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ن صنادیق الثروات ممبالغ االستثمارات األجنبیة المباشرة الصادرة 
  في عامُیتوقع أن تتزاید  الخارج غرب آسیا إلىلمنطقة السیادیة 

  المنطقة فیتوقع أن تنخفض؛ أما االستثمارات الداخلة إلى 2009
 

   ǜ 17    ừ / ҮǏ ǕǏҳ2009  - تلقت المشاریع اإلنمائیة في غرب آسیا ضربة شدیدة إثر تضییق أسواق االئتمان 
، حسبما جاء في استعراض 2008الثالث من عام العالمیة وما یشھده االقتصاد عالمیًا من انحسار، وبخاصة منذ الربع 

  .األونكتاد السنوي لالتجاھات االستثماریة
 

Ỹ      Ỹ  ỷ ңỸ ǙǕҳ ỷ Ү Ү ǔ 2009)1( Ǒ   Ǖ ỷ    ỷңҰ ỷ ǚỸǕ  ỷ  Ǒ  فقد نشر األونكتاد الیوم      ỷ ҮǏ   ǒỸ  ҮƏ ỷ.  
 

شاریع في غرب آسیا أو الراغب ة ف ي ذل ك ق د تقلَّ ص تقل صًا       وجاء في التقریر أن عدد المصارف الدولیة القادرة على اإلقراض للم  
ونتیجة ل ذلك، ألغ ي أو أرج ئ بع ض الم شاریع الرئی سیة المت صلة ب النفط والغ از، أو الم شاریع ال صناعیة وم شاریع البن ى                  . شدیدًا

  .2009في مطلع عام ذه المنطقة ھسبَّب انخفاضًا في مبالغ االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى مما قد یالتحتیة الرئیسیة، 
 

نھایة ِلِسّت س نوات متتالی ة م ن النم و ف ي االس تثمارات األجنبی ة المباش رة         ، إذا حدث، یضعالمحتمل س ھذا االتجاه التنازلي    
 ملی ار م ن   90 في المائة إل ى  16، ارتفع االستثمار األجنبي المباشر الوافد بنسبة 2008ففي عام  : الواردة إلى غرب آسیا   

 في المائة، في مب الغ االس تثمار   57ویعزى ذلك بدرجة كبیرة إلى ارتفاع ال یستھان بھ، نسبتھ  . رات الوالیات المتحدة  دوال
.  ملی ار دوالر ف ي ال سنة الم ذكورة    38األجنبي المباشر الوافدة إلى المملكة العربیة السعودیة، التي ورد إلیھا م ا مجموع ھ     
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وعل ى نق یض ذل ك، فق د أص بح نم و       .  متل ٍق لالس تثمار األجنب ي المباش ر ف ي اإلقل یم      وقد عزز ذلك موقَف البلد بوصفھ أكب ر  
االس تثمار األجنب  ي المباش  ر ف  ي البل دین الرئی  سیین اُألخ  َریین المتلقی  ین لھ ذا الن  وع م  ن االس  تثمار ف ي اإلقل  یم، وھم  ا تركی  ا       

 ملی ار دوالر، بع د   18 في المائة إلى 17دة بنسبة ففي تركیا، ھبطت االستثمارات الواف. واإلمارات العربیة المتحدة، سلبیاً   
، حیث حدث عدد من العملیات الكبیرة التي ج رى فیھ ا ان دماج وش راء     2007أن بلغت مستوى استثنائي االرتفاع في عام        

ات  في المائة في االستثمار3وفي اإلمارات العربیة المتحدة، حدث انخفاض بنسبة . شركات عبر الحدود في القطاع المالي
الوافدة، كان س ببھ الرئی سي اآلث ار ال ضارة الت ي خلفتھ ا األزم ة االقت صادیة والمالی ة العالمی ة ف ي س یاحة دب ي وف ي س وقھا                  

  .العقاریة ومصارفھا
 

أما بلدان اإلقلیم األخرى التي شھدت زیادات ملحوظة في مبالغ االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلیھا فكان ت قط ر، الت ي        
 في المائة، بصفة رئیسیة في الغاز الطبیعي المسال وفي الطاقة والمی اه واالت صاالت؛ وش ھد لبن ان     43دة بنسبة  شھدت زیا 

 ف ي  70 في المائة، ك ان محركھ ا الرئی سي العق ار؛ وش ھدت الجمھوری ة العربی ة ال سوریة ارتفاع ًا ن سبتھ           32زیادة نسبتھا   
. ة لالنفتاح االقتصادي اآلخذ في التزاید في البلد ولتح سن عالقات ھ الدولی ة   المائة، َمَردُّه تنامي فرص األعمال التجاریة نتیج  

ومب الغ  . أما االستثمارات األجنبیة المباشرة الوافدة إلى البحرین والعراق واألراضي الفلسطینیة فلم ترتفع إّال ارتفاعًا طفیفاً 
، وھبط ت ھ ذه االس تثمارات    2007ل ذي بلغت ھ ع ام    االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى األردن حافظت على المستوى ا    

  .في الكویت والیمن وُعمان
 

أم  ا فیم  ا یتعل  ق بتوزی  ع االس  تثمار األجنب  ي المباش  ر الواف  د ح  سب القط  اع، فكان  ت المحرك  ات الرئی  سیة ھ  ي العق  ارات              
لبل  دان الرئی  سیان المتلقی  ان  والبتروكیماوی  ات والتكری  ر والت  شیید والتج  ارة ف  ي المملك  ة العربی  ة ال  سعودیة وتركی  ا، وھم  ا ا   

 في المائ ة م ن مجم وع االس تثمار األجنب ي المباش ر الواف د إل ى         63لالستثمار األجنبي المباشر في اإلقلیم، حیث اجتذبا معًا  
  .2008اإلقلیم في عام 

 
 في 30 ملیار دوالر، أي بنسبة 34 إلى 2008وتدھورت االستثمارات األجنبیة المباشرة الصادرة من غرب آسیا في عام 

في قیمة صافي عملیات االندماج والشراء )  في المائة45 - (ویعزى ذلك، بدرجة كبیرة إلى انخفاض ال یستھان بھ        . المائة
وأكثر ح االت االنخف اض ش دًة ح دثت ف ي االس تثمار األجنب ي        . ر الوطنیةعبر الحدود التي قامت بھا شركات غرب آسیا عب 
 ملی  ار 5.3م  ن (وع  ن قط ر  )  ملی  ار دوالر1 ملی  ار دوالر إل ى  13م  ن (المباش ر ال  صادر ع ن المملك  ة العربی  ة ال سعودیة    

اطرة، نظرًا لما لحق بھا فقد باتت البلدان المستثمرة في الخارج أكثر نزوعًا إلى تجنب المخ).  ملیار دوالر2.4دوالر إلى   
  .من خسائر كبیرة نتیجة األزمة العالمیة

 
وم  ن الجھ  ة األخ  رى، ف  إن الھب  وط ف  ي أس  واق األوراق المالی  ة العالمی  ة یت  یح فرص  ًا اس  تثماریة جدی  دة ل  صنادیق الث  روات    

 حكومة أب و ظب ي، ق د    فإن بعض الصنادیق، كتلك التي تدیرھا. السیادیة وغیرھا من الكیانات الخاضعة لسیطرة الحكومات       
وق د ی سھم ذل ك ف ي إح داث      . شرعت فعًال في عملی ات حی ازة ش ركات أجنبی ة دعم ًا ألھ دافھا اإلنمائی ة االقت صادیة الوطنی ة          

  .2009زیادة في االستثمارات األجنبیة المباشرة الصادرة من اإلقلیم في عام 
 

 ف ي ع دد م ن    2008س تثمار األجنب ي المباش ر ف ي ع ام      وظل ثمة اتجاه صوب انتھاج سیاسات أكثر تحررًا فیما یت صل باال  
ففي الكویت مثًال، أصدر مجلس األمة قانونًا یقضي بتخفیض رسم الضریبة المفروضة على الشركات األجنبیة من . البلدان

 .وفي تركیا، استمرت عملیة الخصخصة مع مبیع ع دد م ن المؤس سات المملوك ة للدول ة     .  في المائة 15 في المائة إلى     55
وف  ي الجمھوری  ة العربی  ة ال  سوریة، اتخ  ذت الحكوم  ة ع  ددًا م  ن الخط  وات لتحری  ر نظ  ام أس  عار ال  صرف وزی  ادة إمكانی  ة      

 .حصول المستثمرین على التمویل
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