤٠٦/١٩٨٦ 

/١٩٨٧ 1407 ١٤٦،٥٢ ١،٧٧ ٢٥٩،٣٨ ٤٠٢٩٣ ٧١٣٢٨،٥٢ ٢٧٥ 
/١٩٨٨ 1408 ٤١٢٤٥ ٧١٧٩١،٦٦ ٢٩١ 246,711,74 141,74 
/١٩٨٩ 1409 ٤١٦٤٨ *٧٢٠٤٥،٠٠ ٣٠٠ 240,151,73 138,83 
/١٩٩٠ 1410 ٤٣٦٨٢ ٨٥٤٠٩،٦٩ ٣١٢ 273,751,96 140,01 
/١٩٩١ 1411 ٤٤٧٤٠ ٨٥٩١٣،١٦ ٣٢٣ 265,991,92 138,51 
/١٩٩٢ 1412 ٤٣٩٥٧ ٨١٤٨٢،١٤ ٣٥٢ 231,481,85 124,88 
/١٩٩٣ 1413 ٤٦٣٩٤ ٨٤٤٥١،٥٩ ٣٤٤ 245,501,82 134,87 
/١٩٩٤ 1414 ٤٥٩٥٥ ٨٦٤٣١،٢٦ ٣٣٨ 255,711,88 135,96 
/١٩٩٥ 1415 ٤٧٥٩٧ ٨٧٨٦٨،٢٩ ٣٣٦ 261,511,85 141,66 
/١٩٩٦ 1416 ٤٨٩١٨ *٨٨٨١٠،٤٨ ٣٤٤ 258,171,82 142,20 
/١٩٩٧ 1417 ٥١٤٤١ ١٠٦٦٩١،٩ ٣٥٠ 304,832,07 146,97 
/١٩٩٨ 1418 ٥٣٨٨٠ ١١٩٢٧٦،٧ ٣٦٢ 329,492,21 148,84 
/١٩٩٩ 1419 ٦٦٦٧٢ ١٣١٢٩١،٢ ٤٦١ 284,801,97 144,62 
/٢٠٠٠ 1420 ٦٨٥٠٧ ١٣٢٣٨٧،٥ ٤٧٤ 279,301,93 144,53 
/٢٠٠١ 1421 ٦٩٦٩١  *١٣٢٤٧٧،٥ ٤٧٥ 278,901,90 146,72 
/٢٠٠٢ 1422 ٦٩٧٤١ ١٣٢٤٨٨،٨ ٤٧٦ 278,341,90 146,51 

وزارة الصناعة والكهربا إدارة اإلحصاء الصناعي قائمة املنتجة املرخصة مبوجب نظامي محاية : صدر امل
  .أعداد متفرقة. وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس املال األجنيب

  
  :حسب التمويل واملناطق تطور االستثمار األجنيب / اثالث

 استثمار رأس املال األجنيب بلغ عدد املصانع املنتجة املرخصة مبوجب نظام
 مصنعا وبلغ إمجايل التمويل للمصانع املنتجة ٤٧٦ م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢حىت اية عام 
 %٥٤,١٨ويوزع هذا التمويل بنسبة .  مليون ريال١٣٢٤٨٨,٨ تهواملرخصة ما قيم
 يف منطقة %٢٧,٧٧ ةنسبب مليون ريال، و٧١٧٧٧,١٤بلغ  مبيف املنطقة الشرقية

 يف منطقة مكة %١٢,٨٥نسبة ب مليون ريال، و٣٦٧٩٠,٣٩بلغ مباملدينة املنورة 
                                                 

تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني : اململكة العربية السعودية، اهليئة العامة لالستثمار  .د )١(
  .١١٨، صهـ١٤٢٢-١٤٠٢الشريفني، عام 

، ١٠٦٦٩١,٩، ٧٠٧٢٠٤٤(، )١٤٢١، ١٤١٧، ١٤٠٩( يوجد خطأ يف إمجايل التمويل هلذه السنوات )*(
  .قمنا بتعديلها حبسابات من اجلدول) ٨,٠١٣٢٤٧
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بلغ مب يف منطقة الرياض %٥,٠٧نسبة ب مليون ريال، و١٧٠٢٢,٩٢بلغ مب املكرمة
  . مليون ريال١٧٥ يف منطقة تبوك ويبلغ %٠,١٣ و مليون ريال،٦٧١٨,٤١

 ١٦٨وتتوزع هذه املصانع على مناطق اململكة، ففي منطقة الرياض بلغت 
، %٣٠,٢٥ مصنعا بنسبة ١٤٤، ويف املنطقة الشرقية بلغت %٣٥,٢٩بنسبة مصنعا 

، ويف منطقة املدينة % ٢٩,٢٠بنسبة مصنعا ١٣٩ويف منطقة مكة املكرمة بلغت 
بنسبة ) ٢(، ويف منطقة عسري مصنعني %٤,٤١ مصنعا بنسبة ٢١املنورة بلغت 

  .%٠,٢١ ، ويف كل من منطقيت تبوك والقصيم يوجد مصنع واحد بنسبة%٠,٤٢
 التمويل يتركز معظم وأن ،ويتضح أن املصانع تتركز يف املناطق الرئيسية

، باإلضافة إىل معظم جممعات سابك للبتروكيماوياتيف املنطقة الشرقية لوجود 
، مث ل وينبعي ومنطقة  املدينة املنورة لوجود املدينتني الصناعيتني اجلب،البترول

  . والقصيم وعسريمنطقيت مكة املكرمة، والرياض وتبوك
 يف ٢٥٩٦٥ وأعلى عدد للعمالة بلغ  عامل،٦٩٧٤١وبلغ إمجايل العمال 

 عامل يف منطقة ٢٩لعمالة بلغ لوأقل عدد . %٣٧,٢٣ ااملنطقة الشرقية ونسبته
، وال يوجد استثمار يف كل من جيزان، جنران، الباحة، %٠,٠٤عسري ونسبتها 

رمبا لعدم رغبة املستثمرين ، وذلك راجع  اجلوف،حائل، احلدود الشمالية
االستثمار إال يف املناطق الرئيسية، ورمبا تعترب مناطق بعيدة عن مصادر الطاقة، أو 

  .ة الكثافة السكانية وعدم توفر األيدي العاملةللق
  

   موزعة حسب املناطقعدد إمجايل التمويل والعمال للمصانع املنتجة: )٦(جدول رقم 
  املناطق  العمالة  التمويل  عدد املصانع

  %  العدد  %  مليون ريال %  العدد
 الرياض
 القصيم

 مكة المكرمة
 المدينة المنورة
 المنطقة الشرقية

 جيزان
 نجران
 عسير
 الباحة
 حائل
 تبوك

 الحدود الشمالية
 الجوف

168 
1 

139 
21 

144 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

35,29
0,21

29,20
4,41

30,25
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00

6718,41
2,64

17022,92
36790,39
71777,41

0
0
2
0
0

175
0
0

5,07 
0,00 

12,85 
27,77 
54,18 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,13 
0,00 
0,00 

18973 
48 

18883 
5441 

25965 
0 
0 

29 
0 
0 

352 
0 
0 

27,20 
0,07 

27,08 
7,80 

37,23 
0,00 
0,00 
0,04 
0,00 
0,00 
0,50 
0,00 
0,00 



 الفصل الرابع

 ٩٩

 100,00 69741 100,00132488,8100,00 476  المجموع
وزارة الصناعة والكهرباء، إدارة اإلحصاء الصناعي، قائمة املصانع املرخصة مبوجب نظامي محاية  : املصدر

من كتاب تطور االستثمار يف . وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس املال األجنيب، أعداد متفرقة
  .١١٢عهد خادم احلرمني، ص
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   مباشر في االقتصاد السعوديواقع االستثمار األجنبي ال: المطلب الثاني 

  : )offset-program( )١(برنامج التوازن االقتصادي/ أوال

يهدف برنامج التوازن االقتصادي مبفهومه العام إىل إجياد عالقة متوازنة 
 وهناك عدة أساليب لتطبيق هذا املفهوم ،بني طرفني دخال يف عالقة تبادل جتاري

 وقد. نتاج الصناعي املشترك وما شابهعلى مستوى الدولة كمقايضة السلع واإل
وضع برنامج لتشجيع ببدأت اململكة العربية السعودية يف أوائل الثمانينات 

االستثمار يف اململكة واستخدمت العقود العسكرية كوسيلة لتحقيق هذا اهلدف 
ويتضمن الربنامج إلزام الشركات األجنبية اليت حتصل على عقود أو مشاريع 

 من قيمة هذه العقود داخل اململكة يف % ٣٥-٢٥مر ما نسبته عسكرية أن تستث
طني التقنية املتقدمة يف نقل وتوإىل مشاريع ذات تقنية متقدمة ويهدف الربنامج 

املسامهة يف و ، وتدريبهمئهافرص االستثمارية والوظيفية ألبناالتوفري و، اململكة
من وطنية لصناعة ال امتكنيو ،توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل

  .منافسة للصناعة األجنبية

االندماج العمودي مبعىن إقامة  هي يف الربنامج خدمةواإلستراتيجية املست
بناء بمشاريع متكاملة يف قطاعات التكنولوجيا املتطورة وليس التوسيع األفقي 

  . فيما بينهااريع متماثلةمش

   :م برنامج التوازن االقتصادي ثالثة برامج هي ضوي

  .)درع السالم(مريكية ويتمثل يف  برنامج مع الواليات املتحدة األ -١

 .)اليمامة(برنامج مع بريطانيا  -٢

 ).الصواري(برنامج مع فرنسا  -٣

  

  

                                                 
تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني الشريفني ، اململكة العربية السعودية ، اهليئة العامة ) ١(

  .٥٤، ٥٢-٥٠هـ، املرجع السابق، ص ١٤٢٢لالستثمار ، عام 
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  :برنامج درع السالم  /١

اتفقت جمموعة من الشركات األمريكية برئاسة م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ يف عام
عات األمريكية على تأمني بيعاقد املنغ مع احلكومة السعودية نتيجة لتيشركة  بو

فقوا على أن ت وا،نظام القيادة والسيطرة واالتصاالت للقوات اجلوية السعودية
م  من قيمة املعدات واخلدمات الفنية لدرع السال%٢٥يستثمر اجلانب األمريكي 

 ونتيجة لذلك أقيمت مخسة . بني اجلانبنيوإنشاء عدة شركات بتمويل متساو
دة، شركة املعدات وياض هي شركة السالم للطائرات احملدمشروعات بالر

املكملة احملدودة ، والشركة الدولية هلندسة النظم وشركة االلكترونيات املتقدمة 
  .دةووسط احملركات الطائرات احملدوشركة الشرق األ

نغ شركة هيوز األمريكية يجموعة بومباستبدل م ١٩٩١/هـ١٤٠٥ويف عام 
  .ية لدرع السالمذ املرحلة الثانلتنفي

 وأخر ،مرحلة تصنيع معدات االتصاالت الرقمية: مشاريع هذه املرحلة 
، ومشروع إلنتاج املستلزمات الطبية  ومشروع للهندسة التطبيقية، القوىهلندسة

نات الغازية وهذا يمشروع التوربو ومشروع التقنية احليوية املتقدمة، ،املستهلكة
م ١٩٩٧/هـ١٤١٧عام ( مليون ريال ٤٠س مال  املشروع قائم مبدينة الدمام برأ

  .)باسم شركة الشرق األوسط للطاقة

  :برنامج اليمامة  /٢

 يف  واحلكومة الربيطانية السعودية العربيةمت االتفاق بني احلكومة
 وتدريب ،تأمني طائرات مقاتلةلم ٣٠/٠٩/١٩٨٧  لـهـ املوافق٢٧/٠٢/١٤٠٨

ن معدات سائدة على أن تستثمر  مامتقدم للقوات السعودية على ما يلزمه
متمثلة يف ) مليار ريال ٦,٥(احلكومة الربيطانية ماال يقل عن مليار جنيه إسترليين 

 يف  مماثالاعلى أن تستثمر شركات سعودية مبلغو) روسبيسأيش يشركة بريت(
مشاريع باململكة تستخدم فيها التقنية املتقدمة للمنتجات أو لوسائل اإلنتاج 

  . املنتجات السعودية يف بريطانياويقوإمكانية تس
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  :برنامج التوازن االقتصادي ملشروع الصواري  /٣

م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ت احلكومة الفرنسية مع احلكومة السعودية عام عوق
 عقود دفاعية يأن أسوة بأمريكا وبريطانيا مقابل  بربنامج التوازهامالتزاعلى 

  .تنفيذ هذا الربنامج ب)ف أسطومسون أ(حتصل عليها فرنسا وتقوم شركة 

بإنتاج أحدها خاص حد عشر مشروعا أويندرج حتت هذا الربنامج 
 يف طب اإلنسان واملشغوالت الذهبية مةدخالذهب النقي والسبائك الذهبية املست

للشركة السعودية الفرنسية ملصفاة الذهب احملدودة ويقدر التمويل اإلمجايل 
 مشروع صناعي يف مدينة ة إىلباإلضافمليون ريال  ١١٩,٥  مببلغللمشروع
  .اجلبيل

  : من برنامج التوازن االقتصادي الفوائد احملققة/ ثانيا

م مثانية اتفاقيات مع فرنسا وبريطانيا وبعض الشركات العاملية ابرإ مت -١
 شركة يف جماالت صناعة الطريان، ١٨وانبثق عنها تأسيس 

الية، وبلغ اإللكترونيات، االتصاالت وصناعات أخرى ذات تقنية ع
إمجايل رأس املال املستثمر يف هذه الشركات يف اية خطة التنمية 

منذ اية مليون ريال  ٢٤٢ مليون ريال بزيادة بلغت حنو ٢٦٧٧السادسة 
  .خطة التنمية اخلامسة

 من ا جزء ميثلمليون ريال ١٣٣٠ أكثر من وقدره مت إعادة تدوير مبلغ -٢
 ذا الربنامجقيمة العقود احلكومية املرتبطة.  

 احلد من قيمة املبالغ املصروفة على يف الربنامج هذا سامهت الشركات يف -٣
العقود اليت كانت تنفذ من قبل شركات أجنبية لعدم توفر التقنية 

ليون م ٥٠٨٧ وقدرت مببلغ ،اإلنتاجية الالزمة من قبل الشركات الوطنية
  . ريال وسامهت يف تصدير السلع

  .ا منه%٢٨ عمل يشغل املواطنون نسبة  فرصة٢٩٣٤ ت أوجد-٤
 لشركات وطنية عديدة يف جمال الطريان، وخدمية صناعية تقنياتنقل مت  -٥

 البتروكيماويات، اإللكترونيات، املستلزمات الدوائية، ونظم الفضاء،
  .احلاسب اآليل
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 شركة وطنية للمشاركة يف تأسيس ٢٧ ألكثر من ا أوجد الربنامج فرص-٦
 ٢٦٧٠ركة مشتركة يبلغ إمجايل رأس ماهلا أكثر من  مخسة عشر ش١٥

 الرياض، الدمام، جدة،(مليون ريال موزعة يف كل من املدن التالية 
  ). اجلبيلاخلرب،

 حسب النشاط االقتصادي املشتركوختاما ميكننا توضيح االستثمار 
  :م كما يلي ٢٠٠٠-١٩٨٢/هـ١٤٢٠-١٤٠٢خالل الفترة 

 مشروعا، مث ١٦٨٢م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢فترة بلغ عدد املشاريع يف بداية ال
م، وكانت املشاريع بني ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ مشروعا يف عام ١٧٩٨وصلت إىل 

 مشروعا ١٨٠٠وقد بلغت ذروا . هاتني الفترتني تتأرجح بني الزيادة والنقصان
، م١٩٩٠/هـ١٤١٠ مشروعا يف عام ١٢٦٣م، وأقلها ١٩٨٤/هـ١٤٠٤يف عام 

  .يف املشاريع اندماج أو رمبا يرجع إىل  للكويتولعل ذلك يرجع إىل غزو العراق

ويعترب أعلى معدل وصلت يف العام  مشروعا ٢٩بلغت يف القطاع الزراعي 
 مشروعا، وبلغ ١٢م وبلغت ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ عام وأقل معدل هلا كان يف ،إليه

  . مشروعا٣٤٥إمجايل املشاريع يف القطاع الزراعي 

م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ مشروعا عام ٧٤٠بلغ أعلى معدل فأما يف قطاع البناء 
م وعام ١٩٩٦/هـ١٤١٦ مشروعا يف كل من عام ٣٧٥وأقلها بلغ 

  . مشروعا٩٢١٢م وبلغ إمجايل املشاريع يف هذا القطاع ١٩٩٩/هـ١٤١٨

 مشروعا عام ٩٨١ فقد بلغ أعلى معدل لعدد املشاريع الصناعةأما قطاع 
، وإمجايل م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ مشروعا عام ٥١٩م وأقلها بلغ ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 مشروعا ويعترب أكرب قطاع جيذب إليه ١٢١٦٧املشاريع يف هذا القطاع بلغ 
  .املستثمرين

م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ مشروعا عام ٧٣ أعلى معدل له فبلغأما قطاع التعدين 
م، وبلغ إمجايل املشاريع يف هذا القطاع ١٩٩٠/هـ١٤١٠ مشروعا عام ٤١وأقلها 
  .با لالستثمارات مشروعا، ويعترب أقل القطاعات جذ١٠٧١
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 مشروعا عام ٤١٩أما قطاع اخلدمات فقد بلغ أعلى مستوى له 
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ مشروعا عام ٢٥٣ بلغ م وأقل مستوى له١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 كما هو،  مشروعا٦٠٤٧وبلغ إمجايل املشاريع يف هذا القطاع خالل تلك الفترة 
  :موضح يف اجلدول التايل 

  
  
  :)٧( جدول رقم
  تثمار المشتركعدد مشاريع االس

  موزعة حسب النشاط االقتصادي
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  .بيانات مقدمة من اهليئة العامة لالستثمار: املصدر 
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الستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية  امجاالت: المطلب الثالث 
  )١(السعودية

اهتمت اململكة العربية السعودية باالستثمار األجنيب املباشر، وذلك من 
 من آثار إجيابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعد تأسيسها ملا له

 التطور والرقي، وتقليل اتساع حنووالدينية، وملا يعطي من دفع قوي حنو األفضل 
  .الفجوة بني الدول النامية واملتقدمة

 بأساليب وحماوالت ت اململكة العربية السعودية قامحكومةوهلذا فإن 
 عاما، وذلك بوضع خطة آفاق تؤدي إىل ٣٢ خالل جلذب املستثمر األجنيب

استقطاب رؤوس األموال األجنبية، مشلت تأسيس وزارة الصناعة والكهرباء، 
، مث تاله م١٩٥٥/هـ١٣٧٦عام يف وأوجدت أول نظام لالستثمار األجنيب وكان 

م نظام جديد لالستثمار األجنيب، وأخريا مت إنشاء اهليئة ١٩٦٣/هـ١٣٨٢يف سنة 
 لالستثمار األجنيب املباشر، واليت أصدرت وطورت نظام االستثمار العامة

  الفترة من مليار دوالر خالل٤٢األجنيب، وكان من مثراته جلب حوايل 
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ إىل م٢٠٠١/هـ٥/١/١٤٢١

أنشأت اململكة العربية السعودية الس األعلى لالقتصاد الذي  كما
بد اهللا بن عبد العزيز حفظه اهللا، ومن أهم يترأسه صاحب السمو امللكي األمري ع

أهدافه رسم السياسات االقتصادية للمملكة لتنمية الصادرات وتوسيع مصادر 
 املناخ االستثماري وتطوير القوانني والسياسات املالية جلذب ئةالدخل وي

  .االستثمار األجنيب

القوانني وافز وتطوير احل تأسيس اهليئة العامة لالستثمار وتقدمي أدىو
 أدى ذلك كله ،اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر يف اململكة العربية السعودية

 مشروعا ١٢٣٣ وبلغ عددها ،إىل زيادة التراخيص اخلاصة باالستثمارات األجنبية

                                                 
الستثمار لاهليئة العامة تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني الشريفني، اململكة العربية السعودية ) ١(

اقتصاد اململكة :  نقال عن العبيد عبد اهللا بن عبد اهللا، عطية عبد القادر حممد .هـ١٤٢٢سنة 
العربية السعودية نظرة حتليلية، الرياض، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

  .٣٠هـ ، ص١٤١٤/١٤١٥
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. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ مليار ريال، وذلك حىت اية ربيع اآلخر ٤٣,٨بإمجايل متويل 
  .وعات املرخصة هلا حسب القطاعاتواجلدول التايل يوضح عدد املشر

  :)٨( جدول رقم
  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ اية ربيع اآلخر التراخيص اجلديدة الصادرة حىت

عدد   القطاع  )%(إمجايل التمويل 
  املشروعات

  إمجايل التمويل
  االستثمار األجنيب االستثمار املشترك  )مليار ريال(

  ٦٣  ٣٧  ٢٥,٤٧  ٥٤٦  القطاع الصناعي

  ٨٩  ١١  ١٨,٣١  ٦٨٥  تقطاع اخلدما

  ٧٤  -  ٠,٠٥  ٢  القطاع الزراعي

  .اهليئة العامة لالستثمار، إدارة التراخيص االستثمارية: املصدر

يالحظ من البيانات املعطاة يف اجلدول كرب حجم االستثمارات األجنبية، 
 مليار ١٥,٩٣٨حيث بلغ إمجايل التمويل يف املشاريع الصناعية األجنبية حوايل 

بينما تزداد حصته .  من إمجايل التمويل املرخص هلذا القطاع%٦٣ بةريال أي نس
  . من إمجايل التمويل يف قطاع اخلدمات%٨٩يف متويل املشاريع اخلدمية إىل 

وألن االستثمارات هي احملرك األساسي لالقتصاد فإن هذه األرقام تشري 
ر األجنيب قد جبالء إىل أن اهليئة العامة لالستثمار وحتت مظلة نظام االستثما

 متثلت يف استقطاب تدفقات ،حققت جناحات كبرية خالل السنتني املاضيتني
 تعكس اخلطوات الصحيحة اليت تسري عليها ،كبرية من رؤوس األموال األجنبية

  .اململكة العربية السعودية يف إصالحها االقتصادي

  :)١(القطاعات/ أوال

عدنية باململكة ومع اية  اكتشافات الثروة املتعددت: قطاع التعدين/ ١
مكمن معدين  ٤٢٠ لدى اململكة حوايل أصبح م١٩٩٠/هـ١٤١٠ عام

، احلديد، النحاس، الرصاص، الزنك(ن فلزية حتتوي على معاد
 وغريها ،األملنيوم، الذهب، الفضة الفوسفات، اليورانيوم، البوكسايت

                                                 
 تطور االستثمار يف عهد خادم احلرمني الشريفني، سنة يأة العامة لالستثمار، اهلالعربية السعودية،اململكة ) ١(

  .٢٠ص هـ،١٤٢٣
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ل فلزية كالصلصاناعية باإلضافة إىل املعادن الالمن املعادن الص
واحلجر اجلريي واجلبس وبعض األنواع من الرمال الصاحلة  

 بنهاية خطة التنمية اتياز ام١٧لالستعمال الصناعي ومت إصدار 
  .السادسة

الستثمار يف التعدين والغاز وهذا سوف يفتح افتحت اململكة باب 
 من الصناعات سوف تقوم االباب للمستثمرين لالستثمار ألن كثري

ط  وهي كذلك بصدد إنشاء مشروع خل.على تلك الصناعات
  .ة يربط بني عاصمة اململكة ومكامن املعادنيلسكة احلديدا
ارتفعت فيه االستثمارات وتراكم رأس املال  :)١( الزراعةقطاع/ ٢

للقطاع اخلاص يف سنوات خطة التنمية السادسة فقد بلغت يف قطاع 
أما قطاع . بليون ريال٤٥,٥ بليون ريال، ويف الصناعة ٣٣,٣الزراعة 

الصناعة بلغت االستثمارات وتراكم رأس املال للقطاع اخلاص يف 
  .ليون ريالب٤٥,٥وات خطة التنمية السادسة إىلسن

بلغت قيمة االستثمارات وتراكم رأس املال يف  :)٢(قطاع اخلدمات/ ٣
 بليون ١٠٨,٥ بليون ريال منها ١١٩,٣قطاع اخلدمات العقارية 

وارتفعت قيمة .  بليون ريال٣٧ىل إ ريال للسكن اخلاص باإلضافة
إسهاماته يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية للسنة األوىل من 

م والسنة الثانية من خطة التنمية ١٩٧٠/هـ١٣٩٠خطة التنمية عام 
 ٤٣٫٨٣ مليون ريال إىل ٣٣٤١م من ٢٠٠١/هـ١٤٢١السابعة لعام 

ويف قطاع . %٨,٤بليون ريال، ومتوسط معدل النمو السنوي 
  . بليون ريال٢٤,٣اخلدمات االجتماعية والشخصية بلغت 

                                                 
  .١٤٨، مرجع سابق، ص٢٠، إصدار ...منجزات : العربية السعودية، وزارة التخطيط اململكة ) ١(
  .نفس الصفحةنفس املرجع،  )٢(
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يف قطاع املال واالستثمارات يف قطاع التجارة  :)١(قطاع التجارة/ ٤ 
  . بليون ريال٣٧,٧بلغت 

وارتفعت .  بليون ريال٤٩,٧وبلغت  : قطاع النقل واالتصاالت /٥
رية للسنة األوىل باألسعار اجلا قيمة إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل

م والسنة الثانية من خطة التنمية ١٩٧٠/هـ١٣٩٠من خطة التنمية عام 
 ٣٤,٤٦ مليون ريال إىل ٤٧٦,٢م من ٢٠٠١/هـ١٤٢١السابعة لعام 

  .%١٤,٣بلغ متوسط معدل النمو السنوي وليون ريال، ب

  : اخلصخصة /ثانيا

خضعت الكثري من املؤسسات احلكومية للخصخصة، وذلك تشجيعا 
ستثمار األجنيب املباشر، ولظروف التحوالت االقتصادية اليت يشهدها العامل، لال

مشلت اخلصخصة وواستجابة للتكتالت االقتصادية كاملنظمة العاملية للتجارة، 
  :)٢(بعض ااالت، نذكر منها باختصار التايل

 م١٩٩٩/هـ٠٦/١١/١٤١٩حيث صدر عام :  العامة للموانئ املؤسسة /١
دارة املوانئ إ أكرب يف ا القطاع اخلاص فرصة ودورإعطاءوجيه بت

  .وتشغيلها ومجيع األعمال املساندة

مت حتويل وزارة الربق والربيد واهلاتف إىل شركة : قطاع االتصاالت / ٢
سمى شركة االتصاالت السعودية عام مسعودية حتت 

  .م١٩٩٨/هـ١٣/١٢/١٤١٨

لشركة السعودية  حولت إىل شركة مسامهة وحتمل اسم ا: الكهرباء /٣
للكهرباء يف السنة األوىل من خطة التنمية السابعة عام 

  .)٣ (م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

                                                 
  .نفس الصفحةنفس املرجع،  )١(
  .١١٩-١١٦، مرجع سابق، ص٢٠، إصدار ...منجزات : زارة التخطيط العربية السعودية، واململكة ) ٢(
  .١٤٨، صنفس املرجع) ٣(
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م حتويل املديرية العامة للربيد ٢٠٠٢/هـ٢٨/٠٢/١٤٢٣يف  متَ :الربيد / ٤
  .إىل مؤسسة عامة باسم مؤسسة الربيد السعودي

وافق جملس الوزراء على : املؤسسة العامة للخطوط احلديدية / ٥
نامج التنفيذي ملؤسسة شبكة اخلطوط احلديدية وذلك بإشراك الرب

دون ) بناء، تشغيل، متويل(القطاع اخلاص وتنظيم نظام التخصيص 
 ،مشاركة مباشرة للدولة وهي تشمل التوسعة احلديدية يف مشروعني

األول يربط شرق اململكة بغرا والثاين يربط وسط اململكة مبنطقة 
  .ملكةالتعدين يف مشال غرب امل

بدأت عملية ختصيص اخلطوط اجلوية السعودية : اخلطوط السعودية / ٦
م، وذلك بالبدء بتحويلها إىل قطاع خاص ١٩٩٢/هـ١٤١٤عام 

حيث كانت البداية بتهيئة املؤسسة للعمل وفق قواعد التشغيل 
 ،التجاري ملواجهة التحديات واملنافسة بني شركات الطريان العاملية

لة وحتديث األسطول ومت تصميم شعار جديد ولذلك مت إعادة هيك
للشركة ورفع مستوى اخلدمات املقدمة على منت أسطوهلا وركزت 
على األسواق  ذات الرحبية العالية ووسعت شبكة خطوطها بافتتاح 
حمطات جديدة ذات جدوى اقتصادية وخفضت مصروفاا من خالل 

إقليمي ختفيض قيمة عقود اخلدمات ودمج بعض احملطات يف نطاق 
ونوعت مصادر دخلها من خالل التوسع يف اخلدمات التجارية 
لقطاعي التمويل والصيانة ليقدما خدماما للشركات األخرى، وإن 

  . مراحلالسعودية سيتم عرب ثالثتنفيذ برنامج ختصيص اخلطوط 

وقد شارفت املرحلة األوىل على االنتهاء، وهي إعداد الدراسات 
 احملتملة للتخصيص واملرحلة الثانية املوافقة من اإلستراتيجية واخليارات

اجلهات املعنية واملرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ وذلك يكلة 
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املؤسسة من الناحية اإلدارية والقانونية واملالية والتقنية مث يتم االكتتاب 
  .)١(العام

وافق جملس الوزراء : ل وينبع يشركة اخلدمات يف مدينيت اجلب/ ٧
م على ١٩٩٩/هـ٢٨/٠٣/١٤٢٠ وتاريخ ٥٧ القرار رقم مبوجب

إنشاء شركة سعودية مسامهة وعلى طرح نسبة يف رأس املال 
 ومهمة الشركة القيام .الكتتاب بعد إنشاء الشركة بثالث سنواتل

بتشغيل وصيانة املدينتني الصناعيتني وإدارما وعمل التوسعة 
 حيث يتوقع قيام ،عيتنيوالتجهيزات األساسية وتطوير املدينتني الصنا

  .)٢( بليون ريال٦٩ شركة جديدة لالستثمار بتكلفة تقدر حبوايل ٨٠
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   :ثانيالمبحث ال
  آثار االستثمار األجنبي المباشر على

  بنية االقتصاد السعودي
  القطاع البترولي: المطلب األول 

ن ائيسين الرااملوردمها مما ال شك فيه أن قطاع النفط والغاز الطبيعي 
  قائمةمنتجاته ويتصدر النفط العربية السعودية، وة االقتصادية يف اململكةورللث

يعترب ، و احلكوميةتافد الرئيسي لإليرادا، وعائداته متثل الرالصادرات السلعية
بد من التعامل مع الثروة  لذلك فال و.لكة العربية السعوديةمأساس التنمية يف امل

،  مستويااىعصرية لتحقيق الكفاءة على أعل ولميةاهليدروكربونية على أسس ع
، التصنيع للبتروكيماويات وتعظيم القيمة املضافة من خالل عمليات التكريرو
 مع مراعاة ،التوسع يف تصدير املنتجات البترولية بديال عن تصدير النفطو

يم تلبية متطلبات املستقبل بتنظ ومشاركة هذه الثروة يف توفري احتياجات احلاضر
الرؤية  وعوائدها لفترات زمنية طويلة مبا حيقق التنمية املستدمية وتدفقاا

معايري الكفاءة  وداتحد يلتزم مب،اإلستراتيجية الشاملة من منظور متكامل
دف إىل تثبيت املخزون االحتياطي بتكثيف اجلهود االستكشافية  واالقتصادية

مقتضيات السوق العاملية للنفط مع  وةمع برجمة اإلنتاج ليتوافق مع األوضاع احمللي
اط العامل من النفط مما يترتب عليه أن اململكة يمراعاة أن لدى اململكة ربع احت

  .ااستقراره و على األسعارينعكسما وهو قوة مؤثرة يف السوق الدولية للنفط 
بناء قاعدة  ورادات النفطية على دعم خطط التنميةي اإلانعكستك لكذو

  .)١(قتصاد السعودي على إعادة هيكلة االتساعد ونفطيةقتصادية غري ا
 السياسة البترولية يف اململكة العربية السعودية على عدة ركائز أو تقومو

  :)٢(أسس، منها
  استقرار أسواق البترول -
 النمو االقتصادي العاملي مع استمرار منو الطلب على البترول توافق -
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 التعاون مع الدول املنتجة واملستهلكة -
اء قاعدة صناعية بترولية وطنية بأعلى املواصفات وذات كفاءة بن -

 وقدرة على املنافسة
بناء قنوات للحوار والنقاش مع مجيع الدول يف املوضوعات ذات  -

  .ايات اليت تساعد على التوافق بينهالعالقة بالطاقة والبيئة والتقن

 م بلغ١٩٧٠/ـه١٣٩٠ عام  السنة األوىل من خطة التنمية األوىلايةمع 
م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤، ويف عام  بليون برميل١٣٨,٧ الثابت يف البترول يحتياطاال

 بليون برميل، واستمر يف ١٤١السنة األخرية من خطة التنمية األوىل ارتفع وبلغ 
م السنة األخرية ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ بليون برميل عام ١٦٨٫٤االرتفاع حىت بلغ 

 حتياطي وإعادة تقومي االكتشافاتاالزيادة يف للنتيجة من خطة التنمية الثانية، و
 بليون ١٧٠م السنة الثالثة من خطة التنمية الرابعة ١٩٨٧/ـه١٤٠٧بلغ عام 
م ١٩٧٩/هـ١٤٠٩بلغ عام  وحتياطي وارتفع االكتشافات واستمرت االبرميل

  .)١( بليون برميل٢٦٠١السنة األخرية يف خطة التنمية الرابعة 

 بليون ٢٦٢,٧رتفاع حىت بلغ م استمر يف اال٢٠٠١/هـ١٤٢١ويف عام 
. )٢( من االحتياطي العاملي للنفط اخلام%٢٥برميل وأصبح احتياطي اململكة يعادل 

العريب الثقيل، العريب املتوسط، : ويتميز الزيت السعودي اخلام بتعدد أنواعه وهي 
ويتم تصدير الزيت ومنتجاته . العريب اخلفيف، العريب اخلفيف جدا، والعريب املمتاز

  .)٣(محراألعن طريق ميناء رأس تنورة على اخلليج، وميناء ينبع على البحر 

  :)*(اخلامإنتاج الزيت / أوال

 من خطة وىلالسنة األم ١٩٧٠/هـ١٣٩٠أنتجت اململكة العربية عام 
م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤ مليون برميل من الزيت اخلام، ويف عام ٣٫٨التنمية األوىل 
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  .٢١، الساعة ٢٨/٠٨/٢٠٠٤
  .)٣( د من التفاصيل انظر احمللق رقمملزي )*(



 الفصل الرابع

 ١١٣

يف عام  مليون برميل، و٨٫٥وىل بلغ اإلنتاج السنة األخرية من خطة التنمية األ
 ٩,٥السنة األخرية من خطة التنمية الثانية بلغ ذروة اإلنتاج م ١٩٧٩/ـه١٣٩٩

  .مليون برميل

زيادة اإلنتاج يف  وتطور السوق العاملية للنفطوإن دخول منتجني جدد و
ىل ارتفاع حتادية باإلضافة إ وروسيا االفرتويال واجلمهوريات اإلسالمية اآلسيوية

األوبك بدأ إنتاج اململكة معدالت اإلنتاج لدى غالبية الدول األعضاء يف منظمة 
م من السنة األخرية من ١٩٨٤/ـه١٤٠٤باالخنفاض التدرجيي حىت وصل عام 

م ١٩٨٥/ـه١٤٠٥يف عام ، و مليون برميل يوميا٤,١ إىل ةخطة التنمية الثالث
مليون برميل يوميا،  ٣٫٢ض اإلنتاج إىل  اخنفالسنة األوىل من خطة التنمية الرابعة

  ازداد اإلنتاجم السنة الثانية من خطة التنمية الرابعة١٩٨٦/هـ١٤٠٦ويف عام 
 مليون برميل ٤,٢يف السنة التالية اخنفض إىل  و، يوميا مليون برميل٤,٩بلغ و

 ٥٫١ حنو م١٩٨٨/ـه١٤٠٨بلغ عام  و مث ارتفع اإلنتاج يف األعوام الالحقةيوميا
يف عام  و يف السنة الرابعة من خطة التنمية الرابعةيوميا ون برميلملي

ذلك ألجل  يوميا، و مليون برميل٨,٣بلغ  وم ارتفع اإلنتاج١٩٩٢/ـه١٤١٢
 ،التأمني على ناقالت النفطيوم زيادة  واألحداث يف املنطقة وحرب اخلليج

يل  مليون برم٧,٦اخنفض إىل حيث م ١٩٩٩/ـه١٤١٩استمر كذلك إىل عام و
خنفاض ذلك ملواجهة اال وخنفاض هو سياسات منظمة األوبكسبب اال ويوميا

السنة األوىل من خطة التنمية  م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠يف عام  واحلاد يف األسعار
استقرار  و مليون برميل يوميا للطلب العاملي٨,١بلغ  وة ارتفع اإلنتاجعالساب

  .)١(السوق العاملية

انية من خطة التنمية السابعة م السنة الث٢٠٠١/ـه١٤٢١ويف عام  
قتصادي بعد نتيجة للركود االيوميا  مليون برميل ٧,٩اخنفض اإلنتاج إىل 

 مليون ٧,٥٦كة إىل خفض إنتاجها إىل لاضطرت املم و سبتمرب١١أحداث 
 من %٩٦كوا مراأنتاج شركة إبلغ  و.برميل يوميا حفاظا على استقرار األسعار

 اكو السعوديةستك و أنتجت شركة الزيت العربيةإمجايل إنتاج الزيت اخلام فيما
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والشكل التايل يوضح إنتاج الزيت . )١(%٤رامكو اخلليج  أل وشركة تشغي
  .اخلام

  :)١( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

 
اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، : املصدر 

  .١٥٤م، ص٢٠٠٢-١٩٧٠/هـ١٤٢٢- ١٣٩٠، عام ٢٠اإلصدار 

  

  :املنتجات النفطية املكررة / ثانيا

قد ف، %٤,٤ متوسط يونسو ارتفعت إنتاجية تكرير البترول مبعدل من
  عاماألوىل خطة التنمية من السنة األوىل يفارتفع جمموع إنتاج هذه املصايف 

م ٢٠٠١/ـه١٤٢١عام يف  ليصل و مليون برميل٢٠٩,٢  منم١٩٧٠/ـه١٣٩٠
 ملكة العربية السعودية مخس مصافتوجد يف املو. )٢( مليون برميل٥٩٧,٥

قبل و .رة، مصفاة ينبع، مصفاة رابغ، مصفاة الرياضوهي مصفاة رأس تنو
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األعمال الدولية لشركة الزيت العربية السعودية  و عن املصايف املشتركةديثاحل
  . الشركةذه عريفتالمن أوال ال بد عليه . )١(رامكو السعوديةأ

  :)٢( الزيت العربية السعودية أرامكو السعوديةشركة/ ثالثا

عندما أرادت اململكة العربية إن هذه الشركة هلا قصة يف تأسيسها 
 املوافق لـ هـ٠٤/٠١/١٣٥٢يف تفاقية امتياز اوقعت ، السعودية البحث عن الغاز

 نذاكآوكال سيل أوف كاليفورنيا ستاندارد أومع شركة  م٠٩/٠٥/١٩٣٣
  .الياحشيفرون و

م أنشئت شركة الزيت العربية األمريكية أرامكوا لتتوىل ١٩٣٣ عام يفو
متلكت اململكة العربية السعودية حصة مشاركة نسبتها اقد  ومتيازأعمال اال

 ،م١٩٧٥/ـه١٣٩٥ عام مكوارالغاز العائدة أل و يف أصول صناعة الزيت%٢٥
 السنة م يف١٩٧٤/ـه١٣٩٤ عام %٦٠ إىل  يف السنة التاليةمث ازدادات النسبة

صدر مرسوم ملكي بتأسيس شركة الزيت ، األخرية من خطة التنمية الثالثة
م يف خطة ١٣/١١/١٩٨٨/ـه٠٤/٠٢/١٤٠٩رامكوا السعودية أالعربية السعودية 
مرافق توزيع املنتجات البترولية يف  وت مصايف التكرير، ودجمالتنمية الرابعة

، طة التنمية اخلامسةم يف السنة الرابعة من خ٠١/٠٦/١٩٩٣/ـه١١/١/١٤١٤
 ظم أعمال اململكة البترولية تقريبا من التنقيبعولة عن مئبذلك أصبحت مسو
  .التسويق والنقل والتكرير واإلنتاجو

بترولوب  ومصفاة لوبريفمن ني يف كل مانتقلت كذلك حصة بتروو
 ،م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ وأزيح الستار رمسيا عن شعار جديد للشركة عام ،املشتركة إليها

متميزة يف جمال  و إبراز هويتها كشركة عاملية متكاملةعلى  هذه الشركةرصحتو
م يف السنة األخرية ١٩٨٩/ـه١٤٠٩ يف التنقيب عام حالفها النجاحقد ، والطاقة

 مث .اكتشفت أول حقل زيت يف منطقة احلوطة، ومن خطة التنمية الرابعة
  .ستكشافاال ونقيباستمرت يف الت، و من احلقول يف العام التايلااكتشفت عدد
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السنة األوىل من خطة يف م ٢٠٠٠/ـه١٤٢٠كذلك قامت بنهاية عام و
،  كيلومتر من شبكات خطوط أنابيب الزيت٢٥,٢٠٠بتشغيل التنمية السابعة 

 مليون برميل ٣٤٢٩٤م ٢٠٠١/ـه١٤٢٠بلغت مبيعاا يف السوق احمللي  عام و
  .ئرات وحدة جمهزة لتعبئة الطا١٨، و حمطة توزيع١٨ها ديلو

شركة :   مصاف تابعة لكل مندد املصايف احمللية املشتركة مخس عبلغو
وهي مشروع  )رفمسا(بيل احملدودة و منوس إك، رامكوا السعوديةأمصفاة 

وبدأت العمل عام . مملوك مناصفة مع شركيت إكسون وموبيلشترك م
  . ألف برميل يوميا٣٦٥بلغت طاقتها اإلنتاجية  وم١٩٨٤/ـه١٤٠٤

  ) :رفسسا(شل / مصفاة أرامكو السعودية شركة  -١

بدأ . تشترك كل من أرامكو السعودية بنسبة متساوية يف ملكية ساسرف
 من  ألف برميل يف اليوم٣٠٥ تقوم بتكريرم ١٩٨٥/ـه١٤٠٥اإلنتاج عام 

 رف بإنتاج املنتجات البترولية املكررةسم شركة ساوتقالزيت العريب اخلفيف، و
، وخاصة  من أجل التصدير إىل األسواق العامليةوياتولقيم معامل الكيما
 ويعمل .ل على ساحل اخلليج العريبيتقع هذه املصفاة يف اجلباألسواق األسيوية و
  .)١(%٨٤ موظفا سعوديا بنسبة ٦١٦يف املصفاة حوايل 

  :شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم لوبريف  -٢

ون سمتلك أك. مشروع مشتركم، ك١٩٦٨/ـه١٣٨٨أسست عام 
 بدأ اإلنتاج عام ،رامكوا السعوديةأالباقي  و%٣٠موبيل حصة تبلغ 

 ١٫٨قرب مصفاة جدة، وبلغ إنتاجها  ١ لوبريف  مبصفاةم١٩٧٨/ـه١٣٩٨
م بدأ العمل يف مصفاة ١٩٩٩/ـه١٤١٩يف عام و. )٢(مليون برميل يف السنة

يون برميل يف  مل٤,٢تبلغ الطاقة اإلنتاجية  بينبع، و٢لوبريف وت التشحيم زي
. وبذلك استطاعت اململكة حتقيق االكتفاء الذايت من زيوت األساس. السنة
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حتوله إىل منتج يعرف  والوقود الصايف وتقوم شركة لوبريف بتكرير الزيتو
 م شركة بيترولوب مع شركات أخرى يف اململكة خبلطهاوتق وبزيوت األساس

زيوت بترومني، تويوتا، (ت  ومن هذه الزيو.)١(حتويلها إىل زيوت احملركاتو
 موظف ٤٠٨ويعمل يف لوبريف . )كاسترول، موبيل، شل، فوكس، كالتكس

  .)٢(%٨٣ونسبة السعوديني فيها 

 :رامكوا السعودية لزيوت التشحيم بيترولوب أشركة  -٣

، إلنتاج وتسويق زيوت بترومني يف م١٩٧٦/ـه١٣٨٨تأسست عام 
 يف مصفاة جدة %٧١كوا السعودية رامأمتلك و. اململكة ومجيع أحناء العامل

  .ليتقع يف جدة، الرياض، اجلب و%٢٩ون موبيل سك، ومتلك شركة إالرياضو

 مليون برميل يف السنة ٦,٥ زيوت احملركات بطاقة إنتاجية ويتم إنتاج
يستهلك ، ونيمورت منتجا حيمل العالمة التجارية زيوت ب١٣٠كما تقوم بتسويق 

 دولة، ويعمل ٣٣تباع منتجاا  يف أكثر من ، وا من منتجا%٢٢السوق احمللي 
 .)٣(%٨٢ موظفا، يشكل السعوديون فيها نسبة ٤٢٦ا 

 رامكوا السعودية ألعمال اخلليجأشركة  -٤

، أنشأا أرامكو السعودية لتقوم م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠تأسست يف عام 
اليت  املنطقة املقسومة مشال غرب اخلليج العريببأعمال شركة الزيت العربية يف 

م، وانتقلت كافة أصول وحقوق والتزامات ٢٠٠٠ فرباير ٢٧انتهى امتيازها يف 
  .)٤(شركة الزيت العربية والقوى العاملة إىل شركة أرامكو ألعمال اخلليج

  : مشاريع دولية هي٥رامكوا السعودية مشتركة يف أوكذلك فإن 
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  :ون ترشركة ب -١

 م،١٩٩٤/هـ١٤١٤ن عام من ملكية برتو% ٤٠أخذت أرامكوا السعودية 
 أسهمها طرحت  من%٢٠ ،نرتوشركة الزيت الوطنية يف الفلبني بوهي 

ألف  ١٨٠م ١٩٩٩/ـه١٤١٩بلغت الطاقة اإلنتاجية عام و.  العاملالكتتاب
  .)١(برميل يف اليوم

  : برايزنتر موتيفا ا-٢

كساكو  وشركة ت%٣٢,٥مشروع مشترك بني ارامكوا السعودية 
تتركز أعماهلا يف ساحل  و%٣٥شركة شل بنسبة  و%٣٢,٥األمريكية بنسبة 

ميتلك املشروع أربع  و.الساحل الشرقي للواليات املتحدة األمريكية واخلليج
 ا مركز٥٠متلك  و،برميل يومياألف  ٨٤٠مصاف تبلغ طاقتها التكريرية 

 حمطة خدمة حتمل مجيعها ١٤٠٠٠تقوم بتسويق منتجاا من خالل  و،للتخزين
  .)٢(شعار شركة شل وكساكوشعار شركة ت

  : ويل كوربريشنأس أشركة  -٣

يننج احملدودة لتصبح أس أويل تغريت شركة سانج بونج أويل ريفا
 من األسهم %٣٥م وامتلكت أرامكوا السعودية ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠كوربريشن عام 

 ١٠٠م ومشلت أصول مرافق التسويق ومصفاة تبلغ طاقتها ١٩٩١/هـ١٤١١عام 
م بلغت ١٩٩٩/هـ١٤١٩ وعام ،م جبمهورية كوريا اجلنوبيةألف برميل يف اليو

 وبذلك متتلك حق ، من إمجايل األسهم%٥٠,٦٥حصة أرامكوا السعودية 
 على أن تزود أرامكوا ، ألف برميل يف اليوم٥٢٥التصويت وبلغت طاقتها اإلنتاجية 

ل وتقوم أس أويل بتشغي.  من متطلباا من الزيت اخلام%٩٠هذا املشروع بنسبة 
 مستودعات رئيسية لتوزيع املنتجات وتصديرها ةشبكة توزيع وتسويق تضم سبع

  .)٣( حمطة١٣٠٠إىل منطقة الباسيفيك ومتد ما يزيد عن 
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  : وأفني أويل  هيالسموتور أويل -٤

م من مصايف ١٩٩٦/ـه١٤١٦ عام %٥٠رامكوا السعودية أامتلكت 
طاقة املصفاة  و،ورنثويل هيالس كأالتموين اليونانية موتر  وشركة التكرير

  .)١( حمطة٥٠٠لديها  وتقع بكورنت غرب  اليونان و برميل يف اليوم١٠٠,٠٠٠

  : شركة خطوط أنابيب البترول العربية سوميد يف مصر -٥

 املعادن و املؤسسة العامة للبترولةرامكو السعودية حصأآلت إىل 
خلام إىل تقوم بنقل الزيت ا وم١٩٩٧ عام %١٥البالغ نسبتها و) بترومني(

تبلغ  من خليج السويس إىل ساحل البحر األبيض املتوسط، واألسواق األوروبية
 وتعد أرامكو السعودية أكرب . مليون برميل يف اليوم٢,٤طاقتها التشغيلية 

مستخدمي خطوط أنابيب سوميد يف مصر، وتشترك يف ملكيتها وإدارا كل 
  .)٢(ظيب، الكويت، قطرمن اململكة العربية السعودية، مصر، إمارة أبو 

  :)*(الغاز الطبيعي واستخدامه/ رابعا

م السنة األوىل من خطة التنمية األوىل بلغ إنتاج ١٩٧٠/ـه١٣٩٠يف عام 
ارتفع عام  و،ليون متر مكعبب ٢٠,٦الغاز الطبيعي املصاحب إلنتاج النفط 

 ليون متر مكعب مث اخنفض يف السنوات التالية ب٥٠,٦م إىل ١٩٧٩/ـه١٣٩٩
 إلنتاجلم نتيجة طبيعية ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ليون متر مكعب  عام  ب٣٢غ بلو

م  السنة ١٩٩٤/ـه١٤١٤ مث ارتفع تدرجييا إىل أن بلغ عام ، الزيتاملتدين
يف عام  وليون متر مكعب،ب ٥٤,٣سة التنمية اخلاماألخرية من خطة 

 ٤٨,٧م  السنة األخرية من خطة التنمية السادسة اخنفض  إىل ١٩٩٩/هـ١٤١٩
 ٥٣,٥بلغ  ونتاج الغازإم ارتفع ٢٠٠٠/ـه١٤٢٠يف عام  و،ون متر مكعبليب
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كذلك  وتكمن أمهيته بكونه مصدرا لتوليد الطاقة الكهربائية و.ليون متر مكعبب
  .)١(، ولتحلية املياه كلقيم للصناعات الكيماوية الصناعيةهاستخدامات

  :)٢(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

  

  

  

ة، وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، اململكة العربية السعودي: املصدر 

  .١٥٥م، ص٢٠٠٢- ١٩٧٠/هـ١٤٢٢-١٣٩٠، عام ٢٠اإلصدار 

م كان املعاد ١٩٧٠/هـ١٣٩٠ونالحظ من الشكل السابق أنه يف عام 
 بليون متر مكعب ١٤,٨ علتواملش بليون متر مكعب ٢,٣املستخدم  و٣,٥ حقنه

  : وبالذات خالل األعوام التالية واستمر الغاز املستخدم يف االزدياد،

م، ١٩٩٤/هـ١٤١٤م، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤من عام 
: التايل كازدادت نسبة الغاز املستخدم م ٢٠٠٠هـ١٤٢٠م، ١٩٩٩/هـ١٤١٩

صلت نسبة الغاز املستخدم يف عام وو) ٤٩٫٨، ٤٦٫٢، ٣٧٫٧، ٣٦٫٧، ٢٣٫٣(
 استطاعت ة السعودية العربيذا فإن اململكة، و%٩٣٫٢ إىل م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠

 ه يف علما بأن، منهدستفا يالويف السابق الذي كان حيرق أن تستفيد من الغاز 
 بسبب إعادة حقن %٦٩,٤ اخنفضت النسبة إىل م١٩٩٤/ـه١٤١٤عام 
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 بليون متر ٦,٤قد بلغ الغاز املراد حقنه و. حراق جزء منه وإالكميات املتبقية
 . بليون متر مكعب٣٧,٧ملستخدم ا و بليون متر مكعب١٠,٢ل شتعامل ومكعب

 بليون متر مكعب ٣,١م، بلغ الغاز املعاد حقنه ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ويف عام 
  . بليون متر مكعب٤٩,٨ بليون، واملستخدم ٠,٦واملشتعل 

  :)١(بترويل القطاعالنشاط معوقات / خامسا

لذلك  وقتصاد السعوديإن القطاع النفطي هو مصدر الثروة يف اال - ١
لذلك البد من ميع القطاعات تعتمد عليه وله الفضل يف تنميتها، والتنمية جلفإن 

  .عدم اإلفراط يف استغالهلا ودراسة استغالل هذه  الثروة

إمنا البد من  وعتماد على املشاريع القائمة على اهليدروكربونيةعدم اال - ٢
  .تنويع املشاريع

م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ القرار الذي اختذته وكالة الطاقة الدولية عام - ٣
بتجميد استخدام الزيت يف حمطات الكهرباء اجلديدة، وبتخفيض معدالت 
استخدام الزيت يف احملطات القائمة، وبذلك حظرت إنشاء حمطة جديدة تعمل 
حبرق الزيت وقد أدى إىل اخنفاض استهالك الزيت يف توليد الكهرباء حبوايل 

 عام  إىل١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ماليني طن من الزيت املكافئ من عام ١١٠
 من االستهالك العاملي خالل األعوام %٤٣م أي مبا يوازي حنو ١٩٩٨/هـ١٤١٨
 املاضية، ورفضت استهالك الزيت ملصلحة الفحم والغاز والطاقة النووية ٢٥

  .لبيئة مقارنة بالفحمل هثيبغض النظر عن سعر الزيت وقلة تلو

 ٢٥بلغ  الضرائب غري املباشرة املفروضة على استهالك الزيت واليت ت- ٤
دوالر للربميل ارتفعت الضرائب غري املباشرة املفروضة على املنتجات البترولية 

  :كما يلي لتصبح م ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٨٠خالل الفترة من 

                                                 
، كلمة صاحب السمو امللكي فيصل بن نيةوزارة البترول والثروة املعد: شبكة العنكبوتيةال )١(

أضواء على صناعة الطاقة يف اململكة العربية السعودية، املعهد امللكي للشئون الدولية، : تركي
يوم السبت .  www.mopm.a-sp-ftlondon١٢٠٢٠٠pdfم،١٢/٠٢/٢٠٠٠بريطانيا، لندن، 

  .٨-٦، ص٢١، الساعة ٢٨/٠٨/٢٠٠٤
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  .%١٨٦ دوالر بزيادة قدرها ٦٠ إىل ٢١دول االحتاد األورويب ارتفعت من  -

 ١١ن  والتنمية ارتفعت الضرائب م  االقتصادي دول منظمة التعاون -
  .%٢١٨ دوالرا بزيادة قدرها ٣٥دوالرا إىل 

باإلضافة إىل أجرة الشحن والتأمني مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار لتصل  -
 دوالرا ٨٢ دوالرا للربميل يف االحتاد األورويب، وإىل أكثر من ١٠٤إىل 

  .م٢٠٠٠للربميل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 
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 القطاع الصناعي : المطلب الثاني

حرصت حكومة اململكة العربية السعودية من بداية عهدها على األخذ 
تنويع مصادر الدخل، وذلك بتنويع القاعدة وبإستراتيجية التنمية الشاملة، 

اإلنتاجية السلعية واخلدمية، وزيادة قدرة القطاع اخلاص على املشاركة بشكل 
الكفاءة والترشيد يف ختصيص املوارد ورفع معدالت ،فعال يف التحديث والتطوير

 أثر جيد على تطور االقتصاد  منوتوزيعها ، وإدخال التكنولوجيا، وذلك ملا له
السعودي وتكوين رأس املال الثابت، وزيادة الصادرات، والتقليل من الواردات 
بإنتاج السلع وإحالهلا حمل السلع املستوردة، وارتفاع ميزان املدفوعات وميزان 

رة اخلارجية، والتقليل من العمالة املستوردة بإحالل العمالة السعودية التجا
مكاا، وكذلك خلق فرص عمل وظيفية وتقليل البطالة، واالشتراك مع الدولة 

  .)١(والقطاعات احلكومية يف التنمية

املشاركة اإلجيابية يف التنمية باالرتفاع يف وتتضح فعالية القطاع اخلاص 
نع العاملة يف اململكة، ففي السنة الثانية من خطة التنمية السابعة الكبري لعدد املصا

 ٢٤٠,١ مصنعا، برأس مال قيمته ٣٤١٨م بلغ عددها ٢٠٠١/هـ١٤٢١يف عام 
 ،%٥١,١بليون ريال، وبلغ نصيب القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل ما نسبته 

م حيث ١٩٧٠/هـ١٣٩١-١٣٩٠ مقارنة بالسنة األوىل من خطة التنمية األوىل عام
 بليون ريال، وبلغ نصيب القطاع ٢,٨ مصنعا برأس مال ١٩٩ملصانع اكان عدد 

 نياد اثن، وذلك على امتد%٣٣,١اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل ما نسبته 
  .)٢( عامانيثالثو

 مصنعا منتجا تعمل مبوجب نظام استثمار رأس ٤٨٦يوجد يف اململكة 
 مليار ريال، ويقدر عدد موظفيها ١٣٤ايل متويلها حوايل املال األجنيب، ويبلغ إمج

 من إمجايل عدد %١٣,٨ عامل، ومتثل نسبة هذه املصانع ٧٣٠٠٠ا يزيد عن مب
  :املصانع القائمة باململكة، وتوزع هذه املصانع حسب أنشطتها وهي

                                                 
  .١٢٣، ص مرجع سابق،١٩ اإلصدار ،...منجزات : زارة التخطيط اململكة العربية السعودية، و )١(
  .١٢٣، ص مرجع سابق،٢٠ اإلصدار ،...منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  )٢(
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 مصنعا، ١٣٣الصناعات الكيماوية والبالستيكية واملنتجات البالستيكية 
 من إمجايل متويل هذه املصانع، تلتها صناعة املنتجات %٨٥,٢متويلها وبلغت نسبة 

 تليها ،%٥,٢ مليون ريال ما نسبته ١٨٣نات واملعدات ياملعدنية املصنعة واملاك
، مث صناعة %٤,٩ مصنعا بنسبة ٥٩صناعة مواد البناء والصيين واخلزف والزجاج 

وصناعة الورق والطباعة ، %٢,٣ مصنعا بنسبة ٤٠املواد الغذائية واملشروبات 
، وتركزت املصانع مبوجب نظام االستثمار األجنيب %١,٢ مصنعا بنسبة ٢١والنشر 

  .%٩٨,٩، وإمجايل التمويل ما نسبته %٨٩,٧يف هذه الصناعات، وبلغت نسبتها 

م وهي ٢٠٠١/هـ١٤٢١ الثمانية خالل عام تمسنبلغ إنتاج شركات اإل
 %٥١,٢ مليون طن، أي بزيادة نسبتها ٢١عة السنة الثانية من خطة التنمية الساب

عن العام السابق، وسوقت شركات األمسنت معظم إنتاجها والذي بلغ حوايل 
 مليون طن ٢,٧السعودية، وصدرت حوايل  داخل اململكة العربية  مليون طن١٨
  .)١(%١٢,٩نسبة بأي 

  :)*(البنية الصناعية األساسية/ أوال
ية شاملة لتحقيق معدال النمو الصناعي، تتبىن خطط التنمية الصناعية رؤ

وترتكز على االهتمام بإنشاء املدن وامعات الصناعية املتكاملة، مع مراعاة 
التنوع الصناعي واتساع رقعة التنمية الصناعية جغرافيا وارتباطها الوثيق مبصادر 

ورة،  صناعية متطناطق وقد قامت وزارة الصناعة والكهرباء بإنشاء مثاين م.الثروة
 مت جتهيزها باملرافق الرئيسية واخلدمات العامة إلقامة املصانع، وبلغت تكلفتها

 ١٩٤٧ مليون متر مربع، وتكلفتها بلغت ٤٢ بليون ريال ومساحتها ٢ حوايل
  .)٢(مليون ريال

وكذلك أنشئت مدينتان صناعيتان يف كل من اجلبيل وينبع خالل 
ر، وتشجيع إقامة املصانع وتنويع العقدين األخريين، ودف لتشجيع االستثما

                                                 
  .٢٧٤، مرجع سابق، ص٣٨، اإلصدار اململكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العريب السعودي )١(
  .)٥( ق رقمحل اململزيد من التفاصيل انظر )*(
  .٢٧٦نفس املرجع، ص )٢(
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 وتنفيذ إستراتيجية متكاملة الستغالل املوارد وتعظيم القيمة  الصناعيةالقاعدة
وهذه املدن جاهزة الستيعاب املزيد من . ، وتعظيم العائد احملقق)١(املضافة

ينة اجلبيل على الساحل دالصناعات األساسية واملساندة والثانوية، وتقع م
، مت تزويدها بكافة اهلياكل الضرورية ٢ كم١٠٣٠ساحة قدرها  على مالشرقي،

 االتصاالت واملياه  لقيام التصنيع من مستودعات، شبكاتوالتجهيزات األساسية
كهرباء والطرق، باإلضافة إىل املدارس واملستشفيات واحلدائق واملساحات الو

 من اخل، وأصبحت جاهزة الستيعاب املزيد... اخلضراء ومالعب األطفال 
على الساحل تقع  وينبع .)٢(م٢٠٠١/هـ١٤٢٢-١٤٢١الصناعات بنهاية عام 

- ١٤٢١، واكتملت خطط إنشائها بنهاية عام ٢كم ٨٠ على مساحة الغريب،

 وميكن رصد ثالث ركائز للتنمية الصناعية وتعترب أساس ،)٣(م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
  :النهضة الصناعية يف اململكة العربية السعودية 

  ).سابك(ودية للصناعات األساسية الشركة السع -١

 ).معادن(شركة التعدين العربية السعودية  -٢

 ).أرامكو(شركة الزيت العربية السعودية  -٣

وهذه الشركات قابضة يتبعها العديد من األنشطة والصناعات واملصانع 
اليت تترجم النواحي التطبيقية اإلمجالية والتفصيلية لقطاع الصناعة والتعدين يف 

كل  الظروف املالئمة الزدهاره وتطويره وحتديثه، وسنذكر ئملكة، ويامل
  :)٤(شركة من هذه الشركات ألمهيتها

                                                 
  .١٣٤، ص مرجع سابق،١٩ اإلصدار ،...منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  )١(
-١٨٣، ص مرجع سابق،٢٠اإلصدار  ،...منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  )٢(

١٨٤.  
  .١٨٣نفس املرجع، ص )٣(
، مرجع ١٩، اإلصدار ...منجزات : ملكة العربية السعودية، وزارة التخطيط مل ا/١:  نظر ا )٤(

  .١٨٧ ،١٨٥، ١٨١-١٨٠سابق، ص
، مرجع ٢٠، اإلصدار ...منجزات : ململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط ا/ ٢            

  .١٣٥-١٣٤ ،١٢٤سابق، ص
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  ):سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية  -١

  باليني ريال، وأصبح١٠م برأس مال قدره ١٩٨٧/هـ١٣٩٦تأسست يف عام 
التنمية السابعة م مع خطة ٢٠٠١/هـ١٤٢١  بليون ريال يف عام١٥رأس ماهلا 

 من رأس املال أما الباقي فهو عبارة %٧٠السنة الثانية، ومتتلك حكومة اململكة 
  .عن أسهم ميتلكها مواطنون سعوديون باإلضافة إىل مواطين دول اخلليج العريب

ويعترب برنامج التصنيع املوسع الذي تقوم به سابك معلما مهما من معامل 
العربية السعودية، وخاصة يف جمال الصناعات التنمية الصناعية يف اململكة 

 اإليثلني وامليثانول، واملكملة واملساندة وتأيت ما بني  صناعةاألساسية، مثل
، وذلك باستغالل املوارد احمللية )١(الصناعات البتروكيماوية الثانوية والنهائية

  .اهليدروكربونية واملعدنية، وخباصة الغاز الطبيعي

م السنة األوىل من خطة التنمية ٢٠٠١/هـ١٤٢٢-١٤٢١وبنهاية عام 
 شركة صناعية عاملية املستوى يف املدينتني الصناعيتني ١٦السابعة شغلت سابك 

يف اجلبيل وينبع، ومت تأسيس معظم هذه الشركات يف مشروعات مشتركة مبعىن 
شل، (استثمار مشترك مع الشركات الدولية، وعلى سبيل املثال ال احلصر شركة 

  ). موبيل، متسوبيشي للكيماوياتأكسون،

 مليون طن متري، وبلغ ٣٤,٤وبلغ اإلنتاج الفعلي من منتجات سابك 
م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ عامل بنهاية عام ١٤٣٦٤إمجايل العاملني يف سابك وشركاا 

  .%٧٦,٩يف السنة الثانية من خطة التنمية السابعة، ويشكل السعوديون ما نسبته 

م، وهي السنة األخرية من خطة ١٩٩٩/هـ١٤١٩عام كمثال وإذا أخذنا 
م، ومها ٢٠٠١/هـ١٤٢١م، وعام ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠التنمية السادسة، وكذلك عام 

  :السنتان األوليتان من خطة التنمية السابعة جند ما يلي 

                                                 
األجنيب يف اال الصناعي آفاق وحدود استثمار رأس املال : سليم كامل درويش . د )١(

  .٦٩ص، هـ١٤٠٧السعودي عام 
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بلغت كمية املبيعات من منتجات سابك حسب األعوام السابقة على 
  :التوايل 

 مليون طن ١٨,٦٠ليون ريال،  ب١٧,٢٢ مليون طن متري قيمتها ١٩,٩٨
 مليون طن متري وبلغت قيمتها ٢٢,٩ بليون ريال، ٢٠,٩٥متري وبلغت قيمتها 

  . بليون ريال٢٤,١٤

 مليون طن متري قيمتها ٦,٤٠: بلغ حجم املبيعات يف السوق احمللي 
 مليون ٥,٢٩ بليون ريال، ٥,١٨ مليون طن متري قيمتها ٤,٤١ بليون ريال، ٦,١٢

 . بليون ريال٦,٠٧ قيمتها طن متري بلغت

 مليون طن متري قيمتها ١٣,٥٨بلغت قيمة صادرات سابك غري النفطية 
 بليون ريال، ١٥,٧٧ مليون طن متري بلغت قيمتها ١٤,١٩ بليون ريال، ١١,١٠
 . بليون ريال١٨,٠٨ مليون طن متري بلغت قيمتها ١٧,٥٩

يات الوسطية، الكيمياويات األساسية، األمسدة، الكيماو:  سابك منتجات
  .املعادن، البوليموات

  :ويبني اجلدول التايل صادرات شركة سابك حسب املناطق 

  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢-١٤٢١صادرات سابك حسب املناطق لعام : )٩(جدول رقم 
  قيمة الصادرات

 )مليون ريال(
  كمية الصادرات

  ) طن ١٠٠(
 املنطقة

 الشرق األقصى ٣٧٦٠ ٣٢٠٦
 جنوب شرق آسيا ٥٩٧٧ ٥٧٣٩
 أوروبا الغربية ٢٤٦١ ٢٨٥٣
 أمريكا الشمالية ٢٠٧٤ ١٧٧٤
 أمريكا اجلنوبية ١٦ ٥١٢
 الشرق األوسط ١٣٠٠ ١٧٠٣
 أفريقيا ٨٥٢ ١١٩٤
 مناطق أخرى ١١٤٥ ١٠٩٥

  .١٨٧، ص٢٠اإلصدار  ،منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام: املصدر اململكة العربية السعودية وزارة التخطيط 
  

ن  يف السنة الثانية مم٢٠٠١/هـ١٤٢٢نه يف عام أدول ويتضح من هذا اجل
صادرات بلغت أعالها ملنطقة جنوب شرق آسيا أن ال ،ةخطة التنمية السابع
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 مث تليها منطقة الشرق األقصى  مليون ريال٥٧٩٣  ألف طن بقيمة٥٩٧٧ وبلغت
 ١٦وأقل صادرات بلغت  .لمليون ريا )٣٢٠٦( ألف طن بقيمة ٣٧٦٠ وبلغت

  .ن ريال ألمريكا اجلنوبيةمليو ٥١٢ة لف طن بقيمأ

 توجد لسابك حوايل إحدى عشر شركة: شركات سابك 
  )مساد(شركة اجلبيل لألمسدة    )حديد(الشركة السعودية للحديد والصلب 

  )سافكو(شركة األمسدة السعودية     )كيميا(شركة اجلبيل للبتروكيماويات 
  )ابن حيان(وطنية للبالستيك الشركة ال    )ابن سينا(الشركة الوطنية للميثانول 

  )الرازي(الشركة السعودية للميثانول     )شرق(الشركة الشرقية للبتروكيماويات 
  )غازا(الشركة الوطنية للغازات الصناعية   )ابن بيطار(الشركة السعودية لألمسدة الكيماوية 

  )ابن رشد(اعية الشركة العربية لأللياف الصن  )املتحدة(شركة اجلبيل املتحدة للبتروكيماويات 
  )صدف(الشركة السعودية للبتروكيماويات   )ينبت(شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات 

  ).طيف(شركة ابن حيان البالستيكية   )بتروكيميا(الشركة العربية للبتروكيماويات 
  )ابن زهد(الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات 

  
   . النفطيعكرها يف القطا مت ذ)اأرامكو(زيت العربية شركة ال -٢
  :)١()املعادن( العربية السعودية شركة التعدين -٣

 أنشئت مبوجب املرسوم ،شركة مسامهة سعودية مملوكة بالكامل للدولة
 يف السنة الثانية من م،١٩٩٧/هـ١٤/١١/١٤١٧بتاريخ ) ١٧/م(امللكي الكرمي رقم 

وتتوىل ممارسة خمتلف  مليون ريال، ٤٠٠٠أس مال قدره خطة التنمية السادسة بر
  . وتنميتها وتطويرهادينالتع  ومجيع مراحل صناعة التعدينالنشاط

  :)٢(أهم أنشطة الشركةومن 
 يف اململكة  إلنتاج الذهبمنجموأكرب أول  وهو  :منجم الذهب -أ

، ويقع )٣(ويتكون الذهب فيه على شكل عروق كوارتز ،العربية السعودية

                                                 
  .٢٠٢-٢٠١ص مرجع سابق، ، ١٩اإلصدار  ، ...وزارة التخطيطاململكة العربية السعودية،  )١(
 ندوة ،مستقبل التعدين يف اململكة ودورة التنويع االقتصادي: عبد اهللا بن عيسى دباغ . د )٢(

  .٥ص ، هـ١٤٢٣هـ، الرياض ١٤٤٠حىت عام الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي 
.  www.mopm.ihsaiyette/mond-a.htmlوزارة البترول والثروة املعدنية،: شبكة العنكبوتية ال )٣(

  .٢١، الساعة ٢٨/٠٨/٢٠٠٤يوم السبت 
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 ١٢٩

 ٣٥٠ال شرق مدينة جدة، ويعمل باملنجم  كم مش٣٨٠مبنتصف الدرع العريب 
.  واستغالهلادف إىل استخراج املعادن النفيسة، و لشركة معادنعامال، ومملوك

م يف السنة األوىل من خطة التنمية الرابعة ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ وبدأ إنتاج املنجم عام
 م يف السنة األوىل من خطة التنمية السابعة٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ وبلغ اإلنتاج عام

طن من مركزات  ٨٧٣، أوقية من الفضة ٣٠١,٨٩ ،أوقية من الذهب ٦٩,٥١٤
 .)١(أوقية من مركزات  الزنك ٣٠٤٠، النحاس

م السنة الثانية من خطة التنمية ٢٠٠١/هـ١٤٢١ نتاج يف عاموبلغ اإل
 طن من ٨٣٩، أوقية من الفضة ٢٣٦٢٨٩، أوقية من الذهب ٦٩٠٦٥السابعة 

  .)٢(ت الزنكطن من مركزا ١٩١١، مركزات النحاس
  :) منجم الصخيربات(الشركة السعودية للمعادن النفيسة  -ب

 وتأسست الشركة ل لشركة معادن،ومملوك بالكاميقع يف القصيم 
خرية من خطة يف السنة األ. م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ السعودية للمعادن النفيسة عام

ة التنمية م يف السنة الثانية من خط١٩٩١/هـ١٤١١  اإلنتاج عامأالتنمية الرابعة بد
  .)٣(اخلامسة

 عام السنة الثانيةوم ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ عام  للسنة األوىلوبلغ اإلنتاج
 أوقية من ٤٧٢٩٩ من خطة التنمية السابعة على التوايل م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 .)٤(أوقية من الذهب ٤٧٨٣٧ىل إ ووصل الذهب،

ويتم استخراج اخلام منه بطريقة املنجم املفتوح، وتتم معاجلته من خالل 
 ٣رشيح األكوام، ويكفي احتياط اخلام استمرار اإلنتاج مبعدالته احلالية مدة ت

وتشري نتائج االستكشاف بوجود احتياط من خام الذهب يقدر . سنوات قادمة

                                                 
  .٢٠١ص مرجع سابق،  ،٢٠اإلصدار  ، ...وزارة التخطيطاململكة العربية السعودية،  )١(
  .١٥٦-١٥٥ص مرجع سابق، ، ١٩اإلصدار  ، ...وزارة التخطيط السعودية، اململكة العربية )٢(
  .١٥٦ص  نفس املرجع، )٣(
  .٢٠٢ص مرجع سابق،  ،٢٠اإلصدار  ، ...وزارة التخطيطاململكة العربية السعودية،  )٤(
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 ١٣٠

 مليون طن، بتركيز واحد غرام للطن على األقل يف منطقة جماورة تبعد ٣٠بـ 
  .)١( كم٦٠حوايل 
  :منجم احلجار  -ج

نتاج عام اإل بدأ ومملوك بالكامل لشركة معادن، و،عسرييقع يف منطقة 
نتج أيف نفس السنة  وم السنة الثانية من خطة التنمية السابعة٢٠٠١/هـ١٤٢١
  .)٢(من الفضة ٧٠٦٦٩، وأوقية من الذهب ٢٢٢٧٣
حصلت على امتياز تقوم الشركة بتطوير منجمي احلجار، األمار وس
 وحصلت على رخصة ة مبنطقة حائل،ت يف حمافظة الغزالغنيزان إلنتاج املطضرغ

 ،لمظو  الضوحيي،ران وشيبانمس  من وادي بيدة،الكتشاف الذهب يف كل
رحان سكشاف طاقات الفوسفات بوادي الستوحصلت كذلك على رخص ا

يف جبل  )لزيةغري الف(املعادن الصناعية وحلنيقة  وخام الزنك يف اوطريف،
وخام ) ت وجبل الرخامبضرغط وجبل أ(ايت يف زيوخام املغن، )سودة(

  .)٣()جبل كرش(الكيانيت يف 
  :عدد املصانع / ثانيا

 ٣٤١٨م إىل ١٩٧٠/هـ١٣٩١-٩٠ يف عام ١٩٩ارتفع عدد املصانع من 
 بليون ريال إىل ٢,٨وارتفع رأس املال من  م،٢٠٠١/هـ١٤٢٢-٢١مصنعا يف عام 

ت مصنعني ، وهذا يعين أن اململكة العربية السعودية أجنز)٤( بليون ريال٢٤٠,١
 بليون ريال يف السنة، وهذا يعين أن ٧,٧يف كل أسبوع، وكان معدل رأس املال 

  . عاما٣٢ ضعفا خالل ٨٦رأس املال الصناعي قد تضاعف بنحو 

                                                 
 .www.mopm.ihsaiyette/pmetals-a.htmlوزارة البترول والثروة املعدنية،: شبكة العنكبوتية ال )١(

  .٢١، الساعة ٢٨/٠٨/٢٠٠٤يوم السبت 
  .٢٠٢ص  نفس املرجع، )٢(
  .٢٠١ص  نفس املرجع، )٣(
  .١٦٦ص مرجع سابق،  ،٢٠اإلصدار  ، ...وزارة التخطيطاململكة العربية السعودية،  )٤(
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 ٢٩٤٣ومن جهة أخرى بلغ عدد املصانع اململوكة بالكامل للمواطنني 
تثمرة فيها وبلغت قيمة رؤوس األموال املس.  من اموع الكلي%٨٦مصنعا متثل 

بينما .  من مجلة االستثمارات يف مجيع املصانع%٤٥ بليون ريال، متثل ١٠٧,٦حنو 
وبلغت .  من جمموع املصانع%١٤ مصنعا متثل ٤٧٥بلغ عدد املصانع املشتركة 

 من مجلة %٥٥ بليون ريال متثل ١٣٢,٥قيمة رؤوس األموال املستثمرة فيها بنحو 
  .)١(االستثمارات يف مجيع املصانع

  .والشكل التايل يبني تطور عدد املصانع يف اململكة العربية السعودية
  
  

  :)٣(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، اإلصدار : املصدر 
  .١٥٥م، ص٢٠٠٢-١٩٧٠/هـ١٤٢٢-١٣٩٠، عام ٢٠
  
  

  :الصادرات / ثالثا 
ململكة العربية السعودية بتنمية الصادرات، ويوضح اهتمت حكومة ا

  :اجلدول التايل صادرات اململكة حسب النشاط االقتصادي 
  

                                                 
  .١٦٧ص مرجع سابق،  ،٢٠اإلصدار  ، ...وزارة التخطيطاململكة العربية السعودية،  )١(
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  ٢٠٠٠-١٩٩٦صادرات اململكة الصناعية حسب النشاط الصناعي : )١٠(جدول رقم 
  )القيمة باملليون ريال(

  
اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط، مصلحة اإلحصاء العامة، الكتاب اإلحصائي : املصدر  

  .هـ١٤٢١-١٤٢٠، عام ٣٦السنوي، العدد 

اململكة العربية السعودية الصناعية إن اجلدول السابق يوضح صادرات 
الصناعات  نأ م، حيث نالحظ٢٠٠٠- ١٩٩٦حسب النشاط الصناعي للسنوات 

 يف عام  مليون ريال١٤٧٧٠الكيماوية واملنتجات البالستيكية بلغت قيمة صادراا 
 وكانت يف املرتبة  أنم السنة الثانية من خطة التنمية السادسة١٩٩٦/هـ١٤١٦

صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملاكينات كانت ل الثانية األوىل، واملرتبة
 مليون ريال، واملرتبة الثالثة الصناعات ٢١٢٤بلغت الصادرات قيمة واملعدات 

 مليون ريال واملرتبة الرابعة ١٤٣١ صادراا قيمةبلغت حيث املعدنية األساسية 
  .مليون ريال ١٠٣٧صناعة املواد الغذائية واملشروبات بلغت قيمة صادراا 

بلغت  واألثاث وةاملنتجات اخلشبيوويف املرتبة األخرية صناعة اخلشب 
  . مليون ريال٢١٣٥٦جمموع الصادرات بلغت و ل مليون ريا٤٧ صادراا ةقيم

  فقد ظلتم السنة الثالثة يف خطة التنمية السادسة١٩٩٧/ـه١٤١٧أما عام 
 يف ل املرتبة األوىل، وأخذت حتتاملنتجات البالستكية والصناعات الكيماوية

 
2000 

 
1999 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 السنوات
 النشاط الصناعي

  رقم
 الصنف

 ٣١ صناعة املواد الغذائية و املشروبات 1037 13٢٥ 137٦ 13٢٤ 14١٥

 ٣٢ صناعة منسوجات ومالبس اجلاهزة واجللود 58٢ 6٤٧ 567 49٦ 5١٧

 ٣٣ صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية واألثاث 47 6٣ 6٤ 6٥ 5٠

 ٣٤ صناعة الورق والطباعة و النشر 5٤٧ 66٥ 55٣ 58٢ 56٣

 ٣٥ الصناعات الكيماوية واملنتجات البالستيكية 1477٠ 1679٣ 14١٦١ 12667 159٨٥

 ٣٦ صناعة مواد البناء والصيين واخلزف والزجاج 7٥١ 9١٢ 8٤١ 7٦٦ 9٣٢

 ٣٧ الصناعات املعدنية األساسية 14٣١ 2٠٠٣ 15١٩ 1255 1388

 ٣٨ صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملاكينات واملعدات 2١٢٤ 22٠٧ 19٥١ 1667 16٥٩

 ٣٩ صناعات متنوعة أخرى 67 79 9٢ 10١ 3

  إمجايل قيمة الصادرات التحويلية 2١٣٥٦ 2469٤ 2١١٢٤ 189٢٣ 2257٢
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 صناعة هات وتل، مليون ريال١٦٧٩٣زيادة قيمة صادراا حيث بلغت  واالرتفاع
 برغم اخنفاض صادراا لكنها املنتجات املعدنية املصنعة واملاكينات واملعدات،

ها ت وتلل، مليون ريا٢٢٠٧ ابلغت قيمة صادراواستمرت يف املرتبة الثانية 
ض صادراا حيث بلغت اية يف املرتبة الثالثة بالرغم من اخنفالصناعات األساس

املشروبات حيث  ويف املرتبة الرابعة صناعة املواد الغذائيةل، و مليون ريا٢٠٠٣
 استمرت صناعة اخلشبو ، مليون ريال١٣٢٥ارتفعت صادراا وبلغت 

 ٦٣وبلغت  ا،املنتجات اخلشبية واألثاث يف املرتبة األخرية رغم ارتفاع صادراو
  . مليون ريال٢٤٦٩٤بلغ  وصادرات ارتفعال وإمجايل لمليون ريا

 /هـ١٤٢٠م، وعام ١٩٩٩/هـ١٤١٩ وعام م،١٩٩٨/هـ١٤١٨عام ويف 

 من خطة وىلالسنة األ وة من خطة التنمية السادسةمساخلاو للسنة الرابعة م٢٠٠٠
 يف املرتبة ةاملنتجات البالستيكي والكيماويةتنمية السابعة، استمرت الصناعات ال
  ما كانت عليه مل تبلغ صادراا رغم اخنفاض صادراا وارتفاعها ولكنوىل،األ
، ١٢٦٦٧، ١٤١٦١(بلغت صادراا علي التوايل م، و١٩٩٧/هـ١٤١٧ عام

املاكينات  و واستمرت صناعة املنتجات املعدنية املصنعةلمليون ريا) ١٥٩٨٥
م، ١٩٩٦/هـ١٤١٦ عام عنادراا  رغم اخنفاض ص،املرتبة الثانيةيف واملعدات 

، ١٦٦٧، ١٩٥١(ام السابقة علي التوايل عوألابلغت قيمة صادراا حسب و
  .مليون ريال) ١٦٥٩

استمرت الصناعات املعدنية األساسية يف املرتبة الثالثة حىت عام 
 مليون ريال، ويف ١٥١٩م، رغم اخنفاض صادراا، وبلغت ١٩٩٨/هـ١٤١٨

 الترتيب الرابع، ونافستها صناعة املواد الغذائية العامني التاليني أخذت
، ١٣٧٦واملشروبات، واحتلت الترتيب الثالث، وبلغت صادراا على التوايل 

  . مليون ريال١٤١٥، ١٣٢٤
خرية ىف ثاث يف املرتبة األت صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية واألظلو

يون ريال، وارتفع  مل)٥٠، ٦٥، ٦٤( وبلغت صادراا على التوايل الصادرات،
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مليون ) ٢٢٥٧٢، ١٨٩٢٣، ٢١١٢٤(إمجايل الصادرات خالل الثالث أعوام، وبلغ 
ريال، ولكن مع األسف مل تصل قيمة إمجايل الصادرات يف أحد تلك األعوام 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الثالثة إمجايل صادرات عام 

  :معوقات الصناعة / رابعا 
الشركات  و املستثمرين توفر بعض مواد اخلام األساسية حرمعدم - ١

  .تعتمد على هذه املوادالصناعية من إنشاء مصانع 
  .صغر حجم السوق  - ٢
 التراكمية والتنسيق بني املستثمرين املعلوماتغياب ونقص  - ٣

  .)١( املعنية يف املنطقةوالشركات
  .)٢( التعرف على الفرص الصناعيةة صعوب- ٤
ها عة اليت تضحفااد التقنية من اخلارج للشروط ري استصعوبة - ٥

  .على هذه التقنيةالشركات عند احلصول 
  .)٣(ة اململكة العربية السعوديةئ بعض أساليب التقنية لبيمالئمة عدم - ٦
  .وشبه املاهرة نقص شديد يف العمالة املاهرة - ٧
ساحة متزويد  وحتديد البنية األساسية و املدن الصناعيةتطويرمتابعة  - ٨

  . العصر وتطور الصناعاتطورهذه املدن مبا يواكب ت
  .إجياد مراكز للبحث والتطوير عالية املستوى كاملوجودة يف أوروبا - ٩
 حلقة اتصال مفقودة بني مراكز البحث والتطوير واجلامعات من هناك -١٠

  .طرف، ومن طرف آخر بني املصانع والقطاعات االقتصادية األخرى

                                                 
، توكيماويافرص االستثمار الصناعي يف البتر: حممود أبو شباك . جار اهللا، دعدنان حممد . د )١(

، مجادى األوىل ٢٢٢معهد البحوث، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، الظهران، العدد 
  .٢٣ص  هـ،١٤١٢

التحديات اليت تواجه االستثمار يف الصناعات البتروكيماوية : عدنان حممد جار اهللا . د )٢(
، قطر ، منظمة اخلليج لالستثمارات الصناعية، ة والنهائية بدول جملس التعاون اخلليجيالوسطي

  .٤ ، ص٤١٩٩الدوحة، قطر 
  .١٦ص  نفس املرجع، )٣(



 الفصل الرابع

 ١٣٥

 القطاع الزراعي : ثالثالمطلب ال

لة مسامهة فعالة يف دعم القطاع الزراعي، وذلك بتنويع مصادر سامهت الدو
الدخل الوطين، وحتقيق إستراتيجية األمن الغذائي، وقد قامت وزارة الزراعة واملياه 
بوضع السياسات ورسم اخلطط وإجراء البحوث الزراعية وكذلك التنقيب عن 

 وإرشاد يةاحليوانثروة تنمية الزروعة وها ووقاية املساحات املثمصادر املياه وحتدي
  . على اخلوض يف االستثمار يف هذا القطاعهموتوجيه املزارعني وتشجيع

  :وكانت أهم أهداف وزارة الزراعة واملياه 

زراعة وتربية وختزين وتسويق احملاصيل واملواشي والدواجن واألمساك  -
  .وحماصيل الغابات

 .استصالح األراضي البور -

  .)١(فر اآلباراملساعدة يف توفري املياه وح -

ودف السياسة الزراعية يف اململكة إىل تنمية القطاع الزراعي بتنمية 
 وإجياد توازن بني التنمية ،اإلنتاج وزيادة فرص العمل وتنمية الفرد ثقافيا وصحيا

 إن قطاع الزراعة ال يفي إال بأقل .يف املناطق الريفية والتنمية يف املناطق احلضرية
ت الغذائية للسكان مما ميثل عبئا على ميزان املدفوعات اج من االحتيا%٥٠من 

 ألف هكتار، وتبلغ مساحة األراضي ٢٢٠ العربية السعودية وتبلغ مساحة اململكة
 من إمجايل مساحة اململكة، وتبلغ %٢,١٤بنسبة هكتار  ٤٧٠٥الصاحلة للزراعة 
 مساحة  من مجلة%٠,٢٤ بنسبة  هكتار٥٣٤ املزروعة منها فعال مساحة األراضي

نحو ب ومساحة الغابات ،ار هكتألف ٨٥بـ اململكة وتقدر مساحة املراعي 
  .)٢( هكتار١٦٨٠

                                                 
  .١٠٩هـ، ص١٤٠٨، رجب ٥٧، العدد جملة اإلدارة العامة: عبد اهللا حممد مجال مرغالين  )١(
ستثمار والتنمية الريفية يف اململكة اال: أمحد محدي رياض . حممود صادق العضيمي، أ. د )٢(

  .٢٠٠ الرياض، ص سعود، الرياض، كلية الزراعة، جامعة امللكالعربية السعودية
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  :)١(مصادر االستثمار يف قطاع الزراعة السعودي/ أوال

العربية السعودية اململكة بالزراعة قطاع تنحصر أهم مصادر االستثمار يف 
عريب السعودي  البنك الزراعي البواسطة تقدمي قروض من دعم الدولة يف
 حيث صدر ،التجار والداللنيمها  للتمويل نا آخرناويوجد مصدر، رعنيازملل

 بتكوين البنك الزراعي م١٩٦٢/هـ٢/١٢/١٣٨٢ يف ٥٠٨املرسوم امللكي رقم 
ويهدف البنك إىل توفري ، م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ عام مهامه وباشر العريب السعودي

 وتسويق احملاصيل ،لسمكية والداجنةمستلزمات اإلنتاج وتنمية الثروة احليوانية وا
  .ألراضي وتنمية الصناعات الريفيةالزراعية واستصالح ا

  :وتعزى أمهية وجود البنك الزراعي كمصدر للتمويل الزراعي إىل 

  .حمدودية مدخرات الزراع ولذلك حيتاجون للتمويل الزراعي -
لتمويل  الدخول الزراعية مرتبطة مبومسية اإلنتاج وحاجة الزراع ألن -

  .مات الزراعية والتسويقية ملنتجاالعملي
 .التكنولوجيا احلديثة واملتطورةالتوسع يف استخدام  -

  : وهي  القروضمن  أنواع ة ثالثقدمتلذلك و

وتشتمل على القروض النقدية  ، عامامد و:قروض قصرية األجل  - ١
ثة والعينية لتغطية مستلزمات اإلنتاج الزراعي املومسي، كأجور احلرا

األمسدة، وأعالف املاشية واألغنام ووالثقايل واملبيدات والزيوت، 
والدواجن، وتشمل كذلك أجور عمليات مجع وحصد املنتوج 
وتسويقية مبعىن أن هذه القروض تشمل تكاليف استثمار األصول 

  .)٢(املتداولة بصفة عامة

                                                 
  .٢٠١-٢٠٠أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. حممود صادق العضيمي، أ. د )١(
  .٢٠٤، صرجعنفس امل )٢(
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 وتشمل ،تجاوز مخس سنواتتال مدا  :األجل متوسطة قروض  - ٢
 وتعطى هذه القروض ،عينية متوسطة األجللنقدية والالقروض ا

ن مشاريع التسمني وإنتاج الدواجدعم بغرض شراء املاشية و
عدات املاآلالت وشراء ، وكذلك واحلليب واألمساك وتربية النحل

الزراعية وقطع غيارها وسيارات نقل احملاصيل الزراعية وإنشاء 
 .اآلبار وإصالحهابساتني الفاكهة واخلضر وحفر وشق القنوات و

 .ستثمار األصول الثابتة بصفة عامةوتشمل هذه القروض تكاليف ا

وكان نشاط  ، سنة٢٥ومدا ال تتجاوز  :القروض طويلة األجل  - ٣
مان هلذه القروض خالل تئوبلغ حجم اال .حمدودا للغايةفيها البنك 
، ٧١، ٦٥، ٦٤(املوافق لـ ) هـ١٣٩٢، ٩١، ٨٥، ٨٤(الفترة 
-٨٦ ريال، وكان ذلك يف عام ١٠٩,٧٠٠ حوايل) م١٩٧٢

 ام علما أن التنمية األفقية يف اململكة تتطلب مزيد١٩٦٧/هـ١٣٨٧
  .)١(من هذه االستثمارات

  .واجلدول التايل يوضح القروض املقدمة من قبل البنك الزراعي

                                                 
  .٢٠٤أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. حممود صادق العضيمي، أ. د )١(
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 ١٣٨

  )باملليون ريال( القروض الزراعية: )١١(اجلدول رقم 

 جمموع القروضض متوسطة األجلقروقروض قصرية األجل السنوات خطط

 القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد  التنمية

١  
  هـ١٣٩٠/١٣٩٤
 ٢٣٤,٦ ٣٤٣٨٨ ٢١٦,١ ٢٤٣٠٠ ١٨,٥ ١٠٠٨٨ م١٩٧٤/١٩٧٠

٢  
  هـ١٣٩٥/١٣٩٩
 ٣١٨٢,٨ ١٠٤٩١٧ ٣٠٧٥,٦ ٨٦٤٧٣ ١٠٧,٢ ١٨٤٤٤ م١٩٧٩/١٩٧٥

٣  
  هـ١٤٠٠/١٤٠٤
 ١٥٤٤٧,٣ ١٦٠٠٥٠ ١٥٣١٧,٥ ١٣٨٩٤٧ ١٢٩,٨ ٢١١٠٣ م١٩٨٤/١٩٨٠

٤  
  هـ١٤٠٥/١٤٠٩
 ٥٠٢٠,٥ ٢٨٩٥٦ ٥٠٠٦,٥ ٢٧٦٠٢ ١٤ ١٣٥٤ م١٩٨٩/١٩٨٥

٥  
  هـ١٤١٠/١٤١٤
 ٤١٤٩,٩ ٢٠٤٨١ ٤١٤١,٦ ١٩٧١٦ ٨,٣ ٧٦٥ م١٩٩٤/١٩٩٠

٦  
  هـ١٤١٥/١٤١٩
 ٣٢٧١,٦ ٢١٨٨٤ ٢٦٨٣,١ ١٥٤١٣ ٥٨٨,٥ ٦٤٧١ م١٩٩٩/١٩٩٥

٧  
  هـ١٤٢٢-١٤٢٠
 ٢٥٥٧,١ ١٤١٨٤ ٢١٥٦,١ ٩٨٩٣ ٤٠١ ٤٢٩١ م٢٠٠٠-٢٠٠١

  .)*( ١لبنك الزراعي العريب السعوديا تقرير ولا باالعتماد على جدإعداد الباحث: صدر امل

  :الحظنا على مدى مجيع  خطط التنمية اآليت 

أن املزارعني يفضلون القروض متوسطة األجل على القروض قصرية 
كلما زادت قيمة مبالغ  و،مدة التسديد أطول و املبلغ أكربن رمبا أل،األجل

 وكذلك الحظنا أن .د عدد املستفيدين بصفة عامة من هذه القروضالقروض زا
 ، متدرجة وكذلك االخنفاضتليسوارتفاع قيمة القروض حتدث بصفة مفاجئة

إىل أسعار النفط أو رمبا إىل احلروب اليت جرت يف املنطقة أو إىل رمبا وهذا راجع 
 أو ، مياه كثريةاعة حماصيل حتتاج إىلسياسات خطط التنمية أو لندرة املياه وزر

رمبا لعدم شراء الدولة جلميع حماصيل القمح لوجود فائض كبري أو رمبا لتقليل 
  .ني على قدرام ومداخلهم الذاتيةدعمها لزراعة القمح أو العتماد املزارع

وعدد املستفيدين ) ٠,٦( بلغ أقل اخنفاض لقيمة القروض قصرية األجلو
بلغ و .م١٩٩٥/هـ١٤١٦-١٤١٥السادسة عام  يف السنة األوىل من خطة التنمية ٧١

 مليون ريال يف السنة الرابعة ٢٩٢,٨أعلى ارتفاع لقيمة القروض قصرية األجل 
                                                 

  .)٦( ق رقمانظر امللح )*(
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 وبلغ أعلى ارتفاع ،م١٩٩٨/هـ١٤١٩-١٤١٨من خطة التنمية السادسة عام 
- ١٤٠٠  يف السنة األوىل من  خطة التنمية الثالثة ٣١٠لعدد املستفيدين 

  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠١

 مليون ريال يف السنة ١٤أقل اخنفاض للقروض متوسطة األجل بلغ و
وأقل عدد من  ،م١٩٧٠/هـ١٣٩١-١٣٩٠األوىل من خطة التنمية األوىل عام 

 السنة األوىل من خطة التنمية السادسة ٢٥٧١املستفيدين من هذه القروض بلغ 
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦-١٤١٥

 مليون ريال ٤١٤٠,٧: أعلى معدل ارتفاع للقروض متوسطة األجل بلغ و
بلغ أعلى معدل لعدد املستفيدين   ويف السنة الثالثة من خطة التنمية الثالثة

٣٥٨١٨.  

 مليون ريال يف ٢٣٤,٦) قصرية، ومتوسطة(بلغ أدىن إمجايل القروض و
 يف خطة التنمية ٢٠٤٨١خطة التنمية األوىل، وبلغ أدىن إمجايل عدد املستفيدين 

 مليون ريال وعدد املستفيدين ١٥٤٤٧روض وبلغ أعلى إمجايل الق. اخلامسة
  . يف خطة التنمية الثالثة١٦٠٠٥٠

  :دور االستثمار الزراعي يف التنمية الريفية / ثانيا

ستعرض فيما يلي بعض النتائج اهلامة املترتبة على زيادة االستثمارات يف ن
 ت هي حمصلة لعوامل وجهات متعددة لعبالنتائجالزراعة علما بأن هذه 

  . رئيسيا، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر فيها دورااتماراالستث

  :زيادة اإلنتاج الزراعي  - ١

 مليون ٩٥٦,٥ حنو م١٩٦٩-٦٨/هـ١٣٨٩-٨٨ الناتج يف عام قيمةكانت 
واستمرت الزيادة يف قيمة . مليون ريال ٩٨٤,١ ارتفع يف العام التايل لنحو ،ريال

 لنحو م١٩٧٨-٧٧/هـ٩٧/١٣٩٨ وصل يف عام ىتهذا الناتج سنة بعد أخرى ح
 م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ لعام وبلغ إمجايل الناتج احمللي باألسعار الثابتة.  مليون ريال١٣٥٩
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: م باملليون ريال كما يلي ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠م إىل عام ١٩٩٤/هـ١٤١٤من عام 
١(٥٩٣٢، ٥٨٥٠، ٥٧٧٠، ٥٧١٣، ٥٥٦٢، ٥٥٢١، ٥٥٠٤(.  
  .زيادة القوى العاملة يف القطاع الزراعي -٢
 .الذايتاالكتفاء  -٣
 .التصدير -٤
 .ارتفاع املستوى املعيشي والصحي والثقايف -٥
 .تقليل اهلجرة من الريف إىل املدن -٦
 .تغيري النمط الزراعي من تقليدي ومعاشي إىل تنموي وحديث -٧
 .الزيادة يف استخدام التكنولوجيا -٨
 .التوجه حنو التصنيع الزراعي -٩
  :احلوافز/ ثالثا

ريه من القطاعات االقتصادية لقد حظى القطاع الزراعي يف اململكة كغ
 وذلك لتحقيق ،األخرى بنصيب وافر من الدعم واملساندة والرعاية من الدولة

 تقدم  حيث وتأمني االكتفاء الذايت من السلع الغذائية،أهداف التنمية الزراعية
إعانات للمعدات واألمسدة واألعالف، وتأخذ عدة صور، وقد بلغت اإلعانات 

 مليون ١٧٦,٣نات واملضخات ي بالنسبة للماكم٢٠٠١/هـ١٤٢٢- ١٤٢١يف عام 
 مليون ٨١,٤، وبلغت قيمة الدعم لآلالت الزراعية %٠,٦٧ريال سعودي بنسبة 

 مليون ١,٢ة الدواجن ونقل األبقار بيرت، وبلغت معدات %٣٢,٦ريال بنسبة 
 مقارنة )٢( مليون ريال٢٤٩,٦وبلغ اموع الكلي للدعم ، %٠,٤ريال بنسبة 

 ريال، نيي مال١٠ حيث بلغت اإلعانة م١٩٧٤-٧٣/هـ١٣٩٤-٩٣ات لعام باإلعان
  .)٣( مليون ريال٤٩  إىلم١٩٧٩-٧٨/هـ١٣٩٩-١٣٩٨ووصلت عام 

                                                 
  .٢١٠أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. حممود صادق العضيمي، أ. د )١(
، التقرير السنوي الثامن والثالثون: اململكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العريب السعودي  )٢(

  .٢٨٦م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
  .٢١٠بق، صأمحد محدي رياض، مرجع سا. حممود صادق العضيمي، أ. د )٣(
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تتمتع املشروعات الوطنية بنظام محاية وتشجيع الصناعات الوطنية و
م الذي مشل على حوافز عديدة من أمهها اإلعفاء ١٩٦١/هـ١٣٨١الصادر عام 

ية على استرياد املعدات واألدوات والقروض طويلة األجل من الرسوم اجلمرك
 مع  كانت دعم القطاع الزراعين بدايةفإ وكما سبق أن قلنا، .بدون فوائد

 إنشاء أربعة مت ثي، حإنشاء البنك الزراعي السعودي يف بداية السبعينات
مية مشاريع زراعية رئيسية كان هلا دور بارز يف متهيد الطريق أمام مشاريع التن

  :تلفة وتلك املشاريع األربعة هي الزراعية املخ

  . مشروع الري والصرف باإلحساء-
  .لك فيصل النموذجي حرضامل مشروع -
 .مشروع الري والصرف بالقطيف -
  .)١(مزرعة اخلرج -

  : االستثمار الزراعي اخلاص/ رابعا

  يف تدعيم ومساندة االستثمار اخلاص يف الزراعة عن طريق احلكومةبدأت
ت واإلعانات  كافة أنواع املساعدامي وتقد،إنشاء الشركات الزراعية املسامهة

استقطاب املستثمرين للعمل يف اال هلا يتسىن ل، والدعم لتلك الشركات
 توسيع الطاقة اإلنتاجية يف القطاع الزراعي وتصدير يهدف إىل الذي ،الزراعي

ن خالل تلك الشركات إىل مالفائض للخارج ونقل التقنية الزراعية املتقدمة 
 إنشاء تلك قد أتاحو . باإلضافة إىل توظيف وتدريب العمالة الوطنيةاململكة،

  .)٢( وبني مراكز األحباث الوطنية واجلامعاتها،إمكانية قيام تعاون بينالشركات 

وكذلك يؤدي التصنيع الزراعي إىل تنظيم السلع الزراعية وطريقة عرضها 
  .)٣( ويزيد يف قيمة السلعويقلل من تكاليف النقل،

                                                 
  .٢١٠أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. حممود صادق العضيمي، أ. د )١(
احلوافز "دالالت االستثمار الزراعي اخلاص يف اململكة : حممد عبد الرمحن آل بشري . د )٢(

  .٣، ص"والنتائج
  .٤اإلصدار زراعة واملياه، شعبة التوعية، الة الزراعية، اململكة العربية السعودية، وزارة ال )٣(
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  :)١( على سبيل املثال املنشأةومن هذه الشركات

  " :نـادك"الوطنية للتنمية الزراعية الشركة  - ١

 ويشمل ، مليون ريال٤٠٠م برأس مال قدره ١٩٨١/هـ١٤٠١تأسست يف 
القمح والشعري واخلضروات وعسل (مثل نشاطها االقتصادي اإلنتاج النبايت 

تربية األبقار واألغنام وإنتاج األلبان واللحوم (احليواين  واإلنتاج ،)النحل
  .وزعة على مناطق اململكة املختلفة ويتبعها اآلن مخسة مشروعات م)الطازجة

 :شركة حائل للتنمية الزراعية  - ٢

 مليون ريال وتقوم ٣٠٠م برأس مال قدره ١٩٩٢/هـ١٤١٢تأسست يف 
  .غنام واألعالفاكهة والدواجن واألبإنتاج القمح والشعري والف

  :شركة الشرقية للتنمية الزراعية  - ٣

 وتقوم ، مليون ريال٨٩م برأس مال قدره ١٩٨٦/هـ١٤٠٦تأسست يف 
  .القمح والشعري والبطاطس واألعالفبإنتاج 

  : القصيم للتنمية الزراعية شركة - ٤

 وتقوم ،مليون ريال ١٦٣,٣ برأس مال م١٩٨٤/هـ١٤٠٤تأسست يف عام 
ناحل واألبقار وامل ، واألعالف واخلضروات، والشعري،القمح ،بإنتاج احلبوب

  .تقاويوتنقية ومعاجلة ال، واألغنام

  :شركة اجلوف للتنمية الزراعية  - ٥

  ونشاطها، مليون ريال١٠٠برأس مال  م١٩٨٨/هـ١٤٠٨وتأسست عام 
وغريها من   على إنتاج القمح والشعري واألعالف والفاكهة وتنقية البذورقائم

  .)٢( الزراعية املسامهة اليت تعمل يف اال الزراعي باململكةالشركات

                                                 
  .٢٢٣أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. حممود صادق العضيمي، أ. د )١(
 .زراعة واملياه، شعبة التوعية، الة الزراعية، مرجع سابقاململكة العربية السعودية، وزارة ال )٢(

  .٤- ١اإلصدار 
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 ١٤٣

  :)١(أمهية التصنيع الزراعي/ خامسا
كبرية ورعاية حيظى التصنيع الزراعي يف اململكة العربية السعودية بأمهية 

لدى الدولة والقطاع األهلي ألنه أحد املوارد اهلامة ملستقبل التنمية االقتصادية يف 
  : موضح يف اجلدول التايل  كما هواململكة

  
  :)١٢(جدول رقم 

 عدد املؤسسات الصناعية الزراعية
عدد  السنوات رأس املال عدد العمال

 رقم قياسيباملليون ريال رقم قياسي عدد املؤسسات
١٣٩٠  
١٣٩١  
١٣٩٢  
١٣٩٣  
١٣٩٤  
١٣٩٥  
١٣٩٦  
١٣٩٧  
١٣٩٨  
١٣٩٩ 

٨  
١٤  
٢٢  
٢٦  
٣٥  
٤٧  
٥٧  
٨٩  
١٠٥  
١٨١ 

٧٠٦  
٨٤١  
١٠٤٧  
١١٣٠  
١٤١٣  
١٨٩٧  
٢٣٦٨  
٣٧٦٣  
٤٥٧١  
٧٨١٣ 

١٠٠  
١١٩  
١٤٨  
١٦٠  
٢٠٠  
٢٦٩  
٣٣٥  
٥٢٣  
٦٤٧  
١١٠٧ 

٩٠  
٩٩  
١٣٣  
١٦١  
٢٤٣  
٤٨١  
٦٠٤  
١٨٤٦  
٢٠٧٥  
٢٤٧٥ 

١٠٠  
١١٠  
١٤٨  
١٧٩  
٢٧٠  
٥٢٤  
٦١٧  
٢٠٥١  
٢٣٠٦  
٣٨٦١ 

 – وكالة الوزارة لشؤون الصناعة –حسبت من بيانات وزارة الصناعة والكهرباء : املصدر 
  .)٢(هـ١٣٩٨ ودية املؤسسات الصناعيةاململكة العربية السع

 أن عدد املؤسسات الصناعية الزراعية باململكة السابقويوضح اجلدول 
ورأس  ٧٠٦ وعدد العمال ، مؤسسات فقط مثاينم١٩٧٠/هـ١٣٩٠كان يف عام 

أخذ يف التزايد بعد و،  وتضاعف العدد تقريبا يف العام التايل مليون ريال،٩٠املال 
 ١٨١  إىلىت وصل عدد املؤسسات الصناعية الزراعيةعاما بعد آخر حذلك 
وذلك يف عام  مليون ريال، ٢٤٧٥عامل ورأس املال  ٧٨١٣، وعدد العمال مؤسسة

                                                 
ألهلي التصنيع الزراعي وفرص االستثمار املتاحة للقطاع ا: عبد الفتاح حممد موسى  )١(

  .٥٣، صالسعودي
  .٢٢٣حممود صادق العضيمي ، أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. د )٢(
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 ١٤٤

 ٣تم إنشاء كان ي سنوات ١٠ وهذا يعين أنه خالل فترة .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
  .مؤسسات صناعية زراعية يف كل شهرين

  : مزايا وفوائد التصنيع الزراعي - ١
  :)١(ايا وفوائد التصنيع الزراعي االقتصاديةمن أهم مزو
ستيعاب األعداد املتزايدة من خرجيي الخلق فرص عمل جديدة  -أ

، اجلامعات واملعاهد الفنية الزراعية والصناعية ومراكز التدريب املختلفة
  .فنية سعودية جديدة) كوادر(إطارات  وينتج من ذلك خلق

ستغالل الفائض من الناتج امشروعات التصنيع الزراعي تساهم يف  -ب
  .بدال من تعرضه للتلف والفسادالزراعي 

حيسن امليزان التجاري وميزان املدفوعات  التصنيع الزراعي -ج
 وإحالل ،تخفيض الواردات الزراعية واملصنعةوذلك ب ،السعودي

  .املنتجات احمللية حمل املنتجات اخلارجية
 بدون التعرض لعمليات وجوتوفر السلعة أو املنتتوفري عنصر الوقت  -د

 احلصول على السلع ، وينتج من ذلكالنقل والشحن والتخزين والتربيد
 .يا بأرخص من استريادها من اخلارجاملصنعة داخل

  استثمارية جديدة لرجال األعمالحيقق التصنيع الزراعي فرصا -هـ
 .إجيايب على االقتصاد الوطينله مردود ، وواملزارعني

أثر كبري يف من  له ملاالذات يف توفري حاجات املواطنني االعتماد على  -و
دون التعرض ألي من   اليت ختدم أهداف الدولة العليااختاذ القرارات

 .ضغوط من الدول املصدرة
من تصدير ن ميكَزيادة االستثمار يف التصنيع الزراعي يف املستقبل  -ي

 .قق تنويع مصادر الدخلوحيالفائض إىل اخلارج 
 : زراعية مساندة صناعات - ٢

                                                 
  .٥٣عبد الفتاح حممد موسى، مرجع سابق ، ص )١(
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 ١٤٥

توجد عدة فرص استثمارية باإلضافة إىل ما سبق يف الصناعات الزراعية 
  :  وهي تعترب الرباط اخللفي للقطاع الزراعي أمهها ،املساندة

، ت واملكائن وهي تشمل املضخا:تصنيع اآلالت الزراعية / أ
وأعمال ، ثات، واملعدات املتنوعةا، واحلروأجهزة الري، وقطع غيارها

، وترجع أمهية هذه الصناعات إىل أمهيتها يف التنمية الصيانة هلا كلها
  .الزراعية

ومنها ( وهي تتضمن صناعة املخصبات :الصناعات الكيماوية / ب
النبايت ( وصناعة املبيدات ألمهيتها يف زيادة اإلنتاج الزراعي ،)األمسدة
نتاج ركبات العالجية لإلامل، و، كما تشمل مواد العلف)واحليواين

  .احليواين، ومواد حفظ املنتجات الزراعية

 من أمهها صناعة مواد الدباغة وأكياس :صناعات مساندة أخرى / ج
 ا اخلام اليت يدخل يف تركيبها غاز وهي تقوم على بعض املواد،التعبئة

وكل هذه الصناعات سواء . اإليثان وامليثان ومها من الغازات البترولية
، صا استثمارية جديدة للقطاع اخلاصندة توفر فرالغذائية منها أو املسا

ضرورة التركيز عليها يف الفترة القادمة كأحد وسائل بالتوصية مع 
 .تطوير وتنويع االقتصاد الوطين

  :)١( االستثمار الزراعي يف اململكة العربية السعوديةمعوقاتبعض / سادسا

 ملا يتطلبه من نتيجةيواجه االستثمار الزراعي يف اململكة بعض الصعوبات 
 فيما يلي أهم ندرج وسوف ،ستخدام التقنية احلديثةال خرباتإمكانيات و

   :عوقاتامل

يف قطاع الزراعة والرعي من كانت العمالة  :نقص العمالة الزراعية  - ١
  . من إمجايل تعداد السكان%٩٠م تعادل ١٩٤٨/هـ١٣٦٨عام 

                                                 
  .٢٣٣-٢٢٨حممود صادق العضيمي ، أمحد محدي رياض، مرجع سابق، ص. د )١(
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 ١٤٦

بة وذلك هلجرة كثري  نقص العمالة املدربة أو غري املدرمنتعاين اململكة 
، حتسن احلالة  انتشار التعليم مثللكثري من العواملمن أهل الريف إىل املدن 

 كان عدد العاملني يف قطاع الزراعة عام .زيادة الدخل، توفر اخلدمات والصحية
 عام %٢٨حنو إىل  اخنفضت ، من مجلة العمالة%٤٦ حنو م١٩٦٦/هـ١٣٨٦
ليت تركت العمل يف جمال الزراعة ما  وقد قدرت العمالة ا،م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

، اخنفضت إىل م١٩٨٠-١٩٧٩/هـ١٤٠٠-١٣٩٩ شخص، ويف عام ٩٦٠٠٠يقارب 
لتغلب على ا وحتاول الدولة ، ومازال االخنفاض يف العمالة مستمرا،%٢٤نسبة 

العمل وتنمية املوارد البشرية فرص  ري امليكنة الزراعية وتوفإدخالبهذه املشكلة 
  .رتوحهم إىل املدنهلا منعا لاخلدمات  ريوتوفاملة األيدي العوتدريب

إن نشاط البنك يوجد به قصور يف   : قصور يف التمويل والرقابة- ٢
، فال بد من زيادة احليطة الرقابة على استخدام القروض املقدمة للمزارعني

ر يف القروض طويلة وصقيوجد  باإلضافة إىل ذلك ،ووضع برنامج للقروض
 التنمية الزراعية أا تساعديف  ضئيلة جدا، وتكمن أمهيتها  ألن نسبتهااألجل
  .األفقية

يوجد صعوبة يف التسويق من ناحية   :تسويق املنتجات الزراعية - ٣
زيادة اهلامش بني سعر التجزئة وسعر املزرعة حيث حيصل الزارع على سعر غري 

 أن ظ منح ما يل والوسطاء حيصلون على العائد األفضل وكذلك،جمز ملنتجاته
  .تتلف خالل مراحل التسويق املتعددة  من املنتجنسبة كبرية

ال بد من تدعيم املزارعني باملهندسني  :تدعيم اجلهاز اإلرشادي  - ٤
اخلرباء والعمالة املدربة وتوجيههم باستغالل التكنولوجيا احلديثة الزراعيني و

  .ربط التقنية احلديثة مبا حيتاجه الزراع، وواالستفادة منها
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 ١٤٧

 :)١(قطاع الخدمات: المطلب الرابع 
 بليون ٢٨٨,٦م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١-١٤٢٠بلغت إسهامات اخلدمات يف عام 

 ٥٦ بليون ريال، مقابل ٢٩٧,٦م بلغت ٢٠٠١/هـ١٤٢٢- ١٤٢١ريال، ويف عام 
-١٤١٩م مبوجب األسعار الثابتة لعام ١٩٦٩/هـ١٣٩٠-١٣٨٩بليون ريال يف عام 

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 اخلدمات بطريقة خمتصرة للغاية من خالل اععرض هنا لقطسوف نو
  :الفقرات التالية 

  :)٢(النقل واالتصاالت/ أوال 

إن خطط التنمية املتواصلة يف اململكة العربية السعودية دف لدفع مسرية 
 ولضمان تدفق ،التنمية االقتصادية واالجتماعية والستكمال البنية األساسية

 مع التوسع يف قطاعات ،اجلودة والكفاءةالنشاط و األعمال ألعلى مستويات 
، الطرق والنقل اجلوي واملطارات والنقل بالسكك احلديدية واالتصاالت واملوانئ

ألمهيتها ولضمان التنمية اإلقليمية املتوازنة واإلسهام يف نقل السلع واخلدمات 
  .فيما بني مناطق اململكة والعامل اخلارجي

الت وتطورت وارتفع مستواها ولذلك اتسعت خدمات النقل واالتصا
م إىل ١٩٧٠/هـ١٣٩٠ السنة األوىل من خطة التنمية عام  من  عاما٣٢خالل 

  :م ونذكرها على التوايل ٢٠٠١/هـ١٤٢١السنة الثانية من خطة التنمية السابعة عام 

 ٤٦٩٠٠ كيلومتر وأصبحت أطوهلا ٨٠٠٠كانت أطول الطرق املعبدة 
 خالل تلك الفترة وكانت %٦السنوي كيلومتر، وبلغ متوسط معدل النمو 

 كيلومتر ٣٥٠٠ خلدمة املناطق القروية والزراعية تأطول الطرق الترابية اليت وفر
 %١١,٥ كيلومتر، وبلغ معدل النمو السنوي املتوسط ١١١٨٠٠وأصبحت 

  ))٤( انظر الشكل رقم. (خالل تلك الفترة

                                                 
 .١٢٢ مرجع سابق، ص،٢٠، إصدار ...منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط ) ١(
  .١٣٤رجع، صنفس امل )٢(
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 ١٤٨
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أطوال الطرق املعبدة بني املدن

طرق 8 11,2 20,2 31,7 37,6 42,2 45,5 46,3 46,3
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حجم البضائع املنقولة على خطوط السكك احلديدية

بضائع 0,7 1,4 0,9 2,1 1,5 1,9 1,9 1,6 1,5

1391/90 
(1970)

1395/94 
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1400/99 
(1979)

1405/04 
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1410/09 
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(1994)

1420/19 
(1999)
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1422/21 
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  :)٤(الشكل رقم 
  
  

  

  

  
  
  

خطط التنمية حقائق منجزات : عودية، وزارة التخطيط اململكة العربية الس :املصدر 
  .١٣٥، ص٢٠، إصدار وأرقام

وقد مت تطوير حمطات اخلطوط احلديدية، وإدخال القطارات السريعة مما 
نتج عن ذلك حتسني خدمة النقل للركاب والبضائع، وارتفع عدد الركاب من 

 املنقولة  راكب، وكذلك ارتفعت كمية البضائع٧٩٠٠٠٠ راكب إىل ١١٧٠٠٠
 وذلك منذ األخذ خبطط التنمية اخلمسية  مليون طن١,٥ طن إىل ٧٣٣٠٠٠من 
  ))٥( انظر الشكل رقم. ()١(م١٩٧٠/هـ١٣٩١يف 

  :)٥(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
خطط التنمية حقائق منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  :املصدر 

  .١٣٦، ص٢٠، إصدار وأرقام

                                                 
  .١٣٦-١٣٤، مرجع سابق، ص٢٠، إصدار ...منجزات : العربية السعودية، وزارة التخطيط اململكة ) ١(
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 ١٤٩
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حجم البضائع املناولة يف املوانئ

جدة 1 2 13,1 20,8 12,8 19 17,9 18,1 19,7

الدمام 0,7 1,5 9,2 13,7 6,3 8,9 10,2 11,4 12,2

ينبع الصناعي 0 0 0 11,9 23,3 27,5 28,4 27,4 27,8

الجبيل الصناعي 0 0 0 4,2 19,7 28,1 28,1 33,2 35,6

موانىء أخرى 0,2 0,2 3,1 6,6 1,7 3,4 3,9 5,3 5,4

1390/89 
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1395/94 
(1974)

1400/99 
(1979)

1405/04 
(1984)

1410/09 
(1989)

1415/14 
(1994)

1420/19 
(1999)

1421/20 
(2000)

1422/21 
(2001)

 رصيفا ٩٥لعاملة يف املوانئ التجارية والصناعية من ارتفع عدد األرصفة ا
  . رصيفا٤٦ رصيفا ويوجد منها يف املدينتني الصناعيتني اجلبيل وينبع ١٨٣إىل 

مستوى التطور يف النشاطات االقتصادية وإن كمية البضائع توضح مدى 
  .وأمهية التفاعل مع العامل اخلارجي يف االسترياد والتصدير

 مليون طن ١٠٠,٦ مليون طن إىل حنو ١٫٨ئع من ارتفعت كمية البضا
نفطية ويف الونرجع هذا التطور إىل ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات غري 

  ))٦(انظر الشكل رقم . ()١(مقدمتها الصادرات الصناعية

  

  :)٦(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
 حقائق خطط التنميةمنجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  :املصدر 

  .١٣٧، ص٢٠، إصدار وأرقام

  

، وجمموع ا حمليا مطار٢٢ مطارات دولية و٣يوجد يف اململكة  -
وارتفع عدد القادمني إىل مطارات اململكة . ا مطار٢٥املطارات 

 مليون مسافر وكذلك ارتفع ١٥ مليون مسافر إىل ٠,٨من 
 مليون خالل ١٤,٩ مليون مسافر إىل ٠,٨عدد املغادرين من 

  ))٧(انظر الشكل رقم . (ةتلك املد
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  :)٧( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  
خطط التنمية حقائق منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  :املصدر 

  .١٣٨، ص٢٠، إصدار وأرقام
 ألف طن إىل ١٠,٣ البضائع الواردة إىل املطارات من  وارتفع حجم-

الفترة  ألف طن ومعدل النمو السنوي املتوسط خالل تلك ٢٧٩,٤
 ألف طن ٥,٢، وكذلك ارتفع حجم صادرات البضائع من %١٠,٤

  . ألف طن خالل املدة نفسها١٢,٩إىل 

 وارتفع عدد الركاب املنقولني على اخلطوط اجلوية العربية السعودية -
. %٨,٧ مليون راكب مبعدل متوسط منو سنوي ١٣,٩ إىل ٠,٦من 

  .))٨(انظر الشكل رقم (

  :)٨(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
خطط التنمية حقائق منجزات : اململكة العربية السعودية، وزارة التخطيط  :املصدر 

 .١٤٠، ص٢٠، إصداروأرقام
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تطور الثورة اليت شهدها العامل يف وسائل االتصال ونقل املعلومات و إن -
قطاع النقل واملواصالت متثل عالقة حتول كربى، سارعت بوترية 

 الدولة على التركيز على تحرص لذلك التقدم احلضاري والتقين،
اخلدمات احلديثة واملتطورة لالستفادة االقتصادية واالجتماعية من ثورة 
االتصاالت وتقنية املعلومات املتقدمة حيث ارتفع عدد خطوط املقاسم 

 مليون خط مبعدل منو سنوي متوسط ٤,٢ ألف خط إىل ٧٢,٢من 
 .%١٣,٥نسبته 

 ٣,٢ ألف خط إىل حنو ٢٩,٤ كما ازداد عدد اهلواتف العاملة من -
 وأدخلت خدمة اهلاتف %١٤,٢مليون خط مبعدل منو سنوي متوسط 

م يف السنة األوىل من خطة ١٩٩٥/هـ١٤١٥اجلوال إىل اململكة عام 
 مليون ٢,٥ ألف خط وارتفعت إىل حنو ١٢٠التنمية السادسة بنحو 

 .م السنة الثانية من خطة التنمية السابعة٢٠٠١/هـ١٤٢١خط عام 
 مليون مادة ١٩,١ عدد املراسالت الربيدية املتبادلة داخليا من وارتفع -

 مليون مادة بريدية وبلغ معدل النمو السنوي ٢٧٧,٨بريدية إىل 
 . خالل تلك املدة%١٠,١املتوسط 

 ٢٩٦,٧ مليون إىل ٢٠,٥ عدد املواد الربيدية الواردة من  كما ارتفع-
 وارتفع ،تلك الفترة خالل %٨,٧ همليون مبعدل منو سنوي متوسط
 ١٨١,٦ مليون مادة بريدية إىل ١٣,٣عدد املواد الربيدية الصادرة من 

 خالل %٩,٨ ومتوسط معدل النمو السنوي بنسبة ،مليون مادة بريدية
 .)١(الفترة نفسها

 :الشؤون البلدية والقروية / ثانيا

  :برنامج املياه والصرف الصحي  - ١

 كيلومتر، وعدد ٣٣٠٠٠و بلغت جمموع أطول شبكات املياه حن
 توصيلة، وإمجايل عدد حمطات تنقية مياه ٩٨٢٠٠٠التوصيالت املرتلية حنو 

  . متر مكعب يوميا٨٥٣٠٠٠ حمطة بطاقة ٤٢الشرب 
                                                 

  .١٤٢-١٤٠، مرجع سابق، ص٢٠، إصدار ...منجزات : تخطيط العربية السعودية، وزارة الاململكة ) ١(



 الفصل الرابع

 ١٥٢

  :الصرف الصحي  - ٢

 ١٠٠٠٠بلغ جمموع أطواهلا على مستوى اململكة العربية السعودية حنو 
لة وإمجايل عدد حمطات  ألف توصي٦٢٥كيلومتر وعدد التوصيالت املرتلية 

 مليون متر مكعب يوميا ١,٥ حمطة بطاقة ٣٧معاجلة مياه الصرف الصحي 
 ١٠٦ كيلو متر كما مت إجناز ١٤٩٢وبلغت أطوال شبكات تصريف السيول 

  .حائطا أو جدارا استناديا

وخالل السنتني األوليتني من خطة التنمية السابعة مت إجراء عدد من 
  :الربامج وهي

  :املرافق العامة واملنتزهات برامج  /أ

 مليون متر مربع ٧٠حنو ت اخلضراء داخل املناطق احلضرية  املساحاتقدر
  . حديقة عامة مزودة مبالعب لألطفال٣٦١٩شاملة على 

 دورة ١٣٤٣ مسلخا آليا، وجرى إنشاء ١٤ مسلخا، منها ٢٢٤ومت إنشاء 
  . مقربة للموتى٣٥٥٣و ،مياه

  :برامج األسواق  /ب

وارتفعت .  سوقا للخضار واللحوم١٤٠ سوقا منها ١٥٢٤ مت إنشاء
م السنة األوىل من ١٩٩٥/هـ١٤١٥ مليون ريال لعام ٦٦٣اإليرادات البلدية من 

م يف السنة ٢٠٠١/هـ١٤٢١ مليون ريال عام ١٤٨٣خطة التنمية السادسة إىل 
  .الثانية من خطة التنمية السابعة

  :الطاقة الكهربائية  /ج

 بلغتم السنة األوىل من خطة التنمية األوىل ١٩٧٠/هـ١٣٩٠عام يف 
، ساعة/ بليون كيلو واط١,٨الطاقة املولدة يف قطاع الكهرباء يف حمطات التحلية 

ساعة يف السنة الثانية من خطة التنمية / بليون كيلو واط١٣٣,٨ إىل ارتفعت
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١السابعة عام 
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 ١,٧الفترة السابقة من وازدادت الطاقة الكهربائية املباعة لنفس تلك 
 وبلغ متوسط معدل ،ساعة/ بليون كيلو واط١٢٣ساعة إىل /بليون كيلو واط
، وكذلك زاد عدد املشتركني لنفس تلك الفترة من %١٥,٢النمو السنوي 

 مليون مشترك ومتوسط معدل النمو السنوي بلغ ٣,٧٩ ألف مشترك إىل ٢١٦
١(%١٠,٣(.  

  :)٢(الشؤون االجتماعية/ ثالثا

خطط التنمية االقتصادية قد أفرزت تغيريات جذرية يف مؤشرات إن 
 عاما حققت نقلة نوعية يف مستويات التعليم ٣٢التنمية البشرية للملكة، فخالل 

  .والتدريس والرعاية الصحية واالجتماعية

  : التعليم - ١

 فقد ارتفع ،عدد امللتحقني باملؤسسات التعليمية على اختالف مراحلها
  . مليون طالب وطالبة٤,٩الب وطالبة إىل  ألف ط٥٤٧من 

  : املستشفيات - ٢

 مستشفى ٧٤ارتفع عدد املستشفيات يف اململكة العربية السعودية من 
 سريرا، وارتفع عدد ٤٦٢٤٥ مستشفى تضم ٣٢٢ سريرا إىل ٩٠٣٩تضم 

 ٣٢٦١ وزادت هيئة التمريض من ، طبيبا٣١٣٩٩ طبيبا إىل ١١٧٢األطباء من 
 والفئات الطبية املساعدة زادت من ، وممرضةا ممرض٦٦٧٧٢  وممرضة إىلاممرض
  .ا مساعدا فني٤١١٧٢ إىل ا مساعدا فني١٧٤١

 مليون ريال إىل حنو ٣٩,٤ من انفاقاتهارتفعت :  الضمان االجتماعي - ٣
  . بليون ريال لنفس الفترة٢,٦

 ٣,٤٨ فرصة عمل إىل ١,٢٣ ازدادت فرص العمل من :فرص العمل  - ٤
  .ململيون فرصة ع
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  :خالصة الفصل الرابع

 مر االستثمار األجنيب املباشر يف اململكة العربية السعودية بعدة مراحللقد 
ا مع تطور االقتصاد السعودي، وبلغ ذروته مع االكتشافات الكبرية للنفط كباوت

والطفرة اليت سامهت بشكل كبري يف انفتاح االقتصاد السعودي على االقتصاد 
 مصنعا عام ١٧٢ارها زيادة عدد املصانع من كان من مثو العاملي،
 ٣٠٤م، وذلك بواقع ٢٠٠٢/هـ١٤١٢ مصنعا عام ٤٧٦م إىل ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 وقد .وزاد عدد املشاريع بشكل كبري يف مجيع القطاعات. ا عام٢١مصنعا خالل 
شركات عديدة وطنية ومشتركة يف قيام نتج عن برنامج التوازن االقتصادي 

، والبتروكيماويات، صناعة الطريان والفضاء واالتصاالت منها خمتلفةجماالت 
  .، ونظم احلاسب اآليلواإللكترونيات، واملستلزمات الدوائية

 نقل التكنولوجيا وفنون  أنه أسهم يفومن منجزات االستثمار األجنيب املباشر
ع مصادر الدخل وزاد  ونو، الصادرات حمل الوارداتكثري من لحالإاإلدارة و

ها  مما نتج عنه زيادة كبرية في، وأوجد اليد العاملة املاهرة واملدربةفرص العمل
 ذلك إجياد نشاطات اقتصادية تكميلية يف القطاعني العام واخلاص لىترتب عو

ا حتتاجه من معدات وأدوات، وكذلك متطلبات اليد مبلتزويد املصانع واملشاريع 
  .اخل...  من سكن ونقل وغذاء وخدمات اجتماعية وصحية العاملة

القطاعات يف تطوير كثري من  االستثمار األجنيب املباشر أسهموقد 
انطلقت اململكة بهذه السياسة ف ،االقتصادية، وخاصة قطاع البترول والصناعة

العربية السعودية يف تطوير كافة القطاعات معتمدة يف ذلك على القطاع البترويل 
لكل القطاعات احليوية يف االقتصاد الذي يعترب الشريان الرئيسي الرافد واملغذي 

  .السعودي

ففي القطاع البترويل أصبحت اململكة العربية السعودية الرائدة عامليا، 
وذلك بضخامة إنتاجاها وعظم خمزوا من الثروات النفطية الذي يعترب ربع 
املخزون العاملي، مما جعلها تتحكم يف هذا املنتوج من حيث السعر وكمية 
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يا، فاململكة العربية السعودية العضو البارز يف منظمة دول األوبك اإلنتاج عامل
  .وهي صاحبة القرار مع بقية األعضاء

أما القطاع الصناعي فقد متكنت الدولة من إنشاء أكرب الشركات عامليا 
يف ااالت الصناعية املختلفة، مثل شركة أرامكو وشركة سابك وشركة 

 عظيمة، ويكفيها مفخرة أا متكنت من وغريها، وحققت إجنازات... معادن
  . عاما٣٢ مصانع يف كل شهرين وذلك ملدة ٣إنشاء حوايل 

ويف القطاع الزراعي متكنت اململكة من جعل الصحراء الشاسعة والقاحلة 
قطعة من الذهب األصفر بزراعة القمح، وكانت حمطة أنظار العامل، سواء الدول 

امج استصالح األراضي واستغالهلا استغالال برب املتقدمة أو النامية ملا حققته
ذايت من القمح واخلضروات، وحتولت بذلك الراشدا، من االكتفاء شبه 

الصحراء اجلرداء إىل حدائق غناء، وتغلبت على الصعوبات املناخية وحلت 
مشكلة املياه ولو مؤقتا أو جزئيا بالقيام بتحلية املياه وإقامة السدود واستغالل 

 املياه املستخدمة وإعادة استخدامها، وحازت على جائزة نقيةفية وتاملياه اجلو
  ".الفاو"

االتصاالت شبكات اهتمت الدولة بإقامة الطرق وفأما قطاع اخلدمات، 
واجلامعات واملستشفيات واملعاهد لتنمية املوارد البشرية، وحولت اتمع من 

ت على اجلهل جمتمع بدائي إىل جمتمع متحضر وقوي وموحد، وبذلك انتصر
  .والفقر واملرض

كل هذه املؤشرات جعلت اململكة العربية السعودية حمل اهتمام الكثري من 
  .املستثمرين األجانب الذين جيدون فيها جماالت كثرية لتوظيف رؤوس أمواهلم

  



 اخلامتة
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 خاتمة العامةال
مة لتحقيق هماالستثمار األجنيب املباشر يف اململكة العربية السعودية وسيلة 

بناء اقتصاد متوازن قادر على وأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
الصمود أمام التقلبات االقتصادية العاملية، بتنويع مصادر الدخل وحتقيق درجة 

 وتنمية الصادرات وتكثيف رأس املال ونقل ،ايتعالية من االكتفاء الذ
التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية الكوادر الوطنية وتكوين العمالة املاهرة وإحالل 

  .الصادرات حمل الواردات وزيادة ميزان املدفوعات

 ، يف الفصول السابقة مفهوم االستثمار املباشرمن خالل دراستناتناولنا و
عرضت استنتجنا من التعاريف اليت ولتنمية االقتصادية  يقوم به يف اوالدور الذي

 إدخال مبلغ من املال سواء باالقتراض أو التنازل يف الدخل و أن االستثمار هله
، جتديد أو شراء  يف مشروعات اقتصادية منهاألجل استثماره يف املستقبل

ملال يف  أو االستثمار با، أو البحث والتطوير،هااآلالت، إلنتاج سلعة أو تطوير
البورصة واألوراق النقدية واألسهم والسندات أو تقدمي خدمات أو مواد مصنعة 

  .أو نصف مصنعة

  أداة منهو أن االستثمار األجنيب املباشر ةدراسالوالحظنا من خالل 
ها تعترب أحد أدوات العوملة،  واليت هي بدورأدوات الشركات املتعددة اجلنسية

  .تدفق االستثمارات األجنبية وانتشارهاتسهم هذه الشركات يف زيادة و

كما أن االستثمار األجنيب املباشر يأخذ عدة أشكال، منها االستثمار 
 وتفضل .اململوك بالكامل لألجنيب، ومشروعات التجميعاالستثمار املشترك، و

  .الشركات املتعددة اجلنسيات االستثمار اململوك بالكامل لألجنيب

 استقطاب وجذب االستثمار األجنيب وتسعى معظم دول العامل إىل
 وذلك مبنح مزيد من االمتيازات واحلوافز للشركات األجنبية حىت تدفع ،املباشر

  .بعجلة التنمية يف بلداا إىل األمام



 اخلامتة
 

 ١٥٦

 مواكبة الوترية السريعةوقد عملت اململكة العربية السعودية على 
 .تثمرين األجانبفتحت اقتصادها أمام املسفللتغريات االقتصادية العاملية 

 وعلى سبيل ،جذب املستثمرين باحلوافز والتسهيالت املقدمة هلمحرصت على و
ميم أحقية متلك املشروع بالكامل وعدم التأإعطاء لغاء نظام الكفيل وإاملثال 

  .س املالأوحرية انتقال ر

هيئة مستقلة تتوىل اإلشراف هي ومت إنشاء اهليئة العامة لالستثمار، و
 وتسهيل كافة اإلجراءات وتقدمي التسهيالت للمستثمرين، ،اريحوإصدار التص

واقتراح اخلطط والسياسات والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ االستثمار يف اململكة، 
واد اخلام من بترول املوجعل ذلك املناخ جذابا للمستثمرين، وخاصة مع توفر 

ستقرار السياسي تباع نظام السوق واالاو ،وغاز وطاقة بأسعار منخفضة نسبيا
املواد األولية كثري من وتوفر مع وجود بنية أساسية متطورة، واالقتصادي، 

وجد فرص استثمارية كبرية يف صناعة وت. للصناعات البتروكيماوية
  .لنيبالبتروكيماويات، فمنها على سبيل املثال إنتاج الربو

 العربية وميكن إقامة العديد من الصناعات التحويلية، وخاصة أن اململكة
وأعطت القطاع اخلاص ،  والغازالستثمار يف جمال التعديناالسعودية شجعت 

 وتوجد فرصة استثمارية إلنشاء خط .فرص إدارة وصيانة مدينيت اجلبيل وينبع
 كثري ختصيص  كما عملت علىحديدي يربط مناطق التعدين مع بقية املناطق،

  . وذلك جذبا لالستثماراتمن القطاعات احلكومية واملؤسسات العامة للدولة،

  كافة الدراساتوجلذب املزيد من االستثمارات األجنبية تقدم اهليئة
 تقدم مشاريع بعد أكثر من ذلكبل  ،االقتصادية واإلحصائية املتعلقة بالسوق

  إضافياذلك يعترب حافزاو ، ترك اخليار لهمعدراسة جدواها للمستثمر األجنيب 
ر يريد زيادة املزايا والضمانات وتقليل االلتزامات  ألن املستثم،ذب االستثمارجل

  .املفروضة عليه



 اخلامتة
 

 ١٥٧

حد صور رأس أ ، وقد التزمت به اململكة، حقوق املؤلفويعد حفظ
 أصحاب رؤوس األموال بني وخمترعام ألفراد لتسويق أفكارهملاملال، تشجيعا 

شرع املت جدواها االقتصادية، ومل يضع تفيذها إذا ثبوالشركات، لتقوم بتن
 أموال املستثمر األجنيب، فإنه يدخل خاصة فيما يتعلق مبصدرشروطا السعودي 

 القروض والتسهيالت اليت حيصل عليها املستثمر األجنيب ضمن رأس املال األجنيب
  . األموال على األموال اليت جيلبها من اخلارجه علىصر مصدرحييف اململكة، وال 

 املستثمر الوطين واملستثمر ومل حيدد النظام أي نسبة للمشاركة بني
 . املشاركةتفاق على أي نسبة من نسباألجنيب، مما يدل على أنه جيوز اال

 تصريح من قبل اهليئة يتمتع جبميع املزايا اصل علىن املشروع احلفإوكذلك 
واحلوافز والضمانات اليت يتمتع ا املستثمر الوطين وله حق إعادة حتويل نصيبه 

  .أو بيع حصته

د ضمانات خاصة للمستثمر العريب واردة يف االتفاقيات الدولية، وتوج
 م،١٩٧٧/هـ١٣٩٧وذلك بانضمام اململكة إىل املؤسسة العربية لالستثمار يف عام 

  .واليت متنع االستيالء أو التأميم

 بالبحث العلمي، فأنشأت ا طيبا اململكة العربية السعودية اهتمامأولتو
تباع دائرة التعاون الوم والتقنية، جلذب االستثمارات بمدينة امللك عبد العزيز للع

 وإنشاء قنوات ،بني املدينة ومراكز البحوث العلمية واجلامعات والقطاع اخلاص
يدعم  أن  األعمال وعلى قطاع.اتصال فعالة إلجياد احللول للمشاكل الصناعية

  .األحباثوميول 
  اخلمسيةتنميةتصادها من خالل خطط الطوير اقلى تع اململكة عملتو

 وذه اخلطط طورت اململكة .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤بلغت سبع خطط إىل عام اليت 
 ةالبترولياملوارد  معتمدة يف ذلك على  االجتماعية،كافة القطاعات االقتصادية

الستثمار األجنيب ل انالرافد الرئيس واملغذي لالقتصاد السعودي وكتشكل  يتال
  . دوره يف ذلكاملباشر



 اخلامتة
 

 ١٥٨

ذات مسعة كربى وقد متكنت اململكة العربية السعودية من إنشاء شركات 
 ٣عاملية يف جمال الصناعة مثل أرامكو، سابك، معادن، ومتكنت من إنشاء حوايل 

  . عاما٣٢مدة خالل مصانع يف كل شهرين 

ويف القطاع الزراعي عملت اململكة على استصالح األراضي وحل 
ومتكنت من التغلب على الصعوبات املناخية حىت ،  ولو مؤقتامشكلة نقص املياه

من بعض احملاصيل الزراعية مثل القمح ذايت الشبه وصلت إىل االكتفاء 
 كما أخذت ، وحولت الكثري من األراضي القاحلة إىل حدائق،تاواخلضراو

 وحصلت بتصدير بعض منتوجاا، ومنها التمور، والورود خاصة إىل بلجيكا،
  .تقديرا لذلك)FAO(على جائزة الفاو 

بتنمية املوارد البشرية ألا أساس فيه أما قطاع اخلدمات فاهتمت الدولة 
 وحولت ،تطور اتمعات، وأقامت املعاهد واملستشفيات والطرق واجلامعات

اتمع من جمتمع بدائي إىل جمتمع متحضر، وبذلك تغلبت على اجلهل والفقر 
  .واملرض

 واململكة ،داث الواقعة حوهلا واحمليطة ا أن الدول تتأثر باألحعلوموم
 باإلضافة إىل تعرض ع يف منطقة الشرق األوسط املضطربةالعربية السعودية تق

اإليرانية، وحترير -العراقية(منطقة اخلليج لثالث حروب خالل العقود الثالثة هي 
، وبالرغم من ذلك بقي اقتصادها متماسكا ومتوازيا )الكويت، وغزو العراق

م املؤثرات السلبية اليت نتجت من جراء هذه احلروب، وهذا عزز ثقة برغ
  .املستثمرين باالقتصاد السعودي

مجايل متويل إ مشروعا ب١٢٣٣ بلغ عدد املشاريع ونتيجة هلذه السياسة
  . عشرة شهرا من تأسيس هذه اهليئة مليار ريال خالل مخسة٤٣,٨

بحث ميكن تقدمي بعض ليها من هذا الإومن خالل النتائج اليت توصلنا 
  :التوصيات واالقتراحات اليت نوجزها يف النقاط التالية 



 اخلامتة
 

 ١٥٩

فادة من نقل التكنولوجيا اليت جتلبها هيل اليد العاملة السعودية لالأت - ١
  .جنيب املباشرطار االستثمار األإالشركات املتعددة اجلنسيات يف 

القتصادية غري لقطاعات امكان حنو اجنيب قدر اإل توجيه االستثمار األ- ٢
  .الطاقوية

جنبية املباشرة وخاصة تلك  وضع رقابة على طبيعة االستثمارات األ- ٣
  . تستخدم األيدي العاملة احملليةاليت ال

 لتكوين ،جنيب املباشرشراك االستثمار احمللي مع االستثمار األإ - ٤
  .ه الشراكةديناميكية اقتصادية وطنية من خالل هذ

 ،ة وغريهابيسواق العرق خارجية مثل األسواأ العمل على فتح - ٥
جنبية وذلك  االستثمارات األاليت حتققهالتصريف املنتجات الفائضة 
  .صادراتبانتهاج سياسة تشجيع ال

نشاء مراكز للبحوث والتطوير كما هو معمول به يف الدول إ - ٦
 وكذلك االرتباط مع اجلامعات واملعاهد العلمية املتخصصة ،املتقدمة
نشاء وحدة إب التوصيةاكل اليت تعترض القطاع الصناعي وحلل املش

  .حوث والتطوير يف كل مصنع أو شركةللب
جنيب املباشر على ن توعي شعوا مبخاطر االستثمار األأ على الدول - ٧

  .خالقيات والسلوكيا تالقيم والعادات واأل
عية نشاء مدن صناإساسية للمدن الصناعية و االهتمام بتطوير البنية األ- ٨

  .خرىأ
وافز والتخفيضات الضريبة لالستثمار من املزايا واحل  منح املزيد- ٩

  :ت التالية  املباشر الذي تتوفر فيه املميزاجنيباأل
  .املشروع بالنسبة لالقتصاد الوطينمهية أ -
ن جيلبها املشروع وتوطينها ومدى أ مستوى التقنية العالية املتوقع -

  .تاجيةته على تنويع القاعدة اإلنقدر
  .جة احمللية ونسبة صادراته للخارجقدرة املشروع املتوقع لسد احلا -



 اخلامتة
 

 ١٦٠

 ،يدي العاملة الوطنية وتدريبها مدى اعتماد املشروع على األ-
  .ن املقرر وطنيامالة وطنية تزيد عوتوظيف ع

  .شريةتشجيع االستثمارات يف اهلياكل والبىن التحتية واملوارد الب -١٠
 يف توفري البيانات واملعلومات للمشاريع االستثمارية  الشفافية الكاملة-١١

  .كرب يف االقتصاد الذي يتعامل معهأمما يعطي املستثمر ثقة 
عالم وعقد براز فرص االستثمار يف اململكة يف كافة وسائل اإلإ -١٢

جلذب املستثمرين وعرض  ،املؤمترات والندوات الدولية واحمللية
شرح نظام احلوافز املقدمة  و،الفرص االستثمارية املوجودة

  .للمستثمرين
 وضع استراتيجية طويلة املدى تتعلق بتحديد مناطق االستثمار -١٣

 ،قاليم استثماريةأىل إ وتقسيم اململكة ،جنيب وجماالت االستثماراأل
قليم للمشاريع إوفق ما خطط له يف خطط التنمية ومدى حاجة كل 

  . معني إقليمن تركيز االستثمارات على دو،االستثمارية
اء االقتصادي والسرعة يف دلقطاع اخلاص يف األا تعزيز وتفعيل دور -١٤

  .اخلصخصةبرامج 

 دور االستثمار املباشر يف فقد اجتهدنا يف معاجلةالبحث هذا فاق آوعن 
  األخرى،ىل العديد من اجلوانبإبناء االقتصاد السعودي بصفة عامة ومل نتطرق 

ننا مل نعمق الدراسة يف أ، كما  االستثماريت تترتب علىادية المثل التبعية االقتص
 اقتصادية واجتماعية وحىت ثار السلبية لالستثمار املباشر واليت متس جوانباآل

  .ثقافية

خرى لتعميق هذا العمل يف أمكانيات إولعل كل هذه العناصر ستشكل 
  .شاء اهللا إنخر آطار إ



 

٢٢٢ 
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٢٢٣ 

  المراجعوالمصادر 
  : الكتب /أوال

  
  .١٩٩٧األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع. مبادئ االستثمار:  صيام زكرياأمحد  /١
 .١٩٩٩، القاهرة بدون دار نشر، ٢، طحتديات العوملة والتخطيط اإلستراتيجي: أمحد سيد مصطفى  /٢
، دار عكاظ التخطيط والتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية: أمحد الصباغ  .د /٣

  .للطباعة والنشر، جدة
  .، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعتقييم االستثمارات:  العريب احلضريي حامد /٤
  .م١٩٩٦ األردن، ،قاالستثمار والتمويل بني النظرية والتطبي :حسين علي خربوش وآخرون.د /٥
لقاهرة للتعليم املفتوح، ، مركز جامعة احتليل أخطار التمويل واالستثمار: حسني عطا غنيم  .د /٦

  .م١٩٩٣ القاهرة
  .م١٩٩٩، دار املسرية، عماناالستثمار، مفاهيم ـ حتليل ـ إستراتيجية: خالد وهيب الراوي . د /٧
، دراسة مقارنة لتجارب نيب املباشر يف عصر العوملةحمددات االستثمار األج:  السالم عبد رضا .د /٨

 .م٢٠٠٢ كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق على مصر،
  .كلية التجارة، جامعة عني الشمس، التنمية االقتصادية :العدل وآخرون  رضا .د /٩
  .م١٩٩٨ني الشمس، القاهرة، ، مكتبة عاالستثمار يف األوراق املالية: سعيد توفيق عبيد  .د /١٠
آفاق وحدود استثمار رأس املال األجنيب يف اال الصناعي :  سليم كامل درويش .د /١١

  .هـ١٤٠٧السعودي عام 
  .م٢٠٠١، دار وكتبة اهلالل، بريوت، كيف تكتب حبثا أو رسالة: صالح الدين اهلواري  .د /١٢
  .١٩٩٧ دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان،. مبادئ االستثمار : حردان حيدرالطاهر  /١٣
  .٢٠٠١، القاهرة ٢، دار النهضة العربية، طإدارة األعمال الدولية:    مرسي عطيةطاهر. د /١٣
  .م١٩٩٦، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، إستراتيجيات االستثمار البشري: عبد الرمحان توفيق . د /١٥
  .م٢٠٠٢  اإلسكندرية،،دار اجلامعة اجلديدة ،ة األعمال الدوليةإدار : عبد السالم أبو قحف .د /١٦
  .٢٠٠١، ١ ط،اقتصاديات األعمال واالستثمار األجنيب:  عبد السالم أبو قحف .د /١٧
اإلسكندرية، . نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية:   أبو قحفالسالمعبد  .د /١٨

  .١٩٩١مؤسسة شباب اجلامعة، 
، مؤسسة شباب نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية:   أبو قحفلسالماعبد  .د /١٩

  .١٩٨٩اجلامعة، اإلسكندرية 
، مؤسسة الستثمارات األجنبيةل السياسات واألشكال املختلفة :  أبو قحفالسالمعبد  .د /٢٠

  .١٩٨٩شباب اجلامعة، اإلسكندرية 
  .ص االستثمار املتاحة للقطاع األهلي السعوديالتصنيع الزراعي وفر:  الفتاح حممد موسى عبد /٢١
اقتصاد اململكة العربية : عبد القادر حممد بن عبد القادر عطية . د ، اهللا بن سليمان العبيدعبد .د /٢٢

   .هـ١٤١٥-١٤الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، ، دار عامل السعودية
ه االستثمار يف الصناعات البتروكيماوية التحديات اليت تواج : حممد جار اهللا عدنان .د /٢٣

، قطر ، منظمة اخلليج لالستثمارات الصناعية، الوسطية والنهائية بدول جملس التعاون اخلليجي
  .الدوحة، قطر

، تفرص االستثمار الصناعي يف البتروكيماويا: حممود أبو شباك . د  حممد جار اهللا ،عدنان .د /٢٤
  .هـ١٤١٢، مجادى األوىل ٢٢٢للبترول واملعادن، الظهران، العدد معهد البحوث، جامعة امللك فهد 



 

٢٢٤ 

ترشيد االستثمارات، دراسة حتليلية يف : حممد مسلم الردادي . العشري حسني درويش د .د /٢٥
  .م١٩٨٢، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، التوطن والتخطيط اإلقليمي

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢، جامعة حلوان قتصادية معاصرةالعوملة وقضايا ا:   صقرعمر /٢٦
، الدار السعودية ختصيص االقتصاد السعودي بني النظرية والتطبيق :  األخصرفاروق .د /٢٧

  .هـ١٤١٤لألحباث والنشر، 
، منتدى الفكر العريب، حتديات عوملة االقتصاد والتكنولوجيا يف الدول العربية: فتح اهللا لعلو  /٢٨

  .م١٩٩٦عمان، 
  ."احلوافز والنتائج"دالالت االستثمار الزراعي اخلاص يف اململكة :  عبد الرمحن آل بشري مدحم /٢٩
األردن، مؤسسة الوراق . إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العملية:   مطرحممد .د /٣٠

  .١٩٩٩، ٢للنشر ولتوزيع، ط
ثمار والتنمية الريفية يف اململكة االست :أمحد محدي رياض . أ ، صادق العضيميحممود .د /٣١

  . الرياض سعود، الرياض، كلية الزراعة، جامعة امللكالعربية السعودية
دراسة حتليلية لسلوك االستثمار يف اململكة العربية السعودية خالل  :  حممد بلولخمتار .د /٣٢

  .، كلية العلوم اإلدارية، جامعة سعود، الرياضم١٩٨٥–١٩٧٠الفترة 
  .م١٩٩٩، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أساسيات االستثمار يف األوراق املالية: ري إبراهيم هندي من. د /٣٣
  .، دار اآلفاق، اجلزائراختيار االستثمار وتقييم املشاريع :   أبو بكرميلودي .د /٣٤
  .م١٩٩٩رب، غامل إفريقيا الشرق،أية عوملة ؟، : العوملة :  البجاوي حيي /٣٥
  
  :ات والرسائل األطروح/ ثانيا

  
، أطروحة املنهج اإلسالمي لدراسة وتقييم املشروعات االستثمارية، دراسة مقارنة:   بعلوجبولعيد /١

دكتوراه غري منشورة، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
  .بدون تاريخ

ه يف التنمية االقتصادية ـ حالة احملروقات يف االستثمار األجنيب املباشر ودور: خليفة خلميسي  /٢
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، اجلزائر ـ

  .م٢٠٠١-٢٠٠٠
مذكرة لنيل . االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر التحديات والعراقيل : مارياسرناي  /٣

اجلزائر، جامعة اجلزائر، كلية العلوم .  السياسية والعالقات الدوليةشهادة ماجستري يف العلوم
  .م٢٠٠٢-٢٠٠١السياسية واإلعالمية، 

، دور ومكانة صناديق يف سوق األوراق املالية مع دراسة جتربة مصر العربية: صالح الدين شريط  /٤
  .م٢٠٠١-٢٠٠٠اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

جوانب قانونية يف االستثمار األجنيب اخلاص، دراسة : عزيز بن عبد اهللا بن سلمان الفدا عبد ال /٥
  . دكتوراه رسالة،السعوديمقارنة يف القانون السوداين والنظام 

 ،الثالث الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على التشغيل يف دول العامل: عبد القادر زيان  /٦
  .م٢٠٠١-٢٠٠٠ رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر،

االستثمار األجنيب يف اململكة العربية السعودية ودوره يف منو : عبري بنت عبد العزيز آل الشيخ  /٧
 سعود، ، رسالة ماجستري، جامعة امللكم١٩٩٩-٧٠القطاع الصناعي ـ دراسة قياسية للفترة 

  .م٢٠٠١كلية العلوم اإلدارية، اململكة العربية السعودية، 
، رسالة ماجستري، متويل االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ـ وسائله ومؤسساته ـ: علي فالق  /٨

  .م٢٠٠٢-٢٠٠١جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 



 

٢٢٥ 

، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية ات على التنمية االقتصاديةاالستثمار والتأثري: عمر لعبين  /٩
  .م٢٠٠١-٢٠٠٠، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر

، رسالة االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة حالة اجلزائر:    فضيل فارس /١٠
  .ماجستري، معهد العلوم االقتصادية

، رسالة أمهية االستثمار األجنيب املباشر دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس:    فرجييكرمية /١١
  .٢٠٠٢ اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية ماجستري،

معايري تقومي االستثمار الصناعي السعودي، دراسة حتليلية : هدى عبد العزيز علي النعيم  /١٢
رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود، ، لسلوك االستثمار الصناعي يف اململكة العربية السعودية

  .هـ١٤١٥اململكة العربية السعودية، 
  
  :املطبوعات الرمسية / ثالثا

  
 والثالثون، تاسعالتقرير السنوي ال: اململكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العريب السعودي  /١

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
التقرير السنوي الثامن والثالثون،  : اململكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العريب السعودي /٢

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
اإلصدار   منجزات خطط التنمية ـ حقائق وأرقام ـ،،وزارة التخطيط،  اململكة العربية السعودية/٣

  .م٢٠٠٢ ،العشرون
اإلصدار   منجزات خطط التنمية ـ حقائق وأرقام ـ،،وزارة التخطيط،  اململكة العربية السعودية/٤

  .م٢٠٠١ ،التاسع عشر
الكتاب اإلحصائي ، مصلحة اإلحصاءات العامة، وزارة التخطيط،  اململكة العربية السعودية/٥

  .م٢٠٠٠ ،العدد السادس والثالثون، السنوي
  .٤اململكة العربية السعودية، وزارة الزراعة واملياه، شعبة التوعية، الة الزراعية، اإلصدار  /٦
  .هـ١٤٢٣يئة العامة لالستثمار، التقرير السنوي اململكة العربية السعودية، اهل /٧
  .تثمار يف عهد احلرمني الشريفني، اهليئة العامة لالستثمار، تطور االساململكة العربية السعودية /٨
،  اللوائح التنفيذية،، تنظيم اهليئة العامة لالستثماراألجنيب نظام االستثمار لالستثمار، اهليئة العامة /٩

  .هـ، اململكة العربية السعودية١٤٢٣ الطبعة الثانية،
 هـ١٤٢٣ الثانية، متلك غري السعوديني للعقار واستثماره، الطبعة ملالستثمار، نظااهليئة العامة  /١٠

  .السعوديةاململكة العربية 
 التنفيذية املعدلة لنظام االستثمار األجنيب، الطبعة الثانية، رجب، ةاهليئة العامة لالستثمار، الالئح /١١

  . اململكة العربية السعوديةهـ،١٤٢٣
  .اهليئة العامة لالستثمار، قائمة األنشطة املستثناة من االستثمار األجنيب، اململكة العربية السعودية /١٢
  . ، اململكة العربية السعوديةهـ١٤٢٢اهليئة العامة لالستثمار، مركز اخلدمة الشاملة، ربيع األول  /١٣
 ،هـ٢٥/٢/١٤٢١ وتاريخ ١/٣٩٨ار، إدارة العالقات العامة، قرار وزاري رقم اهليئة العامة لالستثم/ ١٤

  .هـ، اململكة العربية السعودية١٤٢٢ربيع األول 
اهليئة العامة لالستثمار، قائمة األنشطة املستثناة من االستثمار األجنيب، مبوجب قرار الس / ١٥

  .هـ١٧/١١/١٤٢١وتاريخ ) ١١/١٢(االقتصادي األعلى رقم 
نظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره، صادر باملرسوم امللكي رقم اهليئة العامة لالستثمار، / ١٦
  .هـ، اململكة العربية السعودية١٤٢٣ ربيع األول ،٢ ط،هـ١٧/٤/١٤٢١ بتاريخ ١٥/م

  



 

٢٢٦ 

  :االت والدوريات / رابعا
  
  .هـ١٤٠٨، رجب ٥٧جملة اإلدارة العامة، العدد /  ١
، مايو ٢٥٧قتصاد واألعمال، مركز النشر االقتصادي، السنة الثالثة والعشرون، العدد جملة اال/ ٢

  .م، الرياض٢٠٠١
، ٣٢٩ الصناعية للمنطقة الشرقية، السنة الثانية والثالثون ، العدد التجاريةجملة االقتصاد، الغرفة / ٣

  . اململكة العربية السعودية م٢٠٠٠اغسطس ،/يولية
م تصدر من مركز النشر ٢٠٠٣/هـ١٤٢٢ ة السعودية، العدد احلادي عشرالة االقتصادي/ ٤

  .االقتصادي، الرياض
  .، الرياض٢٠٠٣الة االقتصادية السعودية، مركز النشر االقتصادي، العدد احلادي عشر، شتاء / ٥
  .، الرياض٢٠٠٢ العاشر، خريف د النشر االقتصادي، العدزالة االقتصادية السعودية، مرك/ ٦
، ٢٠٠١ املواصالت، السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يناير، وزارةجملة النقل واملواصالت، / ٧

  .جدة
غسطس أجملة النقل واملواصالت، وزارة املواصالت، السنة اخلامسة، العدد التاسع واخلمسون، / ٨

  .م، جدة٢٠٠٣
اخلارجية السعودية ، العدد احلادي  الدراسات الدبلوماسية ، وزارة معهدجملة حبوث دبلوماسية ،/ ٩

  .٢٠٠٢عشر ، 
  .٥٧،العدد ) سابك( للصناعات االساسية السعوديةجملة عامل سابك ،الشركة / ١٠
  

  :واحملاضرات الندوات / خامسا
  
، ندوة مستقبل التعدين يف اململكة ودورة التنويع االقتصادي:   اهللا بن عيسى دباغعبد .د/  ١

  .هـ١٤٢٣هـ، الرياض ١٤٤٠تصاد السعودي حىت عام الرؤية املستقبلية لالق
، التطورات االقتصادية ومناخ االستثمار باململكة العربية السعودية:   صاحل القرناسإبراهيم/ ٢

 .م١٩٩٧ حماضرة مدير اإلدارة والبحوث االقتصادية لس الغرف التجارية الصناعية السعودية عام
دية مقدمة إىل مجعية األخوة السعودية اجلزائرية، اجلزائر جملس الغرف التجارية الصناعية السعو

  .م٠٨/٠١/١٩٩٧هـ املوافق لـ ١٠/٠٩/١٤١٥يوم اخلميس 
  

  :الشبكة العنكبوتية / سادسا
  
  .www.mopm.ihsaiyette/mond-a.html وزارة البترول والثروة املعدنية،: شبكة العنكبوتية ال /١
  .www.mopm.ihsaiyette/pmetals-a.html  والثروة املعدنية،وزارة البترول:  الشبكة العنكبوتية /٢
  .www.mopm.oil-a.html وزارة البترول والثروة املعدنية،:  الشبكة العنكبوتية /٣
  .www.mopm.oil-policy-a.html وزارة البترول والثروة املعدنية،:  الشبكة العنكبوتية /٤
  .www.mopm.outkingdom-a.html وزارة البترول والثروة املعدنية،:  الشبكة العنكبوتية /٥
  .www.mopm.saudico-a.html وزارة البترول والثروة املعدنية،:  الشبكة العنكبوتية /٦
 : فيصل بن تركيكلمة صاحب السمو امللكي وزارة البترول والثروة املعدنية،:  الشبكة العنكبوتية/٧

أضواء على صناعة الطاقة يف اململكة العربية السعودية، املعهد امللكي للشئون الدولية، لندن، 
   www.mopm.a-sp-ftlondon١٢٠٢٠٠pdf م،١٢/٠٢/٢٠٠٠بريطانيا، 

  .www.agriwat.saudico-a.htmlالزراعة واملياه، وزارة :  الشبكة العنكبوتية /٨
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٢٢٨ 

  فهرس الجداول واألشكال
  
  

  :الجداول / أوال
  

  ٧١..................................:الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع غري النفطي : )١(جدول رقم 
  ٧١.........:الناتج احمللي اإلمجايل حسب القطاعات التنظيمية بقيم املنتجني : )٢(جدول رقم 
  ٧٢............................................ :٢٠٠٠ام الناتج احمللي اإلمجايل لع: )٣(جدول رقم 
  ٨٩.................................:الضرائب املفروضة على أرباح الشركات : )٤(جدول رقم 

عدد وإمجايل التمويل والعمالة ومتوسطاا للمصانع : )٥(جدول رقم 
املنتجة واملرخصة مبوجب نظام استثمار رأس املال 

  ٩٧........................................................................:األجنيب 
عدد اإلمجايل التمويل والعمال للمصانع املنتجة موزعة : )٦(جدول رقم 

  ٩٨................................................................: املناطق حسب
  ١٠٣.........:عدد مشاريع لالستثمار املشترك حسب النشاط االقتصادي : )٧(جدول رقم 
  ١٠٥...................... :٢٠٠٣التراخيص اجلديدة الصادرة حىت اية عام : )٨(جدول رقم 
  ١٢٦.............................. :٢٠٠١صادرات سابك حسب املناطق عام : )٩(جدول رقم 
  ١٣١.... :٩٦/٢٠٠٠عي صادرات اململكة السعودية حسب النشاط الصنا: )١٠(جدول رقم 
  ١٣٧.........................................................:القروض الزراعية : )١١(جدول رقم 

  
  

  :األشكال / ثانيا
  

  ١١٣...........................................................:إنتاج الزيت اخلام: )١(الشكل رقم 
  ١١٩..............................................:استغالل منتج الغاز الطبيعي : )٢(الشكل رقم 
  ١٣٠..............................................................:املصانع العاملة : )٣(الشكل رقم 
  ١٤٧...........................................:أطوال الطرق املعبدة بني املدن : )٤(الشكل رقم 
  ١٤٧....................:حجم البضائع املنقولة على خط السكك احلديدية : )٥(م الشكل رق

  ١٤٨..........................................:حجم البضائع املناولة يف املوانئ : )٦(الشكل رقم 
  ١٤٩...............................:عدد الركاب من مطارات اململكة وإليها : )٧(الشكل رقم 
  ١٤٩..............................:عدد الركاب املنقولني باخلطوط السعودية : )٨(الشكل رقم 
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  الفهرس
  

  ٢................................................................................................المقدمة
  ٨...............................االستثمار األجنبي المباشر مسح نظري: ول الفصل األ

  ٩...................................................................................................تمهيد
  ١٠..........................................................مفهوم االستثمار:   األول المبحث

  ١٠..............................................تعريف االستثمار وأهم أنواعه : املطلب األول  
  ١٠....................................................................تعريف االستثمار / أوال
  ١٣.....................................................................أنواع االستثمار /  ثانيا
  ١٩.............................................................أهداف االستثمار :  الثاين   املطلب
  ٢٠.......................................................استراتيجية االستثمار :  الثالث   املطلب
  ٢١................االستثمار األجنبي المباشر والنظريات المفسرة:  الثاني المبحث
  ٢١...........................................تعريف االستثمار األجنيب املباشر :  األول  املطلب
  ٢٣......................................تعريف االستثمار األجنيب الغري مباشر  :  الثاين   املطلب

  ٢٤..............................النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر  :املطلب الثالث   
  ٢٤..................................لالستثمار األجنيب املباشر التفسريات التقليدية /أوال
  ٢٨....................................التفسريات احلديثة لالستثمار األجنيب املباشر/ ثانيا

  ٣٥............................................................................خالصة الفصل األول
  

  ٣٦.........................االستثمار األجنبي المباشر أنواعه وآثاره: الفصل الثاني 
  ٣٧.................................................................................................تمهيد

  ٣٨.....................................أنواع االستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول 
  ٣٨...........................................................االستثمار املشترك :   األول  املطلب
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  ٩٩...................... يف االقتصاد السعودي   واقع االستثمار األجنيب املباشر   : ثايناملطلب ال 
  ٩٩.........................................................رنامج التوازن االقتصاديب /أوال
  ١٠١.................................. احملققة من برنامج التوازن االقتصاديالفوائد /ثانيا

  ١٠٤.......... يف اململكة العربية السعودية    جماالت االستثمار األجنيب املباشر  : ثالث املطلب ال 
  ١٠٥...........................................................................القطاعات /أوال
 ١٠٧..........................................................................اخلصخصة /ثانيا
  ١١٠ السعودي االقتصادآثار االستثمار األجنبي المباشر على بنية : ثانيالمبحث ال

  ١١٠.............................................................القطاع البترويل  : ملطلب األول  ا
  ١١٠.................................................................. الزيت اخلامإنتاج/ أوال
  ١١١.......................................................... النفطية املكررةاملنتجات/ ثانيا
  ١١٤.............................. الزيت العربية السعودية أرامكو السعوديةشركة/ ثالثا
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