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يعتبر ا�ستثمار ا>جنبي المباشر ظاھرة اقتصادية قديمة تجلت بوضوح نسبي مع مطلع القرن التاسع عشر  :الملخص
ا�قتصاديين، ويكمن السبب في بروز موجة لتبرز بقوة بعد الحرب العالمية الثانية مما جعلھا تكون محل اھتمام العديد من 

ا�ستثمار ا>جنبي المباشر في كونه وسيلة تمويل بديلة تلجأ إليھا الكثير من الدول التي تواجه العجز في تمويل استثماراتھا 
مالية المحلية بسبب انخفاض ا�دخارات في تلك البلدان ونقص المساعدات والمنح المالية المقدمة من طرف المؤسسات ال

الرسمية وغير الرسمية، صعوبة الحصول على اقتراض خارجي، حيث يلعب مناخ ا�ستثمار تأثيرا كبيرا في جلب 
 الھدف الرئيسي من ھذه الدراسة ھو تحليل مؤشرات ا�ستثمار ا>جنبي المباشر في مصر ،ا�ستثمار ا>جنبي المباشر
نسبة ، أقل في مصر منه في إندونيسيا ئج أن إجمالي الدين الخارجيأظھرت النتا، 2015-1990وإندونيسيا خ[ل الفترة من 

معدل نمو الناتج المحلي اcجمالي ، ا�ستثمار ا>جنبي المباشر إلى الناتج المحلي اcجمالي أقل في مصر منھا في إندونيسيا
 .أقل في مصر منه في إندونيسيا

الي الدين الخارجي، نسبة اcستثمار ا>جنبي إلى الناتج المحلي اcستثمار ا>جنبي المباشر، إجم :الكلمات اYسترشادية
 .اcجمالي، معدل نمو الناتج المحلي اcجمالي

 المقدمة والمشكلة البحثية

يلعب ا�ستثمار ا>جنبي دورا أساسيا في عملية التنمية 
أداة تؤدي إلى تكامل ا�قتصاديات  ا�قتصادية حيث يعتبر

 �قتصاد العالمي عن طريق ماعلي مستوى اcنتاج في ا
يقدمه من رأس المال والتكنولوجيا والمھارات اcدارية 
والوصول إلى ا>سواق ا>جنبية وتوفير فرص عمل كثيرة 
لعدد كبير من سكان الدولة مع اخت[ف أعمارھم واخت[ف 

وقد أعطى ا�ستثمار ا>جنبي دفعه ھامة . تعليمھم وتدريبھم
 من خ[ل المساھمة في ربط لمسيرة التكامل العالمي

يتمثل فى  .أسواق رأس المال فى الدول المضيفة له
مساھمة موارد أجنبية فى رؤوس أموال مشروعات التنمية 

فى  فى الدول النامية، وتحدد شكل المساھمة ا�جنبية
رؤوس أموال ھذه المشروعات الصفة التى تطلق على 

أو " ر مباشراستثمار غي"ا�ستثمار ا>جنبى من حيث كونه 
 .)1994شبانة،  ("استثمار مباشر"

توجد عدة تعريفات ل[ستثمارات ا>جنبية المباشرة 
منھا ما يعرف ا>ستثمارات ا>جنبية المباشرة بأنھا عملية 
انتقال رؤوس ا>موال ا>جنبية لqستثمار فى الخارج 
بشكل مباشر للعمل فى صورة وحدات صناعية أو تمويلية 

 زراعية أو خدمية ويمثل حافز الربح المحرك أو إنشائية أو
 .الرئيسى لھذه ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة

 )ا�ونكتاد(يعرف مؤتمر ا>مم المتحدة للتجارة والتنمية 
ا�ستثمار ا>جنبي المباشر على أنه نوع من ا�ستثمار 
الدولي وفي ظله يقوم مقيم ما بالمساھمة في أمر امت[ك 

أخرى ويعكس ھذا ا�ستثمار منفعة مشروع في دولة 
وسيطرة دائمين للمستثمر ا>جنبي من خ[ل القوة التصويتية 

 .من أسھم المشروع% 10التي تعكسھا حصة � تقل عن 

 على أنه تلك ا�ستثمارات )2007(مبروك ويعرفه 
، إما بسبب ملكيته يملكھا ويديرھا المستثمر ا>جنبيالتى 

. يب منھا يكفل له حق ا�دارةه لنصالكاملة لھا أو ملكيت
ويتميز ا�ستثمار ا>جنبي المباشر بطابع مزدوج، ا>ول 
وجود نشاط اقتصادى يزاوله المستثمر ا>جنبي فى البلد 

 .المضيف، والثانى ملكيته الكلية أو الجزئية للمشروع

بأنه ) WTO(قد عرفته منظمة التجارة العالمية ول  
ة تمنح صاحبھا نفوذ مباشر امت[ك أصول استثمارية إنتاجي

في الملكية الكاملة أو الجزئية التي تكفل له السيطرة على 
 .(United Nations, 2004) إدارة المشروع

أما تقرير ا�ستثمار العالمي فينظر إلى ا�ستثمار 
أي الحصة ( ا>جنبي بأنه ھو الذي تكون ملكية رأسماله 

تمتع لشخص طبيعي، أو شخص اعتباري ي) المسيطرة
بجنسية دولة غير تلك المضيفة ويتضمن التزاما طويل 
 المدى، ويكون للمستثمر دور فعال في إدارة ا�ستثمار

بينما مؤتمر ا>مم المتحدة  )2008 سمينة،بن  وصالح(

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Agricultural Economics and Social Science 

* Corresponding author:  Tel. : +201064307338 
E-mail address: malkmaher2011@gmail.com 
 

199-208 



 
Atiaa and Ibrahim 200

يعرف ا�ستثمار ا>جنبي بأنه ) اونكتاد(للتجارة والتنمية 
 ا>جل فيذلك ا�ستثمار الذي ينطوي على ع[قة طويلة 

، تعكس مصالح دائمة ومقدرة موجودات رأسمالية ثابتة
البلد الذي (على التحكم اcداري بين الشركة في البلد ا>م 

 الوحدةوالشركة أو ) تنتمي إليه الشركة المستثمرة
 )البلد المضيف ل[ستثمار( اcنتاجية في القطر ا�خر

)UNICATAD, 2007(. 

تثمار الذي بأنه ذلك ا�س )2008(العمري كما عرفه 
يستلزم السيطرة واcشراف على مشروع ما، حيث يأخذ 
شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر ا>جنبي وحده، أو 
المشاركة المتساوية أو غير المتساوية مع رأس المال 
الوطني، كما يمكن أن يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو 

بأنه  Hailu (2010)جزئي لمشروع قائم، بينما عرفه 
عالة للتنمية ا�قتصادية وبخاصة في الدول النامية من آلية ف

خ[له يمكن تعزيز عنصر رأس المال للدولة الفقيرة، 
،  العملصدة رأس المال الملموس وفرويساعد على زيا

 وكذلك زيادة اcنتاجية والخبرات والمھارات للعمال المحليين
من خ[ل استخدام التكنولوجيا والمعلومات، ويساھم أيضا 

 ي اندماج ا�قتصاد المحلي با�قتصاد العالميف

وھناك من ينظر إليه بأنه كافة المشروعات التي يقوم 
بإنشائھا المستثمرون ا>جانب ويمتلكونھا أو يشاركون 
 المستثمر الوطني فيھا أو يسيطرون فيھا على اcدارة

 .)2004زغدار، (

ى جذب اھتمت معظم الدول خاص النامية منھا عل
، وذلك نتيجة لزيادة أھميته في ر ا>جنبي المباشرا�ستثما

 :فترة السبعينات وذلك لعدة أسباب من أھمھا

 مما دفع العديد من 1982ظھور أزمة المديونية عام  -1
البنوك التجارية العالمية إلى عدم المجازفة في منح 
 تسھي[ت مصرفية جديدة مما أدى إلى تشجيع تلك الدول

 شرل[ستثمار ا>جنبي المبا

 ا>جنبية المباشرة  تغير نظرة الدول النامية ل[ستثمارات -2
باعتبارھا نوعا من التدخل في ا�قتصاد القومي، 

سد فجوة الموارد المحلية ل اواھتمام تلك الدول بدورھ
 . بين ا�دخار وا�ستثمار

، إتباع معظم الدول النامية cجراءات اcص[ح ا�قتصادي -3
عوقات جذب ا�ستثمار مما ترتب عليه التخلص من م

 .ا>جنبي المباشر

ا�نخفاض الحاد في حجم المساعدات ا>جنبية من  -4
الدول المتقدمة إلى الدول النامية بسبب انتھاج سياسة 

خم الذي ظھر خ[ل عقد ا�نكماش لتخفيض نسبة التض
مما ترتب عليه تقليص اcنفاق في ھذه  ،الثمانينات

 .على المساعدات الخارجية الدول

جد ث[ثة عناصر أساسية يتشكل منھا ا�ستثمار يوو
 :ا>جنبي المباشر وھى

 ا6رباح المعاد استثمارھا

وتتمثل فى الحصة الخاصة بالمستثمر ا>جنبي من 
أرباح استثماراته فى البلد المضيف ل[ستثمار وغير 
المحولة إلى بلده ا>صلي بل بقيت محتجزة لدى المشروع 

بھدف إعادة استثمارھا أى المحلى مصدر ھذا الربح 
طبيعي أو (تحويلھا إلى استثمارات جديدة ملكا لشخص 

وبھذا يصبح حجم ا�ستثمار ا>جنبي . أجنبي )معنوي
المباشر ھو حاصل جمع المساھمة ا>ولية مع ا>رباح 

 .المعاد استثمارھا داخل نفس البلد

 رأس المال ا6ولى

جنبي لشراء وھو مبلغ التمويل الذى يقدمه المستثمر ا>
حصة من مشروع فى بلد آخر غير بلده ا>صلى، وتشترط 
بعض المؤسسات الدولية منھا صندوق النقد الدولي بلوغ 

على ا>قل من رأس مال % 10ھذه المساھمة نسبة 
 .المشروع المساھم فيه ليصبح ھذا ا�ستثمار مباشرا

 القروض داخل الشركة الواحدة

 للشركة ا>م اتجاه طويلة ا>جلوتتمثل فى الديون 
فروعھا فى الخارج أو بين فروع الشركة الواحدة 

 .المتواجدة فى عدة بلدان

سس التي يتم على أساسھا تصنيف      اختلفت ا>
، ي أفرزت كل منھا أنواع معينة منها�ستثمار ا>جنبي والت

حيث أن ھناك من يصنفه من منظور الدوافع والمحفزات 
نظر ھناك من يصنفه من وجھة التي تؤدي إلى حدوثه، و

، كما أن ھناك من يصنفه من منظور الدول المصدرة له
 .الدول المستقطبة له

 ا6جنبي المباشر استنادا إلى الدوافع تصنيفات ا:ستثمار
 والمحفزات

ي ب   تم وضع تصنيفات مختلفة �نواع ا�ستثمار ا>جن
إلى المباشر استنادا إلى الدوافع والمحفزات التي تؤدي 

حدوثه، وقد أمكن تصنيف أنواع ا�ستثمار ا>جنبي وفق 
 :غاياته إلى

 ا:ستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية

يھدف ھذا النوع من ا�ستثمار إلى استغ[ل الميزة 
النفط ا>ولية ك النسبية للدول � سيما تلك الغنية بالموارد

 فاضفض[ عن ا�فادة من انخ .والغاز والمنتجات الزراعية
أجور العمالة المحلية أو وجود عمالة ماھرة ومدربة 

(Cleeve, 2009).  ستثمار أرباحا ضخمة�وقد حقق ھذا ا
نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية للدول النامية وانعكاس 

 .ذلك سلبا على التنمية ا�قتصادية

 ا:ستثمار الباحث عن ا6سواق

 ية المتطلباتيھدف ھذا النوع من ا�ستثمار عادة إلى تلب
، �سيما ق الدول المتلقية ل[ستثماراتاcستھ[كية في أسوا
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ولذا تدخل . تلك التي يتم التصدير إليھا في فترات سابقة
شركات صناعة السيارات مث[ إلى البلدان التي يكون حجم 
السكان فيھا كبيرا لفتح فرع لھا لمواجھة حاجات ا>سواق 

 .(Shapiro, 2006) المحلية

 تثمار الباحث عن الكفاءةا:س

يتمثل ھذا النوع من ا�ستثمار في جزء كبير من قطاع 
الصناعة إضافة إلى المؤسسات المالية على اخت[ف 

وتحتل نسبة كبيرة من ھذا ا�ستمثار مكانة متقدمة . أنواعھا
ا بين المنشآت ا>جنبية ا>م، أو الفروع ا>خرى التابعة لھ

، وھذا يساعدھا في سياتوخاصة الشركات متعددة الجن
التوسع في تصدير السلع أو الخدمات المتميزة، ويعزي ھذا 

، مما يعمل على  إلى كثرة السلع المستوردة إليھاالتوسع
خلق أجواء تنافسية بين مختلف الشركات، فض[ عن إيجاد 

 .)2004الغزالي،  (مبدأ تكافؤ الفرص في الداخل والخارج

 إستراتيجيةا:ستثمار الباحث عن أصول  

يتعلق ھذا النوع بقيام الشركات ا>جنبية بعمليات تملك 
أو شراكة مع شركات الدولة المتلقية مما يساعدھا في 

مكانھا أن إالحصول على استخدام ا>صول التي لم يكن ب
 .)2006نوير،  (تحصل عليھا وھي في بلدھا ا>م

شر وفق وجھة نظر  تصنيفات ا:ستثمار ا6جنبي المبا
 ولة المصدرةالد

    باcضافة إلى التصنيف على أساس الدوافع أو 
المحفزات التي توجه ا�ستثمار ا>جنبي المباشر إلى دولة 

 يتم تصنيف ا�ستثمار ا>جنبي المباشر أيضا ،دون أخرى
، حيث أنه )الدولة ا>م(الدولة المصدرة  وفق وجھة نظر

فقي، ر ا>ا�ستثما:  ھذا ا>ساس إلى نوعين ھمايقسم وفق
 .ا�ستثمار العمودي

 :ستثمار ا6فقيا

     تكون فروع الشركات في ھذا النوع من ا�ستثمار 
 في عنصر مستقلة عن الشركة ا>م، وتنحصر الع[قة فقط

، والتحويل التكنولوجي والتمويل الملكية لوسائل اcنتاج
ويھدف ھذا النوع إلى التوسع ا�ستثماري في الدول 

ھة للسلع رض انتاج نفس السلعة أو سلع مشابالمتلقية بغ
، وعادة ما يحدث ھذا النوع من المنتجة في الدولة ا>م

 مستوى المماثل من النموالا�ستثمارات بين الدول ذات 
(Markusen, 1999). 

 :ستثمار العموديا

في ھذا النوع من ا�ستثمارات يتخصص كل فرع من 
ن العمليات فروع الشركات ا>جنبية بإنتاج جزء م

اcنتاجية مثل التجميع أو صناعة المكونات كمنتج نھائي، 
أو تخصص الفرع في عمليات التسويق، إضافة إلى ذلك 
فإن اcنتاج الذي يقوم به فروع الشركات ا>جنبية في 

ا�ستثمار العمودي عادة ما يكون موجه للتصدير لخدمة 
 .أسواق البلد ا>م دون ا>سواق المحلية

 ا:ستثمار ا6جنبي المباشر وفق وجھة نظر تصنيفات
 الدول المستقطبة له

ما من منظور الدولة المتلقية فيمكن تقسيم ا�ستثمار أ
ر إلى ث[ثة أنواع حسب الھدف منھا، وھي شا>جنبي المبا

ا�ستثمارات الھادفة إلى اح[ل الواردات أو إلى تعزيز 
 .بادرة حكوميةوا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة بم الصادرات

 ثمار الھادف إلى اح#ل الوارداتا:ست

تكون عادة دولة نامية تطمح إلى تحقيق التوازن والنمو 
ا�قتصادي الذي يؤھلھا إلى انتھاج سبيل التنمية المستدامة 

الخامات التي تستوردھا وتعويض احتياجاتھا من السلع و
 السلع محلية الصنع، حيث تعتمد في سبيل من الخارج

 ذلك على استقطاب ا�ستثمارات والشركات ا>جنبية قيقتح
خصوصا في حالة غياب مصادر التمويل المحلية الكافية 

 .لتحقيق مثل ھذا النوع من المشاريع

  إلى تعزيز الصادراتا:ستثمار الھادف

يكون ھدف الدول المضيفة من وراء استقطاب مثل 
تصدير، ھذا النوع من ا�ستثمارات تعزيز قدرتھا على ال

وبالتالي الدفع من قدرتھا التنافسية في ا�سواق الدولية مما 
سينعكس باcيجاب على حالة ا�قتصاد المحلي لھا ويساھم 
في توفير النقد ا>جنبي ال[زم لتمويل مشاريع التنمية 

صادية وا�جتماعية والبيئية تالمستدامة بكل جوانبھا ا�ق
 .ة والتكنولوجيةيوالسياس

 جنبية المباشرة بمبادرة حكوميةات ا6ا:ستثمار

عادة ما تتخذ ھذه ا�ستثمارات صفة المشاريع الخيرية 
كالمنح والھبات ومبادرات إعادة اcعمار عند حدوث 

 .الكوارث

 مشكلة الدراسة

بسبب انتشار ا>زمات المالية وعجز كثير من الدول 
فى تحقيق التنمية عن طريق القروض وانخفاض برامج 

ات اcنمائية، تحاول معظم الدول ا�ستفادة من المساعد
ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة لزيادة معد�ت نموھا، 
وھذه ا�ستثمارات بإمكانھا المساھمة فى نقل التكنولوجيا 

كما إن ضغوط  والقيام بعمليات البحث والتطوير،
المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

ل تستعين بالشركات متعددة الجنسيات لحل جعل ھذه الدو
مشاكلھا التنموية، لذا فإن كل الدول تحاول أن تفتح أبوابھا 
أمام ھذه الشركات لكى تستفيد منھا وھذا بإيجاد مناخ 
استثمارى مناسب وتوفير بيئة مشجعة على ذلك لجذب 

cوتتلخص مشكلة الدراسة فى ... ستثمارات ا>جنبيةا
 :التساؤ�ت التالية
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 من ̋ھى مؤشرات ا�ستثمار ا�جنبي المباشر فى ك[  ما-1
 اندونيسيا ومصر ؟

 ھو حجم ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة فى اندونيسيا ما -2
 ومصر؟

 أھمية الدراسة

 :ھمية الدراسة في ا�تىأتتمثل 

 ا6ھمية النظرية

تتحدد ا>ھمية النظرية لھذه الدراسة فى أنھا تحاول 
cالنظرى ل[ستثمارات ا>جنبية  طارتجميع وعرض ا

 .المباشرة

 ا6ھمية التطبيقية

تكمن في التوصل لنتائج قد تكون ذات أھمية في تحليل 
 من ̋مؤشرات ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة في ك[

 .اندونيسيا ومصر

 أھداف الدراسة

 :تية تحقيق ا>ھداف ا�إلىعي الدراسة تس

ر ا>جنبي المباشر فى  التعرف على مؤشرات ا�ستثما-1
 . من اندونيسيا ومصر̋ك[

 قياس حجم تدفقات ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة فى -2
 .اندونيسيا ومصر

 ̋ تحليل مؤشرات ا�ستثمارات ا>جنبية المباشرة فى ك[-3
 .من اندونيسيا ومصر

 الطريقة البحثيةمصادر البيانات و

 فى فى محاولة ل�جابة على المشكلة المطروحة
البحث، واختبار مدى صحة الفروض، فقد تم ا�عتماد 

المنھج الوصفي والتحليلي من خ[ل على الجمع بين 
حساب المتوسط الحسابي ومعد�ت النمو السنوى 
للمتغيرات موضوع الدراسة لسرد مختلف التعريفات 
والمفاھيم حول ا�ستثمار ا>جنبي المباشر، ومؤشرات 

شر، وcعطاء نظرة على واقع ا�ستثمار ا>جنبي المبا
ا�ستثمار ا>جنبي المباشر في اقتصاديات ك[ من 

 القيام قصدب المقارن اcحصائي والمنھج. إندونيسيا ومصر
 مؤشرات ا�ستثمار ا>جنبي المباشر فى وتحليل بمقارنة

 . من اندونيسيا ومصر̋ك[

 مصادر البيانات

 بيانات الدراسة با�ستعانة بالمصادر ىتم الحصول عل
 :التالية

 التقارير السنوية �حصاءات البنك الدولي، وصندوق -أ
 .النقد الدولي

-الكتب-الرسائل( المراجع العربية وا>جنبية المختلفة -ب
 ).ألخ.... التقارير-الدوريات

 ).ا�نترنت(الشبكة الدولية للمعلومات  -جـ

 النتائج والمناقشة

 فقات ا:ستثمار ا6جنبى المباشردتطور ت

بعد فترة طويلة بين ا�نغ[ق الشديد ل[قتصاد 
 1973تبنت الحكومة المصرية بعد حرب  المصرى،

، دي،وفتح الباب ل[ستثمار ا�جنبيسياسة ا�نفتاح ا�قتصا
 وخلق مناخ م[ئم له بھدف تحديث ا�قتصاد المصرى،

cجمالي والتي وزيادة معد�ت النموفى الناتج المحلي ا
تتطلب موارد مالية وفنية تفوق إمكانات ا�قتصاد 

ا� أن حجم ا�ستثمارات ا>جنبية الوافدة إلى .المصرى
 كان ضئي[ وتركز في قطاعي 1990مصر قبل عام 

. البنوك والسياحة وبدرجة ضئيلة في القطاع الصناعي
علي الرغم من تزايد تدفقات ا�ستثمار ا>جنبي المباشر 

،ا� أن نسبة ا�ستثمار ا>جنبي 1990 مصر بعد عام إلي
ظلت متواضعة بالنسبة cجمالي ا�ستثمار القومي الثابت 

حيث بلغت ) 2003-1990(في مصر خ[ل الفترة بين 
%) 11.9( 1994اعلي معدل لھا خ[ل ھذه الفترة في عام 

ضت النسبة السابقة من اجمالي التكوين الرأسمالي، وتعر
ا� أن الفترة من . 2003في عام %) 2.1(ى ل[نخفاض إل

شھدت زيادة في تدفقات ا�ستثمار ) 2004-2011(
 2006/2007ا�جنبي إلي مصر وصلت أقصاھا في عام 

ثم شھدت انخفاضا مرة أخرى في السنوات التالية، وبلغت 
-2010( من إجمالي ا�ستثمار الثابت في عام% 37

(IMF, 2012. 

 المباشر الوارد إلى مصر تطور ا:ستثمار ا6جنبي
  الخارجى لك# من مصر واندونيسياوإجمالى الدين

تطور ا�ستثمار  2و1 يوشكل 2و1 ييوضح جدول
ا>جنبي المباشر الوارد إلى مصر لك[ من مصر 

تأكدت المعنوية " ت"واندونيسيا حيث من خ[ل اختبار 
" ت"اcحصائية لمعامل اcنحدار المقدر حيث بلغت قيمة 

سوبة ل[ستثمار ا>جنبي المباشر الوارد إلى مصر المح
، وبلغت قيمة %1 وھى معنوية عند مستوى معنوية 3.6

 4.55المحسوبة �جمالى الدين الخارجى فى مصر " ت"
" ت"، وبلغت قيمة %1وھى معنوية عند مستوى معنوية 

 9.61المحسوبة �جمالى الدين الخارجى فى اندونيسيا 
 %.1 معنوية وھى معنوية عند مستوى

 لي الدين الخارجي بالمليون دو:رإجما

يمثل إجمالي الديون العامة والخاصة التي تدين الدولة 
بھا >فراد غير مقيمين بھا وذلك إما بالعم[ت المقبولة 

 م ـــوحجة ن العاموالديحيث أن  ًدوليا أو السلع أو الخدمات،
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 جنبي المباشر الوارد إلي ا:قتصاد المصرىتدفقات ا:ستثمار ا6 تطور. 1جدول 

 مصر ىجنبي المباشر الوارد إلا:ستثمار ا6 السنة
 )دو:ربالمليون (بالدو:ر ا6مريكى 

ي جنبي المباشر الوارد إلا:ستثمار ا6 السنة
 )بالمليون دو:ر (بالدو:ر ا6مريكى مصر

1990 734 2003 237 

1991 253 2004 1250 

1992 459 2005 5382 

1993 493 2006 10043 

1994 1260 2007 11584 

1995 598 2008 9492 

1996 636 2009 6711 

1997 891 2010 6390  

1998 1081 2011 483 

1999 1062 2012 2800 

2000 1242 2013 4191  

2001 510 2014 4780 

2002 647 2015 6881  

 3203.6 المتوسط

 %9 معدل النمو السنوى

Source: (www.worldbank.org) 

 
 

 

 المباشر الوارد إلي ا:قتصاد المصرىجنبي تدفقات ا:ستثمار ا6 تطور.  1شكل 

 .1  جدول:المصدر
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  إجمالي الدين الخارجي بالمليون دو:ر.2ول جد

 إندونيسيا مصر السنة إندونيسيا مصر السنة

1990 33.02 69.85 2003 30.42 134.36 

1991 32.60 79.52 2004 31.36 138.03 

1992 31.17 87.98 2005 30.54 142.12 

1993 30.65 89.15 2006 30.98 135.96 

1994 32.50 107.81 2007 34.55 147.82 

1995 33.48 124.39 2008 33.89 157.91 

1996 31.51 128.99 2009 35.42 179.40 

1997 29.95 136.32 2010 36.83 198.27 

1998 32.30 151.47 2011 35.24 219.62 

1999 31.08 151.79 2012 40.09 252.56 

2000 29.20 144.03 2013 46.56 265.45 

2001 28.30 132.69 2014 41.83 292.97 

2002 29.63 128.43 2015 48.46 308.22 

 164.20 اندونيسيا 35.2624 مصر المتوسط

 %6 اندونيسيا %2 مصر معدل النمو السنوى

Source: (www.worldbank.org) 
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 ن دو:ر إجمالي الدين الخارجي بالمليو.2شكل 

 .2جدول  :المصدر
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ًالديون المترتبة على أي مستوى تابع للحكومة سواء كان 
د أو فھو النق الدين الخاصًھذا الدين نقدا أو ائتمان، أما 

التي  الشركات الخاصةا�ئتمان المدين به ا>فراد أو 
 .مركزھا في الدولة التي يتم دراسة الديون الخارجية لھا

 الدين  تطور إجمالى2 وشكل 2جدول يوضح كل من 
-1990الخارجى لك[ من مصر وإندونيسيا خ[ل الفترة 

يتبين من الجدول والشكل تفاوت إجمالي الدين . 2015
 أن إجمالي  فنجد2015 -1990الخارجي في الفترة من 

 الدين الخارجي في مصر أخذ في ا�نخفاض كما ھو موضح
 ثم 1990مليون دو�ر في عام  33.02 ليبلغ 2في جدول 

  لينخفض ليصل إلى1991يون دو�ر في عام مل 32.60
  ثم أخذ في ا�رتفاع تدريجيا1992عام   مليون دو�ر31.17

  ثم أخذ في ا�نخفاض2013 مليون دو�ر عام 46.56ليبلغ 
 ثم ارتفع 2014 مليون دو�ر في عام 41.83 ىليصل إل

 أما في 2015 مليون دو�ر في عام 48.46ليصل إلي 
خذ في ا�رتفاع إجمالي الدين الخارجي أإندونيسيا فنجد أن 

 مليار دو�ر في 69.85ليبلغ  2جدول كما ھو موضح في 
 ليرتفع 1991 مليار دو�ر في عام 79.52 ثم 1990عام 

 ثم أخذ في ا�رتفاع تدريجيا 1992عام 87.98ليصل إلى 
 مليار 292.97 ثم 2013 مليار دو�ر عام 265.45ليبلغ 

 .2015 في عام 308.22 ثم 2014دو�ر في عام 

إلى الناتج المحلي  نسبة ا:ستثمار ا6جنبي المباشر
 اYجمالي

  تطور نسبة ا�ستثمار3 وشكل 3جدول من   كليوضح
ا>جنبي المباشرإلى الناتج المحلى اcجمالى لك[ من مصر 

يتبين من الجدول . 2015-1990وإندونيسيا خ[ل الفترة 
>جنبي المباشر إلى الناتج والشكل تفاوت نسبة ا�ستثمار ا

 فنجد أن 2015 -1990المحلي اcجمالي في الفترة من 
 ا>جنبي المباشر إلى الناتج المحلي اcجمالي نسبة ا�ستثمار

 3جدول خذ في ا�نخفاض كما ھو موضح في في مصر أ
 1991في عام % 0.68ثم % 1.70 1990في عام  ليبلغ

خذ في ا�رتفاع  ثم أ1992عام %1.10 ليرتفع ليصل إلى
في عام % 1.57  ثم2013عام % 1.45تدريجيا ليبلغ 

 أما في 2015في عام % 2.07 ثم ارتفع ليصل إلي 2014
فنجد أن نسبة ا�ستثمار ا>جنبي المباشر إلى  إندونيسيا

جد أنه قد أرتفع  الناتج المحلي اcجمالي اخذ فى ا>رتفاع فن
رتفاع تدريجيا  ثم أخذ في ا�1990عام  في% 0.97ليبلغ 
 %1.30 ليرتفع ليصل إلى 1991عام  في% 1.19ليبلغ 

عام %2.55ا�رتفاع ليصل إلى  ثم يواصل 1992م عا
 ثم انخفض ليصل إلي 2014في عام % 2.82 ثم 2013
  .2015في عام % 2.30

 معدل نمو إجمالي الناتج المحلي

معدل نمو   تطور4 وشكل 4جدول كل من يوضح 
لى لك[ من مصر وإندونيسيا خ[ل إجمالى الناتج المح

تفاوت  يتبين من الجدول والشكل. 2015-1990الفترة 
في الفترة من (%) معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

 فنجد أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2015 -19900
تفاع في مصر اخذ فى التذبذب بين ا�نخفاض وا�ر (%)

في % 5.70 ليبلغ 4جدول فقد انخفض كما ھو موضح في 
 ثم أخذ في 1991في عام %  1.08 ثم 1990عام 

 ثم ارتفع إلي 1992ام  ع%4.43 ا�رتفاع تدريجيا ليبلغ
 ثم 2014في عام % 2.92 ثم إلي 2013عام % 2.19
 أما في إندونيسيا فنجد أن معدل 2015في عام % 4.37

اخذ فى التذبذب فى (%) نمو إجمالي الناتج المحلي 
�نخفاض فنجد أنه قد أخذ في ا�نخفاض كما ا>رتفاع وا

 ثم 1990 في عام% 7.24 ليبلغ 4ھو موضح في جدول 
عام  %6.50 ثم 1991 في عام% 6.91انخفض إلي 

 2013عام  %5.56 ى إل ثم أخذ في ا�رتفاع ليصل1992
 .2015في عام % 4.88 ثم 2014في عام % 5.01ثم 

  إلى الناتج المحلي اYجمالي بالدو:ر ا6مريكى نسبة ا:ستثمار ا6جنبي المباشر.3جدول 

 إندونيسيا مصر السنة إندونيسيا مصر السنة
1990 1.70 0.97 2003 0.29 -0.24 
1991 0.68 1.19 2004 1.59 0.69 
1992 1.10 1.30 2005 5.99 2.74 
1993 1.06 1.19 2006 9.34 1.27 
1994 2.42 1.12 2007 8.87 1.51 
1995 0.99 2.02 2008 5.83 1.72 
1996 0.94 2.56 2009 3.55 0.85 
1997 1.14 2.04 2010 2.92 2.03 
1998 1.27 -0.24 2011 -0.20 2.30 
1999 1.17 -1.25 2012 -1.00 2.31 
2000 1.24 -2.59 2013 1.45 2.55 
2001 0.52 -1.74 2014 1.57 2.82 
2002 0.74 0.07 2015 2.07 2.30 

 1.1796 اندونيسيا 2.2896 مصر المتوسط
 %4 اندونيسيا %1 مصر معدل النمو السنوى

Source: (www.worldbank.org) 
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  نسبة ا:ستثمار ا6جنبي المباشر إلى الناتج المحلي اYجمالي بالدو:ر ا6مريكى.3شكل 

 .3جدول  :المصدر

 

 معدل نمو إجمالي الناتج المحلي . 4جدول 

 إندونيسيا مصر السنة إندونيسيا مصر السنة

1990 5.70 7.24 2003 3.19 4.78 

1991 1.08 6.91 2004 4.09 5.03 

1992 4.43 6.50 2005 4.48 5.69 

1993 2.90 6.50 2006 6.85 5.50 

1994 3.97 7.54 2007 7.09 6.35 

1995 4.64 8.22 2008 7.16 6.01 

1996 4.99 7.82 2009 4.67 4.63 

1997 5.49 4.70 2010 5.15 6.22 

1998 4.04 - 2011 1.78 6.17 

1999 6.11 0.79 2012 2.22 6.03 

2000 5.37 4.92 2013 2.19 5.56 

2001 3.54 3.64 2014 2.92 5.01 

2002 2.37 4.50 2015 4.37 4.88 

 5.6456 اندونيسيا 4.4316 مصر المتوسط

 %2- اندونيسيا %1- مصر معدل النمو السنوى

Source: (www.worldbank.org) 
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  معدل نمو إجمالي الناتج المحلي.4شكل 

 .4 جدول :المصدر
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ANALYSIS OF FDI INDICATORS IN INDONSEIA AND EGYPT 
DURIGN THE PERIOD 1990-2015 

Maher M.M. Attia1 and A.A. Ibrahim2 

1. Politic. and Econ. Sci. Studies and Res. Dept., Inst. Asian Studies and Res., Zagazig Univ., Egypt 
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ABSTRACT: Foreign direct investment (FDI) is an old economic phenomenon that was 
relatively evident at the beginning of the nineteenth century to stand out strongly after the 
Second World War making it a matter of interest to many economists, the reason lies in the 
surge in foreign direct investment (FDI) has emerged as an alternative financing vehicle for 
many countries facing deficits in financing their domestic investments due to the low savings 
in those countries and the lack of financial assistance and grants by formal and informal 
financial institutions, the difficulty of obtaining external borrowing, where the climate plays a 
significant impact in bringing foreign direct investment. The main aim of this study is to 
analysis of FDI indicators in Egypt and Indonesia through the period from 1990-2015. The 
results showed that the total external debt is lower in Egypt than in Indonesia. The percentage 
of foreign direct investment to gross domestic product (GDP) is lower in Egypt than in 
Indonesia. GDP growth rate is lower in Egypt than in Indonesia. 

Key words: Foreign direct investment, total external debt, the percentage of foreign direct 
investment to gross domestic product, gross domestic product. 
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