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على خلفية التطورات في منطقة الشرق األوسط في الخليج تراجع االستثمار األجنبي المباشر 

 واستكمال بعض المشاريع النفطية الضخمة

على التوالي خالل  للعام الخامسشهد االستثمار األجنبي المباشر في دول مجلس التعاون تراجعاً 

وذلك وفقاً لتقرير االستثمارات العالمية السنوي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة  ،3102العام 

مجلس  تراجع االستثمار األجنبي المباشر في دولو. 3102للعام ( األونكتاد)للتجارة والتنمية 

 ،مليار دوالر العام الماضي 24ليصل الى  2012مليار دوالر في العام  22من  الخليجي التعاون

. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من التحسن الذي شهده االستثمار األجنبي ٪1446بتراجع قدره 

 145لى ليصل ا ،2012العام  فيعن مستواه  ٪941الذي سجل ارتفاعا  بواقع  ،المباشر عالميا  

من االستثمار األجنبي المباشر  الخليجوتراجعت حصة دول . 2013تريليون دوالر في العام 

 .2009في العام  ٪442عند  أن كانتبعد  وذلك ،٪146العالمي تباعا  الى 

 في االستثمار األجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، في جزء منه، هذا التراجع ويعزى

ان رغبة المستثمرين  إذ، في منطقة الشرق األوسط تي ظهرتالالمحلية والسياسية  التطوراتالى 

  .التطورات التي شهدتها المنطقةهذه نتيجة  تراجعتاألجانب قد 

أثر هذه اإلضطرابات اإلقليمية بدعم من معظم  يفادبت الخليجي دول مجلس التعاونوقد نجحت 

على االرجح  يعكس التراجع الذي شهده االستثمار األجنبي المباشر أناال  قوة مصادرها النفطية.

 المساهمات وانخفاضنشاط االستثمار بعد استكمال عدد من المشاريع النفطية الضخمة  تراجع

وتشمل هذه المشاريع برنامج قطر التوسعي  .االقتصادية الخليجيةاألجنبية في بعض القطاعات 

  .من المشاريع التي تتعلق بالبناء والبتروكيماويات في السعوديةل والعديد اللغاز الطبيعي المس

ألول مرة  الخليجفي دول فقد تصدرت اإلمارات نشاط االستثمار األجنبي المباشر  ،من جهة ثانية

البحرين التي  بعدالدولة الوحيدة  وتعتبر اإلماراتمليار دوالر.  0101بواقع  3102خالل العام 

استطاعت تسجيل زيادات في التدفقات االستثمارية األجنبية المباشرة ألربع سنوات متتالية وذلك 

تماشيا  مع عودة المستثمرين لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وتماشيا  أيضا  مع 

  (. 2020استعدادات اإلمارات الستضافة المعرض الدولي )اكسبو 

على  للعام الخامسشهدت السعودية تراجعاً في االستثمار األجنبي المباشر  ،نفسهوفي الوقت 

حيث تراجع االستثمار  .ة في المنطقةاألجنبي تالتوالي بعد أن كان لها نصيب األسد من االستثمار

مليار  943ليصل الى  2012مليار دوالر خالل العام  1242من  ٪24األجنبي المباشر بواقع 

المشاريع الكبيرة  فيوقد جاء هذا التراجع على الرغم من االستثمار . 2013دوالر خالل العام 

تقرير االستثمار العالمي للعام  كما أشار ووالبتروكيماويات.  النفط وتكريركمشاريع البنية التحتية 

يعتمد الكثير و، المشاريع الكبيرة هذه تساهم بشكل كبير في تمويلالسعودية  الحكومة نإف ،2014

 من المستثمرين األجانب على العقود والمشاريع المشتركة مع الحكومة.

في العام  ٪20قد تراجعت بواقع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للكويت أن تكون قدر يو

في االستثمار األجنبي  نشاطا قوياالكويت قد شهدت إال أن مليار دوالر.  302لتصل الى  3102

 ذستحوااعمليات التلك ابرز . ومن يات االستحواذ الخليجيةنتيجة عمل 2009المباشر منذ العام 

مليار دوالر خالل العام  142 بقيمةتصاالت شركة الوطنية لالعلى  يةلقطراتصاالت اال شركة

قامت الحكومة بدورها بالكشف عن تحديث لقانون االستثمار األجنبي  ،. وفي العام الماضي2012

وذلك لتبسيط عملية الموافقة على االستثمار األجنبي المباشر وزيادة عدد  2001المباشر للعام 

وقد تم إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتحديث االستثمار األجنبي المباشر  االستثمارات المؤهلة.

هذه الجهة  وستكونولتكون بديلة عن المكتب السابق لالستثمار األجنبي المباشر ولجنة الموافقات. 

 الخليج المباشر في االستثمار األجنبي  : 0رسم البياني ال
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على تقييم طلبات التقديم والموافقة عليها بشكل سريع. وسيستمر وزير المالية  مسؤولة بالكامل

من ضرائب الدخل والضرائب المستثمرين األجانب  إعفاء ة الجديدة كما سيستمربترأس هذه الجه

  األخرى لفترة تمتد الى عشر سنوات.

تحرير الخدمات المالية في لبنك الكويت المركزي  بالتزامن مع جهودالقانون الجديد  ويأتي

 .رع في الكويتأكثر من ففتح لالبنوك األجنبية الحصول على رخصة  باستطاعة ليصبح الكويت،

  الخليجتحسن بيئة االستثمار األجنبي في دول 

يعتبر تسهيل عمليات االستثمار األجنبي المباشر من أهم الخطوات التي اتخذتها دول مجلس 

 أنظمةأفضل  بعض وبصرف النظر عن تطبيقلتحسين بيئة األعمال ونشاطها.  الخليجي التعاون

إصالحات ضخمة خالل العقد الماضي ب نحو القيامبعض الدول  اتجهت ،العالمية لفرض الضرائب

 العقود انفاذو يةائتمانتسهيالت والحصول على المطلوبة لتأسيس شركة جرءات االومنها تبسيط 

تقدمت حيث  البنك الدولي للقيام باألعمال في تصنيف ت هذه التطوراتنعكسوإ. التجارة الخارجبةو

 2014. وتشير التصنيفات األخيرة للعام في الترتيب السنوي الخليجي دول مجلس التعاون جميع

ر اإلمارات  المرتبة الثالثة  للمنطقة وتقدمها على الكثير من الدول في العالم مع احتاللهاتصد 

 .عالميا   والعشرين

 الخارجفي  اتهاراتثمتتصدر المنطقة باسالكويت 

بين دول مجلس  خارجي مستثمر اكبرأن تكون  3102الكويت خالل العام  استطاعت

 الخارجفي  مباشرةالكويتية ال اتستثمار، بعدما بلغت االوالعالم العربي الخليجي التعاون

 استطاعتو السابق. لعامل أي أعلى بثالثة أضعاف تقريبا مستواها ،دوالر مليار 402

بتصدر القطاع الخاص  ستثماراتوا ،الهيئة العامة لالستثمارصندوقها السيادي،  من الكويت

 .الخارجي المنطقة من حيث تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

استثمارات  بتصديروتلتها السعودية مليارات دوالر،  4ة الثانية بواقع وقد جاءت قطر في المرتب

الخارجية بنحو أربع تدفقاتها  مضاعفةقطر االستثمارية  وقد استطاعتمليارات دوالر.  1بواقع 

 .مرات

 على أساس ٪92بواقع  المصدرة إلى الخارج المباشرةالخليجية  االستثمارات ارتفع إجماليو

بتوجيه  الخليجوذلك تماشياً مع استمرار دول ، 3102في العام دوالر مليار  3607ليصل الى 

أصبحت العديد من  إذ. في الخارجمشاريع استثمارات و نحوالمتزايدة جنبية األاتها احتياط

وخاصة مع العروض الجاذبة التي  ،خارجال إلى اتالستثمارل ةالشركات البتروكيماوية مصدر

تقدمها الشركات األميركية للنفط الصخري. حيث أصبح للعديد من الشركات نشاطات استثمارية 

تتعلق بمشاريع الطاقة في أميركا الشمالية مثل الشركة السعودية للصناعات األساسية وقطر 

  للبترول وشركة االستثمارات البترولية الدولية في أبوظبي.

  

 

 لخارجالمباشرة في االخليج  دول استثمارات: 2البياني  الرسم
 
 

 ))مليار دوالر
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