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 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا 
 ارتفعت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل

 
سة األونكتاد االستقصائية السنوية التجاهات االستثمار أن تدفقات االستثمار جاء في درا 

األجنبي المباشر الداخلة إلى االقتصادات األربعة عشر في غرب آسيا قد سجَّلت زيادة قوية بنسبة 
 مليار دوالر من 60 لتصل إلى مستوى لم يسبق لـه مثيل قدره 2006 في المائة في عام 44

 ).1الشكل (ات المتحدة دوالرات الوالي
 
)(  هذه الزيادة إلى ما شهدته هذه المنطقة من نمو اقتصادي قوي وتحسُّن في مناخ األعمال 1

                                                      

 R
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 متزايدًا من في مناخ األعمال التجارية وإلى ارتفاع أسعار النفط التي ما فتئت تجتذب قدرًا
 .االستثمار األجنبي المباشر نحو صناعات النفط والغاز وما يتصل بها من صناعات

 
وقد ظلت ترآيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تمثل البلدان  

، حيث شكَّلت تدفقات )2الشكل (الرئيسية المتلقية لالستثمار األجنبي المباشر في غرب آسيا 
ستثمار الداخلة إليها، مجتمعة، قرابة أربعة أخماس مجموع تدفقات االستثمار الداخلة إلى هذه اال

وقد أدت بضع عمليات اندماج وشراء آبيرة عبر الحدود وعملية خصخصة الخدمات . المنطقة
المالية إلى جعل ترآيا أآبر بلد متلٍق لالستثمارات، حيث زادت التدفقات الداخلة إلى هذا البلد 

وآانت المملكة العربية السعودية . 2006 مليار دوالر في عام 20بمقدار الضعف لتصل إلى 
 مليار 18ثاني أآبر البلدان المتلقية لالستثمار األجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات إليها 

 ، تليها اإلمارات العربية)2005 في المائة مقارنة بعام 51أي بزيادة بلغت نسبتها (دوالر 
 مليارات 8 في المائة لتصل إلى 23المتحدة التي انخفضت فيها تدفقات االستثمار الداخلة بنسبة 

 . دوالر
 

وظلت الخدمات تشكل القطاع المهيمن من حيث اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر في  
ات غرب آسيا، حيث ُوجِّهت نسبة آبيرة من هذا االستثمار نحو الخدمات المالية نتيجة لسياس

آما ُعقدت عدة صفقات رئيسية . الخصخصة والتحرير المنَتَهجة من ِقبل عدد من بلدان المنطقة
أما الجهود التي بذلتها بلدان الخليج الفارسي لتنويع . في قطاع االتصاالت في األردن وترآيا

من أنشطتها اإلنتاجية خارج نطاق األنشطة ذات الصلة بالنفط فقد نجحت في اجتذاب قدر أآبر 
 .تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو قطاع الصناعة التحويلية

 
 مليار 14وقد بلغ مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا  

واستهدفت هذه التدفقات . 2005 في المائة عن مستواه في عام 5دوالر، مسجًال بذلك زيادة بنسبة 
والغاز وما يتصل بها من صناعات، وقطاعات االتصاالت بصورة رئيسية صناعات النفط 

وسجلت قيمة عمليات االندماج والشراء عبر الحدود من ِقبل . والسياحة والخدمات المالية
 مليار دوالر وذلك نتيجة الرتفاع 32 في المائة لتبلغ 78مستثمرين من غرب آسيا زيادة بنسبة 

وقد استهدف نحو ثلثا . لجاري للبلدان المنتجة للنفطأسعار النفط والفوائض الحالية في الحساب ا
 في المائة من حيث 35(عمليات االندماج والشراء هذه بلدانًا متقدمة، وبخاصة المملكة المتحدة 

آما أن باآستان التي ).  في المائة9(والواليات المتحدة األمريكية )  في المائة11(وآندا ) القيمة
ة عمليات االندماج والشراء هذه قد شكَّلت أيضًا أحد  المائة من قيم في8بلغت النسبة الخاصة بها 
 استثمارات 2006وفي معظم المناطق النامية المضيفة، ُسجِّلت في عام . البلدان المستهَدفة الهامة

وفي قطاعي ) وال سيما في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء(ملحوظة في قطاع االتصاالت 
 ).طقةداخل المن(العقارات واألنشطة الترفيهية 

 
وشكَّلت التدفقات من الكويت ما يزيد عن نصف مجموع  تدفقات االستثمار األجنبي  

 في المائة من 67وقد اشتمل قرابة . المباشر الخارجة من المنطقة، وال سيما في قطاع االتصاالت
مجموع قيمة عمليات االندماج والشراء عبر الحدود على شرآات من اإلمارات العربية المتحدة، 

ومن المصادر الهامة األخرى لالستثمار . هي ثاني أآبر البلدان المستثمرة من غرب آسياو
 ).3الشكل (األجنبي المباشر البحرين وترآيا والمملكة العربية السعودية 
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ويذهب التقرير إلى أن االتجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة إلى  
تمر، وذلك بالنظر إلى معدل النمو العالي للناتج المحلي اإلجمالي لهذه غرب آسيا ُيرجَّح أن يس

آما ُيرجَّح أن تسجل تدفقات االستثمار . المنطقة وما تشهده من إصالحات اقتصادية مستمرة
األجنبي المباشر الخارجة من المنطقة مزيدًا من التوسع نتيجة الرتفاع أسعار النفط وبالتالي 

.لتي يمكن لبلدان وشرآات غرب آسيا أن تستثمرها في أماآن أخرىتزايد عوائد النفط ا
 

 وقاعدة البيانات الخاصة به متاحان على شبكة اإلنترنت على الموقع 
wir/org.unctad.www://httpو Rfdistatistics/org.unctad.www://http.

*** ** *** 
 2006-1995ر األجنبي المباشر الداخلة ونسبتها في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، تدفقات االستثما: غرب آسيا -1الشكل 
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 )أ(2006-2005 اقتصادات، 5تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة، أآبر : غرب آسيا -2الشكل 
 )بمليارات الدوالرات(
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 .2006 على أساس حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة في عام مرتبة )أ( 
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 )بمليارات الدوالرات(

1.2

1.1

1.1

3.8

0.8

0.9

1.0

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Saudi Arabia

Turkey

Bahrain

United Arab Emirates

Kuwait

2006
2005

7.9

 
 

 .2006م مرتبة على أساس حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة في عا )أ( 
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