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   2007االستثمار يف غرب آسيا يسجل مستوى قياسياً آخر يف عام 
 

 12 األونكتاد أن االستثمار األجنيب املباشر يف غرب آسيا زاد بنـسبة  الصادر عن )1(2008 لعام تقرير االستثمار العاملي جاء يف -  2008سبتمرب / أيلول24جنيف،  
  .، مسجالً مستوى قياسياً جديداً ومنواً يف االستثمار للسنة اخلامسة على التوايل يف هذه املنطقة)1الشكل ( مليار دوالر 71يف املائة ليصل إىل 

 
  ". وحتديات البنية التحتيةالشركات عرب الوطنية" حتت العنوان الفرعي 2008وقد صدر اليوم تقرير األونكتاد السنوي عن اجتاهات االستثمار العاملي لعام 

 
اململكـة العربيـة   :  قد تركَّز يف ثالثة بلدان هـي   2007ويشري التقرير إىل أن ما يزيد عن أربعة أمخاس تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل غرب آسيا يف عام                   

دد مشاريع الطاقة والبناء، فضالً عن حدوث حتسن ملحـوظ يف بيئـات             وقد أدى تزايد ع   ). 2الشكل  (السعودية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة، ذا الترتيب        
وقد زادت التدفقات الداخلة إىل قطر، على سـبيل املثـال، لتـصل إىل سـبعة     . األعمال، إىل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان جملس التعاون اخلليجي       

  .2006أضعاف املستوى الذي سجلته يف عام 
 

                                                   
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  
-E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1 رقـم املبيـع   ) (WIR08  (الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008تقرير االستثمار العاملي لعام   )1(

والـسعر هـو    . من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من البلدان             ى التقرير ؛ ميكن احلصول عل   )112755-3
وعلـى   .CD-ROM مـدجماً   ويشمل هذا السعر الكتاب وقرصاً ).أقل البلدان منواً   يف املائة للمقيمني يف      75 يف املائة للمقيمني يف البلدان النامية و       50مع خصم   ( دوالراً   95

وميكن للمقيمني يف   . تقديرات ألسعار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات إىل مكاتب املبيعات         العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب وحده أو القرص وحده أو احلصول على            
-United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH : يا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىلبلدان أوروبا وأفريقيا وغرب آس

 10Geneva 1211 ؛ الربيد اإللكتروين+ 0027 917 22 41 :، الفاكس : org.un@unpubli  إرسـال   يف األمـريكتني وشــرق آسيــا    نيلمقيمكن ل؛ ومي
 212 1 :اهلاتف. United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y 10017 USA :ىلطلباـم أو استفسارام إ

ــروين ؛ 3489 963 212 1 :الفــاكس، 9646 253 800 1 أو 8302 963 ــد اإللكت ــع     org.un@publications : الربي ــتاملوق     :علــى اإلنترن

publications/org.un.www://http .  

  حظر

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

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22 بتوقيت جنيف، والساعة 00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13الساعة (
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 



UNCTAD/PRESS/PR/2008/035 
Page 2 
 

  

.  مليار دوالر، مسجلة بذلك تزايداً يف االستثمارات اخلارجة من املنطقة للسنة الرابعـة علـى التـوايل   44 من غرب آسيا لتصل إىل   لتدفقات اخلارجة اكما زادت   
مـا  ) 3الشكل  ) (ذا الترتيب الكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر،         (وشكّلت التدفقات اخلارجة من بلدان جملس التعاون اخلليجي         

 يف املائة من هذه التدفقات اخلارجة، مما يعكس جزئياً هدف هذه البلدان املتمثل يف تنويع استثماراا يف قطاعات أخرى غري قطـاع إنتـاج الـنفط     90نسبته حنو   
داخل منطقة غرب آسيا كبرياً، خصوصاً ضمن البلدان الغنية بـالنفط،  وكان االستثمار األجنيب املباشر . والغاز وذلك من خالل استثمارات صناديق الثروة السيادية  

 وتزايد قيمة عمليات االنـدماج والـشراء   -  أي املشاريع اليت تنشئ صناعات أو خدمات جديدة يف بلد ما - حسبما يتجلى يف العدد املتزايد للمشاريع التأسيسية       
  .عرب احلدود

 
وأدى ارتفـاع   . باشر الداخلة واخلارجة على حد سواء يف قطاع اخلدمات، وال سيما يف صناعة االتصاالت واخلدمات املالية               وتركّزت تدفقات االستثمار األجنيب امل    

ـ       اون اإليرادات احلكومية، الناشئة إىل حد كبري عن ارتفاع أسعار النفط، إىل تشجيع بعض احلكومات يف املنطقة على زيادة إنفاقها على البنية التحتية، غالبـاً بالتع
  . مع مستثمرين أجانب من القطاع اخلاص

 
ويشري التقرير إىل أن مجيع التغيريات التنظيمية اليت حـدثت يف  .  االجتاهات حنو يئة بيئات مواتية لالستثمار األجنيب املباشر  2007وقد تواصلت يف املنطقة يف عام       

 للتغيرات اليت طرأت على القوانني واللوائح التنظيمية اليت ميكن أن تـؤثر يف           2007 أجراها يف عام     املنطقة واليت أشار إليها األونكتاد يف الدراسة االستقصائية اليت        
ومن املتوقَّع لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل غـرب آسـيا أن            . االستثمارات األجنبية دف إىل جعل بلدان غرب آسيا أكثر اجتذاباً للمستثمرين األجانب           

، حيث إن بلدن هذه املنطقة ظلّت إىل حد بعيد مبنأى عن تأثري أزمة القروض السكنية العالية املخاطر؛ وهنـاك عـدد كـبري مـن مـشاريع      2008تزيد يف عام    
  .االستثمار داخل املنطقة اليت ينتظَر أن توضع موضع التنفيذ

 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpوقع ع على تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املميكن االطال

  2007-1995تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة من حيث قيمتها وكنسبة مئوية من إمجايل تكوين رأس املال الثابت، : غرب آسيا - 1الشكل 

  
  

  .، الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية2008تقرير االستثمار العاملي لعام  األونكتاد، :املصدر
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  2007-2006، )أ(لقني لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلةأكرب مخسة مت: غرب آسيا - 2الشكل 
  )مبليارات الدوالرات(

  
  

  .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008االستثمار العاملي لعام  تقريراألونكتاد، : املصدر
  .2007مرتبة حبسب حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف عام   )أ(  

  
  2007-2006، )أ(أكرب مخسة مصادر لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة: غرب آسيا - 3الشكل 

  )مبليارات الدوالرات(

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

  .2007يب املباشر اخلارجة يف عام مرتبة حبسب حجم تدفقات االستثمار األجن  )أ(  

***  ** ***  


