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االستثمار المباشر واحصاءات فروع 

الشركات األجنبية



االستثمار المباشر

:ترد المعايير الدولية لالستثمار المباشر في كل من•

الدولياالستثمارووضعالمدفوعاتميزاندليلمنالسادسةالطبعة–
(2009)

لصادرةاالمباشراألجنبيلالستثمارالمرجعيالتعريفمنالرابعةالطبعة–
(2008)االقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاونمنظمةعن



االستثمار المباشر

استثمار االستثمار المباشر عندما يقوم مستثمر مقيم في أحد االقتصادات بينشأ•
صاد في إدارة مؤسسة مقيمة في اقتدرجة كبيرة من النفوذأو السيطرةيمنحه 
آخر

ر مشاركة تعتبر كل المؤسسات الخاضعة لسيطرة أو نفوذ نفس المستثمر المباش•
.مع بعضها البعضعالقة استثمار مباشرفي 



المفهوم العام: ما هو االستثمار المباشر

:على كل مناالستثمار المباشر ينطوي•

ل إلى المعاملة األولى بين الكيانين المرتبطة بامتالك حصص ملكية تص–

%10المستوى الحدي البالغ 

الزميلة المؤسساتوبينالكيانين بينمعاملتي الملكية والدين الالحقتين –

المساهمة وغير المساهمة على السواء 



التعاريف: ما هو االستثمار المباشر

هي مؤسسة مساهمة أو غير مساهمة مؤسسة االستثمار المباشر•
% 10ة، يمتلك فيها مستثمر مباشر، بصورة مباشرة أو غير مباشر

:أو أكثر من أي مما يلي
،(في حالة المؤسسة المساهمة)التصويتيةالقوة –

(في حالة المؤسسة غير المساهمة)أو المعادل –

:هيالمؤسسات الزميلة •
ألنها ( اشرترتبط مع بعضها البعض بعالقة استثمار مب)مؤسسات مرتبطة –

.مملوكة لنفس المستثمر المباشر

تيةيأو أكثر من القوة التصو% 10وال تمتلك أي منها في األخرى –



التعاريف: ما هو االستثمار المباشر

:مؤسسات االستثمار المباشر تشمل ما يلي•

الفروع–

مملوكة بالكامل•

المؤسسات التابعة–

(المستثمر المباشر يستطيع أن يمارس السيطرة% )50مملوكة بأكثر من •

المؤسسات المرتبطة–

المستثمر المباشر يستطيع أن يمارس % )50-10مملوكة بنسبة تتراوح بين •

(درجة كبيرة من النفوذ، ولكن ليس من السيطرة



التعاريف: ما هو االستثمار المباشر

فيالتصويتيةالقوةمن(أكثرأو)%10مباشرمستثمرامتالكبمجرد•
روعالفليشملالمباشراالستثمارمؤسساتتعريفيمتدما،مؤسسة

تثمرللمسالتابعةالمؤسساتعلىويطلقللفروعالتابعةوالمؤسسات
ةمباشرغيربصورةالمملوكةالمباشراالستثمارمؤسساتالمباشر

استثمارمؤسسةمن%50منأكثرمباشرمستثمرامتالكبمجرد•
مؤسساتالمباشراالستثماربمؤسسةالمرتبطةالمؤسساتتصبحمباشر،
المباشربالمستثمرمرتبطة



التعاريف: ما هو االستثمار المباشر

استثماربعالقةترتبطالتيالمباشراالستثمارمؤسسات•

استثمارةبعالقأيضاترتبطالمباشرالمستثمرمعمباشر

البعضبعضهامعمباشر



إطار عالقات االستثمار المباشر

المباشراالستثماربياناتأنفيالقاعدةلهذهالمهمةالنتائجإحدىتتمثل

بيناشرةمبتنشأ/تُجرىالتيالمراكز/المعامالتكافةتتضمنأنينبغي

مباشراراستثمبعالقةترتبطوالتيمختلفةاقتصاداتفيالمؤسسات

إحداهالكتمتأندونلكنالمباشرالمستثمرنفسلهاالتيالمؤسساتذلكفيبما

.األخرىفيحصةأي

يُطلقضالبعبعضهامعمباشراستثماربعالقةترتبطالتيالمؤسسات

.منتسبةمؤسساتعليها

تامةبصورةالمباشراالستثمارعالقاتإطارتطبيقيُصعبقد

النفوذةطريق–االقتصاداتمنكثيرفيالمستخدمةاألبسطالطرقإحدى
المباشرةغيرالسيطرة/المباشر



*السيطرة غير المباشرة/طريقة النفوذ المباشر

:ترتبط بعالقة استثمار مباشر معAالمؤسسة –
•B (مؤسسة تابعة مباشرة)

•C (مؤسسة مرتبطة مباشرة)

•E (مؤسسة تابعة لمؤسسة تابعة)

•G (مؤسسة تابعة لمؤسسة مرتبطة)

(ألنهما مؤسستان مرتبطتان بملكية غير مباشرة)Fو Dولكن ليس مع –
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أساس قيد بيانات االستثمار المباشر

ووضعاتالمدفوعميزانفيالمباشراالستثماربياناتتُدرج•

.والخصوماألصولإجماليأساسعلىالدولياالستثمار

:الوجهةمبدأأساسعلىإدراجهايمكنكما•

الموجهمباشرالاالستثمار)المبل ِّغاالقتصادفيالمباشراالستثمار–
(الداخلإلى

لىإالموجهالمباشراالستثمار)الخارجفيالمباشراالستثمار–

(الخارج



:  نظام التبويب

عناصر معامالت االستثمار المباشر 

اريالجالحسابمنكلفيالمباشراالستثمارعناصرتُدرج•
المدفوعاتميزانفيالماليوالحساب

:الجاريالحسابويشمل•

:االستثماردخل–
• المباشراالستثمار

– :االستثمارصناديقوأسهمالملكيةحصصمنالدخل

الشركاتأشباهدخلمنوالمسحوباتاألرباحتوزيعات(1)

استثمارهاالمعاداألرباح(2)
– (الفائدة)الدينسنداتمنالدخل



عناصر معامالت : نظام التبويب

ومراكز االستثمار المباشر

:يشملالماليالحساب

المباشراالستثمارأصول•

المباشراالستثمارمؤسساتفيالمباشرينالمستثمرينأصول–

(سيالعكاالستثمار)المباشرينالمستثمرينفيالمباشراالستثمارمؤسساتأصول–

الخارجفيالزميلةالمؤسساتفيالمقيمةالزميلةالمؤسساتأصول–

المباشراالستثمارخصوم•

المباشرينالمستثمرينتجاهالمباشراالستثمارمؤسساتخصوم–

(سيالعكاالستثمار)المباشراالستثمارمؤسساتتجاهالمباشرينالمستثمرينخصوم–

الخارجفيالزميلةالمؤسساتتجاهالمقيمةالزميلةالمؤسساتخصوم–

البياناتمعالدولياالستثماروضعفيالمباشراالستثمارلمراكزاألساسيةالعناصربياناتتتسق
الماليالحسابفيالمدرجة



:  عناصر بيانات االستثمار المباشر

أدوات الدين

الشركاتبينفيماواإلقراضاالقتراضتشملالدينأدوات•
التابعةاتوالمؤسسالمباشرينالمستثمرينبينفيمااإلقراضأواالقتراض–

المرتبطةوالمؤسساتوالفروع

بعالقةامعترتبطالتيالمؤسساتبينفيمامباشرةاإلقراضأواالقتراض–
مختلفةاقتصاداتفيوتقعمباشراستثمار

:الدينأدواتوتتضمن•
التمويليالتأجيروعقودللتداول،القابلةالدينوأدواتالقروض،–

(التجارياالئتمان)الموردينائتمان–

سوليدينكسنداتوتُعامل)األرباحفيالمشاركةغيرالممتازةاألسهم–
(ملكيةحصص

للتأمينالفنيةاالحتياطيات–

الدفعمستحقةالحسابات–



ياناتب:الجغرافيالتوزيعـالمباشراالستثمارقياس
المباشراالستثمارمراكز

/بلدحسبالمباشراالستثمارمراكزبياناتعزوينبغي•

مباشرةالالملكيةصاحبالمستثمربلدأساسعلىماإقليم

بلداسأسعلىأيضابياناتهاتُعدالبلدانبعضأنغير•

النهائيالمستثمر



إحصاءات فروع الشركات األجنبية ما هي؟

ملخص للمبادىء المفاهيمية

الشركة األم
شركة منتسبة 

$        $       $      $

سيطرة

(أ)دولة  (ب)دولة 

للداخل FATS للخارج FATS

احصاءات االستثمار المباشر

نشاطات الشركة 
التابعة

تقديم خدمات



إحصاءات فروع احصاءات االستثمار المباشر و 
األجنبية الشركات  DI / FATS

مستثمر مباشر

مؤسسة االستثمار المباشر

شركة منتسبة أجنبية

استثمار مالي

دخل االستثمار

مراكز االستثمار 

المباشر

 in)احصاءات االستثمار المباشر

BOP)

FATS

المبيعات ، )نشاطات الشركة 

االنتاج، صادرات 

مستوردات، 
العمالة
...

(أ)الدولة 

للخارج) FDI/FATS)

(ب)الدولة 

للداخل) FDI/FATS)



سيطرة

سيطرةAشركة 

مفهوم أساسي“ السيطرة”

المستثمر المباشر

في 

A

الوحدة المهيمنة

غير مسيطرة من )

(الغير

Bشركة 

شركة منتسبة 

B

شركة منتسبة 

C
and C

Cالمستثمر سيطرة



فروع حصاءات المتغيرات االقتصادية ال

الشركات األجنبية

• االنتاج-المبيعات 

• العمالة

• القيمة المضافة

• الصادرات والمستوردات من السلع 

والخدمات

• عدد المؤسسات

المتغيرات الرئيسة

(الحد األدنى الموصى به)

المتغيرات االضافية

• االصول

• تعويضات العاملين

• صافي القيمة

• صافي الربح

• تكوين رأس المااللثابت

• ضريبة الدخل

• مصاريف البحث والتطوير

المشتريات من السلع والخدمات•

SNA 2008تم الحصول عليها من 
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تجميع البيانات

oمسوحات االستثمار المباشر

o إحصاءات فروع الشركات األجنبيةمسوحات
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