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مفهوم االستثمار األجنبي

يمكن تعريف االستثمار األجنبي على أنه:

» انتق���ال رؤوس األموال من الخارج إلى الدولة المضيفة 
بغي���ة تحقيق ربح للمس���تثمر بم���ا يكفل زي���ادة اإلنتاج 

والتنمية في الدول المضيفة«.

» أو أن���ه تقدي���م أم���وال مادي���ة أو معنوي���ة من ش���خص 
طبيعي أو معنوي ال يحمل جنسية الدولة المستقبلة 
للمس���اهمة المباشرة وغير مباش���رة في مشروع قائم 
أو يت���م إنش���اؤه للقي���ام بنش���اط اقتصادي خ���الل مدة 

معقولة من الزمن«.  

وبالتال���ي ف���إن االس���تثمار األجنب���ي م���ا ه���و إال تثمي���ن 
وتوظيف ل���رؤوس األموال والخبرات الفني���ة والمهارات 
اإلدارية والتكنولوجية في بلد أجنبي خالل فترة معينة 

بقصد الحصول على أرباح.

أنواع االستثمار األجنبي

أواًل: االستثمار األجنبي المباشر

تمل���ك  عل���ى  المباش���ر  األجنب���ي  االس���تثمار  ينط���وي 
المس���تثمر األجنبي لجزء من االس���تثمارات أو كلها في 
مش���روع معين في دول���ة غير دولته، فض���اًل عن قيامه 
بالمش���اركة ف���ي إدارة المش���روع ف���ي ح���ال االس���تثمار 
المش���ترك أو س���يطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم 

في حالة ملكيته المطلقة لمشروع االستثمار. باإلضافة 
إل���ى قيام���ه بتحويل م���وارد مالي���ة وتقديم مس���تويات 
متقدم���ة م���ن التكنولوجي���ا والخبرة الفني���ة في مجال 

نشاطه إلى الدولة المضيفة. 

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر: 

1 - االستثمار المشترك:

وه���و عب���ارة ع���ن اتف���اق طوي���ل األج���ل بي���ن طرفي���ن 
اس���تثماريين أحدهم���ا وطن���ي واآلخر أجنبي لممارس���ة 
نش���اط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف، وقد يكون 
الطرف الوطني ش���خصية معنوية تابعة للقطاع العام 
أو الخاص والمشاركة في االستثمار المشترك ال يشترط 
أن تك���ون حصة ف���ي رأس المال بل يمكن أن تكون من 
خالل تقدي���م الخبرة والمعرفة أو العم���ل التكنولوجي 

كما يمكن أن تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات 
أو المعرفة التسويقية أو تقديم السوق. 

2 - االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي:

بالكام���ل  المملوك���ة  االس���تثمار  مش���روعات  تمث���ل 
لمس���تثمر أجنب���ي أكث���ر أن���واع االس���تثمارات األجنبي���ة 
تفضيال لدى الشركات متعددة الجنسيات وتتمثل هذه 
المش���روعات في قيام الش���ركات متعددة الجنس���يات 
بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع 

النشاط اإلنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة.

3 - االستثمار في المناطق الحرة:

ظهرت المناطق الحرة في الس���تينات وتم استعمالها 
في الس���بعينيات والثمانيني���ات، والمنطقة الحرة هي 
منطق���ة تم���ارس فيه���ا أنش���طة صناعي���ة وخدمية أو 
أنش���طة تجارية، تقع في مس���احات مضبوطة حدودها 
وف���ق إج���راءات جمركي���ة مبس���طة، كم���ا تت���م فيه���ا 

المعامالت التجارية بعمالت قابلة للتحويل. 

4 - مشروعات أو عمليات التجميع: 

هذه المش���روعات قد تأخذ ش���كل اتفاقية بين الطرف 
األجنب���ي والط���رف الوطن���ي الع���ام أو الخ���اص، ويت���م 
بموجبه���ا قي���ام الط���رف األول بتزوي���د الط���رف الثان���ي 
بمكونات منتج معين )س���يارة مثال( لتجميعها لتصبح 
منتج���ا نهائيا، وف���ي معظم األحيان خاص���ة في الدول 
النامي���ة يقدم الطرف األجنبي الخبرة أو المعرفة الالزمة 

والخاص���ة بالتصميم الداخلي لصن���ع وتدفق العمليات 
وطرق التخزي���ن والصيانة...الخ وذلك مقابل عائد مادي 

يتفق عليه. 

ثانيًا: االستثمار األجنبي غير المباشر

ويختلف عن االس���تثمار األجنبي المباشر في كون هذا 
األخي���ر ينط���وي على اكتس���اب حق الرقاب���ة واإلدارة في 
المنش���آت المستثمر فيها، أما االس���تثمار غير المباشر 
فيه���دف إلى تحقي���ق أقصى األرباح لكن بدون إش���راف 
مباش���ر ألصحاب األموال على إدارة المنشآت المستثمر 

فيها.

ويتخ���ذ االس���تثمار األجنبي غير المباش���ر عدة أش���كال 
س���واء كان ف���ي مج���ال التصني���ع واإلنت���اج أو في مجال 
التس���ويق والتصدير، وهي أش���كال شائعة االستخدام 
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المحلي الحصول على العالمة التجارية أو االمتياز بالبيع 
محليا، أو المساعدة في التسيير، مقابل مبلغ أو عالوة، 

وااللتزام باحترام بعض قواعد الشركة المرخصة.

• الوكالء أو عقود اتفاقية الوكالة

عق���د الوكالة هو عب���ارة عن اتفاقية بي���ن طرفين، يتم 
بموجبه���ا قي���ام أحد األط���راف بتوظيف الط���رف الثاني 
)الوكي�����ل( لبي���ع س���لع ومنتج���ات الط���رف األول لطرف 
ثالث هو المس���تهلك النهائي. ويعتبر الوكيل وسيط 
بي���ن المنتج والمس���تهلك النهائي حيث يس���هل بيع 
المنتجات وس���لع المنتج األصلي في السوق المضيفة، 
دون أن يمتل���ك هو البضاع���ة، كما تحمل هذه البضاعة 

العالمة التجارية للمنتج.

• الموزعون

هو عبارة عن عميل يقوم بالشراء مباشرة من المصدر 
أو الش���ركة متع���ددة الجنس���يات بغ���رض إع���ادة البيع 
لحسابه الخاص، وقد تقوم الشركة المعنية أو الُمصِدر 
بمن���ح امتياز لموزع ما لخدمة س���وق معي���ن بمعنى أن 
الم���وزع ق���د يك���ون المس���تورد الوحيد لمنتج���ات هذه 
الش���ركة س���واء كان تاج���ر الجملة أو التجزئ���ة أو االثنين 

معًا أو عن طريق البيع المباشر للمستهلك األخير.

• المعارض الدولية 

وهي عبارة عن وسيلة أو طريقة محددة المدة مسبقا 
للتعرف على منتجات الشركات األجنبية.

أهداف االستثمار األجنبي

االس���تثمارات الخارجي���ة هي ش���كل من أش���كال انتقال 
رأس المال من دولة إلى دولة أخرى، وهذا االنتقال يقوم 
عل���ى أس���اس دوافع اقتصادية س���واء بالنس���بة للدولة 

المصدرة لالستثمار أو الدولة المستوردة له. 

أهدافه بالنسبة للدول المضيفة لالستثمار 

1 - تدفق رؤوس األموال األجنبية.

2 - االستغالل واالستفادة من الموارد المالية والبشرية 
والمحلية المتوفرة لهذه الدول.

3 - المساهمة في خلق عالقات اقتصادية بين قطاعات 
اإلنتاج والخدمات داخل الدول المعنية مما يس���اعد في 

تحقيق التكامل االقتصادي بها.

4 - خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية 
عالقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية.

5 - نق���ل للتقني���ات التكنولوجي���ة ف���ي مج���االت اإلنتاج 
والتسويق وممارسة األنشطة والوظائف اإلدارية األخرى.

أهدافه بالنسبة للدول المصدرة لالستثمار

1 - الدوافع االقتصادية: 

إن الدوافع واألهداف االقتصادية تعتبر المحرك الرئيسي 
للقيام باستثمارات خارجية وهي تختلف من دولة ألخرى 
حس���ب الظروف االقتصادي���ة المحلي���ة والدولية القائمة 

ومنها:

نظ���را لم���ا توف���ره الش���ركات متع���ددة الجنس���يات من 
تس���هيالت تقدمها إلى مرحلة االس���تثمار المباشر في 
اإلنت���اج حيث أنها توف���ر التواج���د أو التمثيل الملموس 

للشركة األجنبية في الدول المضيفة.

1 - أهم أش���كال االستثمارات غير المباشرة في مجاالت 
التصنيع واإلنتاج

• التراخيص:

تراخيص اإلنتاج أو التصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد 
تقوم بمقتضاه الش���ركة بالتصريح لمستثمر وطني أو 
أكثر باس���تخدام براءة االختراع أو الخب���رة الفنية ونتائج 
األبحاث اإلدارية والهندس���ية...الخ. في مقابل عائد مادي 
معين، وتمك���ن تراخيص التصنيع الش���ركات من نقل 
إنتاجها من نطاق محلي بالدولة المضيفة إلى األسواق 

الدولية دون الحاجة إلى اتفاق استثماري.  

• اتفاقيات مشروعات عمليات تسليم المفتاح

ه���و عبارة عن عقد يت���م بين الط���رف األجنبي والطرف 
الوطن���ي يق���وم في���ه الط���رف األول بإقام���ة المش���روع 
االس���تثماري واإلش���راف عليه حتى بداية التشغيل، وما 
أن يصل المش���روع إلى مرحلة التش���غيل يتم تسليمه 
للط���رف الثان���ي. ويقوم هذا األخير بدف���ع أتعاب الطرف 
األجنب���ي كما يتحمل تكلف���ة الحصول على التجهيزات 

واآلالت الالزمة للمشروع. 

• عقود امتياز اإلنتاج والتصنيع الدولي من الباطن

ه���و عبارة عن اتف���اق بين إنتاجيين يق���وم أحد األطراف 
بإنت���اج وتوري���د أو تصدي���ر قط���ع الغي���ار أو المكون���ات 
األساس���ية الخاص���ة بس���لعة معينة للط���رف اآلخر الذي 
بصورته���ا  الس���لعة  إنت���اج  ف���ي  باس���تخدامها  يق���وم 
النهائية وبعالمة تجارية، وقد تنطوي االتفاقية على أن 
يقوم الطرف الثاني بتزوي���د الطرف األول بالمواد الخام 
الالزمة لتصنيع مكونات الس���لعة التي يقوم بتوريدها 

له. 

2 - أش���كال االس���تثمارات غي���ر المباش���رة ف���ي مج���االت 
التسويق والتصدير

• تراخي��ص اس��تخدام العالم��ة التجاري��ة والخبرات 
التسويقية

وه���و عقد يمن���ح بموجبه المس���تثمر األجنب���ي للطرف 
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• المردود االقتصادي المرتفع

يعتب���ر م���ن أه���م األس���باب الت���ي تش���جع عل���ى القيام 
باس���تثمارات أجنبية، في دولة أخ���رى كما هو الحال في 
توازنات االس���تثمارية على المستوى المحلي فإن قرارات 
االس���تثمار في دول���ة أجنبي���ة تحددها دواف���ع تخفيض 

المخاطر وزيادة العائد.

• السيطرة على األسواق الخارجية

لالس���تثمارات األجنبية هدف آخر غير مباشر يتمثل في 
الس���يطرة عل���ى األس���واق الخارجية وخاصة ف���ي الدول 
النامي���ة والقض���اء على أية منافس���ة فيه���ا. وال تقتصر 
ه���ذه الس���يطرة على المنتج���ات النهائية فحس���ب بل 
تش���مل أيضا أس���واق المواد الخام وذلك تأمينا لمصادر 

المواد الضرورية للصناعات في الغرب. 

• محاربة التضخم النقدي في االقتصاد الوطني المحلي

تتجس���د األهمي���ة االقتصادي���ة لالس���تثمارات األجنبي���ة 
ف���ي محاربة ظاه���رة التضخم الحاصل ف���ي الدول التي 
لديها موارد مالية فائضة تزيد عن الطاقة االس���تيعابية 
لالقتص���اد الوطني، ولك���ي ال تتعرض ه���ذه الدولة إلى 
المزي���د من الضغوط التضخمية المحلي���ة نتيجة لزيادة 
ع���رض النق���ود فإنه���ا تعم���ل عل���ى اس���تثمار الفوائض 

المالية خارجيا.

2 - الدوافع غير اقتصادية:

• األهداف السياسية

كبي���رة  اقتصادي���ة  أهمي���ة  األجنب���ي  الم���ال  ل���رأس  إن 
بالنس���بة للبلدان النامية، حيث تنقص فيها المدخرات 
المحلية وتنعدم القدرة على إنشاء المشاريع التنموية 

فيه���ا وكنتيج���ة لهذه الحاج���ة لرأس المال المس���تورد 
تخض���ع الدول النامية للكثي���ر من الضغوط االقتصادية 
التي تمارسها الدول المس���تثمرة وتمليها على الدول 
النامية لتحقيق هدف أو أهداف سياسية خاصة بالدول 

المستثمرة.

• األهداف اإلستراتيجية

ال���دول  تس���عى  الت���ي  ه���ي  اإلس���تراتيجية  األه���داف 
المس���تثمرة لتحقيقه���ا م���ن وراء تش���جيعها القي���ام 

باالستثمارات األجنبية، مثال:

- الحف���اظ عل���ى مصادر الطاق���ة: ويعتبر ه���ذا من أهم 
األهداف اإلس���تراتيجية ف���ي عالم الي���وم ويتم ذلك من 

خالل القيام باالستثمارات في هذا القطاع.

- اإلم���دادات المس���تمرة بالم���واد الخ���ام والحف���اظ على 
مصادر األمن الغذائي: تقوم العديد من الدول من خالل 
اس���تثماراتها الخارجي���ة بدع���م صناعته���ا المحلي���ة عن 
طريق تحقيق وتأمين إمداد مستمر لها بالمواد الخام.

- الحف���اظ على مصدر هام من مصادر اإليرادات )العملة 
الصعبة(. تش���كل االس���تثمارات الخارجية مص���درًا هامًا 

من مصادر اإليرادات المالية بالعمالت األجنبي�ة.

االستثمار األجنبي في دولة الكويت 

م���ن منطل���ق تش���جيع االس���تثمار األجنب���ي ف���ي دول���ة 
الكويت ودوره في مشروعات التنمية االقتصادية، وسد 
الفجوة في الموارد واالمكانيات والحصول على التقنية 

المتطورة والخبرات اإلدارية والتس���ويقية التي تملكها 
الش���ركات الدولية لتوس���يع القاعدة االستثمارية والحد 
م���ن هج���رة رؤوس األم���وال الوطني���ة إلى الخ���ارج وخلق 
فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وم���ن المزاي���ا المقررة لالس���تثمار األجنبي طبق���ًا للمادة 
)13( من قانون تنظيم االس���تثمار المباش���ر لرأس المال 
األجنبي في دولة الكويت - القانون رقم )8( لسنة 2001 
- يجوز للجنة االس���تثمار أن تمنح االس���تثمارات األجنبية 

كل أو بعض المزيا التالية : 

1 - االعف���اءات من ضريب���ة الدخل أو من أي ضرائب أخرى 
لم���دة ال تزيد على عش���رة س���نوات من بدء التش���غيل 
الفعلي للمشروع، وكذلك اعفاء كل استثمار جديد في 
المش���روع من هذه الضرائب لم���دة مماثلة لمدة االعفاء 

الممنوحة لالستثمار األصلي عند انشاء المشروع. 

2 - االف���ادة م���ن المزاي���ا المترتب���ة على اتفاقي���ات تجنب 
االزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار.

3 - االعف���اء كلي���ا أو جزئي���ا من الرس���وم الجمركية على 
الواردات التالية:

أ– االالت والمعدات وقطع الغيار الالزمة لالنشاء والتوسع 
والتطوير.  

ب- الم���واد األولي���ة والبضائ���ع نص���ف المصنع���ة ومواد 
التغليف والتعبئة الالزمة لألغراض االنتاجية. 

4 - تخصيص األراضي والعقارات الالزمة ألغراض االستثمار 



مالية ومصرفية

وفقا للقواني���ن واللوائح المعمول بها 
في البالد.

5 - اس���تقدام العمال���ة األجنبية الالزمة 
لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول 

بها في البالد. 

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد 
بالنس���بة  الوطني���ة  العمال���ة  نس���بة 
للمش���روعات التي تخضع ألحكام هذا 

القانون. 

المصادر:
االستثمار والعولمة – لألستاذ حسين عمر، دار الكتاب القاهرة 2000.• 
السياسات واألشكال المختلفة لالستثمارات األجنبية – لألستاذ عبدالسالم أبو قحف.• 
االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وآثارها على التنمية االقتصادية – شبكة منتديات التعليم نت.• 
قانون تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي – الكويت موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت.• 


