
 :لمفاهيم والمصطلحاتا

 

  تسثمما الا

ضافة أنه إ ىعل أيضا   ويمكن تعريفة ،الرأسمالية خال  فترة زمنية وصو هو عبارة عن اإلنفاق على األ

بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع  ،اإلنتاجية الموجودة في المجتمع وصو طاقات إنتاجية جديدة إلى األ

 في مشروعات قائمة.

 األجنبي  تسثمما الا

هكاا حقيقية جديدة أو امتال ةرأسمالي أوصو ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين  اقتصادتوجيه مدخرات هو 

 ولةدأو أحد األفراد في  المؤسساتخر امتالك إحدى آوبتعبير  ،آخر في إقليم جغرافي آخر اقتصادفي 

 ويتضمن األنواع التالية: ،مؤسسات تعمل في دولة أخرى وصو ألما 

 األجنبي المباشر. ستممارالا .1

 .( والسنداتاألسام  امتالك ) الحافظة استممار .2

 .وغيرها(التجاري  االئتمان)أخرى ات أجنبية استممار .3

 االقثصاديقليم اإل

 .1هو المنطقة الخاضعة للسيطرة االقتصادية الفعلية لحكومة واحدة 

 قامة إلا

ممل مرهكز قليم الذي يإل، أي اههكمر من غيرأي الذي يرتبط به القتصادقليم ااإلفي  يعتبر الشخص مقيما  

قليم اقتصادي ما عندما يوجد داخل هذا إية، وتكون الوحدة المؤسسية مقيمة في القتصادالمصلحة ا

من نشاطاا  ماما   خرى تمارس الوحدة المؤسسية قدرا  أو مباني أنتاج إو مكان أو مسكن أقليم موقع إلا

ن أهكمر، ورغم أو ألمدة سنة او لفترة محدودة ولكناا طويلة أما ألجل غير مسمى إ ،ي فيااالقتصادا

 .2عدم اليقين نه يستخدم في حاالتأال إ جزافيا   فترة عام واحد هكفترة زمنية محددة يعد اختيارا  

                                                           
 .دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 1  

 .دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84


 األجنبي المباشر  تسثمما الا

 ،مباشري جنبأ استممار ه، ولكي نعتبرآخر شخص مقيم في اقتصاد معين في اقتصاد بلد استممارهو 

طويلة  ممارستالطبيعة هذا ان تكون أولى اما، األتيو هكلأ التاليتينحدى الصفتين إ فيهن تتوفر أالبد 

 .3دارة الشرهكة المستممر فيااإن يكون للمستممر تأثير على أما المانية فاي أ ،جلاأل

  صافي االتسثمما  االجنبي المباشر

وصافي تحمل خصوم االستممار  منه مطروحا  االستممار االجنبي المباشر  أوصو وصافي اقتناء  وهو

 .2االجنبي المباشر

 المسثممر األجنبي المباشر 

درجة هكبيرة من النفوذ لاا و أقادرة على ممارسة السيطرة الو مجموعة من الكيانات المرتبطة أهو هكيان 

 .4خرآخر مقيم في اقتصاد آعلى هكيان 

 األجنبي المباشر  تسثمما الامؤتسسات 

وتعتبر الشرهكات التي  ،5هلدرجة هكبيرة من نفوذو أجنبي المباشر هي هكيان خاضع لسيطرة المستممر األ

 ا  زءج العربية المتحدة ماراتاإلحصة من رأسمالاا والتي تقيم خارج دولة  الشرهكة محل البحثتمتلك 

 .من هذه المؤسسات

 الحافظة  اتاتسثمما 

و أالمعامالت عبر الحدود التي تنطوي على سندات دين  أنهفي الحافظة بجنبي األ ستمماراليعرف ا

 .6االحتياطية وصو األ المباشر أوجنبي األ ستممارالحقوق ملكية عدا تلك المتضمنة في ا

 األخرى  اتتسثمما الا

 االئتمانممل  ،ات الحافظة(استمماراألجنبي المباشر و ستممارالات )عدا استممارالتشمل هكافة ا

 غيرها. وأ ،الودائعو أروض قال ،التجاري

 

                                                           
 .المباشر وعمليات الشركات عبر الوطنية األجنبياالستثمار  إحصاءاتدليل تدريب األونكتاد في  3 

 .دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 4 

 .دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 5 

  .دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة 6 



  المسيطرة األم المؤتسسة

 رةالسيط خال  من ،مباشر غير أو مباشر بشكل سواء   السيطرة على القدرة تملك التي المؤسسة هي

 من مسيطر علياا غير وهي مؤسسة ،(هكمرأ أو %05 حصة )تمتلك المؤسسات من مجموعة على

 .آخر هكيان قبل

 


