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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة  :١٧الهدف 
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية  :٣-١٧الغاية 
الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب كنسبة من االستثمار المباشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية  :  ١-٣-١٧ المؤشر

 إجمالي الميزانية المحلية
 المعلومات المؤسسية 

 الراعية:المنظمة 
 األونكتاد -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  

 

 المفاهيم والتعاريف
 التعريف:

 االستثمار األجنبي المباشر )ُمعبر عنها بماليين دوالرات الواليات المتحدة(جزء االستثمار األجنبي المباشر: تدفقات  
 

 األساس المنطقي:
خالل العقد الماضي، اعتُبر االستثمار األجنبي المباشر أهم مصدر للتمويل الخارجي بالنسبة إلى االقتصادات النامية،  

 وأكثر المصادر مرونة في مواجهة الصدمات االقتصادية والمالية. 
 

 المفاهيم:
دائمة وسيطرة من قبل كيان مقيم في اقتصاد  تعكس مصلحة  و  ،ُيعرَّف االستثمار األجنبي المباشر بأنه عالقة طويلة األمد

اقتصاد المستثمر األجنبي المباشر  أجنبي مباشر أو مؤسسة أم( في مؤسسة مقيمة في اقتصاد غير  واحد )مستثمر
)مؤسسة االستثمار األجنبي المباشر أو المؤسسة التابعة أو المؤسسة التابعة األجنبية(. يرجى االطالع على المذكرة 

 :تقرير االستثمار العالمي الصادر عن األونكتادالمنهجية ل
https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2019chMethodNote_en.pdf   

 
 التعليقات والقيود:

 فصاعداً.    1980تتوفر البيانات الخاصة بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر ابتداًء من عام 
 

 منهجية ال

 :حتساباالطريقة 
 يجمع األونكتاد بصورة منتظمة البيانات الرسمية الوطنية المنشورة وغير المنشورة عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر،
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 وذلك مباشرة من البنوك المركزية أو المكاتب اإلحصائية أو السلطات الوطنية.  
 

 :التفصيل
 بيانات المتعّلقة بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر على حسب البلدان.  ال  تفصيليمكن  

 
 :صةقالنامعالجة القيم  

 على مستوى البلد •
 االستثمار األجنبي المباشر بتحليل البيانات المتاحة عن كل سنة أو استخدام البيانات العاكسة.تُقّدر بيانات  

 على المستويين العالمي واإلقليمي •
 بيانات االستثمار األجنبي المباشر: ال يوجد

 
 المجاميع اإلقليمية:

 والمنطقة.يمكن تقسيم بيانات االستثمار األجنبي المباشر حسب البلد 
 

 مصادر التباين:
ة، مثل المصارف المركزية والمكاتب اإلحصائية، إلى تنقيح بيانات االستثمار األجنبي  تعمد السلطات الوطنية المختصّ 

 المباشر، وتحديثها، وتصحيحها بصورة منتظمة، تمهيداً لتقديمها مباشرًة إلى األونكتاد.
 

 :للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطنيالمناهج والتوجيهات المتاحة 
 صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، الطبعة السادسة،  •

-loe-publications-https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported
dfs/external/arabic/pubs/ft/bop/2007/bopman6a.ashxp  

 مار األجنبي المباشر، الطبعة الرابعة  تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لالستث •
(https://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf)  

 دليل األونكتاد للتدريب على إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر وعمليات الشركات عبر الوطنية   •
(https://unctad.org/en/Docs/diaeia20091_en.pdf)  

 
 :الجودة  ضمان
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 مصادر البيانات
 الوصف:

يقوم األونكتاد بجمع بيانات االستثمار األجنبي المباشر من السلطات الوطنية المختصة، مثل المصارف المركزية والمكاتب 
:اإلحصائية )يرجى االطالع هنا على مصادر ومنهجية البيانات المتعلقة بكل اقتصاد  

https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2019chMethodNote_en.pdf  .)  
 

 عملية جمع البيانات:
بيانات االستثمار األجنبي المباشر: لتجميع البيانات الالزمة بشأن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، تم الرجوع أوالً إلى 

 صادر الوطنية.البيانات المنشورة والمواقع الشبكية الخاصة بالم
ق من صحة البيانات، و/أو الحصول على للتحقّ  بعدها، ُقدِّمت طلبات إلى المصادر الوطنية الرسمية لجميع االقتصادات 

 التحديثات الالزمة وبيانات تكميلية.
 

 فر البياناتاتو 
 الوصف:
 اقتصاد ببيانات عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.  200ُيبلغ نحو 

 
 :التسلسل الزمني

 2019إلى عام   1980 من عام
 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
 2020نيسان/أبريل  

 
 البيانات: نشر 

 2020  و يوني  حزيران/
 

 الجهات المزّودة للبيانات
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المختصة، مثل المصارف المركزية والمكاتب يقوم األونكتاد بجمع بيانات االستثمار األجنبي المباشر من السلطات الوطنية  
  :اإلحصائية )يرجى االطالع هنا على مصادر ومنهجية البيانات المتعلقة بكل اقتصاد

https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2019chMethodNote_en.pdf)  

 
 للبياناتمعة  جالم الجهات  

 األونكتاد -والتنمية  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
 

 المراجع
   :رابط

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx 
 

 :المراجع
 https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2019chMethodNote_en.pdf  

 

 مؤشرات ذات صلة 
 
 

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx

