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   وأعلى،الستثمار األجنيب املباشر يف أفريقياتسجيل مستوى قياسي ل
 ميع املناطق الناميةجب  تشهدها القارة مقارنة لالستثماراتعائد

  
اً  مليـار دوالر   53 قدره  قياسياً  رقماً 2007ا يف عام     أفريقي الداخل إىل ت االستثمار األجنيب املباشر     ا بلغت تدفق  -  2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  

 علـى  وكان السبق ألفريقيـا أيـضاً  . ة هلذه السن  )1(تقرير االستثمار العاملي  ، حسبما أفاد به     )1الرسم البياين    ()دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة     
  .السنتني املاضيتني خالل ستثمار األجنيب املباشر االاتعائدل نسبة  تسجيلها أعلىاملناطق النامية األخرى يف العامل من حيث

 
  ".الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية ":فرعيالعنوان الوقد صدر هذا التقرير اليوم حتت 

 
 املتلقية العـشرة األوائـل      استأثرت البلدان ، حيث   تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل أفريقيا      ل  مسة التركز اجلغرايف   2007يف عام   تواصلت  و

 .أو أكثـر دوالر  مليـار   قيمتهاتلقت تسعة بلدان تدفقات داخلة بلغتبينما ، )2الرسم البياين ( يف املائة من جمموع التدفقات الداخلة 82بأكثر من 
السلع األساسية يف العامل ونتيجة للبيئة الـسياساتية        وقفز االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل املنطقة، وقفزت رحبيته، نتيجة للطفرة اليت شهدا أسعار               

                                                   
*  press/org.unctad.www://phtt, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  
ـ  ) (WIR08 (الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتيـة : 2008تقرير االستثمار العاملي لعام   )1( ؛ )E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1-112755-3ع رقـم املبي

 يف املائـة  50مع خصم ( دوالراً 95والسعر هو  .كالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان      من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من و            ى التقرير ميكن احلصول عل  
القـرص  وعلى العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب وحده أو . CD-ROM  مدجماًويشمل هذا السعر الكتاب وقرصاً   ). يف املائة للمقيمني يف أقل البلدان منواً       75للمقيمني يف البلدان النامية و    

 :وميكن للمقيمني يف بلدان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىل. وحده أو احلصول على تقديرات ألسعار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات إىل مكاتب املبيعات
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  حظر

حيظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ا أو تلخيصها يف 
 24وسائـط اإلعـالم املطبوعة أو املسموعـة أو املرئية أو اإللكترونية قبل يوم 

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22وقيت جنيف، والساعة  بت00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13الساعة (
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 
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 يف  58 يف املائة من االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل املنطقة، فيما اجتذبت أفريقيا جنوب الـصحراء                 42واجتذب مشال أفريقيا    . قيااملتغرية يف أفري  
  . للسنة التالية على التوايلاليت تندرج يف فئة اقل البلدان منواً وذلك البلدان األفريقيةيف أيضاً ومنا االستثمار . راملائة من هذا االستثما

 
 أفريقيـا أعلـى   سجلت، و2007 يف املائة يف عام 31 إيرادات االستثمار األجنيب املباشر الداخل بنسبة       منت أسعار السلع األساسية،      يف طفرةلونتيجة ل 

تركزت نسبة كبرية من االستثمار األجنيب املباشـر يف عـام          و). 3الرسم البياين    (2007 و 2006 عامي   يفنسبة لعائدات االستثمار يف املناطق النامية       
األربـاح املعـاد   حصة  توبالتايل ارتفع. ح على إعادة استثمار األرباصلة باستغالل املوارد الطبيعية، باالعتماد جزئياً  ال ذات   شاريعتوسيع امل  يف   2007

الستثمار األجنيب املباشـر يف اسـتغالل املـوارد         ل كانو. ة يف املائ  28نسبة   تبلغف ، تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل     إمجايل ضمن ااستثماره
، 2007 يف املائـة يف عـام     36ومنت احتياطيات العملة األجنبية يف املنطقة بنحـو         . ةأهم منتجي املوارد الطبيعي     منو صادرات  تسارع يف    دور الطبيعية

  .ط مثل نيجرييا واجلماهريية العربية الليبيةم البلدان املصدرة للنفنسبة جتاوزت ذلك يف بعض أه وسجلت
 

وأهـم اجلهـات الـيت     . يف املائة3 أفريقيا، فإن نصيبها من االستثمار األجنيب املباشر يف العامل ظل يف حدود نسبة إىلورغم ارتفاع التدفقات الداخلة 
وركـزت   .ستثمرون من أفريقيا، وخباصـة مـن جنـوب أفريقيـا    استثمرت يف أفريقيا هي شركات عرب وطنية من الواليات املتحدة وأوروبا، يليها م

 بتزايـد تـدفقات االسـتثمار األجـنيب     دعومثة آفاق ت .البنية التحتيةعلى الشركات عرب الوطنية اآلسيوية يف املقام األول على استخراج النفط والغاز و
عار السلع األساسية، واملشاريع الكربى اليت سبق اإلعالن عنها هلذه الـسنة،         يف ضوء استمرار املستوى املرتفع ألس     وذلك   2008املباشر الداخل يف عام     
 االستثمار األجـنيب املباشـر للـسنة     يفوميكن أن يؤدي ذلك إىل منو .برمت سابقاً اليت أُصفقات االندماج والشراء عرب احلدودواملدفوعات املقبلة لقاء 

 .الرابعة على التوايل
 

 إىل أن مجيع الشركات عرب الوطنية تقريبا ختطـط للحفـاظ           2010- 2008الستقصائية عن آفاق االستثمار العاملي يف الفترة        دراسة األونكتاد ا  وتشري  
  .)UNCTAD/PRESS/PR/2008/038انظر البيان الصحفي (على املستويات احلالية العالية لالستثمار يف املنطقة أو حىت زيادا 

 
 ترمي إىل اجتذاب مزيـد مـن    أخرىمدت احلكومات األفريقية وشركاؤها قوانني جديدة متنوعة واختذت خطوات  التدابري السياساتية، اعت   وعلى صعيد 

وسجلت الدراسة االستقصائية السنوية لألونكتاد بشأن تعديالت القوانني واألنظمة الوطنية اليت من شـأا أن تـؤثر علـى     .االستثمار األجنيب املباشر
، وكـان معظمهـا يرمـي إىل مـنح امتيـازات         2007 بلدان أفريقية يف عـام       10دوث تغريات سياساتية هامة يف      دخول الشركات عرب الوطنية ح    

 معاهـدة متعلقـة بـاالزدواج    11 معاهدة استثمار ثنائية جديدة و11ووقعت بلدان املنطقة  .للمستثمرين األجانب وتيسري االستثمار األجنيب املباشر
وأبرمت مـصر   .االزدواج الضرييب مع بلدان متقدمةاملتعلقة بعاهدات  املمنيف املائة  60 يف املائة من معاهدات االستثمار الثنائية و50برم وأُ .الضرييب

  .االزدواج الضرييباملتعلقة بعاهدات املأكرب عدد من معاهدات االستثمار بينما أبرمت جنوب أفريقيا أكرب عدد من 
 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpر االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املوقع ع على تقريميكن االطال
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 2007- 1995سب قيمتها وكنسبة مئوية من تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل، حبمار األجنيب املباشر الداخل تدفقات االستث : أفريقيا- 1الرسم البياين 
 

  
 

 .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية :2008األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام   :املصدر
  

  2007- 2006 ،)أ(لقية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل البلدان األفريقية العشرة األوائل املت- 2الرسم البياين 
 )مبليارات الدوالرات(

  
 

 .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية :2008األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام   :املصدر
  .2007مرتبة حسب حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل يف عام   )أ(
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  2007- 1995حبسب املناطق النامية،   االستثمار األجنيب املباشر الداخلاتنسب عائد  - 3لرسم البياين ا
 )بالنسبة املئوية(

 

  
 

 .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية :2008األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام   :املصدر
بيانات ميزان املدفوعات املتعلقة بالتدفقات اخلارجة إليرادات االستثمار املباشر، مقسومة على معدل رصيد استناداً إىل جلارية، مقيسة حسب نسبة العائد بإيرادات السنة ات  :ملحوظة

  .لسنة السابقة والسنة احلاليةيف ااالستثمار األجنيب املباشر 
. 

 


