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 البرنامج التدريبي

  

 
 

 

 
    
 

 مركز البديل للدراسات واألبحاث
 

Al Badeel for Studies and Research    

 األربعاء الثالثاء االثنين      

: أ.جمال الخطيب،  تعارفافتتاح الدورة و  09:30
 قضايا تفاعلية قضايا تفاعلية رئيس المركز

 استراحة استراحة استراحة 10:00

ي تجارة و الى: د. أسامة قلعو الجلسة األ 10:30
لى: أ. أحمد العلوان ميزان و الجلسة األ ي تجارة الخدمات و اد. أسامة قلعلى: و الجلسة األ الخدمات 

 المدفوعات  
 استراحة استراحة استراحة 12:00

ي او لى: د. أسامة قلعو تتمة الجلسة األ 12:15
ستثمار الجلسة الثانية:  أ. أحمد العلوان اال ي تجارة الخدمات و الى: د. أسامة قلعو تتمة الجلسة األ تجارة الخدمات 

 األجنبي
 استراحة غداء استراحة غداء استراحة غداء 01:30

الجلسة الثانية: أ. معن عبدهللا و أ.  03:30
تتمة الجلسة الثانية:  أ. أحمد العلوان  الجلسة الثانية: أ. أحمد العلوان ميزان المدفوعات  خلدون الحكيم 

 االستثمار األجنبي
 مراجعة عامة وتقييم عامة وتقييممراجعة  مراجعة عامة وتقييم 05:30

توزيع الشهادات على المشاركين وانتهاء  لو انتهاء اليوم األ لو انتهاء اليوم األ 06:00
 البرنامج التدريبي
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 المقدمة : 

المتعددة  ضاتاو والمفحصائي عن التجارة الدولية في الخدمات في سياق  العولمة اإلطار اإل أن

ت مسألة في غاية األهمية  ، خاصة في ظل سرعة التقدم التكنولوجي األطراف بشأن تجارة  الخدما

في مجاالت النقل والحسابات واالتصاالت، بما في ذلك إنشاء شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية. 

وقد عزز هذا االتجاه سياسات تحرير التجارة وإزالة العوائق التنظيمية التي تعترض األنشطة 

الخدمات كذلك من  أكبر القطاعات المتلقية لتدفقات االستثمارات الدولية حيث االقتصادية، وتعتبر 

اإلطار العام الستخدام نظام الحسابات وكذلك  .استأثرت بأكثر من نصف التدفقات العالمية للخارج

ليست الخدمات كيانات منفصلة يمكن إقرار حقوق الملكية على أساسها . وال يمكن االتجار  القومية

منفصلة عن إنتاجها . فالخدمات نواتج متجانسة تنتج بناًء على الطلب وتتألف بصورة نمطية بصورة 

من تغييرات في وحدات االستهالك ناشئة عن أنشطة المنتجين بناًء على طلب العمالء . ويجب أن 

 .تكون في وقت اكتمال إنتاجها قد قدمت إلى المستهلكين

 مي إلعداد اإلحصاءات  بشأن التجارة الدولية في الخدماتاإلطار ألمفاهي إلىيتطرق وهذا الدليل 

مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم استخدام وكذلك  االتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتو 

البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية لتدابير تجارية في مجال الخدمات . وتتألف هذه 

استعمال  أودفع قيمة  أواءات وقرارات إدارية لها تأثيرها على شراء التدابير من قوانين ولوائح وإجر 

وجو د موردين أجانب للخدمات. وتمتد ضوابط االتفاق لتشمل جميع المستويات الحكومية  أوالخدمة 

 .بما في ذلك الهيئات غير الحكومية في ممارستها للسلطات المخولة لها
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عفاءات الحكومية الممنوحة للتبادل التجاري بين الدول التعريف بالتسهيالت واإلما يوضح الدليل ك

حصر اإلطار للشركات والمحالت التجارية وتثبيت مواقعها على و .االستثمارتشجيع  وامتيازات

النظم والتصنيفات اإلحصائية المتعلقة .وكذلك  الخرائط وتصنيفها من حيث النوعية والخدمات

طرائق جمع و  جمع البيانات روح وتدريبات وافية حول ذلكحيث سيتم تقديم ش،  بالتجارة في الخدمات

نظم اإلبالغ عن المعامالت الدولية؛  : البيانات، ووصفها  في ستة أنواع أساسية من المصادر مثل

واستقصاءات المؤسسات؛ واستقصاءات األسر المعيشية؛ والبيانات اإلدارية؛ والبيانات الرسمية؛ 

والحصول على البيانات  .لبلدان والمنظمات الدولية الشريكةوالمعلومات المتحصل عليها من ا

أكثر من هذه الطرائق، و يمكن استخدام نوع ما من  أوالصحيحة بصورة مباشرة عن طريق واحدة 

إحصاءات تجارة الشركات  إضافة الى النمذجة للحصول على تقديرات لمكونات وميزان المدفوعات

شكل عينة إلحصاءات تجارة و  االستثمار األجنبي المباشر قياسو  التابعة األجنبية في الخدمات

 حركة األشخاص الطبيعيين الذين يقدمون الخدمات في إطارو  الشركات التابعة األجنبية في الخدمات

التصنيف و  تعداد السكان واستقصاءات اأُلسر المعيشيةو  االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات

  صنيف القطاعي للخدماتقائمة التو  المركزي للمنتجات

  :" المواضيع التاليةفي سياق  تحليل البيانات اإلحصائيةويوضح الدليل 

المقاييس و  جمع وإدارة البيانات -و المفهوم األساسي والتعريف في تحليل البيانات اإلحصائية

  .ات العالقة بين المتغير و  المفاهيم األساسية والتعريفو العالقة بين المتغيرات و  اإلحصائية

في  اليمنوتمثل هدف هذه الدورة في تطوير بناء القدرة اإلحصائية وأداء جهاز اإلحصاء بدولة 

 : يبين  اإلحصاء العاموفي موضوع ".مجال "تحليل البيانات اإلحصائية



                                                                                                      7 
 

 دليل تدريبي إرشادي

 جمع البيانات عبر اإلنترنت  

 النظام اإللكتروني لتبادل البيانات  

 تقنيات الحكومة اإللكترونية  

 القتصاديةامسوحات ال  

 تكنولوجيا وتقنيات المعلومات للبلد  

 قواعد البيانات  

 نظام إدارة قواعد البيانات  

 نظام جمع قواعد البيانات  

 رفع الوعي العام حيال اإلحصاء  

 دراسة حول تصميم المسح  

 المسح اإلحصائي وأخذ العينة  

 إطارات أخذ العينات وتطبيقاتها  

 إحصاءات ميزان المدفوعات  

 التعريف الدولي والتوصيات – والخدمات ات تجارة السلعإحصاء 

 ميزان المدفوعات 
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 المدفوعات ميزان مفهوم 

 الدولية المدفوعات 

 لميزان العامة الخصائص ( المدفوعاتThe Balance of International Payments) 

 المدفوعات ميزان هيكل 

 السادسة الطبعة الدولي)دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار  في الحاصلة التغيرات 

 الخامسة( بالطبعة مقارنة

 المدفوعات ميزان بيانات مصادر  

 االستنتاجات 

 األجنبي المباشر االستثمار 

 األجنبي المباشر وأنواعه وخصائصه وأشكاله  تعريف االستثمار 

 محددات االستثمار األجنبي المباشر، النظريات االقتصادية لمحددات االستثمار األجنبي 

 اشر.المب

 المباشر المحددات األساسية والتكميلية لجذب االستثمار األجنبي 

 أثار االستثمار األجنبي 

 االستثمار الدولي المدفوعات ووضع دليل ميزان 

 المباشر االستثمار مصطلحات 

 مباشر استثمار عالقة قيام شروط 
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 لماذا هذا الدليل 

ودليل ،  ITISدولية في الخدماتنهدف من خالل هذا الدليل التعريف بإحصاءات التجارة ال

 FDI واالستثمار األجنبي المباشرم، 2010إحصاءات تجارة الخدمات وفق دليل األمم المتحدة 

، في سياق تعريف الموظفين والعاملين في هذا الحقل بالجوانب   BOPوتركيب ميزان المدفوعات 

كما أن الغاية منه وضع المتدربين  النظرية والتطبيقات العملية لتسهيل عملهم ورفع مستوى أدائهم .

في السياق المعرفي والتاريخي لهذه المفاهيم  وتطورها ونشأتها، سيما وأن إحصاءات التجارة الدولية 

في الخدمات تمثل خطوة هامة في سبيل تقديم نظام أكثر وضوًحا لقياس التجارة، كما أن 

ي تستخدم المعلومات اإلحصائية بصدد اإلحصاءات أداة نافعة للحكومات والمنظمات الدولية الت

الدولية على التجارة في الخدمات ، ويمكن أن تساعد مؤسسات األعمال وغيرها تقييم  ضاتاو المف

 .التطورات في أسواق الخدمات الدولية

 منهجية الدليل: 

ع النهج الذي اتبع في هذا لدليل ، هو االستفادة من المعايير الدولية المتفق عليها لتجمي إن

م 2010إحصاءات تجارة الخدمات وفق دليل األمم المتحدة دليل . وأهم هذه المعايير  اإلحصاءات

والذي يحتوي  BPM 6(  ووضع االستثمار الدولي اإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعاتو 

  .وتقييمات وتصنيفات فتعار يعلى 

المتعلقة باالتفاق العام  ضاتاو المفئة عن لدليل إلى المتطلبات الناشلهذا  ألمفاهيمي ويستند اإلطار

(، SNA) المفاهيم الواردة في نظام الحسابات القومية إلىبشأن التجارة الدولية بالخدمات  وكذلك 

وكذلك المفاهيم المتعلقة بإحصاءات فروع الشركات األجنبية. وقد ( BPMالمدفوعات  )ودليل ميزان
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الثالث، كما يتبين من سياق الفصول الثاني والثالث والرابع  تم إعداد هذا لدليل في سياق هذه الركائز

من دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات أجريت  لو األ اإلصداروالخامس. ومنذ ظهور 

مراجعات كبيرة على نظام الحسابات القومية ونظام ميزان المدفوعات، وكذلك التصنيفات المتصلة 

ات والتصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة بها مثل التصنيف المركزي للمنتج

 .الدليل لضمان اتساق المفاهيم والتعاريف االقتصادية. وقد تم تحديث هذا

 أهداف الدليل:

 يهدف هذا الدليل إلى :
 اإلحصاءات وإبالغمتفق عليه دوليا لتجميع  إطار-
 دوليا للمقارنةقابلة  اإلحصاءاتجعل   -
 جينتلبية حاجات المنت -
 بمواضيع تجارة الخدمات  ضيناو المفتساعد  -
 الخدمات الدولية  أسواقمتابعة التطورات في  -
 
 أهمية الحاجة إلى إطار إحصائي: -

 ضاتاو والمفأن الحاجة إلى إطار إحصائي عن التجارة الدولية في الخدمات في سياق  العولمة 

ألهمية ، خاصة في ظل سرعة التقدم المتعددة األطراف بشأن تجارة  الخدمات مسألة في غاية ا

التكنولوجي في مجاالت النقل والحسابات واالتصاالت، بما في ذلك إنشاء شبكة اإلنترنت والتجارة 

اإللكترونية. وقد عزز هذا االتجاه سياسات تحرير التجارة وإزالة العوائق التنظيمية التي تعترض 

كبر القطاعات المتلقية لتدفقات االستثمارات األنشطة االقتصادية، وتعتبر الخدمات كذلك من  أ

 الدولية حيث استأثرت بأكثر من نصف التدفقات العالمية للخارج.
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 اإلطار العام الستخدام نظام الحسابات القومية -

ليست الخدمات كيانات منفصلة يمكن إقرار حقوق الملكية على أساسها . وال يمكن االتجار بصورة 

دمات نواتج متجانسة تنتج بناًء على الطلب وتتألف بصورة نمطية من منفصلة عن إنتاجها . فالخ

تغييرات في وحدات االستهالك ناشئة عن أنشطة المنتجين بناًء على طلب العمالء . ويجب أن 

 تكون في وقت اكتمال إنتاجها قدُ قدمت إلى المستهلكين.

 التجارة الدولية في الخدمات

ي إحصاءات اقتصادية تحتوي على تفاصيل تجارة الخدمات إحصاءات المتاجرة في الخدمات هإن 

الخدمات التي جرت في  ضاتاو مفعلى المستوى الدولي. وحظيت بقدر كبير من االهتمام مع حلول 

روغواي، التي باتت جزًءا من االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات، التي ُتعد إحدى أو إطار جولة 

، التي ُتسمى أيًضا (WTO)  رة الخاصة بـ منظمة التجارة العالميةالركائز الرئيسية التفاقية التجا

 .""اتفاقية منظمة التجارة العالمية

 :من (GATS) وتتألف أنماط التوريد األربعة الخاصة باالتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات

 .أراضي بلد آخر التجارة عبر الحدود، التي ُتعرف بأنها تقديم الخدمة من أراضي بلد ما إلى 1النمط 

يشمل هذا النمط توريد خدمة ما خاصة بأحد البلدان إلى مستهلك  -االستهالك في الخارج  2النمط 

 الخدمة التابع لبلد آخر؛
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يغطي هذا النمط الخدمات المقدمة من ِقبل أحد موردي الخدمة التابع  -التواجد التجاري  3النمط 

لى سبيل المثال االستثمار األجنبي المباشر الذي يقوم به لبلد ما والمقيم على أراضي أي بلد آخر، ع

 أحد مقدمي الخدمة؛

يغطي هذا النمط الخدمات المقدمة من ِقبل أحد موردي  -وجود أشخاص طبيعيين  4النمط 

 .الخدمات التابع لبلد ما من خالل تواجد أشخاص طبيعيين على أراضي اقتصاد آخر

ط التوريد األربعة الخاصة :باالتفاقية العامة بشأن تجارة تتألف اإلحصاءات المتوافقة مع أنما

  :لاو تتنالخدمات من بيانات كمية 

تجارة الخدمات، التي ُتعرف بأنها تقديم خدمة ما من أراضي بلد ما إلى أراضي بلد آخر، قد ال 

الخدمات،  تنطبق حاالت محددة وفًقا ألنماط التوريد األربعة الخاصة باالتفاقية العامة بشأن تجارة

 على سبيل المثال، هذا يتوقف على القرارات التي يتخذها كل بلد؛

االستثمار األجنبي عبر الحدود وفًقا للمبادئ التوجيهية لصندوق  (FDI) االستثمار األجنبي المباشر

 3النقد الدولي. المتوافقة تقريًبا مع النمط 

بيانات شركات تحتوي  أوهي إحصاءات  (FATS) اإلحصاءات التجارية للشركات التابعة األجنبية

على تفاصيل المؤسسات القائمة على االستثمار األجنبي المباشر، بما في ذلك المبيعات والنفقات 

واألرباح والقيمة المضافة والتجارة البينية بين الشركات والصادرات والواردات؛ المتوافقة تقريًبا مع 

 3النمط 
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ل تجارة الخدمات التي تحدث في إطار االتفاقية العامة بشأن واإلحصاءات التي تحتوي على تفاصي

تجار الخدمات ال تزال قيد التطوير في معظم البلدان. فمعظم الدول ليست لديها معلومات تحتوي 

على تفاصيل العملية التجارية وفًقا ألنماط التوريد األربعة الخاصة باالتفاقية العامة بشأن تجارة 

سيما بالنسبة للدول التجارية في هذا المجال صعبة، ال ضاتاو المفيجعل الخدمات، األمر الذي 

النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية. ويقدم مكتب التحليل االقتصادي األمريكي إحصاءات 

أنماط التوريد األربعة الخاص باالتفاقية العامة  لاو تتنوفيرة في هذا المجال، لكن هذه اإلحصاءات ال 

فقط الخدمات عبر الحدود، بتعريفها العام، واإلحصاءات  لاو تتنارة الخدمات مباشرة، بل بشأن تج

المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر. يتم تجميع اإلحصاءات التجارية للشركات التابعة األجنبية من 

 .االقتصادية  التعاون والتنمية ةمنظم بلدانِقبل مكتب التحليل االقتصادي األمريكي وغيره الكثير من 
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 التجارة الدولية في الخدمات 
 ي و اإعداد وتنفيذ : د. أسامه قلع

 
 البرنامج:الهدف من 

 
 اإلحصاءات وإبالغمتفق عليه دوليا لتجميع  إطار-
 دوليا للمقارنةقابلة  اإلحصاءاتجعل   -
 تلبية حاجات المنتجين -
 بمواضيع تجارة الخدمات  ضيناو المفتساعد  -
 الخدمات الدولية  أسواقتابعة التطورات في م -
 

 تعريف التجارة الخارجية
 

غير  أوهي عبارة عن عمليات االستيراد و التصدير التي تقوم بها الدولة سواء كانت المنظورة 
المنظورة.و هي كذلك تمثل أنشطة التبادل التجاري للسلع و الخدمات بين دول العالم المختلفة من 

 فع المتبادلة بين الدول.أجل تحقيق المنا
تسمح التجارة الدولية للدول بالتخصص في إنتاج المواد التي يتناسب صنعها مع الموارد الموجودة في 
تلك الدول. وتستفيد الدول من التجارة الدولية عن طريق إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة 

ن التجارة الدولية من إنتاج سلع أكثر وإشباع أقل، وشراء السلع الرخيصة التي ينتجها اآلخرون. ُتم كِّ
 .قطر ما، إنتاج كل ما يحتاجه داخل حدوده الخاصة لاو حرغبات إنسانية بطريقة أفضل، مما لو 

ُتنّفذ معظم التجارة الدولية بوساطة المصدرين والمستوردين غير الحكوميين، ويدار جزء صغير  
 .بوساطة الحكومة الشيوعية دولية في الدولبوساطة الحكومات. وتدار معظم التجارة ال

 ومما سبق نستنتج أن التجارة الخارجية تنطوي على عنصرين هامين هما:

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 االستيراد   •
 التصدير    •
 

 التجارة الخارجيةالفرق بين التجارة الداخلية و 
 
 تتم التجارة الداخلية داخل الحدود الجغرافية للدولة بينما تتم التجارة الخارجية بين دول العالم•

 المختلفة.
تتم التجارة الداخلية من خالل نظام اقتصادي سياسي واحد بينما تتم التجارة الخارجية في ظل أنظمة •

 اقتصادية وأنظمة سياسية مختلفة.
 
 روف السوقية والعوامل المؤثرة فيها في التجارة الداخلية عنها في التجارة الخارجية.تختلف الظ•
 وجود فرص للتكتالت االقتصادية في حال التجارة الخارجية.•
 التجارة سهولة نقل عوامل اإلنتاج داخل الحدود الجغرافية للدولة الواحدة وصعوبة نقلها في حال•

 الخارجية.
 عن الداخلية وانين االقتصادية و السياسية و االجتماعية المنظمة للتجارة اختالف األنظمة و الق•

 الخارجية.  للتجارة المنظمة
استخدام عملة واحدة في حال التجارة الداخلية و تعدد العمالت المستخدمة في حال التجارة •

 الخارجية.
 

 أسباب قيام التجارة الخارجية
 

ف دول العالم إلى مشكلة الندرة النسبية وتعدد األسباب على يعزى قيام التجارة الخارجية بين مختل
 النحو التالي:

 اختالف إمكانات اإلنتاج من دولة إلى أخرى.    •
 ليس لكل دولة نفس التكاليف اإلنتاجية.    •
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 اختالف المستوى التقني بين الدول.    •
 عدم مقدرة الدولة على أن تحقق االكتفاء الذاتي.    •
 ف فائض اإلنتاج.تصري    •
 أرباح التجارة الخارجية. جني    •
 رفع مستويات المعيشة لدى الشعوب.    •
 
 أهمية التجارة الخارجية 
 ربط الدول المختلفة وتصريف فائض اإلنتاج المحلي.    •
كما ينعكس أيضَا على ما تملكه   مؤشر لقوة الدولة اإلنتاجية والتنافسية في األسواق الدولية    •
 من عمالت أجنبية ويؤثر على ميزان الدولة التجاري.  لدولةا
 جني األرباح نتيجة الحصول على المنتج بسعر أقل مما لو قامت الدولة بإنتاجه محليًا.    •
 زيادة الدخل القومي.    •
 نقل التطور التكنولوجي.    •
 تحقيق التوازن في األسواق المحلية.    •
 هلك المحلي وإشباع رغباته.تحقيق متطلبات المست    •
 االرتقاء بذوق المستهلك المحلي.    •
 إقامة عالقات طيبة بين الدول.    •
 جعل العالم قرية صغيرة. تحاول   العولمة التي    •

 
 األطراف التي تدخل في نشاط التجارة الخارجية بشكل مباشر

 المصدرون     •
 المستوردون     •
 البنوك التجارية    •
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 راف التي تدخل في نشاط التجارة الخارجية بشكل مباشراألط

التي يتم القيام بها في حقل التجارة الخارجية كما   حيث تعد عملية النقل من أهم العمليات الناقل: •
وتنطوي عملية النقل على العديد من الوسائل  أن لها عظيم التأثير على سعر بيع المنتج النهائي ،

 نكر منها ما يلي:
 النقل البري.    .1
 النقل عن طريق السكك الحديدية.    .2
 البريد.    .3
 النقل البحري.    .4
 النقل النهري.    .5
 النقل الجوي.    .6
 التأمين    •
 وكيل النقل    •

 عيوب جوهرية
 

بصورة أساسية، وتلحق  الدول النامية القائم عيوب جوهرية تمس مصالح التبادل الدولي تشوب نظام
. فبالنظر إلى أهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه اتهايباقتصادالضرر المستمر 

م بينها وبين دول خاص، فإن مجموعة دول الجنوب النامية تعاني مشكلة التبادل غير المتكافئ القائ
الشمال. إذ يسود فرق بين أسعار صادرات الدول النامية إلى دول الشمال المتقدم، وأسعار الصادرات 
الصناعية المتجهة من هذه األخيرة من حيث تغير حركة أسعار كل من الصادرات والواردات بفعل 

 .ول الناميةفي مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الد تاو والتفاالحتكار 
ويلحق هذا التغير قصورًا واضحًا في أداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلبًا 

 .على الفعاليات التنموية فيها
كما أن بنية هذا النظام قد تبلورت على أساس تقسيم عمل دولي، تقوم فيه قدرة الشمال المتقدم 

 :ى حالة يمكن اختصارها باآلتيالعلمية والتقنية بدور حاسم، وتسوقه إل

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ـ تختص دول الشمال المتقدم بصادرات كثيفة البحث العلمي، والتقنية )الصناعات اإللكترونية 
واألدوية، والطيران ومنتجات الهندسة الوراثية ووسائل اإلنتاج  يةاو والكيمالمتقدمة، والهندسية، 

 .(وغيرها
عية، واالستخراجية: الطاقة، والمواد نصف وتختص دول الجنوب بإنتاج وتصدير السلع الزرا 

 المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة االستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها
 

 سياسات التجارة الحكومية
تؤثر تلك السياسات في حجم التجارة بين الدول. يمكن أن تنتقل السلع في التجارة المحلية من مكان 

ا في التجارة الدولية، فتضع الحكومات غالًبا عقبات مصطنعة ضد حرية التجارة إلى آخر بحرية. أم
من دولة إلى أخرى. إحدى هذه العقبات التعريفة الجمركية ونظام رسوم االستيراد التي ُتفرض على 
السلع القادمة إلى البلد والقيود الكمية )نظام الحصص( ونظم السالمة الصحية واألمان، ونظم 

وشهادات المنشأ، إلى ما هنالك من اإلجراءات اإلدارية. تجعل التَّعريفة هذه السلع أكثر التوصيف، 
غالء ومن ثم تشجع المستهلكين على شراء سلع الشركات المحلية. وهناك حاجز تجاري آخر وهي 
الحصص التي يتم بموجبها تحديد كميات الواردات المسموح بها. وطبًقا لهذا النظام يجب على 

 .رد عادًة الحصول على ترخيص حكومي قبل إحضار السلع إلى البلدالمستو 
تقلِّص الحواجز التجارية غالًبا حجم التجارة الدولية، وترفع األسعار للمستهلكين، وتحرم الدول من 
االستفادة الكاملة من التخّصص. ومع هذا تضع جميع الدول مثل هذه العقبات ألسباب متعددة، منها 

ين والعمال المحليين على منافسة منتجي الدول األخرى ذات الكفاءة العالية، ومن ثم عدم قدرة المنتج
ل الدول عدم  يضغطون على حكوماتهم لتحميهم من المنافسة األجنبية. وفي بعض األحوال تفضِّ
االعتماد على مصادر العرض األجنبي خاصة في حالة حدوث حرب. وتحمي الدول غالًبا 

أساسية للمصلحة الوطنية، على الرغم من أن هذه السلع يمكن استيرادها من الصناعات التي تعتبر 
لم  .دول أخرى بأسعار أقل في وقت السِّ

تفرض الدول األقل نمًوا قيوًدا تجارية لتشجيع النمو الصناعي لديها، بداًل من االعتماد على الزراعة 
صناعات القائمة في الدول األكثر المعادن، وتحمي هذه الدول الصناعات الحديثة من مواجهة ال أو

تطوًرا، وذلك ألنهم يعتقدون أن هذه الصناعة هي المفتاح للتقنية الحديثة وللمؤسسات االجتماعية 
 .وحتى للقوة العسكرية
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بعض أطراف التجارة الدولية لسياسات تجارية تمنحها قدرة الدخول  إتباعكما فرضت المنافسة الدولية 
سياسة الدعم المباشر وغير المباشر  أوة عالية، كاعتماد سياسة اإلغراق ـ إلى أسواق العالم بكفاي

منظمة التجارة  المنتجين الوطنيين الرسمية. إال أن أوبرامج حماية المصدرين  أوللصادرات ـ 
التي قامت في منتصف تسعينات القرن العشرين تصدت لمناقشة معظم تلك السياسات  العالمية

 .المنشئة للمنظمة (رغوايأو ) وإلغائها، باتفاق األطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاقية
 

 تمويل التجارة الدولية
ين على تمتلك الدول المختلفة أنظمة نقدية مختلفة. ونتيجة لهذا يجب أن يكون المستوردون قادر 

مبادلة نقودهم بنقود الدول التي يشترون منها السلع. على سبيل المثال، يجب أن يدفع المستورد 
. ويمكن أن يحصل بنك اإلسترلينيالماليزي الذي يشتري سلًعا من المصدر البريطاني بالجنيه 

نبية وُتشترى، المستورد الماليزي على الجنيه من سوق الصرف األجنبي التي ُتباع فيها العملة األج
وُيعّرف معدل الصرف األجنبي بأنه سعر وحدة العملة األجنبية معبًرا عنها بالعملة المحلية. تحتفظ 
معظم الدول بسجالت لمعامالتها مع الدول األخرى. وتسمى هذه السجالت بميزان المدفوعات. وإلى 

: المساعدات األجنبية جانب الصادرات والواردات يشتمل ميزان المدفوعات على بنود أخرى مثل
واالستثمارات الخارجية والدخل الناتج عن االستثمارات ونفقات السياحة. وإذا كان على الدولة أن تدفع 

 .إلى الدول األخرى أكثر مما تسلَّمته منها، فإنها تواجه عجًزا في ميزان مدفوعاتها
 

 تجارة الخدمات:
السلع وتخفيض كلفتها وتحسين  مبيعات في حقيقية وقوراتخدمات سيحقق تجارة الأن تحرير 

تختلف تجارة الخدمات ر، و النمو والمنافسة والتطو  نوعيتها وتعزيز فرص تسويقها، كما يدعم خطط
عن تجارة البضائع اختالفا كبيرا، حيث تتميز تجارة الخدمات بعدم وجود صفات مادية محددة تمكنا 

تصنفيها، وهذا يجعل عملية تحصيل  أو من حصرها ضمن حيز معروف، بحيث نتمكن من ترميزها
 بالغ الصعوبة.  أمراً   امراقبته أوالضرائب عليها 

 أمثلتهانواتج غير مادية لنشاط اقتصادي، وهي متنوعة بشكل كبير ومن  أنهاوتعرف الخدمة على 
والبضائع، ووسطاء المعامالت المالية، االتصاالت، الفنادق والمطاعم، التعليم،  األشخاصنقل 

 و المحاسبة.  اإلنشاءاتلرعاية الصحية، ا

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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حسب الطلب بحيث يتم فيها  إنتاجها: خدمات تحويلية، وهي خدمات يتم الأو  إلىويمكن تصنيفها 
بالوحدة المنتجة  المتاجرةمؤقت، وعادة ال يتم  أوالمستهلكة بشكل دائم  دالواحتغير )تحسين( شكل 

 بشكل منفصل  عن المنتج ومنها
اي تغيير لبضاعة  أوونقل  وإصالحئع استهالكية، قيام منتج الخدمة بتنظيف تغيرات على بضا

 يملكها مستهلك.
 رعاية صحية  أو، إقامةمباشرة، قيام منتج الخدمة بنقل، تزويد بخدمة  األشخاصتغيرات على 

مباشرة  األشخاصمباشرة، قيام منتج الخدمة بتزويد  األشخاصتغيرات عقليه وفكرية وثقافية على 
 ترفيهية. أومادة علمية، ثقافية، استشارية، ب

. إنتاجيتينوحدتين  أوثانيا: الخدمات الهامشية: وهي خدمات تقوم بها مؤسسة وسيطة بين مؤسستين 
تقديم خدمات مالية، و ال يمكن االتجار بها بشكل منفصل عن  أوبحيث يتم من خاللها نقل ملكية ، 

 .  إنتاجها
 

 ات التجارة الدولية في الخدم
يمكن تعريفها بشكل مبسط بالتجارة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد معين. وحيث ان 

نقلها من مكان الى اخر، وذلك كونها تتطلب وجود  إمكانيةبعد  قاتو األ بأغلبالخدمات تتميز 
 أن أوالموّرد  إلى المستهلك يذهب أن الضروري  المنتج والمستهلك بنفس المكان و الزمان. بحيث من

المستهلك ،على سبيل المثال حيث تتطلب تقديم خدمات الفنادق وجود الفندق في  إلى الموّرد يذهب
 المكان الذي يرغب أن يقيم فيه النزيل.

كمندوبين عن  أوأجانب، بصفتهم الفردية  أفراد وجود خالل من الخدمات ذلك فقد تورد إلى باإلضافة
 .أجنبيةشركات 

 
 تقديم الخدمات االنماط التي يتم بها

المكان الذي يتواجد به مورد  أساسالمختلفة من تجارة الخدمات على  األنماطيمكن التميز بين  
في  أوالخدمة والمستهلك عند تقديم الخدمة، حيث يختلف النمط اذا كانا متواجدين في نفس البلد 

 رئيسية: افأصن أربعالى  األنماطيمكن تصنيف هذه  األساسبلدين مختلفين. وعلى هذا 
 :الخدمات العابرة للحدود -1
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أراضي عضو ما  من“ الخدمة تقدم حين الحدود عبر التوريد يحدث ، الحدود عبر التوريد
 وعلى .فيه يقيم الذي اإلقليم في منهما كل والموّرد ويبقى المستهلك أخرعضو  أراضي إلى

 طريق عن مستهلك إلى ةقانوني مشورة تقدم قانونية  أن استشارات لشركة يمكن المثال سبيل
 وقد اإللكترونية، الرسائل لمريض عبر طبياً  تشخيصاً  يقدم أن للطبيب يمكن كما الهاتف،

 .الحدود عبر سمسرة خدمات أو حوافظ بإدارة مالية خدمات مزود يقوم
 :االستهالك في الخارج -2

مما  أخرعضو  أراضيعضو ما الى مستهلك الخدمة في  أراضيحين تقدم الخدمة من 
 السياحية  األنشطةيعنى المستهلك وملكيته مقيم بالخارج ، مثل 

 تطبيقات :
 

حول الخدمات وأنواعها التي تلقاها المتدربين خالل رحلة سفرهم من اليمن إلى األردن، وقام 
 المشاركون بعرض للخدمات التي رصدوها ومناقشتها وتصنيفها حسب أنماط الخدمات. 

 مناقشة ومالحظات
 

 تجاري التواجد ال
 آخر عضو أي أراضي في ما عضو من الخدمة التجاري لموّرد الوجود خالل من

 نالطبيعيي األشخاصوتواجد 
 أجل من به، يقيم الذي االقتصاد غير ما اقتصاد يحدث عند وجود شخص وجودا مؤقتا في إقليم

 تجارية خدمة توريد
 

 للخدمات التصنيف القطاعي
 األعمال خدمات -1
 .االتصاالت خدمات -2
 .به المتصلة الهندسية واألعمال التشييد خدمات -3
 .التوزيع خدمات -4
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 .التعليمية الخدمات -5
 .البيئية الخدمات -6
 .المالية الخدمات -7
 واالجتماعية الصحية الخدمات -8
 .السفر خدمات من بها يتصل وما السياحة خدمات -9

 .والرياضية والثقافية الترويحية الخدمات -10
 .النقل خدمات -11
 .آخر موضع في صنفةالم غير األخرى  الخدمات -12

 
 تجارة الخدمات أهميةما 

 1965سنة  اإلجمالي% من الناتج المحلي 40ساهمت تجارة الخدمات في الدول النامية بما نسبته 
. ويتميز قطاع الخدمات في العديد من  1990% سنة 50  إلى، وارتفعت هذه المساهمة لتصل 

قطاعات كل من االتصاالت  وباألخصا القطاعات االقتصادية نمو  أسرعمن  العالم بأنهدول 
السلع الخدمية على المنفعة  إنتاجوالبرمجة والتمويل. و ال تقتصر فوائد الكفاءة االقتصادية في 

 العام لالقتصاد األداءتحسين  إلىالمباشرة التي تتحقق للمستهلك بل تتعدها 
الستفادة من اقتصاديات الحجم وا النسبية،الميزة  ال:أو هناك سببان رئيسيان للتجارة بين الدول، 

تنطبق على تجارة الخدمات بنفس الطريقة التي تنطبق بها على تجارة السلع.  األسبابالكبير، وهذه 
تنطبق على حد سواء في التجارة المباشرة عبر الحدود والتجارة عن  األسبابذلك فهذه  إلى باإلضافة

 . نالطبيعيي واألشخاص، األجنبيةطريق تواجد الشركات 
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 :خدمة تقديم بأنها االتفاق هذا في الخدمات في التجارة ُعّرفت
 .آخر عضو أي أراضي العالمية إلى التجارة منظمة عضو في أراضي من•
 .آخر عضو ألي تابع للخدمة مستهلك العالمية إلى التجارة منظمة في عضو  أراضي في•
أراضي اي  العالمية في التجارة نظمةم في من عضو  الخدمة لموّرد التجاري  التواجد من خالل•

 .آخر عضو
 العالمية في التجارة منظمة في عضو  من خدمة موّرد من طبيعيين أشخاص وجود خالل من•

 .آخر عضو أي أراضي
 والعميل الخدمة موّرد موقع أساس على لالتفاق وفقاً  الخدمات توريد أنماط ُحددت وهكذا
 منشئهم وعلى الشكل التالي أو مجنسياته مراعاة مع الخدمة، تقديم عند
 بلديهما في والمستهلك الخدمة مقدم من كل يظل حين ،)1 النمط( الحدود  عبر الخدمة تقديم•
 .)اإلنترنت أو الهاتف طريق عن تقدم الخدمات التي المثال سبيل على (
 و في البلد البلد خارج باستهالكها الخدمة مستهلك يقوم وفيه ،)2 النمط( الخارج في االستهالك•

 . التسلية وأماكن الدولية السياحة األنشطة الذي به
 فرع أو تابعة شركة ) شراء أو( بإنشاء الخدمة موّرد يقوم حيث ،)3 النمط ( التجاري  الوجود•
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مصرفية في  أجنبي بتقديم خدمات مصرف يقوم حين ( الخدمة  بتزويد خالله من يقوم آخرفي بلد 
 .(آخربلد 
 إذا نفسه الخدمة موّرد كان سواء( الفرد يكون  حيث ،)4 النمط( الطبيعيين  األشخاص وجود•

 كما ( الخدمة تزويد أجل من الخارج في موجوداً   )موظفيه أحد أو الخاص، لحسابه يعمل كان
 بناء مشروع على باإلشراف مستقل معماري  مهندس يقوم حين المثال، سبيل على الحال، هو
 لتقديم بها يعمل التي الشركة قبل من الخارج إلى الحاسوب في خبير يوفد عندما أو الخارج، في

 .)المعلومات تكنولوجيا مجال في خدمة
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 المنهجية وطريق العمل 
 من مبادئ العمل على الدليل 

 التوافق مع المعايير والتعريفات الدولية 
 التنفيذ على مراحل 

 كيفية وصف التوريد الدولي للخدمات
 :للخدمات الدولي التوريد لوصف األساسية اللبنات من اثنتين دليلال اهذ إطار يستخدم

 المقيمين وغير المقيمين بين المعامالت•
 األجنبية فروع الشركات عمليات خالل من الخدمات توريد•

 :هي مكونات ويتم ذلك عن طريق خمسة
 المدفوعات ميزان الصلة حسب  دليل ذات الخدمات

 المدفوعات بيانات ميزان من اتالخدم في التجارة إحصاءات
 األجنبية الشركات فروع وإحصاءات 

 الطبيعيين األشخاص تواجد خالل من الخدمات توريد وإحصاءات
 والمقصد المنشأ حسب للخدمات الدولي التوريد تحليل

 
 تطبيق

 قام المشاركون بالتعاون مع فريق المدربين بتحديد األهداف الوطنية والمؤسسية لمسح الخدمات
واالستثمار األجنبي الُمباشر، بحيث يتشكل لدى المشاركين الوعي الكامل بأهمية البيانات 

اإلحصائية بشكل عام، وإحصاءات الخدمات بشكل خاص، وارتباطها بتحقيق األهداف والخطط   
   هذه األهداف في منهجية مسح الخدمات.   الوطنية. باإلضافة إلى التأكد من تضمين
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الخدمات التجارة  في  

 

التجارة الخارجية، وتم  إحصاءاتفي  األولالدليل  2002المتحدة في سنة  األممتبنت   
وفق معايير دولية متفق عليها، وقد وفر هذا الدليل طرق 2010مراجعة وتعديل هذا الدليل في سنة 

يل من و توصيات عن كيفية تطوير طرق لقياس العرض الدولي للخدمات: ويتكون هذا الدل إرشادية
 :رئيسيينجزئيين 

السادس من دليل ميزان  اإلصدار(. والذي يعتمد على BOPميزان المدفوعات ) إحصاءات -1
( والذي يلخص IMFبواسطة صندوق النقد الدولي ) إصدارة( والذي تم BPM6المدفوعات )

مكونات الحساب الجاري و حساب  لالمعامالت االقتصادية مع العالم الخارجي من خال
ال. ويقوم هذا الحساب بتسجيل التجارة الخارجية بالخدمات بين المقيمين وغير الم رأس

 نوع : 12المقيمين.)ضمن الميزان الجاري( ومن خالل 
  لآلخرينالمادية المملوكة  اإلنتاجخدمات صناعية على مدخالت 
   اإلصالحخدمات الصيانة و 
  النقل 
   السفريات 
   اإلنشاءات 
   اتخدمات التامين والتعويض 
    الخدمات المالية 
   مصاريف استخدام حقوق الملكية 
  االتصاالت ، الحاسوب    وخدمات المعلوماتية 
   األخرى  األعمالخدمات  
  الخدمات الشخصية ، خدمات ثقافية و الترفيهية 
 .الخدمات والبضائع الحكومية 

 
لهذه  أكثر( تفصيل MSITS 2010التجارية في الخدمات ) اإلحصاءاتوقد اقترح دليل   

من  اإلحصاءات( تجميع BOP6و ذلك للحاجة للمزيد من المعلومات ، و ال يحبذ نظام ) األنواع
 النمط الثالث.
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( وذلك عن طريق التوصية MSITS 2010وقد تم توسيع قاعدة تعريف الخدمات في ) -2
عمل  بإطار( و Foreign affiliates) األجنبيةبقياس عرض الخدمات عن طريق الملكية 

 Foreign Affiliates ) -األجنبية الشركات فروع إحصاءات - األجنبيةالملكية  صاءاتإح
Statistics: (FATS)    االستيراد و  اإلنفاق( والتي تقوم بتوفير معلومات عن التوظيف و

والقيمة المضافة. وبتركيز عل الخدمات.  األرباحالتصدير المبيعات  وإعادةالتصدير 
للخدمات لكل  األجنبيلقياس العرض  إحصائيةالدليل يوفر طريقة  ذلك فان إلى باإلضافة
 تجارة الخدمات. أنماطنمط من 

 
 التجارة الخارجية بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد معين إحصاءات

 : أهداف

 (BOPكيف يتم حساب التجارة بالخدمات بطريقة عمل ) -1

 تفصيال. أكثرتصنيفات  إلىدمات عن طريق تقسيم الخ اإلطارلهذا  حقتوفر مال -2

 (GATSمع ) اإلحصاءاتربط هذه   -3

 مبادئ تسجيل البيانات 

ضروري جدا لقياس معامالت الخدمات بين المقيمين و غير  اإلقامةيعتبر مفهوم مكان 
 مهمة في هذا السياق تتعلق بالتقييم و توقيت تسجيل البيانات. أخرى المقيمين، وهناك مفاهيم 

 : الشخص الذي قام بالمعاملة إقامةو محل المعامالت 

يقوم بها المقيمون مع  االقتصادية التييقوم حساب ميزان المدفوعات بتلخيص جميع المعامالت  
 تدفق اقتصادي يتضمن: أنهاباقي دول العالم. ويمكن تعريف المعامالت االقتصادية على 

 .مالي أصل/ و أوتغيير ملكية سلعة  -1
 .توفير خدمة  -2
 ومعدات. آالت أوعمال  توفير  -3

 
مركز النشاط  أساسالكينونة القانونية بل على  أوالجنسية  أساسال يتحدد على  اإلقامةمفهوم  -

 االقتصاد الرئيسي.
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الذي تحكمه حكومة معينة، وقد تكون له  اإلقليم( هو Economic Territoryاالقتصاد ) اإلقليم -

 .أخرى لعسكرية الموجودة في دول جيوب منفصلة كالقنصليات والسفارات والقواعد ا
 

ونشاطات اقتصادية كبيرة  وتنوى االستمرار في العمل في  بأعمالفروع الشركات ، التي تقوم  -
 غير محدودة تعتبر شركات مقيمة أوالمحلي لفترة طويلة  اإلقليم

  اإلقامةتحديد 

 وثيقًا. اً ارتباط به ترتبط الذي االقتصادي )البلد( اإلقليم هو: الوحدة إقامة مقر -
 

 واحد. اقتصادي إقليم في إقامة مقر لها مؤسسية وحدة كل -
 

 أواالقتصادي موقع  اإلقليم ذلك في يوجد حين اقتصادي إقليم في مقيمة المؤسسية الوحدة تعتبر -
 غير محدود. ألجلإنتاج. تنوي االستمرار فيه لفترة طويلة و  محل مسكن أو

 
 المعيشية األسر إقامة

 
 الهجرة، حيث من والوضع والمواطنة، األصولالسكن ، والعمالة و ملكية  موقع لمث عوامل تشير -

 األسرة أفراد وموقع االقتصادية، والمصروفات والمصالح واإليرادات، الدخل، ضريبة ووضع
 أخرى  تباقتصاديا صلة إلى المعالين،

 
المعيشية  األسرة دأفرا فيه يحتفظ الذي االقتصادي اإلقليم في مقيمة المعيشية األسرة تعتبر -

 األقلمساكن لمدة عام على  أوبمسكن 
 

 اإلقليميعتبرون مقيمين بنفس  األسرةنفس  إلى ينتمون  الذين األفراد -
 إقامةليس محل   اإلقامةمحل  الكيان 

 إقامةحسب محل  األفراد
 المعيشية األسرة

مكان العمل حتى 
لو كان خارج 
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 الحدود

غير مقيم يملك ارض 
 يةو موارد طبيع

تعتبر جميعها ملك 
 لمقيم

 

مكان السكن قبل  الطالب
 الدراسة

 

المرضى و مرافقين 
 المرضى

قبل  اإلقامةمكان 
 المرض 

 

بحارة السفن و 
الطائرات ومنصات 

 النفط

بلد القاعدة  إقليم
)المكان الذي يقضون 

فترة زمنية(  أطولفيه 
حين ال يكونون 

 بمهمة

الذي  اإلقليم
 يعملون به

سيون وقوات الدبلوما
 حفظ السالم

االقتصادي  اإلقليم
للحكومة التي يعملون 

 بها

 

 العاملين الموظفين
 محلية بعقود

 فيه يقع الذي المكان
 األصلي مسكنهم

 

 المنظمات وموظفو
 الدولية

 مقر به الذي اإلقليم
 الرئيسي سكنهم

 

 الحدوديينالعمال 
الذين  والموسميين

يعبرون الحدود 
 لفترات قصيرة

 به الذي قليماإل
 األصلي مسكنهم
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 المؤسسات إقامة
 اإلنتاج في تعمل مؤسسية وحدة هي المؤسسة -
 
 مؤسسات غير ربحية أوشركة ) غير مسجلة و غير مساهمة(  شبه أو شركة تكون  وقد -
 
للسلع  إنتاجها من كبير جزء في المؤسسة به تعمل الذي االقتصادي المؤسسة هو اإلقليم إقامة -
 مات الخد أو
 
 وحيد. باقتصاد صلة ذات تكون غالبا المؤسسات -
 
 تعتبر الفروع كيانات مستقلة:  -
 قامت بمشاريع كبيرة يمكن فصلها عن عمليات باقي الكيان  إذا  -1

 يوجد لها حسابات متكاملة )يوجد بها حساب ختامي(   -2

 على نطاق كبير  اإلنتاجتعتزم  أوتنتج  -3
 تلف عن المقر الرئيسي لمدة تزيد عن سنةوتنوي االستقرار في مقر يخ -4
 موقعها. به الذي االقتصاد في وجدت، إن الدخل، ضريبة لنظام خاضعة تعتبر -5

 إقامةليس محل   اإلقامةمحل  الكيان 

 مكان عمل الشركة المالك إقامة مقر نفس المسجلة غير الشركات•

البلد الذي تنشا وتسجل  الشركات والمؤسسات غير الربحية 
 هفي

 مكان عمل الشركة

الشركات التي لها مركز رئيسي ومواقع 
 عمل مختلفة

المواقع المؤقتة او موقع  للعمليات الرئيسي الموقع
 تقديم الخدمة

خدمات التشييد عن طريق مؤسسة 
 مقيم كيان إنشاء غير مقيمة و دون 

  مركز الشركة إقامةمقر 

  شركة مقيمة محليا أكثر أوسنة  إلىالكبيرة تحتاج  مشاريع
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 في مكتب خالل من رتهاإدا وتتم
 الموقع تعتبر فرع

 
 
 العامة: الحكومة إقامة

 
 السفارات والقنصليات و القواعد العسكرية وغيرها -

 
 فيه مادي وجود لها يكون  الذي المضيف البلد إقليم في وليس بلدها في إقليم ةتعتبر مقيم -

 
 الدولية المنظمات إقامة

 
 مادي وجود لها الذي االقتصاد في وليس يخصها اقتصادي إقليم في مةمقي الدولية المنظمات -

 
 دولية كمنظمة تصنف ،مسلحة قوات وتشّغل السالم حفظ بعمليات تقوم التي الدولية والمنظمة -

 اإلقليم ذلك في مقيمة غير
 
 المعيشية األسر تخدم التي الربحية غير المؤسسات إقامة

 
 االقتصاد في اقتصادية مصلحة مركز لها المعيشية ألسرا تخدم التي الربحية غير المؤسسة -

 اجتماعي أو قانوني ككيان وُسجلت بها واعُترف قانوناً  المؤسسة فيه الذي أنشئت
 
 الفروع حجم إلى تصل قد مختلفة أقاليم في كبيرة يكون لها عمليات قد -

 
 ال تعتبر منظمات دولية  -

 
 ين الدول مالحظات مهمة عند تسجيل المعامالت الخدمية ب
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للمستوردات  مدينللصادرات و  دائنمع تحديدها ببند  مجمللكل خدمة بشكل  معامالتتقيد هذه ال
 .فقط صافيها ُيسجل وال من هذه الخدمة.

 
عمل المقاولون المستقلون  أوال يعتبر تجارة خدمات على عكس تقديم االستشارة  العمالةتقديم  -

 ووكاالت التوظيف. 
 

االقتصاد  إحصاءات إطارفي  األساسين تدرج باعتبارها جزء من الدخل تعويضات العاملي  -
 الكلي. ويمكن التمييز بين من يقوم بخدمة ومن يقدم العمل بالسؤال التالي:

نعم، فيعتبر عمله  اإلجابةكانت  فإذاهل توجد عالقة عامل و صاحب عمل بينك وبين الشركة؟ 
بعقد عمل فتعتبر  أواعمل لحسابي الشخصي  أناال  اإلجابةكانت  إذا أماتعويضات عاملين. 

 خدمة.
 

الرئيسي للشركة.  الخدمات بند حسب الخدمات تلك تصنف (Outsourcingالخارجي ) التعاقد -
بالهاتف التي تقدم دعما حاسوبيا، تصنف ضمن قطاع  مراكز االتصال من المقدمة فالخدمات

 الخدمات الحاسوبية.
 

 ، تدخلةااللكترونيطريق الوسائل  عن منتج توصيل أو/و لطلب ةطريق هي اإللكترونية التجارة  -
يرسل له  أن) مثال شخص طلب  اإلنتاجمصاريف المنتجات المسلمة الكترونيا في تكاليف 

البضائع التي تطلب  أما، برنامج محاسبي لتدوين و تدقيق معامالت شركة من شركة خارج البلد (
جارة سلعية )مثال شركة  محلية طلبت حواسيب من اليابان الكترونيا وتسلم عبر الحدود فتعتبر ت

 عن طريق موقع شركة الحواسيب اليابانية على االنترنت(.
 

 الخدمات فيوالناتجة عن التعامالت االلكترونية  بالتجارة المتصلةالخدمات المالية  وتصنف -
 المالية.

  
 ة الدولية في الخدمات.سعر السوق الجاري يجب اعتماده كقاعدة الحتساب قيمة المعامل -
مناسبة لتسجيل معامالت الخدمات، هو وقت الذي تم فيه توصيل او تسليم  األوقات أكثر -

 الخدمة. ويختلف هذا الوقت عن وقت الدفع.
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الخدمة سواء تمت  أداءتحول و تسجل بالعملة المحلية وقت  أنكل معامالت الخدمات يجب  -

غير مستقرة بحيث ال يكون  ألوضاعالمحلية تتعرض  كانت العملة إذا إالبالخارج.  أومحليا 
 مستقرا بحيث يعكس القيمة الحقيقية. أوالتقييم دقيقا 

 
و لكل  اإلحصائيةمن الضروري حسب توصيات الدليل، توفر توزيع جغرافي مفصل للبيانات  -

 ،الشريك التجاري  إقامةخدمة معروضة ومستهلكة ولكل اقتصاد تتعامل معه الدولة حسب محل 
 .األقلاالثنى عشر على  األساسية. وعلى مستوى التصنيفات حداولكل دولة على 

 
 المدفوعات ميزان الموّسع لخدمات التصنيف

 
 التجهيز والتجميع مادية، أنشطة بمدخالت المتعلقة التحويلية الصناعات خدماتتتضمن  أنيمكن 
 وإنما السلع يملك ال كيان حويليةالت بخدمات الصناعة والتغليف )مالحظة : ويقوم العالمات ووضع

 ملكية السلع. تتغير المالك( وال من أجراً  يتقاضى
 واإللكترونيات المالبس قطع مثال تكرير النفط و تسييل الغاز وتجميع -
ملكية  تتغير المالك وال من أجراً  يتقاضى وإنما السلع يملك ال كيان التحويلية بالصناعة ويقوم -

 السلعة
 بالتجهيز وقد تشمل تكلفة مواد التجهيز. القائم يتقاضاها المصاريف التي تدخل في هذا البند -
يدخل في التجارة  إذا كان العمل يقوم به مقيم في اقتصاد ما لحساب مالك  أنيمكن لهذا النوع  -

 البضاعة الذي هو مقيم في اقتصاد آخر 
 معاملة توجد فال مالك،ال به يقيم الذي االقتصاد نفس في مقيمين من  مشتراة  السلع كانت إذا -

 .دولية
في بلد  أو بالتجهيز القائم به يقيم الذي االقتصاد نفس في مقيمين من  مشتراة  السلع كانت إذا -

 عامة سلع واردات التجهيز قيد السلع مالك ثالث يسجل
 :التالي النحو على )تصنيعها بعد السلع أي( الصنع التامة السلع مبيعات ُتعامل -

 .دولية معاملة توجد ال المالك، فيه يقيم الذي االقتصاد نفس في لمقيمين السلع بيعت إذا•
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يسجل  ثالث، اقتصاد في أو بالتجهيز القائم به الذي االقتصاد نفس في لمقيمين السلع بيعت إذا•
 .عامة بضائع صادرات باعتباره البيع هذا السلع مالك

 
 الصلة ذات البضائع تحركات تسجيل

 يعتمد على التعريفات التالية:  ليةاإلجماحساب القيمة 
 بالخارج تعتبر السلع تجهيزها تم التي السلع على التحويلية الصناعات خدمات لعمالء بالنسبة -

 ؛)مرتجعة سلع( التجهيز بعد المرسلة ؛السلع)مرسلة سلع( للتجهيز المقدمة
يقدم  الذي قتصاداال في تجهيزها تم التي للسلع التحويلية الصناعات خدمات لمقدمي بالنسبة -

    مرسلة سلع( التجهيز بعد المرسلة ؛السلع)واردة سلع( للتجهيز الواردة الخدمة السلع
 

تكون قيمة الخدمة للصناعات التحويلية المتعلقة بمدخالت يملكها   أنليس من الضروري  -
هي نفس قيمة الفرق بين قيمة السلعة المرسلة بغرض التجهيز وقيمة السلعة بعد  آخرون 

 لتجهيز.ا
وإذا حاز القائم بالتجهيز ملكية السلع، تدخل القيمة اإلجمالية للبيع والشراء لتلك السلع في  -

البضائع العامة. ولذلك تعتبر هذه المعاملة صناعة تحويلية للسلع للحساب الخاص وليست 
 :خدمات صناعات تحويلية 

 مثال :

 االقتصاد في صانعا أن فترضلن ب، إقليم /ووأ إقليماقتصاديين  إقليمينافرض وجود 
 أجل من )ب( إلى االقتصاد السلع هذه وأُرسلت$  10000= قيمته سلعا يملك )أ(

البضاعة =  هذه قيمة أصبحت التجهيز وبعد ،الملكية في تغيير إحداث دون  التجهيز،
 إمساك ومكسب $،1200بالتجهيز=  القائم يتقاضاها التي التجهيز رسوم، 13000$

$  فما هي قيمة خدمات الصناعات 1000العامة=  والنفقات ،$800السلع=  
 التحويلية؟

$ 1200آخرون  يملكها مادية بمدخالت المتعلقة التحويلية الصناعات خدمات فقيمة -
 $3000وليس 

 ماذا لو بيعت السلعة في االقتصاد ج ؟ -
 بال يؤثر بتسجيل قيمة الخدمة بين أ و  -
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 آخر موضع في ةالمصنف غير واإلصالح الصيانة خدمات
 

العكس، وتشمل  أو المقيمينالمقيمون للسلع المملوكة لغير  بها التي يقوم واإلصالح الصيانة أعمال
غير المصنفة في موضوع اخر. بغض النظر عن مكان القيام  اإلصالحخدمات الصيانة و 

ت ومعدات النقل واإلصالح للسفن والطائرا الصيانة أعمال البند هذا في والصيانة. وتدخل باإلصالح
 األخرى 

 في المباني وصيانة إصالحات التشييد النقل و وتدخل خدمات في فتدخل النقل معدات تنظيف أما
 الحواسيب خدمات بند في الحواسيب وإصالحات صيانة التشييد وتدخل بند
 اإلجماليةالتي تتم وليست القيمة  اإلصالح أعمالهي قيمة  واإلصالحالقيمة المسجلة للصيانة  -

. وتشمل قيمة قطع الغيار. ولكن تحسب بشكل منفصل عن الخدمة اإلصالحللسلع قبل وبعد 
 وتدخل في حساب البضائع 

 تطبيقات حول أنواع الخدمات:

حول تقديم خدمة من مواطن يمني مقيم في األردن يقدم خدمات للسفارة اليمنية  * مثال
ميزان المدفوعات من حيث الجهة وكيفية معاملتها في الخدمات الدولية وفي في األردن 

 والجهة المدينة . ةالدائن

* تطبيق حول الطلبة اليمنيين في األردن وكيفية معاملتهم في إحصاءات الخدمات 
 وميزان المدفوعات 
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 المدفوعات ميزان

 إعداد وتنفيذ: أحمد العلوان
 

 تقديم
مبادئ توجيهية إلعداد إحصاءات  ينصب اهتمام صندوق النقد الدولي منذ نشأته على وضع وإصدار

متسقة وسليمة وفي الوقت المناسب لميزان المدفوعات. ويمثل هذا العمل ركيزة تقوم عليها مسؤوليات 
الصندوق األخرى، بما فيها إجراء الرقابة على السياسات االقتصادية للبلدان وتقديم المساعدة الفنية 

ة األجل في ميزان المدفوعات. وقد اشتملت الطبعات بما يتيح للبلدان التغلب على المشكالت قصير 
على مثل هذه  1948لى التي ُنشرت في عام و المتتابعة من دليل ميزان المدفوعات منذ الطبعة األ

 .المبادئ التوجيهية التي ُوضعت للتعامل مع الظروف المتغيرة
ها االقتصاد الدولي منذ تعالج الطبعة السادسة من الدليل العديد من التطورات المهمة التي شهد

، قد  1993صدور الطبعة الخامسة. وكانت الطبعة الخامسة من الدليل، التي صدرت في عام
ل مرة هذا المجال الحيوي المعني بإحصاءات وضع االستثمار الدولي. وتستند الطبعة و أل لتاو تن

دراسة مواطن التعرض  السادسة إلى االهتمام المتزايد باستخدام بيانات الميزانيات العمومية في
للخطر، وهو ما ينعكس في إضافة وضع االستثمار الدولي لعنوان هذه المطبوعة، والتوسع في شرح 
عناصر الميزانية العمومية. ويراعي الدليل كذلك التطورات التي حدثت على مستوى العولمة، 

الدولية المعقدة، والمسائل كاالتحادات النقدية، والعمليات اإلنتاجية عبر الحدود، وهياكل الشركات 
المقترنة بحرية انتقال العمالة على المستوى الدولي، مثل تحويالت المغتربين. وإضافة إلى ذلك، 

الدليل التطورات في األسواق المالية، وذلك بإدراج معالجات جديدة وتوضيحات لمجموعة من  لاو يتن
 .المسائل كالتوريق والكيانات ذات الغرض الخاص

 
 لواأل  المبحث

العالمي وبالعكس.  االقتصاد على الوطني االقتصاد منها يطل التي النافذة المدفوعات ميزان يعد
 الوطني باالقتصاد االقتصاد تربط التي االقتصادية العمليات آل فيه تدرج الذي السجل ذلك لكونه

 ورأس السلع والخدمات لانتقا حركة وتتضمن والمديونية، الدائنية فيها تزدوج تبادلية بعالقات العالمي
 لكونه دولة، االقتصادي ألي التحليل مستوى  على بالغة بأهمية المدفوعات ميزان المال. ويستأثر

 معامالت من ما ُيدرج فيه فضاًل عن أن العالمي، باالقتصاد المحلي االقتصاد تداخل درجة يعكس
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 التنافسية، الوطني وقدرته اداالقتص وقوة اإلنتاج هيكل المحتوى  حيث من يعكس إنما اقتصادية،
 .دولياً  اإلنتاج قوى  لتطور استجابة ومدى

 على نظرة إلقاء من البد الوطني، االقتصاد مستوى  على المدفوعات ميزان موضوع في الدخول قبل
 والمدفوعات المتبادلة النقد حركة فيه تتداخل الذي الوسط تمثل حيث كونها من الدولية المدفوعات

 . مالعال دول بين
 

 المدفوعات ميزان ل: مفهومواأل  المطلب
 

 -: منها مفاهيم عدة هناك
 النقد صندوق  عن المدفوعات( الصادر ميزان )مرجع في المدفوعات ميزان تعريف ورد (1

 معامالت من ما يجري  منظم منهجي بأسلوب يوفر بأنه   )) بيان إحصائي الدولي
)صندوق النقد الدولي/  محددة(. زمنية فترة خالل الخارجي والعالم معين اقتصاد اقتصادية بين

 (1996واشنطن  -مرجع ميزان المدفوعات

والعالم  معينة دولة بين الناشئة والديون  الحقوق  قيمة يسجل بيان المدفوعات: هو ميزان (2
هذه  في المقيمين بين تنشأ التي االقتصادية المبادالت أنواع جميع قيام نتيجة الخارجي،

 .بسنة تحديدها على اتفقوا معينة فترة خالل الخارج في والمقيمين الدولة
 األشخاص بين وديون  حقوق  شكل في االقتصادية المعامالت فيه توضع بيان هو أو (3

 في تحدد معينة مدة خالل األخرى  الدول في المقيمين واألشخاص الدولة في المقيمين

 –دار الفكر دمشق  2008لى و لطبعة األ)أ.د هجير عدنان زآي أمين / االقتصاد الدولي ا بسنة. المعتاد
ي / التمويل الدولي )مدخل حديث( مؤسسة النبراس للطباعة والنشر و اسوريا )أ.د عبد الكريم جابر العيس

 .(2008والتوزيع/ النجف 

 
 المدفوعات ميزان فوائد
 -:اآلتي أبرزها الفوائد من جملة هناك
وباقي أنحاء  الدولة في المقيمين نبي المتعددة المعامالت جميع يضم مختصر حساب أنه (1

 وموجز.  إجمالي بشكل العالم
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االقتصادي  المركز عن إخبارها ثم ومن للدولة االقتصادية العالقات حالة لوصف ُيستخدم (2
والمالية  النقدية السياسات تخص قرارات إلى الوصول في للمساعدة تحتله الذي الدولي
 الخارجي. والتمويل الخارجية والتجارة

 والمعامالت االقتصادية استيراداتها مواجهة على الدولة مقدرة ُيبّين المدفوعات ميزان ليلتح (3
 األجنبية، تخفيض أصولها حساب على تعمل إذا كانت أوللسلع،  تصديرها بواسطة األخرى 
 الخارج. منح من تسلم على قادرة فيما إذا كانت أوأجنبية  مطلوبات تراكم على والعمل

 مدينة. أودائنة  الدولة لنا، إن كانت يتضح المدفوعات ميزان كشف دراسة ومن (4
 أو زيادة على آثارها العملة... مدى قيمة تخفيض آثار لتقييم فرصة المدفوعات ميزان يوفر (5

من  الخاص الجزء الى بالنظر وذلك العملة تخفيض بسبب الدولة صادرات زيادة عدم
 .المدفوعات كشف في الجاري  الحساب

 
 الدولية اني: المدفوعاتالث المطلب

 
 ويأتي الجزء تسويتها، يجب مالية التزامات العالم دول بين اقتصادية عالقات وجود على يترتب

 يترتب الجزء فيما والخدمات، السلع في الدولية التجارة قيام من المدفوعات هذه مصادر من األغلب
 يلي: الدول كما بين المالية زاماتااللت مصادر إدراج يمكن وعليه المال، رأس انتقال على األخر
 واستيرادات(. السلعية )صادرات التجارة (1
 الخدمات. في التجارة (2
، وحركة األجل والقصيرة الطويلة بأنواعها القروض تشمل : وهذهاألموال رؤوس حركات (3

الصعيد  على المالية الموجودات وشراء بيع عمليات العالم. وكل دول بين المباشر االستثمار
 االستثمار. أو المضاربة أو التسوية ألغراض ، سواءالدولي

 
 تسوية المعامالت في تستخدم مثلما الدولية وااللتزامات المعامالت تسوية في النقود وتستخدم
 كبنك -مؤسسة دولية تصدرها نقدية وحدة وجود عدم وهو الحالتين، بين أساسي فارق  مع المحلية،
 الوفاء قانونية في إبراء بقوة وتتمتع الحساب، في اً أساس المتعاملون  يتخذها -عالمي مركزي 

 في يستخدم المتعاملون  المحلي. إذ الصعيد على الحال هو مثلما الدولي الصعيد على بااللتزامات
 كالموجودات أخرى  وسائل عن فضالً  المعامالت، من عددًا كبيراً  التسوية في الدولية المعامالت
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 تسوية في ُيتخذ أساساً  طويلة فترة ظل الذي الذهب إلى باإلضافة ،عالية بسيولة تتمتع التي المالية
 . المدفوعات

 الدولية نذكر منها: المدفوعات لتسوية طرق  عدة تاريخياً  عرف العالم أن القول يمكن عامة وبصورة
التسوية  في الطريقة وهذه ذهب، إلى للتحويل القابلة العمالت أو الذهب طريق عن التسوية (1

المسكوكات  الثالثة )قاعدة بأشكالها الذهب قاعدة نظام سيادة إبان تاريخياً  لمالعا عرفها
فهي  للتحويل القابلة العملة بالذهب(، أما الصرف الذهبية/ قاعدة السبائك الذهبية/ قاعدة

العملة  بين معين تعادل سعر عند ذهب إلى تحويلها إمكانية عن دولها تعلن التي العمالت
 المعلن. السعر حسب ذهبال من يعادلها وما

الواقع  في القيادية والعملة الدولية، التسويات في المقبولة والعمالت القيادية بالعملة التسوية (2
تقبل  التي العملة تلك بها ويقصد الذهب، إلى للتحويل القابلة للعمالت التاريخي الوريث هي
االقتصاد  بها يتمتع فيها، معينة خصائص وجود بسبب التسويات، في العالم بلدان بها

عشر/ والدوالر  التاسع القرن  في اإلسترليني ن و االب أمثلتها العملة، ومن لهذه المصدر
من  واحدة اليوم اليورو أصبح وقد الحاضر، الوقت وحتى العشرين القرن  في األمريكي
 الدوالر. من الدولية التسويات استخدامًا في اقل انه ولو القيادية، العمالت

النتائج  من بكونها الطريقة هذه وتتصف ، المتعددة أو الثنائية المقاصة طريق نع التسوية (3
مختلف  من الحسابات مختلف لديها تتجمع التي المالية والمؤسسات البنوك لعمل العملية

 .والمديونية الدائنية ضاعأو  فيها تزدوج التي المصادر
 ُيسّوى  فيما طريق المقاصة عن العالم دول بين المدفوعات من جزء كبير ُيسّوى  العملية الناحية ومن

 عمليات في المختلفة راق الماليةو األ وُتستخدم عليها، المتفق التحويالت خالل من المتبقي الجزء
 النقد فضاًل على المصرفية، المصرفية واالعتمادات والحواالت الكمبياالت مثل والمقاصة التسوية

 في األساسي بالدور والنقدية المالية ية. وتقوم المؤسساتالقياد العمالت من غالبًا ما يكون  الذي
 في التجارية البنوك أي المالية للمؤسسات األساسيةالوظيفة  ذلك أن الدولية، المدفوعات تسوية

 جارية بحسابات البنوك هذه تحتفظ الدولية، حيث تسوية المدفوعات تسهيل هي العالم أنحاء مختلف
 أجنبية حقوق  من بمعامالت ما تشتريه حصيلة من أرصدة لديها معومراسليها، وتتج فروعها لدى

 إلى الوطنية العملة تحويل عملية تتم البنوك هذه حواالت(، وفي أو / كمبياالتأجنبية )عمالت
 بين الحكومات تفتح التي األرصدة حجم السائدة، ويعتمد الصرف أسعار طريق وبالعكس، عن أجنبية
 فهذه المقاصة، طريقة أساس على تحدث العمليات هذه وكل البلدان، ينب التجاري  التبادل حجم على

 مستورد على حق له الُمصّدر الوطني الذي ان والمدينين، بحيث الدائنين بين تتوسط المؤسسات
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به،  له عالقة ال آخر وطني من مستورد وإنما مباشرة، األجنبي المستورد من حقه ال يتلقى أجنبي
 هذه البنوك. تجريها التي المقاصة عمليات خالل من وذلك

 
 

 
 

 الدولية المدفوعات الثالث: موازين المطلب
The Balance of International Payments 

 بين التي تتم االقتصادية المعامالت كل فيه تدرج منظم محاسبي سجل بأنه المدفوعات ميزان ُيعّرف
صندوق النقد  سنة. عادة تكون  زمنية فترة اللخ األخرى  الدول و )المقيمين( في الدولة )المقيمين( في

 (1995و  –الدولي/ مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات

أي  -ملمًا، لكونه شامالً  إجرائيا تعريفاً  المدفوعات ميزان تعريف إلى الدولي النقد صندوق  ويتجه
العالم، فُيعّرفه  ولد لجميع المدفوعات موازين إحصائيات بتسجيل تهتم التي الجهة ُيمّثل -الصندوق 

 في التغيرات إلى بالنسبة معينة زمنية فترة إحصائيات لاو يتن المزدوج القيد على يعتمد بأّنه: سجل
 هجرة بسبب أو ،األخرى  الدول بقية مع تعاملها بسبب ما، دولة اقتصاديات أصول قيمة أو مكونات
 سحب نقدي وحقوق  ذهب من به فظما تحت مكونات أو قيمة في التغيرات على يعتمد ، كذلكاإلفراد
 العالم.  دول بقية تجاه والتزاماتها وحقوقها الصندوق، من خاصة

 في أنه: تتمثل السجل لهذا العامة الخصائص أن نفهم هذا من
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عاجلة  معامالت أكانت سواء حصراً  الخارجية االقتصادية المعامالت على ينصب سجل (1
 فترة(. بعد آجلة )تستحق أم)فورية( 

في  من كان مقيماً  البلد، أي ال ُيعتبر في الدائمة اإلقامة صفة فيهم تتوافر من هم مون المقي (2
 الدبلوماسي.  أواألجنبي  والطالب البلد )عرضًا( كالسائح

 والمؤسسات. والشركات كالبنوك اعتباريين أو طبيعيين أشخاصا يكونون  قد المقيمون  (3
حصل  اذا – الدائمة فاإلقامة جنسية،ال وليست اإلقامة صفة ،اإلقامة اعتبار في يعتمد (4

من  وإن كان حتى المدفوعات ميزان نظر في البلد في مقيماً  تجعله الجنسية، أجنبي -عليها
مختلفي  أفراد بين تتم التي المعامالت المعني، أي أن البلد جنسية غير أخرى  جنسية

المدفوعات  ى ميزانال ُيعن داخلية معامالت تعتبر واحد بلد في يقيمون  ولكنهم الجنسيات
تعتبر  مختلفة، دول في يقيمون  أفراد بين تتم التي المعامالت ذلك، فإن بتسجيلها، وعكس

 واحدة. جنسيتهم لو كانت حتى دولية معامالت
طريقة )القيد  سمإب تعرف محاسبية طريقة المدفوعات ميزان في القيود تسجيل في تستخدم (5

االردن  –بة، الطبعة الثالثة، معهد الدراسات المصرفية عمانأ.د نعيم دهمش، مبادئ المحاس المزدوج(.
 قبل الكاهن من ابتكاره تم والذي سنة (500) من ُمستخدمًا منذ أكثر ال زال ، والذي(2009

)جوته( بأنه  األلماني الشاعر وصفه وقد 1494عام  في االيطالي )لوقا باشيليو( وذلك
مشروعه  في استخدامه أعمال رجل لك وعلى ،اإلنسان اختراعات أجمل من ))واحد

 في مرتين، مرة الخارجي العالم مع تتم تسجل كل عملية الطريقة هذه التجاري((.. وبمقتضى
 القيود تقتضي تسجيل في العامة المتبعة المدين. والقاعدة الجانب في ومرة الدائن الجانب

الجانب الدائن  في جل( ُتسأجنبي )نقد إيرادات على البلد حصول إلى تؤدي عملية كل بأن
 أحادية تحويالت األجل/ استالم طويلة قروض والخدمات/ استالم السلع )صادرات

في  تسجل البلد من أجنبي نقد خروج إلى تؤدي عملية كل فأن الخ(. وبالمثل،...الجانب
تحويالت  األجل/ دفع طويلة قروض دفع /والخدمات السلع من المدين )استيرادات الجانب
تسجيل  في المزدوج القيد طريقة إتباع أن بعد كيف فيما جانب...الخ(. وسنالحظال أحادية

 انه إالالختامية،  حساباته في المحاسبية الناحية من دائماً  متوازناً  الميزان تجعل الميزان قيود
 االقتصادية. الناحية من يتوازن  ما نادراً 

 
 المدفوعات ميزان الرابع: هيكل المطلب

 رئيسية هي:  أقسام أربعة من دفوعاتالم ميزان يتألف
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 . الجاري  اًل: الحسابأو 
 . الجانب ثانيًا: التحويالت ُأحادية

 المال. رأس ثالثًا: حساب
السائلة  واألصول األجنبي النقد من واالحتياطيات النقدي الذهب من االحتياطيات رابعًا: صافي

 . األخرى 
 
 الجاري: اًل: الحسابأو 

 قسمين: إلى وينقسم
من  واالستيرادات الصادرات أي المنظورة، التجارة عمليات فيه التجاري: وتسجل يزانالم (1

 السلع.
 . الخدمات من واالستيرادات الصادرات أي المنظورة غير التجارة ميزان (2

 
 اما مبادالت السلع، التجارية، وهو المعامالت من معيناً  نوعا يضم التجاري  الميزان أن نالحظ وعليه،
 المقيمون  التي يقدمها أي الخدمات المنظورة، غير المعامالت فيمثل الخدمات ميزان أي الثاني الجزء
 المقيمين. إلى المقيمين غير يقدمها التي والخدمات المقيمين، غير إلى

 عملية تصدير قيمة كل بأن تقضي المعامالت تسجيل في العامة القاعدة أن إلى اشرنا أن وسبق
 عملية قيمة كل تسجل فيما (،أجنبي نقد دخول إلى الدائن )تؤدي بالجان في تسجل خدمة أو سلعة

 (.أجنبي نقد خروج إلى المدين )تؤدي الجانب في خدمة أو سلعة استيراد
 ميزان المدفوعات هيكل بناء خالله من لاو سنح الذي التوضيحي الشكل في ذلك مالحظة ويمكن
 : تباعاً 
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 المدفوعات ميزان

 المدفوعات ميزان
 مدين دائن  الجاري  اًل: الحسابأو 

 التجاري  الميزان .1
 سلع تصدير 
 سلع استيراد 

 الخدمات ميزان .2
 :تصدير 
 تأمين خدمات .1
 مصرفية خدمات .2
 وسياحة سفر خدمات .3
 والبحري  والجوي  البري  والنقل المالحة شركات دخول مستلمات .4
 مثل: الخارج في المستثمر المال رأس خدمات عوائد مستلمات .5

 القروض دفوائ استالم 
 الخارج في االستثمار على أرباح استالم 

 أخرى  خدمات .6

  

 استيراد  
 تأمين خدمات .1
 مصرفية خدمات .2
 وسياحة سفر خدمات .3
 والبحري  والجوي  البري  والنقل المالحة شركات دخول مدفوعات .4

 .األجنبية
 البلد في المستثمر األجنبي المال رأس خدمات مستحقات مدفوعات .5

 : مثل
 ارجيةخ قروض فوائد دفع 
 األجنبي االستثمار على أرباح دفع 

 أخرى  خدمات .6
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 الجانب: ُأحادية ثانيًا: التحويالت
 طرف من ُتقام التحويالت التي بها وُيقصد المدفوعات، ميزان حسابات من الثاني الجزء يمثل وهذا
 منح أو/و ناتمعو  دولة )مقيمين في دولة( بتقديم قيام مقابل. مثل التزام قيامها على يترتب وال واحد

 هذه بين مقيمين(. والفرق  )غير إلى أخرى  دولة إلى هدايا أو/و مكافآت أو/و منح أو/و معونات
 التصدير طرفين. فعملية وليس واحد من طرف تتم أنها الميزان في األخرى  والمعامالت المعامالت
 أحادية التحويالت أماقابل. الم بالدفع القيام عليه السلع يترتب تصدير ألن ثنائية، صفقة مثاًل ُتمّثل

 الثاني الطرف على فال يترتب الجانب
 من في الميزان العمليات هذه تسجيل العاملين. ويخضع تحويالت أمثلتها ومن مقابل، التزام أي فيها

 إيرادات على حصول البلد إلى تؤدي عملية كل أن أي نفسها، القاعدة إلى والمديونية الدائنية حيث
 في تسجل البلد من أجنبينقد  خروج إلى تؤدي عملية الدائن. وكل الجانب في سجل( تُ أجنبي)نقد 

 الميزان. هيكل بناء تكملة في موضح هو المدين. وكما الجانب
 

 المدفوعات ميزان
 مدين دائن الجاري  اًل: الحسابأو 

 الجانب ُأحادية التحويالت ثانيًا: حساب
 المدفوعات ميزان

 مدين دائن البيان
   الجاري  الحساب اًل:أو 

 الجانب ُأحادية التحويالت ثانيًا: حساب
 مقيمين( غير الخارج )من من استالم 

 رسمية ومساعدات وعطايا ومنح هبات .1
 رسمية غير ومساعدات وعطايا ومنح هبات .2
 الخارج في العاملين من تحويالت .3
 مقيمين( غير إلىالخارج ) إلى دفع 

 رسمية ومساعدات وعطايا ومنح هبات .1
 رسمية غير ومساعدات وعطايا ومنح هبات .2
 الخارج إلى العاملين من تحويالت .3
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 المال رأس ثالثًا: حساب
 

 قسمين: إلىمنه، وُيقسم  والخارجة البلد إلى الوافدة الرأسمالية التدفقات الحساب هذا في ويسجل
 أكثر هاأمد يطول التي الرأسمالية التدفقات يتضمن األجل: الذي طويل المال رأس حساب (1

 تشمل: وهذه فأكثر سنة بعد السداد تستحق أي سنة، من
عشر  سنوات، خمس سنة، من أكثر بعد السداد : )تستحقاألجل طويلة القروض .أ 

من  الممنوحة أو األجانب إلى الممنوحة تلك سواء سدادها، وأقساطالخ( ... سنوات
دولية.  اتمؤسس أو خاصة أو حكومية مصادر من إما عادة تكون  وهذه ،األجانب

 في البلد إلىالمقيمين(  )غير األجانب يمنحها التي األجل طويلة وتسجل القروض
 القروض أقساط سداد قيمة ُتسّجل المدفوعات، كما من ميزان الدائن الجانب
 طويلة القروض أماكذلك.  الدائن الجانب في الى الخارج البلد يمنحها التي الوطنية
 في تسجل المدين. كذلك الجانب في فُتسّجل األجانب إلى البلد يمنحها التي اآلجل

 .األجانب إلى البلد بسداده يقوم الذي األجنبي الدين إقساط الجانب هذا
يحققون  وقد مباشرة، إدارته أصحابه يتولى الذي االستثمار المباشر: وهو االستثمار .ب 

الستثمارات ا قيام وتسجل بالدهم، خارج االستثماري  نشاطهم جراء خسائر أو أرباحاً 
 البلد في األجنبية الشركات أو الحكومات أو المقيمين غير بها يقوم التي المباشرة

 المباشرة االستثمارات تسجل وبعكسه المال، رأس حساب من الجانب الدائن في
 المدين الجانب في الخارج في حكوماته أو شركاته أو مواطنو البلد بها يقوم التي
 المال.  رأس حساب من
 

 ،إليه األجنبية وحدة العمالت تدفق تعني البلد إلى واالستثمارات القروض تدفق أن هذا في قاعدةوال
 العالم، كذلك تجاه مديونيته تزيد من الفعلية الناحية من أنها مع الدائن الجانب في تسجل فأنها لذلك
 ،األجنبي للنقد روجاخ باعتبارها المدين في الجانب تسجل الخارج إلى المتدفقة الوطنية القروض فأن
 العالم. تجاه مديونيته تقلل أنها مع

الودائع  حركات فتشمل األجل قصيرة الرسمية المعامالت أمااألجل:  قصير المال رأس (2
 اقل من بفترة السداد تستحق التي والسندات األسهم وشراء بيع وصفقات البنوك، بين الجارية
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حسين القاضي، وأ.د حسين دحدوح ، ود رشا حمادة/  أ.د المقيمين، وغير المقيمين بين واحدة سنة
 عادة الحسابات وهذه ،2011 األردن –للنشر والتوزيع، عمان المحاسبة المالية المتقدمة، دار الثقافة

 الجاري  الحساب معامالت وخاصة الميزان، في األخرى  المعامالت ألغراض تسوية تتحرك
 الجانب. أحادية ويالتوالتح األجل، طويل المال رأس ومعامالت حساب

 المدفوعات ميزان
 مدين دائن الجاري  اًل: الحسابأو 

 الجانب ُأحادية التحويالت ثانيًا: حساب
 المال رأس ثالثًا: حساب

 المدفوعات ميزان
 مدين دائن البيان

   الجاري  اًل: الحسابأو 
   الجانب ُأحادية التحويالت ثانيًا: حساب
   المال رأس ثالثًا: حساب

 األجل طويل المال رأس سابح .أ 
 األجل طويلة القروض .1

 المقيمين( غير الخارج )من من المستلمة 
 المقيمين( غير إلىالخارج ) إلى المدفوعة 

 المباشر االستثمار .2
 البلد إلى الوافد األجنبي 
 الخارج إلى المتجه الوطني 

 المستحقة الدين أقساط .3
 الخارج من المستلمة 
 الخارج إلى المدفوعة 

 المصرفية )الموجودات األجل قصير المال رأس حساب .ب 
 السائلة(
 األجل ) قصيرة والسندات األسهم وبيع شراء صافي+ 

،-) 
 الجارية الودائع حركة 
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 األجنبية الودائع من الوطنية البنوك أرصدة 
 زيادة  -
 نقصان - 
 الوطنية الودائع من األجنبية البنوك أرصدة 

 زيادة -  
 نقصان -  
 

 بالقيام والذهب النقدي الرسمية االحتياطيات حركات مع األجل قصير المال أسر  حركات وتشترك
 حركة أن إلى نشير أن هنا المهم ومن الحقًا، سنالحظ كما الحسابية، الناحية من الميزان بتسوية

 إليها دخول النقد أن إذ فيها، القيود تسجيل عند خاصة لقاعدة تخضع السائلة المصرفية الموجودات
 فإن المدين، وبالعكس الجانب في تسجل فإنها ولذلك المصرفي، الجهاز التزامات في يادةز  يمثل

 على فإنها تعمل الدائن. وبهذا الجانب في تسجل ولذلك اللتزاماتها تخفيفاً  يعتبر منها النقد خروج
 يف الجانب الدائن في تسجل مرتين، تصدير عملية قيمة ان المزدوج. فمثالً  القيد قاعدة تطبيق
 العراقي المصرف إلى مصرفية حوالة طريق عن الصادرات قيمة عن الدفع تم فلو التجاري، الميزان

 حساب في الجانب المدين في ثانية مرة تسجل الوطني( فإنها الحساب في اإليداعات للتجارة )زيادة
ما  ة. وهذامدين دائنة ومرة مرة مرتين، الصادرات قيمة تظهر . وبهذااألجل قصير المال رأس حركة
 الميزان. حسابات تسجيل في المزدوج القيد طريقة ُتمثله

 
 السائلة:  واالصول االجنبي والصرف النقدي الذهب من الرسمية االحتياطيات رابعًا: صافي

 الرصيد الصافي حصيلة االقتصادية الناحية من المدفوعات ميزان في والفائض العجز يمثل
 رأس والمعامالت الرأسمالية )حساب الجانب ُأحادية ري( والتحويالتالجا الجارية )الحساب للمعامالت

 عجزاً  هناك ان يعني هذا الدائن فأن الجانب من اكبر هذه في المدين الجانب يكون  المال(. فعندما
 الفائض. حالة في يصح والعكس المدفوعات، ميزان في

 لتسوية األجل المال قصير رأس حركة الرسمية( وحساب الحساب )االحتياطيات هذا دور يأتي وهنا
 لغرض السائلة الدولية في االحتياطيات التغيرات صافي فيهما تنعكس حيث الفائض، أو العجز هذا

 من متوازناً  الميزان يصبح التسوية هذه إجراء الفائض، وبعد أو العجز لصافي الحسابية التسوية إجراء
 معالجة حين عنها سنتحدث خاصة ظروف في ققيتح الحقيقي فهذا التوازن  أما الحسابية، الناحية
 المدفوعات. في ميزان االختالل تصحيح طرق 

 من: السائلة الدولية االحتياطيات وتتألف
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 السائلة المحتفظ واألصول األجنبية العمالت من النقدية واالحتياطيات النقدي الذهب صافي (1
 المركزي. كالبنك الرسمية النقدية السلطات لدى بها

 المركزي. البنك لدى األجنبي النقدي والذهب األجنبية بنوكال ودائع (2
 الخاصة. السحب حقوق  من البلد وحصة الدولي النقد صندوق  موارد (3

 
 المدفوعات ميزان

 مدين دائن الجاري  اًل: الحسابأو 
 الجانب ُأحادية التحويالت ثانيًا: حساب
 المال  رأس ثالثًا: حساب
 النقدي والذهب الرسمية االحتياطيات رابعًا: ميزان
 والخطأ السهو خامسًا: فقرة
 والخطأ: السهو صافي خامسًا: فقرة

من  االختالالت تنشأ المبدأ، حيث من المدفوعات ميزان حسابات توازن  من الرغم على (1
هذا  على البيانات. ويطلق إعداد ووسائل المصدرية البيانات قصور نتيجة العملية الناحية

 السهو والخطأ. صافي المدفوعات، ميزان بيانات في المعتادة السمات إحدى وهو االختالل،
 بدون  األخرى  البنود في إدراجه ينبغي وال المنشورة، البيانات في مستقلة بصورة عرضه ينبغي (2

 / صافياإلقراض صافي قيمة أساس على باقية كقيمة والخطأ السهو صافي ويشتق تمييز
 االقتراض.

الجاري  الحساب من المشتق البند نفس قيمة ناقصاً  المالي الحساب من يشتق أن يمكن (3
االتجاهات  احد الى الموجبة والخطأ السهو صافي قيمة تشير الرأسمالي. لذا، والحساب

 جميعها: أو التالية العامة
 الرأسمالي. والحساب الجاري  الحساب في الدائنة القيود قيمة في الشديد االنخفاض .أ 
 والحساب الرأسمالي. الجاري  الحساب في المدينة لقيودا قيمة في الشديد االرتفاع أو/و  .ب 
 المالي. الحساب في األصول زيادة صافي قيمة في الشديد االرتفاع أو/و .ج 
 المالي. الحساب في الخصوم صافي قيمة في الشديد االنخفاض أو/و  .د 

 
 سالبة( والخطأ السهو صافي قيمة تكون  مادعن االتجاهات هذه )وتنعكس
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حجمها  معرفة تساعد والخطأ. فقد السهو صافي قيم تحليل ياناتالب لمعدي وينبغي (4
الدقة  عدم أو التغطية نطاق مثل بالبيانات المتعلقة المشكالت على الوقوف في واتجاهاتها

 البيانات. إبالغ في
 .والخطأ السهو صافي أنماط من البيانات مشكالت عن مفيدة معلومات استخالص يمكن (5
 فإن استمرار وبالتالي أكثر أو عنصر في تحيز وجود إلى العالمة اتساق يشير المثال، سبيل فعلى

 ،إغفالها أو من قيمتها بأقل الدائنة القيود تقدير إلى يشير موجبة بقيمة والخطأ السهو صافي ظهور
 المدينة. القيود تقدير في المبالغة إلى أو

إمكان  رغم توقيت. ولكنبال تتعلق مشكالت وجود إلى النمط تقلب يشير قد المقابل، وفي  (6
 مقياس غير يعتبر فأنه المشكالت، بعض على الوقوف في والخطأ السهو بصافي االسترشاد

 اآلخر. يوازن  احدهما يجعل متعاكسين اتجاهين في والخطأ السهو وجود ألن مكتمل
 رفاألمالبيانات،  معدو يرتكبها أخطاء باعتباره والخطأ السهو صافي مصطلح تفسير ينبغي وال

 مصادر عدم اكتمال مثل أخرى  عوامل إلى يرجع االختالفات هذه ظهور أن هو شيوعاً  األكثر
 .اإلبالغ مستوى  وضعف البيانات
إمكان  عدم ورغم النتائج تفسير عرقلة إلى تقلبها أو والخطأ السهو صافي قيمة ارتفاع يؤدي (7

البيانات  لمعدي يمكن والخطأ، السهو لصافي المقبولة القيمة لتحديد توجيهية مبادئ وضع
وبيانات  المحلي الناتج إجمالي مثل أخرى  بنود إلى ( بالنسبةأمكن القيمة )حيثما هذه تقدير

 النفقات. وإجمالي المراكز
 ي او تس الختامية الدولي. فالقيم االستثمار وضع بيان في إحصائية اختالفات أيضا تنشأ وقد (8

خالل  األخرى  التغيرات وصافي المعامالت يصاف إليها مضافاً  االفتتاحية القيم بطبيعتها
االختالفات  بعض تظهر فقد منفصل، نحو على العناصر هذه قيست إذا ذلك، الفترة. ومع

 البيانات. دقة عدم بسبب
مع  المدين الجانب إجمالي تساوي ي أن ينبغي المزدوج القيد بطريقة الميزان قيود تسجيل بعد (9

 -الخطأ أو السهو – ما لسبب التسوية هذه تتحقق لم حكمًا. فإذا الدائن الجانب إجمالي
 الجانبين. لمعادلة التسمية بهذه الميزان على أخيرة فقرة ُتضاف

 

 توازن ميزان المدفوعات: 



                                                                                                      50 
 

 دليل تدريبي إرشادي

ميزان المدفوعات هو المرآة العاكسة للحالة االقتصادية للدولة، والذي يوضح وضعيتها في دائرة 
هي شكلية وال تبين  اة او المسيه في آخر فترته، لكن هذه العالقات الدولية، وضرورة توازن جانب

 األهمية الحقيقية له، من حيث التوازن الخارجي واالختالل الخارجي. 

يتطلب الميزان تسوية تتمثل في تعديل وضعيته بمعرفة أسباب وأنواع االختالل الموجودة فيه وكيفية 
 ازن )المحاسبي، االقتصادي(. معالجتها وقبل ذلك البد من فهم المعنى الحقيقي للتو 

   

 التوازن المحاسبي: 

تكافؤ  أو ي او تسويطلق عليه أيضًا بالتوازن الدفتري، ألنه يظهر في الدفاتر المحاسبية من خالل 
الجانبين الدائن والمدين بعد  ي او تسجملة اإليرادات الخارجية مع المدفوعات الخارجية أيضًا، أي 

خطأ الحكم على المركز الخارجي للدولة من خالل التوازن المحاسبي، إجراء التسويات. ويكون من ال
ألنه توازن ظاهري ليس له أهمية من الناحية االقتصادية، وألنه ال يدوم في األجل الطويل، وقد ُيخفي 

المحاسبي تلقائيًا  ي او التسوراءه اختالاًل أكيدًا في النشاط االقتصادي للدولة ويمكن أن يتحقق هذا 
حاجة إلى إجراء التسويات المحاسبية باستعمال االحتياطات الدولية، ويتحول بذلك إلى التوازن دون ال

فائض يتم تحريك االحتياطات من أجل تحقيق  أواالقتصادي، وإذا كان خالف ذلك بظهور عجز 
 ضاع االقتصادية السائدة في الدولة. و التوازن الحتمي بغض النظر عن األ

 

 يزان المدفوعات: التوازن االقتصادي لم

هذا التعريف هو الذي يعتد به االقتصاديون في الحكم على وضعية الميزان، والتوازن بالمفهوم 
االقتصادي ال يكون تحققه حتمي، ولكن بتوافر ظروف اقتصادية، سياسية وتجارية مالئمة. بحيث ال 

 أووإنما على رصيد أجزاء يكون التركيز على الرصيد النهائي للجانبين الدائن والمدين للميزان، 
حسابات فقط من الميزان، ويمكن التمييز بين هذه الحسابات من خالل الهدف من إجرائها: وهي إما 

 موازنة.  أومستقلة، وإما عمليات تعويضية  أوتلقائية 

: وتعرف كذلك بالعمليات فوق الخط، وهي مجموع العمليات التي المستقلة أوالعمليات التلقائية  -أ
عن النتائج التي تترتب عنها نظرًا لما تحققه  أولذاتها بغض النظر عن الوضع اإلجمالي للميزان  تتم
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من ربح ومثل هذه العمليات، عمليات تصدير واستيراد السلع والخدمات، تلقي االستثمارات األجنبية 
األموال قصيرة القيام بها. أي المعامالت الجارية والرأسمالية طويلة األجل، باإلضافة لرؤوس  أو

األجل التي يقوم بها الخواص ويكون الغرض منها المضاربة، كلها تّمثل العمليات التي تحدد التوازن 
 بالمعنى االقتصادي لميزان المدفوعات. 

الموازنة: ويطلق عليها كذلك بالعمليات تحت الخط، ألن هذه المعامالت  أوالعمليات التعويضية -ب
حدوث عمليات مستقلة، أي تجري بالنظر لحالة ميزان المدفوعات وسد أي ال تتم لذاتها ولكن بشرط 

ينتج عن العمليات التلقائية  أوتسوية ما يتمخض  أوثغرة فيه، وبالتالي فهي تتحقق من أجل تعويض 
المستقلة، وذلك لتحقيق التوازن المحاسبي وليس االقتصادي وتتمثل هذه المعامالت في حركات  أو

يرة األجل على هيئة قروض، التغير في األرصدة من العمالت األجنبية وحركة رؤوس األموال قص
االستيراد والتصدير للذهب النقدي، لكن الحكم على ميزان المدفوعات أنه في حالة توازن من خالل 
طبيعة المعامالت التي تتم، يصطدم بمشكل تصنيف هذه المعامالت إلى تلقائية وتعويضية بعد أن 

 لى تسمى بالميزان األساسي، والثانية بميزان التسويات: و ريقتين للتبويب: األتتم، وهناك ط

الميزان األساسي ويتم االعتماد فيه على استقرار وديمومة المعامالت خالل اآلجال القصيرة،  (1
وتشكل في هذا المجال المعامالت الجارية والمعامالت الرأسمالية طويلة األجل أهمية خاصة لما 

استقرار وبالتالي، تعتبر عمليات تلقائية. أما رؤوس األموال قصيرة األجل  تتميز به من
واالحتياطات الرسمية، فهي غير مستقرة ومعرضة لتغيرات قوية ومفاجئة، ناتجة عن السلوك 
المالي للمتعاملين الذين يغيرونه بطريقة سريعة في حالة تغير أسعار الصرف وأسعار الفائدة. 

على هذا النوع من رؤوس األموال يكون أقل استقرارا أيضًا لهذا يتم  والميزان الذي يعتمد
 تصنيفها في العمليات التعويضية. 

لكن يوجد من يرى أن رؤوس األموال قصيرة األجل ليست دائمًا غير مستقرة، مثاًل المعامالت 
تم لذاتها القروض قصيرة األجل هي معامالت ت أوالرأسمالية قصيرة األجل في المحافظ المالية 

والرأسمالي  الحساب الجاري بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات، وبالتالي تضاف إلى 
 طويل األجل. 

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.الحساب-الجاري.ashx
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نها التسوية ميزان التسويات الرأسمالية: هذا الميزان يقوم بوضع المعامالت التي يكون الغرض م (2
على جنب، ويضيف للمعامالت الجارية والرأسمالية طويلة األجل المعامالت على رؤوس 

تحقيق إيراد ألنها  أوالمضاربة،  أواألموال قصيرة األجل التي يقوم بها الخواص من أجل الربح 
تتم لذاتها. في حين، يضع في المعامالت التعويضية االحتياطات الرسمية، إضافة للقروض 

 قصيرة األجل الحكومية التي تحصل عليها بغرض التسوية. فيكون الميزان في الشكل التالي: 

  الحساب الجاري رصيد 

 رصيد المعامالت الرأسمالية طويلة األجل 

 جل الخاصة رصيد المعامالت الرأسمالية قصيرة األ

 ميزان التسوية الرسمية 

 رصيد المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل حكومية 

 صافي االحتياطات الرسمية 

 ميزان المدفوعات 

باإلضافة إلى التقسيم السابق، هناك بعض االقتصاديون يقومون بحذف من المعامالت المستقلة 
أجل التسوية ومواجهة العجز في ميزان الهبات والقروض طويلة األجل التي تتلقاها الدولة من 

الموجهة الستعماالت أخرى كالحصول على المعدات الحربية وليس لزيادة القدرة  أوالمدفوعات، 
في حالة توازن إال إذا تم  أواإلنتاجية وبالتالي ال يمكن الحكم على ميزان المدفوعات بأنه مختل 

 التعمق في كل معاملة تتم وتحديد طبيعتها بدقة. 

في األخير، يكون الهدف ليس تحقيق تعادل بين جانبي الميزان، وإنما الطريقة التي يتم بها التعادل، 
ويكون التوازن الخارجي هو حالة تتكافأ في ظلها المقبوضات التي تحصل عليها الدولة من جراء 

مالت المستقلة، دائنية المعامالت المستقلة مع المدفوعات الناتجة عن هذه المعامالت مديونية المعا
 المعامالت المستقلة. 

المقبوضات  تساوي  تكما يمكن أن يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن اقتصادي حتى وإن لم 
الشيها تلقائيًا في وقت والمدفوعات إذا تعرض لتغيرات عابرة وبدرجة قليلة من وقت آلخر مع ت

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.الحساب-الجاري.ashx
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ضاع اقتصادية غير مالئمة، تؤدي إلى إبعاده الدائم عن أو  أوقصير، وعدم تعرضه لضغوط 
وضعية التوازن، أي أن الميزان يسمح بدرجة من االختالل حول نقطة التوازن أما إذا كانت معظم 

خالت السلطات المعامالت الجارية والرأسمالية ال تترجم بشروط السوق، خاصة مع وجود تد
الحكومية، فإن التوازن الخارجي يكون توازنًا اصطناعيًا، لهذا فإن التوازن الخارجي مرتبط بالتوازن 

 الداخلي. 

وإن لم يكن الميزان متوازنًا، فهو حتما في وضعية اختالل، وال نجد صعوبة في تحديدها ومعرفة 
 صور هذا االختالل. 

 

ر الحالة األكثر مالزمة لميزان المدفوعات خاصة في الدول تعتب االختالل في ميزان المدفوعات
النامية، حيث أصبحت مسألة عادية وعندما نتكلم عن االختالل، فإننا نقصد حالة الالتوازن بين 

 ي أو التسمدفوعاتها ومقبوضاتها الخارجية لقاء المعامالت المستقلة في الميزان، واالختالل معناه أن 
ئة وغير مهيأة للثبات واالستقرار، ويجب دراسة كل عناصر الميزان بدقة المحاسبي تم بطريقة طار 

أنه في ميزان  أومن أجل معرفة مكان الخلل هل هو في الميزان التجاري، ميزان الخدمات، 
معالجة هذا االختالل مهما كانت صوره والتخفيف من حدة األثر  لةاو ومحالمعامالت الرأسمالية، 

 الذي قد يخلفه. 

 

 الختالل : صور ا

: هي الحالة التي تكون فيها مديونية المعامالت المستقلة تفوق دائنية االختالل في صورة العجز .أ 
هذه المعامالت، أي أن الحقوق التي تملكها الدولة تكون غير كافية للوفاء بالتزاماتها، مثاًل 

بالنسبة للواردات، مما يؤدي النخفاض المقبوضات من الخارج، وانخفاض  الصادراتانخفاض 
معدل تدفق رؤوس األموال. كما يمكن قياس العجز إذا زادت البنود الدائنة عن البنود المدينة 
في حساب االحتياطات الرسمية للدولة، وهنا يكون مستوى معيشة الدولة أكبر من إمكانياتها 

دراتها اإلنتاجية، مما يؤدي إلى اإلقبال على العمالت األجنبية من أجل االستيراد وانخفاض وق
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الطلب على العملة المحلية، وبالتالي حدوث خسائر نتيجة تدهور قيمة عملتها ويتم مواجهة هذه 
 الصورة بالتخفيض من بنود أسفل الخط. 

هي إيجابية، لكنها في الواقع تخفي في  : يعتقد الكثير أن هذه الصورةاالختالل في صورة فائض .ب 
طياتها مشاكل، ألن الفائض هو زيادة دائنية المعامالت التلقائية عن مديونيتها، وزيادة الحقوق 
عن االلتزامات الواجب الوفاء بها، باإلضافة إلى وجود أموال عاطلة تكون في غير صالح 

ألّنها ال تتمتع بكل ثرواتها، واإلقبال  الدولة، التي تعيش في مستوى أقل من مستواها الحقيقي،
الكبير على صادراتها يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات المحلية، حتى أنه قد يحدث تضخم 

 بزيادة االحتياطات الرسمية.  أوداخلي، ويواجه هذا الفائض بإقراضات للخارج، 
 

 أسباب حدوث االختالل 

جملة من األسباب، وهذا  أوعات ناتج عن سبب واحد قد يكون االختالل في توازن ميزان المدفو 
الفترة التي حدث فيها االختالل، والظروف المحيطة  أوباختالف الدول و الظروف المحيطة بها، 

بها، والمالحظ أن معظم هذه األسباب هي متداخلة فيما بينها، وتحقق سبب يؤدي إلى ظهور أسباب 
 أخرى، ويمكن حصر أهمها فيما يلي: 

: وهي أسباب خارجة عن المجال االقتصادي وغير معرفة فيه، وتتمثل ب غير اقتصاديةأسبا (1
 في: 

  عوامل طبيعية: االختالل في األحوال الجوية وما قد ينجر عنه من كوارث طبيعية
نفاذ الثروات الطبيعية، مما قد يؤدي إلى  أوبئة الزراعية، و كالفيضانات، التصحر، األ
 ر بعض السلع الزراعية، وزيادة وارداتها من السلع الضرورية. انخفاضات مفاجئة في تصدي

  التقدم الفني والتكنولوجي: وما يرافقه من اختراعات عالمية، خاصة إذا كان هذا التقدم
مجموعة قليلة من الدول، حيث يؤدي إلى تخفيض تكاليف ونفقات  أومنحصر في دولة 

ار منتجات الدول المتخلفة مرتفعة. كما أن الدول المتقدمة، وبالتالي األسعار مع بقاء أسع
لية التي كانت تستوردها الدول المتقدمة من الدول و التقدم يغني عن استعمال بعض المواد األ

النامية، وبالتالي انخفاض صادرات هذه األخيرة، التي تمثل المصدر األساسي في تجارتها 
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ما نالحظه عند الدول المتقدمة فيما الخارجية، مما يؤدي إلى عجز في ميزان مدفوعاتها لكن 
هو موزع، ألن ما تحققه دولة من تقدم في صناعة ما   بينها أن أثر التقدم التكنولوجي

تعوضه دولة أخرى في صناعة أخرى، كما أن المالحظ في هيكل التجارة العالمية اآلن، أن 
نولوجي، في حين أن الدول ثلثي هذه التجارة تتم بين الدول المتقدمة، ألنها مركز التقدم التك

 النامية ال يمثل نصيبها سوى خمس هذه التجارة. 

وبالتالي، فإن التقدم الفني يؤدي إلى إضعاف القدرة التجارية والتنافسية للدول النامية األحوال 
السياسية الداخلية: فكلما كان البلد غير مستقر سياسيا، كلما أدت هذه الوضعية إلى انخفاض معدل 

ؤوس األموال إليه وتهريب رؤوس األموال الموجودة فيه، وكذا نقص عوائد السياحة وزيادة تدفق ر 
 لية واألسلحة. و وراداتها من المواد األ

  المقاطعات االقتصادية وما لها من  أواألحوال السياسية والعسكرية العالمية: كقيام الحروب
 ثل سوق خارجي فعال للدولة. أثر على معدالت الصادرات، خاصة إذا كانت إحدى الدول تمّ 

  النمو الديمغرافي: وما ينتج عنه من زيادة في الواردات خاصة السلع االستهالكية، وعدم
مقابلة هذه الزيادة بزيادة القدرة اإلنتاجية. باإلضافة إلى انتهاج سياسات اجتماعية، يكون 

القدرة التنافسية الخارجية فيها رفع لألجور تؤدي إلى زيادة نفقات اإلنتاج، وبالتالي تدهور 
 للدولة نتيجة ارتفاع أسعار صادراتها. 

  اإلضرابات العمالية: التي يكون لها أثر خاصة في الدول المتقدمة الصناعية، ألنها تؤدي
إلى شل اإلنتاج وزيادة التكاليف ويؤدي بدوره إلى زيادة الواردات، وانخفاض الطلب على 

المستقبلي للمستثمرين يظهر من خالل انخفاض تدفق رأس العملة المحلية. كما أن التخوف 
صناعة موجهة  أوالمال نحو الداخل إذا مست هذه اإلضرابات أنشطة رئيسة في االقتصاد، 

 لى.و للتصدير بالدرجة األ

  

 تتمثل أساسا في:  أسباب اقتصادية: (2
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 ع أسعار الفائدة التطورات في المحيط الخارجي كتدهور شروط التبادل التجاري الدولي وارتفا
والواردات، واختالف هذه النسب بين مختلف المواد والسلع، بحيث تكون  الصادراتوأسعار 

 في صالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. 

 لدول الرأسمالية المتقدمة، وتأثير ذلك على تحصيل األزمات االقتصادية المتكررة التي تمس ا
صادراتها، وهذه األزمات تنعكس مباشرة على الدول النامية، ألنها تّمثل أسواق خارجية هامة 

 للدول المتقدمة. 

  تغيرات أذواق المستهلكين محليا وخارجيا، وهذا من شأنه التأثير على ظروف العرض
صاد الوطني، وبالتالي هيكل التجارة الخارجية، باإلضافة والطلب، والتأثير على هيكلة االقت

 إلى بعض األسباب األخرى نذكر منها 

  العوائق التجارية التي من شأنها كبح حرية التجارة الخارجية من خالل التعريفة الجمركية
بعض الدول التخفيف من حدتها بإنشاء تكتالت اقتصادية  لةاو محونظام الحصص، رغم 

 لغاء كل هذه القيود داخلها، وهذا سوف يؤثر على القدرة التنافسية. فيما بينها إل

داخل الدولة، ومقارنته بمعدالت  التضخمومن أهم األسباب لكن يمكن الدولة التحكم فيه هو نسبة 
 على األسعار والدخول وعلى الموازين الفرعية كما يلي:  التضخمفي بقية الدول. ويؤثر  التضخم

من السلع الصناعية،  الصادراتفاض : هو األكثر تأثرًا به، ألنه يؤدي إلى انخالميزان التجاري 
زيادة الطلب المحلي على هذه السلع التصديرية،  أووذلك الرتفاع تكاليفها مقارنة باألسواق الخارجية 

إلى اإلنتاج العالمي كبيرة، سيؤدي في أما السلع الزراعية والمواد الخام إذا كانت نسبة صادراتها 
الميزان الزمن الطويل الرتفاع أسعارها والتحول إلى توسيع اإلنتاج في سلع بديلة وإحداث عجز في 

  التجاري.

يؤدي النخفاض الدخل السياحي الرتفاع تكاليف المعيشة داخل البلد،  التضخم: أما ميزان الخدمات
وتحول السياح إلى بلدان أخرى، باإلضافة لزيادة التكاليف المرافقة لزيادة الواردات من تأميم وضرائب 

 ورسوم. 
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يفقد المستثمرين الثقة في القيمة المستقبلية للعملة المحلية، ومدى  التضخم: فإن أما الميزان المالي
التحكم في سعر الصرف، ويؤدي إلى انخفاض رؤوس األموال الداخلة. باإلضافة إلى تضاعف 

 اط االقتصادي. عمليات التهريب نتيجة عدم االستقرار في النش

  اجتماعية، وذلك بزيادة استيراد السلع  أوقيام الدول النامية ببرامج تنموية اقتصادية
الرأسمالية، اآلالت، التجهيزات الفنية ومستلزمات اإلنتاج، بغرض زيادة قدرتها اإلنتاجية على 

وسع في البرامج أمل أن هذه الزيادة سوف تزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ألن هذا الت
 االقتصادية يتم تمويله عادة بقروض طويلة األجل. 

كل هذه األسباب متداخلة فيما بينها، حتى أنه يصعب في بعض األحيان الفصل بينها، ويكون أثرها 
أقل كلما سارعت الدول إلى أخذ احتياطاتها الالزمة من أجل عدم سريان هذه األسباب مدة أطول، 

 حدوث نوع معين من االختالل الناجم عنه.  وكل سبب قد يؤدي إلى

 
  المدفوعات ميزان بيانات مصادر

 
 الخارجية: والتجارة المدفوعات ميزان بيانات مصادر على الحصول خاللها من يتم التي الجهات

 الحكومية: والمؤسسات اًل: الوزاراتأو 
 المنتجات واستيرادات تالخام، صادرا النفط النفط والطاقة والثروة المعدنية )صادرات وزارة (1

 النفطية(
 (لإلحصاء المركزية النفطية/ األجهزة غير الدولي )الصادرات ن او والتعوزارات التخطيط  (2
 الخارجي( الدين المالية )بيانات وزارة (3
 المقارنة( ألغراض تؤخذ الصادرات عن التجارة والصناعة )بيانات وزارة (4
 الخدمات( حساب ضمن / والمغادرين القادمين الداخلية )أعداد وزارة (5
حساب  الموفدين/ ضمن ببيانات يتعلق فيما بوزارة المرتبطة غير والدوائر الوزارات كافة (6

 الخدمات.
 والبري  الجوي  والشحن النقل تكاليف عن الجوية. بيانات الخطوط فيها بما النقل وزارة (7

 .األخرى  النقل وتكاليف والبحري 
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 في الدولية والمساهمات واألشخاص السلعي مينبالتا المتعلقة التأمين )البيانات شركات (8
 المتحققة(. واألرباح رؤوس أموال الشركات

 الجمركية(. تالتصريحا بموجب واالستيرادات الصادرات للجمارك )بيانات العامة األجهزة (9
 ضمن أسواق المال الوطنية في األجنبي لالستثمار لاو التد المالية )حجم راقو األ هيئة (10

 الحافظة( ستثمارالمالي/ ا الحساب
 

 المركزي: ثانيًا: البنك
 خارجية: : مصادرثالثاً 

 الكترونية مواقع (1
 إحصاءات اتجاهات نشرة، وIFSوالسنوية  الدولية الشهرية المالية الدولية )النشرة النشرات (2

 (.BOPSYالسنوية  المدفوعات ميزان إحصاءات نشرة، D.O.T التجارة   
 

 االستنتاجات
 المدفوعات: ميزان سجل أن نفهم تقدم، مما

وهيكله  اإلنتاجي هيكله حيث من المعني لالقتصاد شاملة تحليلية اقتصادية أداة  يوفر .1
 اإلنتاجية الطاقة استغالل ودرجة االستثمارات، فيهما، كحجم المؤثرة والعوامل التصديري 
 وغيرهما. اإلنتاج ونوعية والتقني، العلمي والمستوى  ،واألسعار التكاليف ومستوى 

 أهمية تظهر السياق هذا وفي للبلد، الخارجية االقتصادية السياسة لرسم مهمة أداة  يمثل انه .2
 الوضع عن الالزمة التصورات لتكوين الحكومية الجهات قبل من إليه في اللجوء الميزان
 من والمالية النقدية السياسات بصدد قرارات إلى التوصل في للدولة، لمساعدتها المالي
 . أخرى  جهة من والمدفوعات التجارة مسائل وبصدد ناحية،

 ذلك لكونه ،األجنبي الصرف واستعماالت مصادر عن متكاملة إحصائية قاعدة الميزان يوفر .3
 التزامات. عليها يترتب التي االقتصادية المعامالت يلخص

هذه  لمجابهة النقدية الوسائل توفير على تساعد التي االقتصادية المعامالت يلخص .4
 ات.االلتزام

 على مستوى  التعرف في يساعد االقتصاد، لكونه انكشاف مستوى  عن عاماً  تصوراً  يقدم انه .5
 المعامالت االقتصادية اثر قياس خالل من الدولي، واالقتصاد المحلي االقتصاد بين التداخل

 القومي. الدخل على الخارجية
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 الخامسة بالطبعة ةمقارن السادسة الطبعة دليل في الحاصلة المطلب الخامس: التغيرات

 
 تتويجًا لجهد الدولي االستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل من السادسة الطبعة إصدار يأتي 

 بإحصاءاتالمعنية  الدولي النقد صندوق  في اإلحصاءات إدارة به اضطلعت سنوات عدة استمر
 العالم. أنحاء جميع من اإلحصاءات معدي مع ن او وبالتع المدفوعات، ميزان

  السادسة،  الطبعة الدولي االستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل – الدولي النقد ق صندو
 .2009 واشنطن

 
 ل/ مقدمةواأل  الفصل
 االستثمار ووضع المدفوعات ميزان )دليل إلى المدفوعات ميزان إحصاءات دليل عنوان أصبح 

 الدولي. االستثمار لوضع منفصل دليل هناك كان سابقاً  حين الدولي( في
 مفهوم  على قائم الدولي االستثمار وضع أما التدفقات مفهوم على قائم المدفوعات ميزان نإ

 المثال(. سبيل على السنة كآخر محدد تاريخ في إحصائي ألنه )بيان األرصدة
 

 الثاني/ التعريف الفصل
  قياس على ويؤثر المحلي اإلنتاج نطاق يحدد الذي هو للمنتجين بالنسبة اإلقامة وضع إن 

 ميزان إحصاءات النظام/ فأن ذلك في الهامة التدفقات من وكثير المحلي جمالي الناتجإ
 المقيمين. وغير مقيمين بين المعامالت على تعريفه يقتصر في المدفوعات

 
 المحاسبية المبادئ / الثالث الفصل
 في  المعامالت أو مقيمتين مؤسستين وحدتين بين الخارجية األصول في المعامالت ال ُتسجل

 ومع المدفوعات، ميزان في معامالت باعتبارها مقيمتين غير وحدتين بين الخارجية الخصوم
 هذه وتبين القطاعية المراكز على المعامالت هذه تأثير إمكانية الطبعة هذه ذلك توضح

 .التبويب تعديل من خالل التغيرات
 إلقامةوا المؤسسية والقطاعات والوحدات االقتصادي اإلقليم/الرابع الفصل
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   ًفي داخله. أما التنقل حرية المال ورأس والسلع ألفراده يتيح للبلد االقتصادي اإلقليم كان سابقا 
 تعريف شروط ضمن تدخل األموال ورؤوس والسلع واألفراد التنقل حرية تعد فلم هذه الطبعة

 .االقتصادي اإلقليم
 المؤسسية( الوحدة في الفنية )موظفون  المساعدة موظفي معاملة. 
 واحد. مكان في عام من أكثر ال يقضون  الذين المتنقلين األفراد لمختلف اإلقامة معايير تحديد 

 
 والخصوم المالية األصول الخامس/ تصنيفات الفصل
 المشروطة. والخصوم األصول عن تكميلية بيانات توافر إمكانية 
 جلة.مس غير وأسهم البورصة في مسجلة أسهم إلى الملكية حصص تقسيم إمكانية 
 لها. المتلقية الجهة على خصوماً  تمثل السحب حقوق  تخصيصات 
 الدين طويلة النقدية( إلى )سندات السوق  ( و )أدواتواألذون  المصطلحين )السندات إبدال 

 التوالي. األجل( على قصيرة الدين األجل( و )سندات
 

 الوظيفية الفئات / السادس الفصل
 المباش االستثمار عالقات إطار اعتماد( رFDIR )المباشر  االستثمار عالقات تحديد في

(Framework For Direct Investment Relationships.) 
 عنها واالستعاضة المباشر لالستثمار التشغيلي التعريف من العادية األسهم ملكية حذف 

 تصويتية. قوة تمنح التي بحصص الملكية
 الودائع تلقي مؤسسات حالة في ةالمنتسب المالية المؤسسات بين الديون  ضاعأو  استبعاد 

 التقاعد. وصناديق التأمين شركات باستثناء اآلخرين الماليين والوسطاء االستثماروصناديق 
 االستثمارمشروع  في مباشر استثمار شركة استثماراتفئات  ثالث إلى المباشر االستثمار تقسيم 

 الزميلة. سساتالمؤ  بين واالستثمار العكسي، االستثمار بها، الخاص المباشر
 منفصل. كبند أخرى  استثمارات ضمن الخاصة السحب حقوق  تخصيصات خصوم إدراج 
 

 الدولي االستثمار السابع/ وضع الفصل
  وضع  في والتسلسل الترصيد، التصنيف، التبويب، اتساق ضرورة على الطبعة هذه تركز

بغية  األخرى  والتغيرات مبدئيال والدخل المالي الحساب في المكافئة البنود مع الدولي االستثمار
 العائد. معدالت وحساب المطابقة عمليات تسهيل
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 المالي الثامن/ الحساب الفصل
  مع  اتساقاً  الخصوم تحمل وصافي المالية األصول اقتناء صافي إلى العمودين عنوان تغير

 استخدام يشترط العرض يعد لم المدينة( وبالتالي والبنود الدائنة محتوياتهما )بداًل من البنود
في  االنخفاض على للداللة الموجب وعالمة األصول في الزيادة على للداللة السالب عالمة

 األصول.
 المستخدم  تقييداً  األكثر المعنى مع اتساقاً تستخدم كلمة )رأسمالي(  المالي الحساب قيود تعد لم

 .الرأسمالي الحساب في
 عن  األرباح( لتمييزه استثمار إلى )إعادة المالي الحساب قيد في المستخدم المصطلح تغير

 الدخل. تحت المدرج المقابل القيد مستخدمًا في ال يزال الذي استثمارها الُمعاد األرباح
 

 المالية والخصوم األصول حساب في األخرى  التاسع/ التغيرات الفصل
  المالية. والخصوم األصول حساب في األخرى  التغيرات وشرح بإبراز السادسة الطبعة تقوم 
 التجارية. المواقف في منه واإلعفاء الدين شطب بين التمييز في يتبع عرفاً  استحدثت 
 الحجم  في أخرى  تغيرات باعتبارها إقامتها تتغير التي للكيانات المالية والخصوم األصول إدراج

 (.الرأسمالية التحويالت بند تحت سابقاً  )كانت
 

 والخدمات السلع العاشر/ حساب الفصل
  بواسطة الموانئ فيه المشترا  السلع وإدراج الملكية في التغير مبدأ من االستثناءات إلغاء 

 سابقًا، وإدراج منفصل )السلع( كما كان كبند إدراجها وعدم العامة البضائع بند الناقالت تحت
 عن تمر والتي إهدائها بغرض أو الخاص الستعمالهم المسافرون  عليها التي يحصل السلع
 السفر. بند تحت وليس العامة البضائع بند جمارك تحتال طريق

 والصافية. اإلجمالية القيم توضيح مع السلع بند تحت السلع في المتاجرة تبويب 
 التصنيف  نظام مع تمشياً  آخر، مكان في المدرجة غير واإلصالح الصيانة خدمات تسمية إعادة

 بداًل من الخدمات بند الى(( CPC) (Central Product Classificationللمنتجات )) المركزي 
 السلع. تحت إدراجها

 النقل. خدمات بند تحت الرسائل وحمل البريد خدمات إدراج 
 

 ليو األ  الدخل عشر/ حساب الحادي الفصل
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  القومية  والحسابات الدولية الحسابات بين االتساق لي( ليضمنو األ مصطلح )الدخل استحداث
 .بينهما والعالقة االستثمار ودخل ممتلكات،ال دخل لي،و األ الدخل معنى وتوضيح

 
 الثانوي  الدخل عشر/ حساب الثاني الفصل
  أساس  على الجارية التحويالت ألنواع تفصيل أكثر تصنيف فيه مستحدث/ يدرج مصطلح هو

 :أيضاً  الفصل هذا في تكميلي. واستحدث
 الشخصية. المغتربين تحويالت .1
 المغتربين. تحويالت مجموع .2
تخدم  التي للربح الهادفة غير المؤسسات إلى التحويالت زائد المغتربين تتحويال مجموع .3

 .المعيشية األسر
 الرأسمالي عشر/ الحساب الثالث الفصل
  المنتجة  غير األصول لحيازة والدائنة المدينة القيود تسجيل ضرورة إلى السادسة الطبعة أشارت

 رصيدها.ت من بدالً  منفصلة بصورة فيها والتصرف المالية غير
 االختراع وحقوق  براءات تعد ولم جاٍر، كتحويل معاملته من بدالً  رأسمالي كتحويل اإلرث معاملة 

 الرأسمالي وإنما الحساب تحت تدخل بالتالي تعد ولم منتجة غير تعامل كأصول والنشر التأليف
 والتطوير. البحوث خدمات مثل معينة خدمات بند تحت

 الكوارث وقوع حالة في رأسمالية كتحويالت التأمين تعويضات معاملة جواز. 
 

 .الدولي االستثمار ووضع المدفوعات ميزان تحليل في مختارة عشر/ قضايا الرابع الفصل
  الفائض  تسجيل وانعكاسات النقدي، والعرض التحليلي العرض دمج أسلوب الطبعة هذه في يتم

 العمومية. الميزانية ومنهج الجاري  الحساب في
 

 تطبيقات 
 موذج يبين ميزان المدفوعات بجوانبه المختلفة ن

  للعرض والمناقشة
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 : الدراسة في المعتمدة المصادر
 صندوق النقد عن الصادر السادسة الدولي/ الطبعة االستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل .1

 .2009عام  في الدولي
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 .1996عام  الدولي النقد صندوق  نع الصادر المدفوعات ميزان مرجع .2
 .1995الدولي  النقد المدفوعات/ صندوق  ميزان بيانات تجميع مرشد .3
 دار لى، توزيعو األ الطبعة والتطبيقات، النظرية الدولي امين/ اقتصاد زكي عدنان هجير د. أ .4

 .2008 سورية  -دمشق الفكر
للطباعة  النبراس مؤسسة (يثحد مدخل) الدولي ي/ التمويلو االعيس جابر الكريم عبد د . أ .5

 .2008والتوزيع  والنشر
 -عمان المصرفية الدراسات معهد الثالثة، الطبعة المحاسبة، دهمش/ مبادئ نعيم د . أ .6

 .2009  األردن
دار  المتقدمة، المالية حمادة/ المحاسبة رشا ود. دحدوح، حسين د. أ القاضي، حسين د. أ .7

 .2011 األردن -عمان والتوزيع للنشر الثقافة
  جامعة البتـرا -د. رفيق عمـر  .8
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 األجنبي المباشر االستثمار
 إعداد وتنفيذ: أحمد العلوان

 
 ماهية االستثمار األجنبي المباشر

يشكل االستثمار األجنبي المباشر أحد أهم رؤوس األموال التي شهدت تطورًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم 
ات اإلنتاجية لالقتصاديات الوطنية، وزيادة معدالت التشغيل، والحيوي الذي يلعبه في الرفع من القدر 
 باإلضافة إلى إدخال التقنية المتقدمة.

سع أو الدولية المظهر البالغ األهمية في بروز العولمة على وجه  لقد كان لتدفق رؤوس األموال
ن هذه ذلك هو التنافس المشتد بين الدول الستقطاب أكبر قدر ممكن م وأشمل، وأهم ما يميز

 االستثمار األجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقات. التدفقات، ويعتبر
االستثمار الوسيلة ذات األهمية التي تساهم في عملية التنمية ألي دولة ومن الضروري  ويعتبر

التعرف مفهومه، أنواعه ومبادئه ليكون ذلك مدخاًل للتعريف باالستثمار األجنبي المباشر، خصائصه 
 ونبذة تاريخية عن تطوراته. وأشكاله

 
 تعريف االستثمار وأنواعه

لمصطلح  االستثمار األداة والوسيلة األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية للدول، وقد كان يعتبر
 .االقتصادي االستثمار، الحظ الوفير في الدراسات والكتابات االقتصادية عبر التاريخ

 
 اريف لالستثماراًل: تعريف االستثمار: هناك عدة تعأو 

ُيعّرف على أنه "اإلضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشييد مباني سكنية جديدة  فاالستثمار
التامة  لية والسلعو جديدة، آالت جديدة، فضاًل عن أنه إضافة إلى المخزون من المواد األ مصانع
 الثابت". النصف المصنعة، فاالستثمار اإلضافات إلى المخزون، ورأس الم أوالصنع 
خالل فترة زمنية معينة، بمعنى اإلضافة إلى  على أنه: "اإلنفاق على األصول الرأسماليةوُيعّرف 

أصول المؤسسة وتشمل المعدات، اآلالت،... واإلصالحات الجوهرية التي تؤدي إلى إطالة عمر 
ية في رأس المال وبالتالي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصاف زيادتها، أواآللة وغيرها من األصول 

 الحقيقي للمجتمع". 
بأموال حالية في  ويضاف إلى هذين التعريفين مفهوم آخر لالستثمار حيث يعرف على أنه "التضحية

بالموارد في الوقت الحاضر  بعبارة أخرى "هو كل تضحية أوسبيل الحصول على أموال مستقبلية"، 
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عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبر  جامدة إيرادات بأقساط أولغرض الحصول مستقباًل على نتائج 
 لية"و من النفقات األ

يتبين لنا أن االستثمار هو مجموعة التضحيات التي من شأنها زيادة الدخل  ومن خالل هذه التعاريف
نتيجة  اإلضافة الفعلية إلى رأس المال األصلي من خالل امتالك األصول التي تولد العوائد، وتحقيق

تدفقات  فعة حالية للحصول عليها مستقباًل بشكل أكبر من خالل الحصول علىتضحية الفرد بمن
 مالية مستقبلية أخذا بعين االعتبار عنصري العائد والمخاطرة.

 
 ثانيًا: أنواع االستثمار

استثمار حكومي  أواستثمار شركات  أوهناك عدة أنواع لالستثمار، باعتباره يمكن أن يكون فرديًا 
 االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي. حيث يصنف إلى نوعين أساسيين هما )تموله الحكومة(،

التي تؤدي إلى الزيادة في رأسمال المجتمع بمعنى زيادة  فاالستثمار الحقيقي يشمل كل االستثمارات
اقتناء اآلالت والمعدات والمصانع الجديدة، أما االستثمار المالي فهو يعبر  أوطاقته اإلنتاجية كشراء 

دون  عن االستثمارات التي ال يترتب عنها سوى انتقال الملكية للسلع الرأسمالية من طرف آلخر
 راق المالية.و األ إحداث زيادة في الطاقة اإلنتاجية للمجتمع، كشراء األسهم والسندات وغيرها من

أجنبيًا  أوحقيقي جديد داخل الدولة  من ناحية أخرى قد يكون االستثمار داخليًا عند تكوين رأسمال
 حقيقي جديد في دولة أجنبية. وذلك عند توجيه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال

 
أحد  أوعن امتالك أحد المؤسسات  يعبر“االستثمار فاالستثمار األجنبي باعتباره نوع من أنواع 

 أخرى" األفراد في دولة ما ألصول مؤسسات تعمل في دولة
متلقية سعيًا وراء تحقيق  ستثمار يتم خارج موطنه بحثًا عن دولةوقد عرفه فريد النجار على أنه كل ا

ألجل محدد،  أووالسياسية، سواء لهدف مؤقت  جملة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والمالية
 أوغير مباشر، وسواء كان ملكًا لدولة واحدة  أومباشرًا  آلجال طويلة، فقد يكون هذا االستثمار أو

 شركات. عدة أوواحدة  شركة أولعدة دول 
 وينقسم االستثمار األجنبي إلى نوعين:

التوظيف  أوالمباشر: وهو يخص االستثمار في الحافظة )المحفظة(  االستثمار األجنبي غير ( أ
السندات واألسهم من األسواق المالية"، بمعنى آخر يتمثل هذا  للمنقول، ويقصد به "شراء

المعنويين المقيمين في دولة ما بشراء  أويعيين بقيام األشخاص الطب النوع من االستثمار
لشركات قائمة في دولة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة النفوذ الممارسة  أسهم أوسندات 
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االهتمام بالحافظة )المحفظة( على سالمة رأس مالهم وزيادة قيمة  )السيطرة(، بل ينصب
 راق المالية التي يملكونها.و األ

خاصة مع اتساع  النوع من االستثمار تطورات كبيرة في األسواق الدولية،وفي السابق كان لهذا 
االستثمار، غير أنه يبقى  رو دوالر، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع منو أسواق األ

النامية إلى تفضيل االستثمار األجنبي  عرضة للتطورات نتيجة لألزمات المالية، وبذلك اتجهت الدول
 .المالية ظرًا لمرونته خالل األزماتالمباشر، ن

 
 :االستثمار األجنبي المباشر ( ب

ينطوي على تملك المستثمر  وهو يختلف عن االستثمار في الحافظة )المحفظة( لكونه
باإلضافة إلى قيامه  كل االستثمارات في المشروع المعين، هذا أواألجنبي لجزء من 

سيطرته  أواالستثمار المشترك  ني في حالةبالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوط
لمشروع االستثمار، فضاًل عن قيام  التامة على اإلدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة
والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع  المستثمر األجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية

 المجاالت إلى الدول المضيفة.
ى اجتذاب قدر أكبر من االستثمار األجنبي المباشر، وذلك للمزايا النامية إل وتسعى الدول

 تترتب عليه وكذا تأثيره على االستثمار المحلي والنمو األقوى من تأثير القروض التي
 واالستثمار بالمحفظة عليه. 

 
 األجنبي المباشر وخصائصه وأشكاله. تعريف االستثمار

تدفقات رؤوس األموال الدولية وهو بذلك  أشكاليعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أهم 
اهتمامًا وتفضياًل من طرف الدول الُمضيفة التي  ساهم في انتشار ظاهرة العولمة، لكونه يلقى

بعملية التنمية في االقتصاد وبالتالي فهو يحتل مكانة  تجد فيه المنافع والمكاسب المرتبطة
 ية منها.خاصة الرأسمال كبيرة في األدبيات االقتصادية

 
 االستثمار األجنبي المباشر اًل: تعريفأو 

الدولية وكذا الكتاب االقتصاديين  الهيئات أوهناك مجموعة من التعاريف وردت للمنظمات 
 أن نورد أهمها فيما يلي: لاو نح
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 االستثمار األجنبي المباشر حسب المنظمة المشتركة للتنمية االقتصادية عن "ذلك ُيعّبر 
م قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسات، حيث أنه يعطي االستثمار القائ

 :للقيام باألثر الحقيقي على تسيير المؤسسات المذكورة عن طريق الفرصة
  مؤسسة ملحقة، فرع ..الخ. توسيع أوإنشاء 
  قائمة من قبل. أوالمساهمة في مؤسسة جديدة 
 كامل لمؤسسة قائمة. احتالل 
 ذلك النوع من أنواع  "حسب صندوق النقد الدولي عن وُيعّبر االستثمار األجنبي

على مصلحة  االستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما
 دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود عالقة

 المباشرطويلة األجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، باإلضافة إلى تمتع المستثمر 
 ."بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

 المباشر على أنه: "يستلزم السيطرة )اإلشراف( على  ويرى جيل برتان االستثمار األجنبي
 أوبشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده  المشروع بحيث يأخذ هذا االستثمار

جزئي  أوإعادة شراء كلي  كما أنه يأخذ شكل ،يةاو المتسغير  أو يةاو المتسبالمشاركة 
 لمشروع قائم".

 األجنبي المباشر حسب وُيعّبر االستثمار Rymand Bernard  عن مساهمة رأسمال
الرفع من رأسمالها،  أوبإنشاء فرع لها في الخارج  مؤسسة في مؤسسة أخرى، يتم ذلك

ة هو وسيلة تحويل الموارد الحقيقي أوأجانب،  قيام مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أو
 ."عند االبتدائية عند إنشاء المؤسسة ورؤوس األموال من دولة إلى أخرى، وخاصة

 المباشر على أنه " استثمار شركات مقيمة  ويرى عبد العزيز هيكل االستثمار األجنبي
 أوأخرى بشراء هذه الشركات،  في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في دول

بزيادة رأسمال شركات موجودة  أوها األساسي بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأس مال
إدارة الشركات التي يستثمر  أصاًل، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر وتدخله في

 فيها أمواله.
االستثمار، حيث أنه يتضمن في الغالب  وغالبًا ما تفضل الحكومات هذا النوع من

 تكنولوجية.بالمستلزمات )المدخالت( ال تزويد الشركات المستثمر فيها
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وُيقصد باالستثمار األجنبي المباشر كذلك انتقال رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في 
 أوإنشائية،  أوتمويلية،  أوالخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صناعية، 

خدمية ويمثل حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه االستثمارات األجنبية  أوزراعية 
 .    المباشرة

  
 االقتصادي والتنمية التعاون  ومنظمة (IMF) وُيعّرف كل من صندوق النقد الدولي

(OECD)  االستثمارات األجنبية المباشرة، على أنها االستثمارات في مشروعات داخل
 .دولة ما، ويسيطر عليها المقيمون في دولة أخرى 

تثمار الذي نكتاد، فإن االستثمار األجنبي المباشر هو ذلك االسو وحسب تعريف األ
 أوُيفضي إلى عالقة طويلة األمد ويعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر األجنبي 

 قائم في دولة مضيفة، غير تلك التي ينتميان إلى جنسيتها. أجنبيالشركة األم في فرع 
وبهذا يكون الحد الفاصل لتعريف االستثمار األجنبي المباشر هو ملكية حصة في رأس 

القوة  أو% من السهم العادية 10تفوق  أو تساوي  بعة للقطر المستقبل مال الشركة التا
 .الفرع أوالتصويتية وتسمى الشركة المحلية المستثمر فيها بالوحدة التابعة 

 
 التالي لالستثمار األجنبي المباشر: ومن خالل هذه التعاريف نستخلص التعريف

أخرى ويكون للمستثمر دور  في دول هو قيام طرف أجنبي باالستثمار في الموجودات
االندماج مع  أوالمشاركات  أوفعال في إدارة موجوداته من خالل تأسيس الشركات 

في الدول المضيفة  شركة وطنية ...الخ، أي بمعنى آخر هناك موجودات للشركة األم
جزء  أو ويدخل أيضًا ضمن هذا النشاط عملية الخصخصة أي شراء األجانب لشركات

 المضيفة.  منها في الدول
 

 ثانيًا: خصائص االستثمار األجنبي المباشر
 بالعديد من الخصائص نذكر من بينها: يتميز االستثمار األجنبي المباشر

 منتج، فهو بالضرورة استغالل أمثل لما  االستثمار األجنبي المباشر بطبيعته استثمار
مواله وخبراته في الدول األجنبي على استثمار أ يستعمله من موارد، حيث ال يقدم المستثمر

الجدوى االقتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية  المتلقية إال بعد دراسات معمقة عن
 والفنية المتاحة.
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 االستثمار األجنبي المباشر في عمليات التنمية االقتصادية، وذلك من خالل  يساهم
 .واجدهاالقتصادية والمنافع االجتماعية التي تحقق نتيجة لت تالموفورا

 األجنبي المباشر كوسيلة لخلق فرص العمل وكذا توسيع نطاق السوق  يعتبر االستثمار
 المحلية.

 أخرى يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف. ومن جهة 
 التجارة الخارجية، من خالل اتجاهه لالستثمار في صناعات  إضافة إلى أنه يدعم مبادالت

 تع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ.يتم التصدير خاصة في تلك التي
 المباشر بالتغير، حيث يتميز بتحركاته جريًا وراء الربح والفائدة  يتصف االستثمار األجنبي

إلى األماكن التي توفر له أعلى األرباح، أين توجد التسهيالت واإلعفاءات  وبذلك فهو ينتقل
 العاملة الرخيصة. واليد

 والمساعدات اإلنمائية  تثمار األجنبي المباشر عن كل من القروض التجاريةيتميز االس
المترتبة عليه يرتبط  في أن تحويل األرباح –التي أصبحت شديدة المشروطية  –الرسمية 

االستثمار، بينما ال يوجد أي  بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا
 تستخدم فيه. نجاح المشروعات التيارتباط بين خدمة الديون ومدى 

 أوعائد صافي بعد طرح  يتجه االستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر 
مناخ االستثمار المالئم  خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات

 والمناسب.
 

 ثالثًا: أشكال االستثمار األجنبي المباشر
 ستثمار األجنبي المباشر على عدة أشكال:ينطوي اال

أكثر من  أويشارك فيه طرفين  أواالستثمار المشترك: هو مشروع االستثمار الذي يملكه  (1
تسويقية تتم  أوبصفة دائمة ويتضمن االستثمار المشترك عمليات إنتاجية  دولتين مختلفتين

 تقوم بالتسيير بدون السيطرة أجنبية، ويكون احد أطراف االستثمار فيها شركة دولية في دولة
 الكاملة عليه، ومن خالل هذا التعريف نستنتج خصائص االستثمار المشترك وهي:

  االستثمار المشترك يتم عن طريق اتفاق طويل األجل بين طرفين استثماريين
 واآلخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل الدولة المضيفة. احدهما وطني

  الخاص. أوابعًا للقطاع العام يكون ت الطرف الوطني قد 
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 يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى  شراء المشترين األجانب لحصة في شركة وطنية
 شركة استثمار مشترك.

 االستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع. لكل طرف من أطراف 
 

 المستثمر األجنبي: االستثمار المملوك كليًا من طرف (2
كلية أكثر أشكال  التي يملكها المستثمر األجنبي بصفةتعتبر مشروعات االستثمار 

عبارة عن قيام هذه  االستثمارات األجنبية تفضياًل لدى الشركات متعددة الجنسيات، وهو
المقابل أن الدول النامية  التسويق...الخ، ونجد في الجانب أواألخيرة بإنشاء فروع لإلنتاج 

التبعية االقتصادية وما ينتج عنها من  ى الخوف منتتردد كثيرًا إزاء هذا الشكل ويعود ذلك إل
آثار سلبية على المستوى المحلي والعالمي، والحذر من سيطرة احتكار الشركات متعددة 

 الجنسيات على أسواق الدول المضيفة.
 

 عمليات التجميع: أومشروعات  (3
 أوام الوطني والطرف األجنبي )ع تكون هذه المشروعات على شكل اتفاقية بين الطرف

بمكونات منتوج معين لتجميعها كي  لو خاص(، حيث يقوم هذا األخير بتزويد الطرف األ
تصبح منتوجًا نهائيًا تام الصنع، وفي بعض الحاالت وخاصة في الدول النامية يقوم الطرف 

المعرفة الالزمة والمتعلقة بالتصميم الداخلي للمصنع وطرق التخزين  أواألجنبي بتقييم الخبرة 
عمليات التجميع  أوفي مقابل عائد متفق عليه. ومشروعات  يانة والتجهيزات الرأسماليةوالص

شكل التملك الكامل لمشروعات االستثمار للطرف  أو قد تأخذ شكل االستثمار المشترك
 األجنبي.

 المناطق الحـرة: (4
تعتبر المنطقة الحرة هي جزء من األرض تابع لدولة ما ويتم توضيح حدودها بطريقة قاطعة و 

خاضعة للسيادة  المنطقة الحرة جمركيا امتدادا للخارج فهي معزولة باعتبار جمركي، إال أنها
المشاريع الخاصة  الوطنية من وجهة النظر السياسية، وفي داخل المنطقة الحرة يسمح بإقامة

ارجية البضائع المحلية والخ لأو تدالمشتركة ويتم فيها  أوالوطنية  أو األجنبيةبرؤوس األموال 
جمركية على تلك البضائع إال عند  وتجري عليها بعض العمليات الصناعية وال تدفع رسوماً 

 .الدولة اجتيازها حدود المنطقة الحرة إلى داخل
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 محددات االستثمار األجنبي المباشر:
ضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية و مجمل الظروف واأل يقصد بمحددات االستثمار

وكذلك اإلجرائية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع االستثماري في منطقة والمؤسساتية 
 معينة، وتعد الظروف السالفة الذكر عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ومعظمها دولة أو

 أوجاذبة  ضاعًا جديدة بمعطيات مختلفة وتترجم محصلتها كعناصرأو عناصر متغيرة يخلق تفاعلها 
المستثمر األجنبي يختلف  الستثمار وتجدر اإلشارة إلى أن درجة تأثير هذه العوامل على قرارطاردة ل

تظهر بصورة جلية عند المقارنة بين  من دولة إلى أخرى، وال شك أن درجة تأثير العوامل المذكورة
 الدول المتقدمة والدول النامية.

ذبًا لالستثمار المباشر يجب تحقيق فمن أجل االنتماء لمجموعة الدول أكثر ج MICHALET وحسب
لتحقيق  األساسية والتكميلية لجذب االستثمار األجنبي المباشر أما بقية الدول التي تسعى كل الشروط

 لى.و األ هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن مجموعة الدول المحتمل لحاقها بالمجموعة
 

 ر.المباش النظريات االقتصادية لمحددات االستثمار األجنبي
 

 محدد سوق العوامل: (1
حوافز وفوائد خاصة والتي تميزها على باقي  إن استثمار المؤسسة في دول أجنبية يرجع لعدة

لكي تستثمر المؤسسة ببلد آخر ولكن كان إلزامًا األخذ بعين  منافسيها المحليين، وهذه الحوافز كافية
تعدد  أووامل مصادر الحوافز الدول األجنبية وهذا على مستوى ع االعتبار صعوبة الدخول إلى

التسويق، التكنولوجيا، القدرة  أومثال المؤهالت الخاصة للمؤسسة في التسيير  الفوائد، إذ يمكن ذكر
 الخ.... المالية

 محدد سوق المنتجات:  (2
نظرية  أونظرية تفسر تدفق االستثمار األجنبي ال بد أن تأخذ بعين االعتبار محدد  أوأي محدد  إن

اختراق  أوفتنويع المنتجات يعتبر مصدر محدد ومقيد لدخول  جات في البلد المضيف،تنوع المنت
 األسواق األجنبية. المستثمر

 محدد حجم المؤسسة: (3
بين  المؤسسة عامل متيح لإلنتاج في الخارج، كما أن هناك عالقة في غالب األحيان يعتبر حجم

 ة.حجم المؤسسة ورغبة المؤسسة في التوسع إلى أسواق أجنبي
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 محددات طبيعية ومحددات مسببة: (4
عناصر االقتصاد الكلي كسعر  أومعايير  وتظهر هذه المحددات في سياسة الدولة من خالل

الخ، وكذلك من خالل سن التشريعات المنظمة لمناخ ... الصرف، ميزان المدفوعات ومعايير التضخم
لسلطة بالمؤسسة، حيث بتدخل االستثمار من كل النواحي وأيضًا القوانين التي تخص ممارسة ا

 أوالسلطات العمومية تظهر نتائجها على مدى تدفق االستثمار األجنبي المباشر من خالل جذب 
 األجنبي المباشر وأمام التأثير المتزايد للسياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية طرد االستثمار

 المضيفة. التوطن بالبلدان وتضييق الخناق على الصادرات فإن أغلب المؤسسات تتجه نحو
 

 المباشر المحددات األساسية والتكميلية لجذب االستثمار األجنبي
 االستثمار األجنبي المباشر اًل: المحددات األساسية لجذبأو 

األجنبية والتي ال يمكن في حالة عدم توفرها انتظار  تمثل هذه المحددات إلزامية لجذب االستثمارات
 أجانب ويمكن تقسيمها إلى محددين أساسيين: أوكانوا قدوم مستثمرين وطنيين 

 .االستقرار السياسي 
 االقتصادي. االستقرار 

 
االستغناء عنه ويتوقف  يعتبر االستقرار السياسي شرطًا أساسيًا ال يمكن االستقرار السياسي: (1

في  المتوقعة كبيرة فإنه ال يتم عليه االستثمار، فمثاًل حتى ولو كانت مردودية االستثمار
 العوامل اآلتية: غياب االستقرار السياسي ويمكن تقسيم هذا المحدد إلى

 أهلية في البلد المضيف  االستقرار السياسي المحلي: ويتمثل في عدم وجود نزاعات
االستثمارات األجنبية لتلك  ويرتبط كذلك بإيديولوجية الحكم الممارسة، حيث تتدفق

 االقتصادية. يةالدول التي تعتنق مفاهيم وسياسات الحر 
  المجاورة  السياسي للدول المخاطر اإلقليمية: تتمثل المخاطر اإلقليمية في االستقرار

. 
 بالدول األخرى فكلما كانت  العالقات الدولية: وتتمثل في عالقة الدولة المضيفة

الدول باستخدام مناهج  العالقة قوية كان ذلك عامل لجذب االستثمار األجنبي لتلك
 تحفيزية.
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االقتصادي في المقام الثاني بعد التحقق من االستقرار  : يأتي االستقراراالقتصادي االستقرار (2
الفصل بينهما ويتمثل االستقرار االقتصادي في تحقق  السياسي حتى وإن كان من الصعب
وتوفير الفرص المالئمة لنجاح االستثمار ومن أهم  جملة من توازنات االقتصاد الكلي

 األجنبي: ادية لجذب االستثمارالمؤشرات االقتص
  موازناتها العامة  العامة للدولة: تقوم الدول التي تعاني عجزا في الموازنةتوازن

واالعتماد على فوائد  للتداول بتمويل هذا العجز عبر أدوات الدين العام القابلة
من جانب آخر  االستثمارات والمدخرات الحكومية لتمويل العجز، كما تعمل الدول

أجل  اء تسجيلها النخفاضات في اإليرادات على تخفيض اإلنفاق االستثماري منأثن
 مع عدم نموها بالصورة المطلوبة، أوالتكيف مع االنخفاض في اإليرادات العامة 

وهذا ما يمثل اتجاها خطيرا ويجعلنا نخلص إلى أنه كلما سجل عجز في الموازنة 
المباشر، أما إذا كانت الموازنة  كان ذلك عامل طرد لالستثمار األجنبي العامة

 على األقل توازنًا كان هذا عامل جذب للمستثمر األجنبي. أوفائضًا  العامة تعرف
 المدفوعات: باعتبار أن ميزان المدفوعات هو المرآة العاكسة للوضعية  توازن ميزان

من المستثمر بمعرفة وضعية ميزانه، فإذا كان هذا األخير يعاني  االقتصادية للبلد
يتخذ البلد إجراءات تقييدية قد ال تكون في صالح المستثمر  خلل فمن الممكن أن

عالية، مراقبة الصرف، الحد من القروض والتخفيف من  منها: قيود وحقوق جمركية
وغيرها مما من شأنه أن يعيق االستثمار األجنبي  اإلنفاق على إعداد البنى التحتية

 المباشر.
 لمعدالت التضخم تأثير مباشر على سياسات التسعير أن  التضخم: من المعلوم

المال، كما تأثر على تكاليف اإلنتاج التي يهتم  وحجم األرباح وبالتالي حركة رأس
معدالت التضخم في الدول المضيفة تأثيرات  بها المستثمر األجنبي كما أن الرتفاع

ألن المستثمر  المناخ االستثماري ذلك على مدى ربحية السوق باإلضافة إلى فساد
التضخم يشوه النمط  األجنبي في حاجة إلى استقرار سعري، باإلضافة إلى أن

ويبتعد عن  االستثماري، حيث يتجه المستثمر إلى تلك األنشطة قصيرة األجل
 األنشطة طويلة األجل.

 أسعار  سعر الصرف: يتفاعل المستثمر األجنبي بردود فعل عكسية مع تقلبات
التثبيت االقتصادي سعر الصرف كأداة تخلق حافزًا قويًا  مجالصرف، وتستخدم برا

بالعملة األجنبية بأسعار فائدة منخفضة ولدى  لدى المؤسسات المحلية لالقتراض
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تخفيض سعر العملة إستراتيجية تتبعها الدول  المستثمرين األجانب، كما تعتبر عملية
 لجذب االستثمار األجنبي المباشر.

  يادات في أسعار الفائدة المتجهة نحو مستويات إيجابية بشكلمعدل الفائدة: إن الز 
 معتدل تقترن بالزيادة في االستثمار واالدخار، وهذا ما يحسن من إمكانية النمو

 االقتصادي وتؤدي سلبية أسعار الفائدة إلى:
 االستثمارات كثيفة رأس المال. هروب رؤوس األموال المحلية وتشجيع 
 ودائع العملة األجنبية  األرصدة إلى أودخرات تحويل نسبة كبيرة من الم

االرتفاع في  وهذا ما يولد ضغوطًا على ميزان المدفوعات مما يساعد على
 أسعار الصرف.

 المضيفة: تعتبر السياسات  السياسات االقتصادية المنتهجة من طرف الدول
ة حيث تمثل الورق االقتصادية نقطة هامة في جذب االستثمار األجنبي المباشر

 :المضيفة اللعب عليها وتتمثل في الدولتحاول  التيالرابحة 
 السياسات االستثمارية: وتتمثل في وضوح وثبات قوانين االستثمار. .أ 
سياسة التجارة الخارجية: انسجامها مع التوجه العالمي إلقامة تكتالت اقتصادية  .ب 

يود غير وانفتاح األسواق العالمية والق كبرى في ظل تحرير التجارة العالمية
لمسيرة التجارة الخارجية وبالتالي  الجمركية التي تعتبر بمثابة هاجس مستمر

التسامها بعدم الشفافية  هاجس معيق لتدفق االستثمار األجنبي المباشر وذلك
 والوضوح في أهدافها وإجراءات تطبيقها.

المركبات األساسية لمناخ أي  سياسة الضريبة: يعتبر المستوى الضريبي من .ج 
الميل االستثماري ذلك  ثمار، وتلعب الضريبة دورًا مهما كأداة للتأثير علىاست

التخفيض من  أن زيادة الضرائب المباشرة نسبية كانت أم تصاعدية تؤدي إلى
القدرات  قيمة االستثمار و باألخص االستثمارات الحديثة لما لها من تأثير على

الضريبة  حساسية تجاه هيكل المالية للمستثمر، فالهيكل المالي لالستثمار ذو
على دخل الشركات، فإذا كانت معدالتها مرتفعة أعتبر ذلك عامل طرد 

 األجنبي المباشر إذ ترهق هذه األخيرة أرباح المستثمر األجنبي. لالستثمار
في توجيه وتشجيع االستثمارات ككل من خالل إعفاءات  وتستعمل الضرائب
الل التخفيضات في قيمها وذلك من أجل خ منأو المؤقتة  أوالضريبية الدائمة 
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قائمة تماشيًا مع السياسة  الترقية وتكثيف فروع أوتحديد فروع النشاط 
 االقتصادية.

االستثمار ككل  سياسة الخصخصة: أصبحت ضرورة من اجل تحسين مناخ .د 
معدالت  ورفع كفاءة المؤسسات وتحقيق المزيد من الكفاءة االجتماعية ورفع

 وجعل االقتصاديات الوطنية أكثر تماشيا مع االقتصادياتالنمو االقتصادي 
 العالمية.

التمويلية: تقسم اقتصاديات الدول من الناحية التمويلية إلى نوعين،  السياسة .ه 
على النظام البنكي في التمويل ويتميز هذا النوع بسرعة تقديم  اقتصاديات تعتمد

ى األسواق المالية في األموال، واقتصاديات تعتمد عل القروض وسرعة انتقال
شراء األسهم والسندات كطريقة للتمويل،  التمويل عن طريق البورصة من خالل

وبالتالي فالدولة كلما كانت لديها بدائل وطرق للتمويل كلما زاد ذلك من 
 صحيح. استقطاب االستثمار األجنبي المباشر والعكس

 تهيئه األطر التشريعات واإلطار القضائي: يستدعي تفعيل االستثمارات .و 
القضائية واألنظمة التشريعية التي تخول للمستثمر حرية االختيار والملكية 

االستثمارية، كما يقتضي سن القوانين التجارية التي تتعلق بطبيعة  للمشاريع
وجود التزام سياسي من قبل  وقد أثبتت التجارب ضرورة .االستثمارات ونطاق

القوانين لضمان أقل قدر  وإقرار مثل هذهالدولة بضرورة إتباع هذه التشريعات 
 .وتسريع الوقت في قيامه من المعوقات لالستثمارات

 
 ثانيًا: المحددات التكميلية لجذب االستثمار األجنبي المباشر:

 الشروط األساسية لالستثمار يجب ضمان الشروط اإلضافية والتي تسمح للبلد من إمكانية بعد توفر
 التالية: جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر ويمكن جمعها في الشروطاللحاق بمجموعة الدول ال

 وجود الشفافية في المعامالت  الرشوة وعدم شفافية المعامالت التي لها عالقة باالستثمار: إن
 المستثمرة والدول المضيفة. وعدم وجود الرشوة يعد عنصرا هاما بالنسبة للشركات

  مية مسؤولية تحقيق العديد من األهداف العامةالبيروقراطية: يناط باألجهزة الحكو 
بالرغم  لمجتمعاتها، وعلى قدر كفاءة هذه األجهزة وحسن أدائها لمهامها تتحقق تلك األهداف

 ثالثة أبعاد: من أن هذه الخدمات ال تهدف لتحقيق الربح عموما ويشمل األداء اإلداري على
 .أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية 
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 التنظيمية في إطار السياسات العامة لوحداتأداء ا. 
 واالجتماعية والثقافية أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية. 

 :إن ما يدفع الشركات إلى االستثمار في بلد ما يرتبط بحجم  حجم السوق ومعدل نموه
بل، السوق في حد ذاته بقدر ما يهم تطور ونمو السوق في المستق السوق، لكن ال يهم حجم

فالمستثمرون األجانب يكونون أكثر انجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة وتوسعا في 
توفر فرصا جديدة لالستثمار أي أنه ال يكفي أن يكون حجم السوق كبيرا بل  أسواقها والتي

 ديناميكيا وهو ما ينطبق على دول جنوب شرق آسيا. يجب أن يكون 
 حيث تعمل الشركات العالمية من خالل تقنيات إنتاج عالية توفر الموارد البشرية المؤهلة :

وبالتالي توفر عرض عمل منخفض التكلفة وبتأهيل  ومتطورة ذات قيمة مضافة عالية،
األجنبي المباشر. فالبحث أصبح منصبا على  ضعيف ال يعتبر عنصر جذب لالستثمار

هارات وعناصر بنية تحتية أساسية التي توفر قدرات وم فالدول نوعية اليد العاملة أي المؤهلة
طاردة  هي األقدر على جذب االستثمارات وتفعيلها، فندرة العنصر البشري الماهر عقبة

 لالستثمار.
 للتنمية والتوازن وتعتبر  البنية التحتية: تحتل المنشآت القاعدية صدارة اإلشكاليات المعاصرة

عية المنشآت القاعدية تساعد على أساس النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي حيث أن نو 
 إخفاق بلد آخر في تنويع إنتاجه وتطوير مبادالته. ويجب أوبلد معين  فهم نسب نجاح

عملية  التمييز بين فئتين من المنشآت القاعدية هما: المنشآت االقتصادية وهي التي تدعم
التعليم...(،  تاإلنتاج، والمنشآت االجتماعية وتتعلق برفاهية المواطنين )الصحة ومنشآ

والمنشآت القاعدية  ويمكن إضافة المنشآت القاعدية الخاصة باالتصال كالهاتف واالنترنيت،
 المنشأة الدولية. الخاصة بالمواصالت البرية والجوية والسكك الحديدية، فطبيعة

 المؤسسات الصغيرة و  توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة: إن توفر شبكة من
هذه الشبكة من  عتبر أحد الشروط المهمة لجلب االستثمار حيث أن توفرالمتوسطة ت

االندماج والتملك،  المؤسسات المحلية يتيح الفرصة أمام الشركات العالمية للقيام بعمليات
قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة  ومن مزايا توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو

والتي تسمح بتخفيض التكاليف الثابتة  من الباطن لةاو قوالمعن طريق عمليات اإلسناد 
 للمؤسسات الكبرى.

 الدخل القومي في البلد المضيف: أثبتت الدراسات أنه إذا كانت  متوسط نصيب الفرد من
عليها األفراد ال تكفي لتدبير المتطلبات الضرورية للمعيشة في  األجور التي يحصل
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بين أسعار السلع والخدمات وبين مستويات الدخل، مما  هذا يخلق هوة مستوياتها الدنيا، فإن
الالتوازن وهذا األخير يفرز نتائج اقتصادية واجتماعية ضارة تصبح إحدى  يوجد نوعا من

 التنمية وبالتالي يعد معوقا لالستثمار األجنبي المباشر، إذ بانعدام حد الكفاية يخلق معوقات
 المستوى الصحي وانخفاض قدرة المواطن على مناخ لكل أنواع الفساد، إضافة إلى تدهور

 العمل وعلى رأس هذا احتقار العلم والوظيفة، وكون العاملين العجلة المحركة لالقتصاد
الكفاءة  واإلدارة فإن هذا األخير يوقف الحركة اإلنتاجية كما يتسبب ذلك في انتقال إطارات

عالقة طردية  الدراسات أن هناك إلى الخارج وبالتالي فقدان يد عاملة مؤهلة، حيث أثبتت
االستثمارات األجنبية  بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول المضيفة وتدفق

 في هذه الدول.
 القومي محددًا مهمًا لالستثمار األجنبي المباشر الذي  معدل نمو الدخل القومي: يعتبر الدخل

 زيادة نصيبها من أسواق الدول المضيفة.األسواق الجديدة و  النفاذ إلى أويبحث عن النمو 
 التجارية للبلد المضيف: حيث يجب أن يكون هناك عالقة موجبة وقوية بين  العالقات

االستثمار األجنبي ومعدالت نمو التبادل التجاري بين الدول لذلك تسعى هذه الدول  تدفقات
 .التكتالت االقتصادية إلى

 كبيرة في جذب االستثمارات األجنبية  عاماًل ذو أهمية الموقع الجغرافي: يعتبر البلد جغرافيا
المشروع إلى البلد المضيف وكذا تكاليف  حيث يساهم في تخفيض تكاليف النقل لمتطلبات

 .المجاورة  الوصول إلى األسواق
 للروابط االجتماعية والثقافية حيث أن قدرة  البيئة االجتماعية والثقافية: يعتبر البلد محل

االجتماعي والثقافي للبلد المضيف هي من أهم  المستثمر األجنبي في المحيط تسهيل إدماج
 األجنبية االعتبارات في جلب االستثمارات

االستثمار األجنبي المباشر على الدول  وحسب هذه المحددات نستخلص سبب عدم توافد 
 .جنبية% من االستثمارات األ80حوالي  % من دول العالم على20النامية وسيطرة حوالي 

 
 يمكن تقسيمها إلى آثار إيجابية داخلية وخارجية كما يلي:: أثار االستثمار األجنبي

 :اآلثار اإليجابية على الصعيد الداخلي أ. 
 تساعد على نمو االقتصاد وخلق وظائف ورفع مستويات المعيشة. 
 السرعة في تراكم رأس المال. 
 نقل المعرفة العلمية. 
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 ت المحليةانتقال التكنولوجيا للشركا. 
 إحداث آثار تطويرية غير مباشرة. 
  تستطيع الدولة المضيفة من خالل جذب االستثمار األجنبي إلى تغطية فجوة االستثمار

 .وضمان الحصول على عنصري المال والتكنولوجيا
 زيادة في اإلنفاق على البحوث والتنمية. 

 
 :اآلثار اإليجابية على الصعيد الخارجي ب. 

 لجمركية وبالتالي التشجيع على االستيراد والتصدير؛تخفيض الرسوم ا 
  تخفيض التكاليف التجارية مما يجعل السلع المحلية ذات قدرة عالمية على المنافسة

 عالية وتوليد عوائد عالمية ؛
  إمداد الدول النامية بحزمة من األصول المختلفة في طبيعتها والنادرة، من خالل الشركات

ل هذه األصول رأس المال، التكنولوجيا، المهارات اإلدارية، كما متعددة الجنسيات، وتشم
  أنها قناة يتم عن طريقها تسويق المنتجات دوليًا؛

 المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة ؛ 
 رفع معدل االستثمار بالدول النامية؛ 
  عاتها في زيادة تسهم التمويالت الرأسمالية التي تقوم بها الشركات األجنبية لتمويل مشرو

 الصادرات في الدول المضيفة وفي تقليل عجز ميزان المدفوعات .
 

 االستثمار الدولي المدفوعات ووضع دليل ميزان
 

 األجنبي المباشر االستثمار على عامة نظرة
 يمنحه باستثمار تاالقتصاديا في أحد مقيم مستثمر يقوم عندما المباشر االستثمار األجنبي ينشأ 

 االستثمار المباشر ويشير آخر. اقتصاد في مقيمة مؤسسة في إدارة من النفوذ كبيرة درجة وأ السيطرة
 .مباشر استثمار بعالقة التي ترتبط األطراف بين تنشأ التي المالية والمراكز التدفقات إلى

 ةحص ما كيان يمتلك حينما تنشأ المباشر باعتبارها االستثمار عالقة تعرَّف التشغيلي، وبالمفهوم
 التعريف المؤسسة ويوضح في التصويتية القوة من أكثر أو 10%  نسبة للحصول على تؤهله ملكية
الملكية  أوالمباشرة،  الملكية طريق عن النفوذ من العالية الدرجة أوالسيطرة  هذه تحقيق كيفية كذلك

 :المرجع بدورها مؤسسات أخرى. تملك التي المؤسسات ملكية غير المباشرة، حسب سلسلة



                                                                                                      87 
 

 دليل تدريبي إرشادي

 OECD  االقتصادي الميدان في منظمة التعاون والتنمية  عن الصادرة المباشر األجنبي لالستثمار المرجعي التعريف من الرابعة الطبعة 

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, fourth edition 

 
 المباشر االستثمار مصطلحات

 يتمتع ما اقتصاد في بمقيم الذي يرتبط الحدود عبر ستثماراال فئات من فئة هو الُمباشر: االستثمار
ينطوي  ما جانب آخر. وإلى اقتصاد في مقيمة مؤسسة في إدارة من النفوذ كبيرة درجة أو بالسيطرة

 الدين كذلك يتضمن النفوذ، فإنه أومنشئة للسيطرة  ملكية حصص من المباشر االستثمار عليه
المال  س رأ وأسهم الدين في وسندات المحددة المالية المنتسبة، ةالوساط جهات بين الدين )باستثناء
 المباشر. المستثمر نفس لها التي المؤسسات بين األخرى 

 
 باستثمار ما اقتصاد في مقيم يقوم مستثمر عندما المباشر ينشأ االستثمار الُمباشر: االستثمار عالقة

االستثمار  اقتصاد آخر. ويغطي في مقيمة مؤسسة إدارة في النفوذ كبيرة من ودرجة يمنحه سيطرة
 عالقة في كيانات بين مختارة دين الملكية وأدوات حصص في ومعامالت مالية مراكز المباشر

 استثمار مباشر.
 

 درجة أوالسيطرة  ممارسة على المرتبطة قادرة الكيانات من مجموعة أو كيان هو الُمباشر: المستثمر
 آخر.  اقتصاد في قيمكيان آخر م على النفوذ من كبيرة

 نفوذه من كبيرة درجة أو مباشر لسيطرة مستثمر الخاضع الكيان ُيعّرف المباشر: االستثمار مؤسسة
 مؤسسة أومؤسسة تابعة  هي إما المباشر االستثمار االستثمار المباشر. ومؤسسة مؤسسة باسم

 مرتبطة.
 

 القوة من %50من  مباشر يمتلك أكثرال المستثمر كان السيطرة إذا قيام يتأكد والنفوذ: السيطرة
تابعة.  مؤسسة االستثمار المباشر تلك مؤسسة مؤسسة االستثمار المباشر. وتكون  في التصويتية
 القوة من %50 و  10%بين ما يمتلك المباشر المستثمر كان النفوذ إذا من كبيرة درجة ويتأكد قيام
رتبطة. م  مؤسسة االستثمار المباشر تلك ةمؤسس االستثمار المباشر. وتكون  مؤسسة في التصويتية

 نحو على أو )التصويتية القوة امتالك باشرة )عن طريقم  النفوذ أو السيطرة الممكن تحقيق ومن
 في تصويتية قوة بدورها لديها مؤسسة أخرى  في التصويتية القوة امتالك طريق مباشر )عن غير
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في  والنفوذ السيطرة تحديد قيام حول فيةتفاصيل إضا على المعنية(. ويمكن االطالع المؤسسة
 الفقرات.

 
 المستثمر ذات لهما كانت المؤسستان لمؤسسة أخرى إذا زميلة المؤسسة تكون  الزميلة: المؤسسة

ملكية  ذي مباشر مستثمر تكون إحداهما دون أن المباشرة، غير أوالمباشرة  الملكية المباشر صاحب
 األخرى. في مباشرة غير أومباشرة 

 
 غير أومباشرة  ملكية ذات استثمار مباشر عالقة بينها فيما تقوم التي الكيانات لمؤسسة المنتسبة:ا

هي  المباشرة غير أوالمباشرة  الملكية المباشر صاحب ذات المستثمر لها التي يكون  أومباشرة، 
 من تتألف ما لمؤسسة المؤسسات المنتسبة أن البعض. أي بعضها إلى جميعًا مؤسسات منتسبة

المباشرة، ومؤسسة )مؤسسات(  غير أوالمباشرة  المستثمر )المستثمرين( فيها صاحب الملكية
 ومؤسستها )مؤسساتها( الزميلة. المباشرة، غير أوالملكية المباشرة  لها صاحبة االستثمار المباشر

 
 المباشر االستثمار

 المباشر االستثمار تعريف
 يتمتع ما اقتصاد في بُمقيم يرتبط الحدود الذي عبر تثماراالس فئات من فئة هو المباشر االستثمار
ينطوي  ما جانب اقتصاد آخر. وإلى في مؤسسة ُمقيمة في إدارة من النفوذ عالية درجة أوبالسيطرة 

 االستثمار كذلك يتضمن النفوذ فإنه أو للسيطرة ُمنشَئة ملكية حصص من االستثمار المباشر عليه
سيطرة مؤسسة  أولنفوذ  المؤسسات الخاضعة في ذلك االستثمار في االعالقة، بم لهذه الُمصاحب
 بعض أصناف الديون.  المؤسسات الزميلة، وفي في مباشر، واالستثمار غير نحو أخرى على

 
 على يترتب كان الالزمة لتحديد ما إذا (" المعاييرFDIRالمباشر ) االستثمار عالقات ويوفر "إطار
االستثمار  تعريف والنفوذ. ويماثل السيطرة أساس على ستثمار مباشر،ا عالقة الحدود الملكية عبر

 المباشر الصادر المرجعي لالستثمار التعريف من الرابعة الطبعة في الوارد ذلك التعريف المباشر
 تفاصيل إضافية حول إطار يوفر والذي الميدان االقتصادي، في منظمة التعاون والتنمية  عن

 المباشر.  االستثمار اشر "وجمع بياناتالمب عالقات االستثمار
 
 المباشر االستثمار عالقة تعريف  -أ
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 يمنحه باستثمار تاالقتصاديا في أحد مستثمر مقيم يقوم عندما المباشر االستثمار عالقة تنشأ
 التعريف آخر. وتتضمن اقتصاد في مقيمة مؤسسة النفوذ في إدارة كبيرة من درجة أوالسيطرة 
 مع مباشر استثمار عالقة في المؤسسات المشاركة والنفوذ. وُتسمى السيطرة لكل من اإلجرائي
 الخاضعة لسيطرة المؤسسات كل تعتبر ذلك، زميلة. وإضافة إلى مؤسسات أو زمالء البعض بعضها

 البعض. بعضها مع عالقة استثمار مباشر في المباشر مشاركة المستثمر نفس نفوذ أو
 

 غالبًا ما أنه نجد النفوذ، من كبيرة درجة أومن سيطرة  المباشر ثماراالست عليه ينطوي  لما ونظراً 
حصص الملكية  جانب االستثمار. فإلى من أشكال غيره عن وأنماط سلوكية مختلفة دوافع له تكون 
 والدراية التمويل، من المباشر كذلك أنواعًا أخرى  المستثمر يوفر التصويتية( قد بالقوة تقترن  )التي

قصيرة  عالقة تكون  قد طويلة األمد، رغم أنها عالقة على االستثمار المباشر ينطوي  ما باً الفنية. وغال
 تتخذها التي المباشر أن القرارات لالستثمار األخرى  الحاالت. ومن السمات بعض في األجل

 المؤسسات يمكن أن تكون شاملة للمجموعة ككل.
 
 اشراالستثمار المب ومؤسسة المباشر الُمستثمر تعريف -ب

 درجة أو السيطرة ممارسة على قادرة الكيانات المرتبطة من مجموعة أوكيان  هوالمباشر  الُمستثمر
كيان  فهيالمباشر  االستثمار مؤسسةآخر؛ أما  اقتصاد في مقيم على كيان آخر النفوذ كبيرة من

 واحد لكيان يمكن الحاالت، بعض وفينفوذه. من  كبيرة لدرجة أو المباشر لسيطرة المستثمر خاضع
مع  عالقاته في سياق واحد، زميلة في آن ومؤسسة مباشر استثمار مستثمرًا مباشرًا ومؤسسة يكون  أن

 المؤسسات. من غيره
 
 المباشرة الملكية ذي واالستثمار االستثمار المباشر عالقات وتعريف والنفوذ؛ السيطرة تعريف  -ج

 والتي المؤسسة في المال رأس امتالك أسهم يقطر  عن مباشرة النفوذ أو السيطرة تحقيق الممكن من
 في التصويتية القوة امتالك طريق عن مباشر غير نحو على أوالقوة التصويتية،  لحائزها تمنح

 يمكن التي تعريف الطريقتين يمكن المؤسسة المعنية. وبالتالي في تصويتية قوة لديها مؤسسة أخرى 
 لي:كالتا النفوذ أو السيطرة تحقيق خاللهما من

 بصورة مباشر مستثمر يمتلك المباشرة عندما الملكية ذي المباشر االستثمار عالقات تنشأ ( أ
 التصويتية في. يتأكد القوة من أكثر أو 10% نسبة على ملكية تؤهله للحصول حقوق  مباشرة

 في التصويتية القوة % من50من  يمتلك أكثر المباشر كان المستثمر إذا السيطرة قيام
 المباشر. ماراالستث مؤسسة
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 القوة % من50% و10بين  ما يمتلك المستثمر المباشر كان النفوذ إذا من كبيرة درجة قيام يتأكد

 المباشر. االستثمار مؤسسة التصويتية في
تصويتية في  قوة امتالك خالل المباشرة من غير الملكية ذي المباشر االستثمار عالقات وتنشأ ( ب

كيان  مؤسسات أخرى، أي أنه بوسع أي أوويتية في مؤسسة تص قوة مؤسسة استثمار مباشر تملك
 المباشر.  االستثمار عالقات من خالل سلسلة من النفوذ غير المباشر أومستثمر ممارسة السيطرة 

 لها ثانية مؤسسة مع مباشرة بصورة استثمار مباشر عالقة ما لمؤسسة يكون  قد المثال، فعلى سبيل
 حصص تملك ال لىو األ ثالثة. ورغم أن المؤسسة مؤسسة مع شرةمبا بصورة مباشر عالقة استثمار

مباشر، وفقًا لمعايير"إطار  غير نفوذ أوبوسعها ممارسة سيطرة  يكون  الثالثة، فقد في المؤسسة ملكية
 . "المباشر االستثمار عالقات

 تسيطر المؤسستين تنشأ ألن إحدى والتي مؤسستين بين المباشر االستثمار عالقات وباإلضافة إلى
تسيطر  ال مؤسستين بين مباشر استثمار نفوذ عليها، توجد أيضًا عالقات لديها أوعلى األخرى 

 نفوذ نفس المستثمر أولسيطرة  خاضعتان كالهما ولكن األخرى، نفوذًا على تمارس أوإحداهما 
 المؤسسات الزميلة. المباشر أي

 
 هذه من بقدر أقل الحاالت بعض الفعلي في وذالنف أوالفعلية  تنشأ السيطرة قد العملي، الواقع وفي

على  االتساق لضمان الحاالت، جميع في التعريفات هذه النسب المئوية. غير أنه ينبغي استخدام
 االستنسابية. التقديرات الدولي ولتجنب المستوى 
 

 غراض:أل الملكية من خالل سلسلة من غير مباشرة بصورة والنفوذ السيطرة انتقال مبادئ يلي وفيما
 مرحلة. كل في تواجدت السيطرة طالما الملكية في سلسلة السيطرة انتقال يمكن .أ 
 السيطرة. في سلسلة نقطة في أي النفوذ يتولد أن يمكن .ب 
 عالقات يطبق "إطار خارجها. وبينما وليس السيطرة في سلسلة النفوذ إال ينتقل يمكن أن ال .ج 

 المباشر لالستثمار بالنسبة التصويتية القوة أكثر من أو 10% المباشر" معيار االستثمار
معينة  بحصة يرتبط ال الملكية من خالل سالسل العالقة انتقال المباشرة، فإن الملكية ذي
 ملكية نجد أن سلسلة المثال، السيطرة. فعلى سبيل بسلسلة يرتبط وإنما األسهم، من

 من ى سلسةعل تنطوي  القوة التصويتية % من60على  حلقاتها من كل تشتمل مؤسسات
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 % في36هي  القمة لمؤسسة المباشرة غير حصة الملكية من أن الرغم على السيطرة،
 المستوى الثاني. مؤسسة

 
 والمنتسبة والمؤسسة الزميلة والمرتبطة التابعة المؤسسات تعريف -د 

 رالمباش االستثمار مؤسسة فإن المستثمر المباشر، مع المباشر مؤسسة االستثمار لعالقة بالنسبة
 مرتبطة: مؤسسة أوتابعة  تكون إما مؤسسة

 السيطرة ممارسة بحق المستثمر المباشر يتمتع مباشر استثمار مؤسسة هي التابعة المؤسسة (1
 عليها.

 ممارسة بحق بحق يتمتع المستثمر المباشر مباشر استثمار مؤسسة هي المؤسسة المرتبطة (2
 والنفوذ السيطرة تعريف تتضمنو  .السيطرة عليها، وليس النفوذ من عالية درجة ممارسة

 خالل سلسلة من مباشرة غير عالقة أومباشرة  من عالقة قد تنشأ التي الممارسات وهي
وغير  المساهمة المؤسسات إلى « مرتبطة« و « تابعة» المصطلحان ملكية. ويشير

ى عل المؤسسات بين «المباشر االستثمار عالقات إطار » يفرِّق  السواء. وال على المساهمة
 تابعة. كمؤسسات دائما تعامل مباشرة المملوكة ملكية الفروع فإن المساهمة، وبالتالي أساس

 
 كان كيان آخر إذا في الكيان مستثمرًا مباشراً  يعتبر «المباشر،  االستثمار عالقات إطار » وبموجب

 يلي: الثاني أيًا مما الكيان
 المباشر؛ للمستثمر مباشرة مؤسسة تابعة (1
 المباشر؛ بالمستثمر مباشرة بطةمرت مؤسسة أو (2
 غير بصورة تابعة مؤسسة المباشر )تعتبر كذلك للمستثمر تابعة لمؤسسة تابعة مؤسسة أو (3

 ؛)المباشر للمستثمر مباشرة
 بصورة مرتبطة مؤسسة كذلك المباشر )تعتبر بالمستثمر مرتبطة لمؤسسة تابعة مؤسسة أو (4

 للمستثمر المباشر(؛ مباشرة غير
 بصورة مرتبطة مؤسسة المباشر )تعتبر كذلك للمستثمر تابعة بمؤسسة طةمرتب مؤسسة أو (5

 ؛)بالمستثمر المباشر مباشرة غير
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 يكون  التي الحاالت المباشر في ستثمارالا وشركة المباشر المستثمر بين عالقة توجد ال أنه غير
 المستثمر قدرة فإن ،الحالة هذه المباشر. وفي مرتبطة بالمستثمر بمؤسسة مرتبطة مؤسسة الكيان فيها
  .داللة تكون ذات أن من كثيرا أقل قد أصبحت تكون  المعني الكيان إدارة التأثير في على

 الكيانات التالية: من ما لمؤسسة المنتسبة المؤسسات وتتألف
 المباشرة؛ غير أو الملكية المباشرة ، صاحب)المباشرين المستثمرين( المباشر المستثمر (1
 وأشباه الفروع ذلك في بما(تابعة  مؤسسات كانت لمباشر، سواءا االستثمار مؤسسات (2

بصورة  المرتبطة، للمؤسسات التابعة والمؤسسات والمؤسسات المرتبطة، ،)األخرى  الشركات
 مباشرة؛ غير وبصورة مباشرة

 الملكية ذي المستثمر ذات نفوذ أولسيطرة  الخاضعة المؤسسات أي ،الزميلة المؤسسات (3
 النفوذ على أوالسيطرة  الزميلة المؤسسة ممارسة عدم مع المباشرة، ولكن غير أو المباشرة
 في جميعاً  الزميلة والمؤسسات المستثمر المباشر يكون  األخرى. وغالبًا ما الزميلة المؤسسة

 إحدى االقتصاد مع نفس في المباشر المستثمر يكون  ما أحياناً  مختلفة، ولكن اقتصادات
الزميلة(.  المؤسسة هذه في مستثمرًا مباشراً  يكون  ال الحالة هذه الزميلة )وفي المؤسسات

المؤسسات  مجموعة تستخدم ال التي تاالقتصاديا في على األرجح الوضع هذا وينشأ
 االستثمار المباشر. ألغراض اإلحصائية الوحدة بوصفها المحلية

 مصطلح ُيستخدمبعضها البعض. و  مع مباشر استثمار عالقات في المنتسبة الجهات كل وتشارك
 المستثمر هو الوحيد مؤسسات )واالستثناء تكون  المنتسبة غالبًا ما الجهات ألن « منتسبة مؤسسة»

 الحكومة(. أواألسرة  أوالمباشر الفرد 
 «المباشر االستثمار عالقات إطار » عند تطبيق العملية الصعوبات بعض البيانات معدي تواجه قد

 المشاركة وطريقة نسب مضاعفة طريقة مثل - الشبيهة الطرق  بعض يمكن تطبيق ثم ومن بالكامل
 المرجعي التعريف» راجع من التفاصيل، مزيد على ولالطالع .المباشرة غير والسيطرة المباشر النفوذ

والمرشد  االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون  منظمة عن الصادر «، المباشر األجنبي لالستثمار
 .النقد الدولي صندوق  عن الصادر « المباشر الستثمارل المنسق المسح» إلى

 
 مباشر استثمار عالقة قيام شروط - ه

لكل  واحد أساس صوت على اتخاذ القرارات الملكية. ولدى حصص امتالك عن التصويتية القوة تنشأ
ام استخد يجوز الحاالت، بعض العادية. وفي األسهم امتالك نسبة التصويتية بنفس القوة سهم، تكون 

 األدوات بمفهوم هناك أسهم المثال، ليس متناسبة لألسهم. فعلى سبيل ملكية القوة التصويتية بدون 
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قد  ذلك، إلى المؤسسة. وإضافة ذلك الكيانات في بما المساهمة، للكيانات غير بالنسبة للتداول القابلة
 أسهم » هناك تكون  عندما حيازة المالك في المئوية لألسهم النسبة عن تقل أوالتصويتية  القوة تزيد

 أوالتصويتية  غير األسهم بعض فيها تكون  التي الحاالت األسهم )أي في من فئتان أو « ذهبية
 على التصويتية باستخدام القوة أكثر أولطرف  تسمح ترجيحية أكبر بحيث زانأو بعض األسهم ذات 

 عليها الحصول حالة في تيةالتصوي بالقوة ال ُيعترف ملكيته(. غير أنه حصة مع يتالءم ال نحو
الملكية االقتصادية  في تغيير لعدم حدوث أي الشراء )نظراً  إعادة اتفاقات من خالل مؤقتة بصفة

 تصويتية إال قوة يملك ال هذه الشهادات الشراء )ألن حائز خيار شهادات حيازة خالل من أولألسهم( 
 ،« االستثمار المباشر إطار عالقات » في بالتفصيل ورد لما ووفقا ذلك، على ةو وعالتنفيذها(.  بعد
 امتالك أسهم طريق ما عن مؤسسة في غير مبشرة بصورة التصويتية القوة على ما كيان يحصل قد
 في المؤسسة بدورها أسهماً  تمتلك التي الوسيطة الكيانات خالل سالسل من أووسيط  كيان في

 المعنية.
 التالية: ناتالكيا أحد المباشر المستثمر يكون  أن ويمكن 

 .أسرة أو فرد (1
 .خاصة أو عامة مساهمة، غير أومساهمة  مؤسسة،  (2
 .استثماري  صندوق  (3
 مؤسسات لديها توجد للحكومات التي خاصة معاملة دولية. وهناك أو حكومية منظمة (4

 -8 إلى 24 -8 الفقرات في مناقشته ترد لما وفقاً  المالية العامة، ألغراض مباشر استثمار
26  . 

 مؤسستين بين العالقة أن الربح. غير أجل من تعمل مؤسسة في للربح هادفة رمؤسسة غي (5
 . وغيرهاالمباشر  االستثمار تستبعد من للربح هادفتين غير

 :المراجع
 التعريف ،) OECD ( االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون  منظمة

 الصادر ،)الرابعة الطبعة( المباشر األجنبي لالستثمار المرجعي
 .االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون  منظمة عن

 الدولي النقد صندوق  عن الصادر ،المباشر ستثمارالل المنسق المسح
Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), OECD Benchmark Definition of 

Foreign Direct Investment, fourth edition. 

IMF, Coordinated Direct Investment Survey Guide. 
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 إطار المنشآت: 

 :اإلعداد والتنفيذ 

 أ. خلدون الحكيم / معن عبدهللاأ.  

 : المنشات حصر استمارة تعاريف

 هذا ويملك متماثل أو متكامل أو واحد اقتصادي نشاط فيه يزاول ثابت مكان في:  المنشأة -1
.  اعتباريا أو طبيعيا شخصا كان سواء أي حكومية جهة أو شركة أو كان فرديا,  واحد مالك المكان
 طالما واحدة منشأة سور داخل مباني مجموعة أو واحد مبنى داخل الموجودة األماكن جميع وتعتبر
.  متماثل أو متكامل أو واحد اقتصادي نشاط فيها يزاول,  واحد اعتباري  أو طبيعي شخص يملكها

 رغم مستقلة منشأة نشاط كل فيعتبر االخر عن يختلف المبنى يف نشاط من أكثر مزاولة حالة في أما
 . واحد المالك أن

 الناحية من بينهما الفصل وأمكن واحد مكان في يزاوالن مختلفان نشاطان تواجد اذا أخرى  ناحية ومن
 التمكن عدم حالة وفي,  مستقلة منشأة نشط كل فيعتبر مستقلة حسابات يمسك منهما كل أي المالية

 للمنشأة ثانوية أنشطة األنشطة بقية وتعتبر بذاتها قائمة منشأة الرئيسي النشاط فيعتبر لفصلا من
  . الرئيسي النشاط استمارة ضمن بياناتها تدرج

 

 النشاط مزاولة حيث من الزيارة وقت المنشأة عليه تكون  الذي الوضع أي:  المنشأة حالة -2
 - : االقتصادي

 بها للعمل مخصصا الزيارة وقت اقتصاديا نشاطا تزاول التي أةالمنش وهي:  عاملة منشأة - أ
 . أكثر أو مشتغل
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 النشاط مزاولة مقومات فيها ويتوفر اقتصاديا نشاطا تزاول منشأة وهي:  مغلقة منشأة - ب
 ألي الحصر فترة طوال مؤقتة بصفة مغلقة أنها إال مشتغلون  فيها للعمل ومخصص االقتصادي

 . الجبرية أو تياريةاالخ األسباب من سبب

 ترك في صاحبها رغبة أو االفالس بسبب أعمالها مباشرة عن توقفت منشأة وهي:  متوقفة منشأة -ج
 بمكانها محتفظة زالت ما ولكن السوق  من خروجها سبيل في أو وخرجت الخ....  الوفاة أو العمل
 . للتصفية مفتوحة تكون  أن ويمكن

 مقومات من بأي مجهز غير ولكنه اقتصادي نشاط لمزاولة الأص معد مكان وهي:  خالية منشأة -د
 . الحصر فترة خالل النشاط مزاولة

 ويمكن بعد لألشغال يعد ولم بناؤه يستكمل لم مبنى في مكان وهي:  االنشاء تحت منشأة -ه
 . السؤال خالل من عليها االستدالل

 

  : أنها حيث من المنشأة صفة به ويقصد:  للمنشأة االقتصادي التنظيم  -3

 . فروع لها ليس أي مفردة منشأة - أ

 

 . فروع اه  أي رئيسي مركز - ب

 

 

 المركز لنشاط مماثال اقتصاديا نشاطا تزاول منشأة وهو:  مستقلة حسابات يمسك ال فرع - ت
 الرئيسي للمركز تابع الحالة هذه في وهو مستقلة حسابات يمسك ال ولكنه له مكمال أو الرئيسي
 . الرئيسي المركز بيانات ضمن  ناتهبيا وتدرج

 

 لنشاط مكمال أو مماثال اقتصاديا نشاطا تزاول منشأة وهو:  مستقلة حسابات يمسك فرع - ث
 . الرئيسي المركز عن مستقلة بياناته وتعبأ مستقلة حسابات يمسك ولكنه الرئيسي المركز
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 المركز لذلك الالزمة المواد يناتخز  رئيسي مركز تتبع منشأة وهو( : مستودع) مستقل مخزن  - ج
 . ال أم مشتغلون  فيه يعمل أنه عن النظر بغض

 

 وعادة السوق  في به والمعروفة المنشأة على يطلق الذي االسم وهو:  للمنشأة التجاري  االسم -4
 اسم من مكونا يكون  وقد,  االقتصادي نشاطها على داال يكون  وقد المنشأة مدخل على مكتوبا يكون 

 المنشأة به المسجلة االسم هو عامة وبصفة.  المنشأة صاحبا يختاره اسم أي أو أصحابها أسماء أو
 . والصناعة التجارة وزارة سجالت في

 المنشأة دخل يتم الذي الخدمة او االنتاج نوع وهو:  للمنشأة الرئيسي االقتصادي النشاط -5
 بين الفصل أمكن المنشاة في نشاط من أكثر مزاولة حالة وفي لمزاولته ترخيصا المنشأة منحت والذي
 بين الفصل تعذر حالة في أما.  مستقلة منشأة نشاط كل فيعتبر الحسابات حيث من األنشطة هذه

 ثانوية تعتبر األنشطة وبقية الرئيسي النشاط هو الغالب النشاط فيعتبر الحسابات حيث من األنشطة
 . الرئيسي النشاط بيانات ضمن بياناتها وتدرج

 أصحابهم فيهم بمن الزيارة وقت هو كما المنشأة في المشتغلين عدد يسجل:  المشتغلين ددع -6
 يتقاضون  الذين والمعارون  المتدربون  المشتغلون  ويستثنى,  أسرهم أفراد من أو فعال يعملون  الذين

 . أعارتهم التي المنشأة في يسجلوا ان يجب حيث التكرار عملية لتالقي أخرى  منشأة من رواتبهم

 :األنشطة الرئيسية إلطار المنشئات

 . الزراعة , الصيد والحراجة -1

 . التعدين واستخراج المعادن -2

 . الصناعات التحويلية -3

 . كهرباء , ماء , غاز -4
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 . اإلنشاءات -5

 . التجارة -6

 . الفنادق والمطاعم -7

 . النقل والتخزين والمواصالت -8

 . الوساطة المالية -9

 : المنشئات إطار أهداف تحديث

في الناتج  األنشطةالتعرف على حجم العمالة وتوزيعها حسب الجنسية والنوع وإسهام هذه  -1
 . المحلي

  . التعرف على أهم مواطن التحسين -2

توفير قواعد البيانات الشاملة والحديثة التي تسهم في رفع عملية صنع القرار ببيانات  -3
 . رسم السياسات النظامية وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةفي  األساسيلها دورها  إحصائية

 . االقتصادية األنشطةفرص التحسين في المشاريع االستثمارية ومختلف  أهمالتعرف على  -4

 . الالزم للمنشئات االقتصادية العاملة اإلطارتوفير  -5

دراسات ومخططات  ادإعداكتشاف فرص االستثمار الجديدة وتوفير بيانات تساعد على  -6
 . التنمية االقتصادية

توفير البيانات الالزمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ قرارات مناسبة لتقييم قراراتهم  -7
 . االستثمارية

 . المساهمة في توفير البيانات الالزمة لتقدير مدى التنوع االقتصادي -8

 . لبيانات التفصيلية عن االقتصادمن خالل ا وطني إحصائيالمساهمة في بناء نظام  -9
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للشركات  األراضيرقم قطع  إلىمن خالل مسح وحصر أطر المنشات يمكن العرف  -10
 . GIS  / GPS والمنشات االقتصادية لعمل الخرائط الجغرافية

GIS   هو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع
 .ت المكانيةالبيانات والمعلوما

GPS هو عملية تصميم وتنفيذ وإنشاء وتسليم الخرائط على الشبكة العالمية. 

 : منهجية التعداد للمنشات

 . التحضيرية اتفاقية شراكة بين جهتين -1

 . الخطة التنفيذية للمشروع إعداد -2

 . الالزم لتعداد المنشات اإلطار إعداد -3

 . ديةتصميم استمارة حصر المنشات االقتصا -4

 . برامج التسجيل والترميز إعداد -5

 . االقتصادية األنشطةطبقا لدليل  األنشطةترميز  -6

 . تصميم قواعد البيانات -7

 . المخرجات لاو جدتصميم  -8

 .طباعة االستمارات والتدريب على العمل الميداني -9

 . لإلحصاءمع المركز الوطني  ن او بالتعوتطوير برامج استخراج البيانات  إعداد -10
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 المحافظة :                                  استمارة حصر اإلطار السكاني                           رقم البلوك : 

 الباحث :       اللواء :                                         والمنشات .                                      

 المشرف :                                      القضاء :

 التاريخ :                المنطقة :                                                                               

 التجمع :

 الحي :

 وصف البلوك 

رقم 
المبنى 
 الدائم 

الرقم 
المتسلسل 
للمبنى في 

 البلوك 

اسم المبنى 
 أو المالك

صفة 
 ألشغالا

*** 

رقم  عدد أفراد األسرة 
المنشأة 

في 
 المبنى

حالة المنشأة 
 عاملة  -1

غير  -2
 عاملة 

اسم صاحب 
المنشأة 
 والهاتف

عدد العاملين حسب  نشاط المنشأة 
 الجنس 

 أنثى  ذكر     
 

 أنثى ذكر    
 

             

             

             

             

             

 للعمل والسكن  -2للعمل         -1** *

 مغلق مؤقت          -4للسكن             -3   

 تحت اإلنشاء -7خالي / مهجور        -6مغلق دائم         -5  
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 المراجع الدولية

يمكن تنزيله من  .2010  دليل األمم المتحدة حول إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات .1
 موقع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة

 .2009  إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات  دليل مجمعي .2
 صندوق النقد عن الصادر السادسة الدولي/ الطبعة االستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل .3

 .2009عام  في الدولي
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 .1996عام  الدولي النقد صندوق  عن الصادر المدفوعات ميزان مرجع .4
 .1995الدولي  النقد المدفوعات/ صندوق  ميزان بيانات تجميع مرشد .5
 دار لى، توزيعو األ الطبعة والتطبيقات، النظرية الدولي امين/ اقتصاد زكي عدنان هجير د. أ .6

 .2008 سورية  -دمشق الفكر
باعة للط النبراس مؤسسة (حديث مدخل) الدولي ي/ التمويلو االعيس جابر الكريم عبد د . أ .7

 .2008والتوزيع  والنشر
 -عمان المصرفية الدراسات معهد الثالثة، الطبعة المحاسبة، دهمش/ مبادئ نعيم د . أ .8

 .2009 االردن 
دار  المتقدمة، المالية حمادة/ المحاسبة رشا ود. دحدوح، حسين د. أ القاضي، حسين د. أ .9

 .2011االردن  -عمان والتوزيع للنشر الثقافة
 لالستثمار المرجعي التعريف ،( OECD)  اديصاالقت الميدان في والتنمية التعاون  منظمة .10

 الميدان في منظمة التعاون والتنمية  عن الصادر ،)الرابعة الطبعة( المباشر األجنبي
 .االقتصادي

 الدولي النقد صندوق  عن الصادر المباشر، لالستثمار المنسق المسح .11
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), OECD Benchmark Definition of 

Foreign Direct Investment, fourth edition. IMF, Coordinated Direct Investment Survey Guide. 

 

 

 


