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 15االستثمار األجنبي المباشر إلى آسيا النامية انخفضت بنسبة تقرير لألمم المتحدة يقول إن تدفقات 
 ، ومع ذلك فقد أصبحت الصين ثاني أكبر البلدان المستثمرة في العالم2016في المائة في عام 

 

  الصفففيفعمل افففك اد،نأافففيفع   ن تفففارقيف  اثمفففالعيفمل 2017تقريفففر اثمفففالعيفمل العفففيف   لعفففيف  جفففيف     - 2017حزيران/يونيففف   7جنيففف   
  ،هففو  ،ا ااضففيف  2016ت يففيفمل ع،ثمل   اففيف   443  ا يفئففس لاصفف  ا   15ادجنففا ا شيف ففر الففواملعس ا  لمففييف النيفتيففس تق صفف   ن ففشس 

مبنفف ع اففك هففما  ،حففاهيفالضرايففس . ،قففا نففيفن لففمل   ىففرث ا ففق ىففية تنففيفت  ررايففس. ،نيفنفف  تن قففس جنففو  لمففييف 2012ُي فف   تنففم اففيف  
ملا  فس ع،ا جنفو  اقاصفيفعا  (.  يا  ن  تك ا رجح  ن يؤعي حت ك اآلرفيف  اثقاصفيفعيس   اثقاصفيفعا  الرئي فيس  تلف  1ادىر )الشأ  
تففارقيف  اثمففالعيفمل ادجنففا ا شيف ففر ا   حيّ ففك لرففيف  اجاففما ،الصففو ،ادنففا  ا  تعزيففز ىقففس ا  ففالعريك  ،هففو تففيف  (لمففييفن) ففر  لمففييف 

  .2017 قس   ايف  ا ن
 

،قا  صشح  الصو متل   د،ا ترس  ىيفين  نرب الش اان ا  العرس   العيفمل  حيث مف    تفارقيف  اثمفالعيفمل ادجنفا ا شيف فر ا يفملجفس 
ترتضفففد جايفففا. ،ا فففق النقفففيل تفففك  لففف   مففف     عت يفففيفمل ع،ثمل  ،هفففو ت فففاو  183  ا يفئفففس لاصففف  ا   44تنهفففيف ديفففيفعس قويفففس  ن فففشس 

ا ففق ، ثمففالعيفمل ادجنففا ا شيف ففر ا يفملجففس تففك تنففيفت  ررايففس  دففرع ،تففك اثقاصففيفعا  الرئي ففيس   لمففييف النيفتيففس ااضيف ففيف  نشفف ا . تففارقيف  ا
(  2ت ييفمل ع،ثمل )الشأ   363  ا يفئس لاص  ا   7الععو   داع  تارقيف  اثمالعيفمل ادجنا ا شيف ر ا يفملجس تك لمييف النيفتيس  ن شس 

 تشرتييف  الشرنيف  الصينيس ا اع قس  عع ييف  الاتج ،الاع   العيف رس ل حا،ع.  ،ه  دييفعس نش   اك
 

،قففا نففيفن اثاضففيف   ن ففشس تافف ل  تففك ملقعففو   تففارقيف  اثمففالعيفمل ادجنففا ا شيف ففر الففواملعس ا   ففر  لمففييف نيف ففيف   صففوملس ملئي ففيس اففك 
ت يففففيفملا  ع،ثمل   اففففيف   108ا   2015  اففففيف   ت يففففيفمل ع،ثمل 174حففففا،ة ااضففففيف    الاففففارقيف  ا  هونفففف  نونفففف  )الصففففو( تففففك 

ت يففيفمل ع،ثمل.  يففا  ن الاففارقيف  الففواملعس ا   134  ا يفئففس لاصفف  ا   1. ،ااضضفف  الاففارقيف  الففواملعس ا  الصففو نأفف   ن ففشس 2016
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ق فففيفا الصففنيفاس الاحوي يفففس ق ففيفا ا فففاتيف  افف  ا يفليفففس   هففما الش فففا ني فف  تازايفففا    حففو  ن تفففارقيف  اثمففالعيفمل ادجنفففا ا شيف ففر ا  
ت يففيفمل ع،ثمل  11 نلر تففك الضففع  لاصفف  ا   فف دففم  تاحففوا   ااففيفث األففيفث  ادنلففر ت ففوملا . ،داع  الاففارقيف  ا   هومليففس نومليففيف 

   حيث ان صضقيف  اع ييف  الاتج ،الاع   ارب احلا،ع ني   قويس. 2015ت ييفملا  ع،ثمل   ايف   4تنخضل      عتقيفملنس مب او 
 

ت يففيفمل ع،ثمل. ،ني فف   101 ففر  لمففييف  ااضضفف  تففارقيف  اثمففالعيفمل ادجنففا ا شيف ففر الففواملعس مبقففاامل ا عفف  لاصفف  ا   -  ،  جنففو 
ياصففامل قيفئعففس الش ففاان ا ا قيففس دففمث اثمففالعيفملا    تن قففس لمففييفن ترتاجففد  ا  ااضضفف  ي مالاففارقيف  الففواملعس ا  مففن،يفروملس  ،هفف  الش ففا الفف

اثمفالعيفمل ادجنفا ا شيف فر  . ،  انا،ني فييف ،تيفليزيفيف ،تيفي نفا  مف    تفارقيف 2016ت يفيفمل ع،ثمل   افيف   62  ا يفئس لاص  ا   13 ن شس 
قشفف  الشففرنيف  ادجنشيففس ا اعففاعس اون ففييف . ،  انا،ني فففييف   ع  ااضيف ففيف  نشفف ا  ناي ففس حلففا،ة اع يففيف  تصففضيس نشفف س ليمفففالعيفملا  تففك 

تافان   افارقيف  ااضيف فيف  نشف ا  ا  ت فاوع  ادملصفاس ال ف شيس   الر فد اددف  ا  ااضفيف  ا فيف  ال ا الاارقيف  الأش س تك اثمفالعيفملا 
  عا  الض شو ،ريي  نيف  جياا . نيفن ت ييفملا  ع،ثمل. ،ا ق النقيل تك  ل     3جاا  قاملث 

 

(. ،ني ف  2ت يفيفمل ع،ثمل )الشفأ   54اصف  ا    ا يفئفس ل 6تارقيف  اثمالعيفمل ادجنا ا شيف فر الفواملعس  ن فشس   ،  جنو  لمييف  داع
اع يفيف  الفاتج ،الاع ف  افرب احلفا،ع تا فة    يفس   ت يفيفمل ع،ثمل. ،قفا  صفشح 44انا ت اوع قفاملث  ملاناسالاارقيف  الواملعس ا  ادنا 

افاعا  تفك  2016 فها افيف  تازاياس لاعأو الشرنيف  ادجنشيس ا اعاعس اون ييف  تك الادوا ا  ال و  ادنايس ا انيفتيفس   فراس. رقفا 
( ،ه  صضقس   ،  قيعاهيف Essar Oilشرنس اميفمل  ،ي  )ل( )اثحتيفع الر،م ( Roseneftالصضقيف  الأش س  مبيف ريهيف مت    رنس مل،منض  )

يفملا    ا يفئفففس  ادتفففر الفففمي يرجفففد ا  اثمفففالع 56ت يففيفمل ع،ثمل. ،داع  تفففارقيف  اثمفففالعيفمل ادجنفففا ا شيف فففر ا   يفن فففايفن  ن فففشس  13
 زا  ،احا تري  ،احا".حالأش س   الشنيس الاحايس تك قش  الصو عاعيف   شيفعملس "

 

  ا يفئس لاص   2،اماعر  ىر ااضيف   معيفمل ال  د ادميفميس   ار  لمييف  حيث ااضض  تارقيف  اثمالعيفمل ادجنا ا شيف ر  ن شس 
ع أس العر يس ال عوعيس حيث ااضض  تارقيف  اثمالعيفمل ادجنا ا شيف ر ت ييفمل ع،ثمل. ،نيفن ادىر  اياا   صضس ديفصس ا ق ا  28ا  

حُياعففف   ن تفففؤعي  ت يفففيفمل ع،ثمل  ا  12  ا يفئفففس لاصففف  ا   31  ا يفئفففس. ،مففف    الافففارقيف  ا  ترنيفففيف ااضيف فففيف  نشففف ا   ن فففشس  8 ن فففشس 
 الش ا.احمليف،لس اثنقي يس الضيف  س ا  الاشأي    اثماقرامل ال ييفم    هما 
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 2016و 2015سيا النامية: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة بحسب المنطقة الفرعية،  - لشأ  

 )مب ييفملا  الا،ثملا (

 

   .2017تقرير اثمالعيفمل العيف   لعيف  اد،نأايفع  ا صامل:

 

 2016، 2015تارقيف  اثمالعيفمل ادجنا ا شيف ر ا يفملجس  حب ب ا ن قس الضرايس  لمييف النيفتيس:  - 2الشأ  

 )مب ييفملا  الا،ثملا (

 

 .  2017تقرير اثمالعيفمل العيف   لعيف  د،نأايفع  ا صامل:
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