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الوارد إلى الدول العربية

والصادر منها
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)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

 المنطقة العربية ومشروعات االستثمار المباشر

البيانــات  بــأن  المؤسســة  مــن  وإدراكاً 
والمعلومــات هــي األســاس الــذي ترتكز 
عليه عملية صنــع القرار عموما وصياغة 
والدوليــة  الوطنيــة  االســتثمار  سياســات 
على وجــه الخصــوص، خصصنــا العدد 
الفصلــي الثاني للنشــرة لكل عــام لعرض 
أهم مالمح االســتثمار األجنبي المباشر في 
الدول العربيــة انطالقا من بيانات تفصيلية 
المباشر  لمشــروعات االســتثمار األجنبي 
فــي المنطقــة العربية وكذلك مشــروعات 

االستثمار العربي المباشر في الخارج.
وفي الحقيقة كنا نتمنى أن نعتمد على بيانات 
رســمية صادرة عن الحكومات العربية في 
هــذا الشــأن إال أنه ولألســف لــم نجد هذه 
المعلومات الخاصة بشركات ومشروعات 
االســتثمار األجنبي المباشــر في العالم إال 
فــي قواعد بيانات غير عربية وفي مقدمتها 
قاعــدة بيانات أســواق االســتثمار األجنبي 
المباشــر الصادرة عن مؤسسة الفاينانشيال 
تايمز البريطانية العالمية. وقد كشــفت تلك 
البيانــات عــن مجموعــة مــن المعلومات 
والمؤشرات الخاصة بشركات ومشروعات 
االســتثمار األجنبــي فــي المنطقــة وكذلك 
شركات ومشــروعات االســتثمار العربي 

المباشر في الخارج.
فوفقــا لتلــك البيانــات بلغ عدد الشــركات 
األجنبيــة العاملة فــي الــدول العربية نحو 
8690 شــركة بنســبة تصــل إلــى %11 
مــن إجمالي عــدد الشــركات المســتثمرة 
خــارج حدودهــا فــي العالم، كما تســتثمر 

تلك الشــركات في 10700 مشــروع في 
المنطقة العربية وبنســبة تبلغ نحو %5.6 
مــن إجمالــي عــدد المشــروعات األجنبية 
القائمــة فــي العالم وذلك منــذ عام 2003  
وحتــى أبريــل 2015. وقــدرت التكلفــة 
االســتثمارية لتلــك المشــروعات بما يزيد 
علــى تريليــون دوالر، وفــرت نحو  1.7 
مليون فرصة عمل. وقد تركزت شــركات 
االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة في 
ثالث دول هي اإلمارات والسعودية وقطر 
بنســبة تجــاوزت 54%، كذلــك تركزت 
مشــروعات االســتثمار األجنبي المباشــر 
فــي المنطقة في ثــالث دول هي اإلمارات 

والسعودية ومصر وبحصة 54% أيضا.
وفــي المقابل يقدر عدد الشــركات العربية 
العاملة في العالم بنحو 1500 شركة بنسبة 
تصل إلى 1.9%من إجمالي عدد الشركات 
المســتثمرة خــارج حدودها فــي العالم كما 
تستثمر تلك الشركات في 4621 مشروعاً 
فــي العالم وبنســبة تبلغ نحــو 2.4% من 
إجمالي عدد المشــروعات األجنبية القائمة 
في العالم، وبتكلفة استثمارية إجمالية تصل 
إلــى 570 مليــار دوالر، وفــرت ما يزيد 

على مليون فرصة عمل.
و تعــود شــركات االســتثمار العربــي في 
العالــم إلى عدد محدود مــن الدول أبرزها 
اإلمــارات والســعودية والكويــت وبنســبة 
68% مــن اإلجمالــي العربــي، كما تعود 
مشــروعات االســتثمار العربي فــي العالم 
بشــكل رئيســي إلى 3 دول هي اإلمارات 

والســعودية والكويــت بحصــة تصــل إلى 
73% من اإلجمالي العربي.

وقد توزعت مشروعات االستثمار العربي 
في العالم علــى 148 دولة عربية وأجنبية 
نصفهــا تقريبــا تركزت فــي 10 دول هي 
الهنــد والســعودية واإلمــارات والمملكــة 
المتحــدة ومصــر وســلطنة عمــان وقطر 

والبحرين واألردن والواليات المتحدة.
وفي  هذا الســياق تجدد المؤسســة شكرها 
وتقديرها للدول العربية التي تسعى لتحسين 
قدراتها في مجال اإلحصاءات والمعلومات 
والســيما الخاصة باالستثمار االجنبي، كما 
تجــدد الدعوة لبقية الــدول لبذل جهود أكبر 
لبناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة 
وشــاملة عن البيئة االســتثمارية بشكل عام 
واالستثمارات األجنبية بشكل خاص ترصد 
مســتوى التدفقــات واألرصــدة وتطورها 
وتوزيعهــا بحســب الــدول الــواردة منهــا 
والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة 
فيها، وذلــك وفق منهجية محكمة ومتكاملة 
وتراعي المعايير العالمية، وتضمن إمكانية 
تقييــم العوائد من اإلجراءات والسياســات 
المتبعــة وكذلــك عوائد تلك االســتثمارات 

على الدولة والمجتمع.

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

على الرغم مما تمتلكه المنطقة العربية من فوائض مالية متنامية منذ بداية 
الســبعينيات، فإن حصتها من االســتثمارات العالمية بمختلف المؤشرات 
تدور حول 3.5% بعدما شــهدت تذبذبا واضحا خالل العقدين الماضيين انعكاســا 

للمتغيرات السياسية واالقتصادية المتباينة التي تشهدها معظم الدول العربية.

وقد خلصت سلسة تقارير مناخ االستثمار في الدول العربية المرتكزة على مؤشر 
ضمــان لجاذبيــة االســتثمار إلى أن دول المنطقة عليها مســئولية االســتمرار في 
تحســين مناخ االستثمار وبيئة أداء األعمال، بل وتكثيف تلك الجهود في الظروف 

غير االعتيادية التي تمر بها منذ نحو 5 سنوات.
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أنشطة المؤسسة

تغطية مخاطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي ووقف أو انقطاع األعمال وأعمال اإلرهاب والتخريب
مجلس مساهمي المؤسسة يعقد اجتماعه السنوي الـ 42 في الكويت 

عقد مجلس مســاهمي المؤسســة دورته الثانية واألربعين في دولة الكويت يوم الثالثاء الموافق 7 أبريل )نيســان( 2015 بحضور السادة 
مندوبي الدول األعضاء في المؤسسة. كما حضر االجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، والمدير العام للمؤسسة.

وقد افتتحت أعمال الدورة برئاسة معالي الشيخ/ أحمد بن محمد آل خليفة »وزير المالية بمملكة البحرين« بصفته رئيساً للمجلس في دورته 
الحالية، وقد تم إقرار بنود جدول أعمال المجلس، ثم ألقى سعادة السيد/ أحمد بن محمد الغنام، رئيس مجلس اإلدارة، خطاباً استهله بتوجيه 
الشــكر لحضرة صاحب الســمو الشــيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح  أمير دولة الكويت حفظه هللا ورعاه، ولســمو الشيخ/ نواف األحمد 
الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ولحكومته الرشيدة ولمعالي السيد/ أنس الصالح 

وزير المالية وألجهزة الدولة ومؤسساتها الذين شملوا االجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بحسن رعايتهم وكريم ضيافتهم . 

وتناول الخطاب أهم ســمات التقرير الســنوي عن أعمال المؤسســة خالل عام 2014 شــاماًل ما تم إبرامه من عقود ضمان اســتفاد منها 
مســتثمرون ومصدرون من ثالث عشــرة دولة عربية، كما استفادت ثماني عشــرة دولة منها كدول مضيفة لالستثمار ومستوردة للسلع، 

مبيناً قيمة اإليرادات الناتجة عن عمليات الضمان. 

وأخذ المجلس علماً بتقرير مجلس اإلدارة لســنة 2014 عن أعمال المؤسســة واعتمد الميزانية العامة وحســاب اإليرادات والمصروفات 
وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2014/12/31.

ومــن جهــة أخــرى وافق المجلس على تعديــل جزئي لنص المادة )18( من اتفاقية إنشــاء المؤسســة المتعلقة بالمخاطــر غير التجارية 
)السياســية( الصالحة للتأمين عليها لدى المؤسســة، لتشــمل ثالث مخاطر جديدة هي: خطر )نزع الملكية الزاحف أو التدريجي( وخطر 
)وقــف أو انقطــاع األعمــال( وخطر ) األعمال اإلرهابية وأعمــال التخريب(. حيث أكد المجلس أن هــذه التعديالت عرضت في الوقت 
المناســب، نظراً لما تشــهده المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات سياســية هامة وما تحتاجه الدول العربية من اهتمام لزيادة استقطاب 

االستثمارات الوافدة إليها.

في الختام وافق مجلس المســاهمين على عقد الدورة المقبلة له في الموعد والمكان اللذين تعقد فيهما االجتماعات الســنوية للهيئات المالية 
العربية، ووجه المجلس الشكر إلى مجلس اإلدارة والمدير العام والعاملين بالمؤسسة على ما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق ما تم إنجازه. 

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعيه الثاني والثالث لعام 2015
عقــد مجلــس إدارة المؤسســة اجتماعــه الثاني لعام 2015 يوم الثالثاء الموافق 7 أبريل )نيســان( 2015 بعد اجتماع مجلس مســاهمي 
المؤسســة الســنوي وذلك بمقر المؤسسة بدولة الكويت، وشارك الســيد المدير العام للمؤسسة في االجتماع. وتم إقرار بنود جدول أعمال 
المجلس، ثم صادق المجلس على مســودة المحضر الســابق وقراراته، كما أخذ علما بقرارات مجلس المســاهمين في دور انعقاده الثاني 

واألربعين، وقرر أن يعقد اجتماعه المقبل )الثالث( لعام 2015 في 14 يونيو )حزيران( وذلك بمقر المؤسسة في دولة الكويت.

كذلك عقد مجلس اإلدارة اجتماعه الثالث يوم األحد الموافق 14 حزيران/ يونيو 2015 بمقر المؤسســة بدولة الكويت، برئاســة الســيد/ 
أحمد بن محمد الغنام رئيس المجلس، وبحضور الســادة أعضاء المجلس، وقد شــارك في االجتماع الســيد/ فهد راشد اإلبراهيم مدير عام 
المؤسسة، وبعد إقرار بنود جدول أعمال المجلس، صادق المجلس على المحضر السابق وقراراته، تال ذلك اطالع المجلس على توصيات 
لجنتي مجلس اإلدارة لالســتثمار والتدقيق، ثم أخذ المجلس علماً بتقرير المدير العام عن كافة أنشــطة المؤسســة للفترة من 2015/1/1 
وحتى 2015/4/30  مشــيدا بالنتائج التي حققتها المؤسســة خالل تللك الفترةـ  الســيماـ  في ظل  استمرار حالة عدم االستقرار السياسي 
التي تمر بها بعض البالد العربية. كما أطلع المجلس على التقرير الدوري لرئيس التدقيق الداخلي عن ذات فترة التقرير، ثم أخذ المجلس 
علماً بموقف الدول والهيئات األعضاء من المســاهمة في زيادة رأس مال المؤسســة بناء على قرار مجلس المســاهمين رقم )2( لســنة 
2013. منتهياً إلي تحديد موعد االجتماع الرابع لعام 2015 في يوم األربعاء 18 تشــرين الثاني ) نوفمبر( 2015 بمقر المؤسســة في 

دولة الكويت.
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أنشطة المؤسسة
 

”AA“ ضمان االستثمار تحصل على تصنيف ائتماني
مع نظرة مستقبلية سلبية من ستاندرد آند بورز

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poors، وهي إحدى أهم وكاالت التصنيف العالمية، تصنيفها للمؤسسة العربية لضمان 

االســتثمار وائتمان الصادرات )ضمان( بدرجة “AA” مع نظرة مســتقبلية ســلبية. وأفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة بهذا الشــأن بأن 

تصنيف المؤسســة يعكس قوة مســتوى األعمال الذي يستند إلى ســجل عمليات المؤسسة الممتمد على مدى 40 عاماً وتقوم المؤسسة من 

خالله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية االقتصادية في دولها األعضاء، وإلى العالقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك 

الدول، ونظام الحوكمة الذي ينظم أعمالها، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة 

التزاماتها التأمينية، ودرجة المرونة االستثمارية والمالية القوية. 

وقد عبر الســيد/ فهد راشــد اإلبراهيم، المدير العام للمؤسســة عن ســعادته لنجاح المؤسســة في المحافظة على تصنيفها االئتماني رغم 

األحداث السياســية الكبيرة في بعض أســواق عملها والمســتمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة 

التطورات بزيادة حجم عملياتها اإلجمالية خالل تلك الفترة.

عمليات الضمان
تسلمت المؤسسة خالل الربع الثاني من العام  

2015  نحــو 107 طلبــات لتأمين ائتمان 

صادرات من شــركات عربية مصدرة في 

7 دول عربية وأربــع جهات أجنبية وجهة 

عربيــة أجنبية مشــتركة، وبلــغ عدد عقود 

التأميــن المبرمة 37 عقــداً إضافة إلى 47 

ملحــق عقد، بلغت قيمتهــا حوالي 153.7 

مليون دوالر، كما تســلمت المؤسســة 35 

استفســاراً بقيمة تبلغ حوالي 1.651 مليار 

دوالر لتأميــن تعزيز خطابــات اعتماد نتج 

عنهــا توقيــع 11 عقــداً بقيمة تبلــغ حوالي 

89.9 مليون دوالر، كذلك تسلمت المؤسسة 

16 طلباً إلعــادة التأمين الوارد االختياري 

تبلــغ حوالــي 35 مليــون دوالر. بقيمــة 

جهود التسويق والترويج
نظمت المؤسســة مهام تسويقية إلى كل من 
الســعودية وقطــر واألردن ولبنان ومصر 
واإلمارات باإلضافة إلــى دولة المقر. وقد 
تم خــالل فترة التقرير تنفيــذ حوالي 135 
زيارة لشركات ومؤسسات في تلك البلدان، 
البريديــة  حمالتهــا  المؤسســة  وواصلــت 
التسويقية باتجاه مؤسسات عديدة وخصوصا 
فــي الكويت والســعودية واإلمارات، وذلك 
بالتزامن مع إصدار بروشور تعريفي جديد 
باللغة العربية عن الخدمات واألنشطة التي 

تقدمها المؤسسة.

كذلــك قامت المؤسســة خالل شــهر أبريل 
لترويــج  تعــاون  اتفاقيــة  بتوقيــع   2015
خــــدمــــات المــــــؤســـــســــة مع شركة
 Blend management Services
لالستشــارات المالية وخدمات االستشارات 
اإلداريــة ومقرها دبي باإلمــارات العربية 

المتحدة.

الندوات والملتقيات
• شاركت المؤسسة في اجتماع المجلس 
التنفيذي التحاد أمان والذي يضم مؤمني 
المخاطــر التجارية وغيــر التجارية في 
الــدول األعضاء في المؤسســة ومنظمة 
المؤتمر اإلســالمي والذي عقد في مدينة 
اســطنبول التركيــة خالل شــهر أبريل 
2015، حيــث تمــت مناقشــة مختلــف 
أنشــطة اإلتحــاد وبرنامج عملــه للفترة 

المقبلة. 
• أوفدت المؤسســة إلى مدينة اسطنبول 
التركيــة، عدداً من كوادرها للمشــاركة 
فــي دورة تدريبية نظمها اتحاد أمان عن 
إعادة التأمين خالل شهر أبريل 2015، 
وذلك بمشاركة عدة هيئات تأمين ائتمان 

وطنية عربية وإسالمية.
• أطلقــت المؤسســة العربيــة لضمــان 
االستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، 
في 25 يونيو 2015 تقرير االســتثمار 
العالمــي للعــام 2015، الصــادر عــن 
مؤتمر األمــم المتحدة للتجــارة والتنمية 
“أونكتــاد” فــي دولة الكويــت في إطار 
تعاون المؤسسة مع المؤسسات اإلقليمية 

والدولية ذات الصلة بمجاالت عملها.
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االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية والصادر منها
إدراكاً من المؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات ألهمية البيانات والمعلومات في عملية صنع القرار في السياســات 
االقتصاديــة الرامية لتحســين وتطوير مناخ االســتثمار واألعمال وزيــادة جاذبية اقتصادات الــدول العربية للتدفقات الرأســمالية البينية 
واألجنبية، نستعرض في نشرة المؤسسة الفصلية الثانية لعام 2015 وضع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية حسب التوزيع 
الجغرافي اســتنادا إلى قاعدة  “أســواق االســتثمار األجنبي المباشــر )FDI Markets(، والتي تعد إحدى قواعد البيانات األكثر شموال 
لتغطية مجمل المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الجديدة في جميع أنحاء العالم وفي كل القطاعات انطالقا من عام 2003، أعدتها 

.)Financial Times( مؤسسة الفاينانشيال تايمز البريطانية العالمية
وفي هذا االطار قامت المؤسسة بتجميع وتحليل البيانات الخاصة بالدول العربية وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والخالصات المهمة 

أبرزها ما يلي:
أوال: مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية 

شــهد عدد مشــروعات االســتثمار األجنبي المباشــر في الدول العربية اتجاها عاما للنمو من 463  مشــروعا عام 2003 إلى 1335 
مشــروعا عام 2008، ثم شــهد اتجاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات األزمة المالية العالمية اعتبارا من عام 2009 حتى تراجع مرة 
أخــرى إلى 767  مشــروعا عــام 2014، وذلك مع توقعات باســتمرار موجة التراجع خالل عام 2015 خصوصا مع تأســيس 182 

مشروعا فقط خالل الشهور األربعة األولى من العام ) جدول رقم 1 وشكل رقم 1(

يقدر عدد الشركات األجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 8690 شركة بنسبة  تصل إلى 11% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة 
خارج حدودها في العالم والبالغ عددها 79130 شــركة، كما تســتثمر تلك الشــركات في 10700 مشــروع في المنطقة العربية وبنسبة 
تبلغ نحو 5.6% من إجمالي عدد المشروعات األجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 191 الف مشروع وذلك منذ عام2003، وحتى 

أبريل 2015.

التكلفة االستثمارية اإلجمالية لمشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل الفترة ما بين عامي 2003 وأبريل 2015  
تــم تقديرهــا بقيمة تزيــد على تريليون دوالر، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشــروعات بنحو 1.7 مليون فرصة 

عمل )جدول رقم 1(.

تركزت شــركات االســتثمار األجنبي المباشــر في المنطقة في عدد محدود من الدول أولها اإلمارات وحظيت بـ 3219  شــركة أجنبية 
وبنســبة 37% من اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 886 شــركة أجنبية وبنســبة 10.2% من اإلجمالي ثم قطر بـ 602 شركة أجنبية 

وبنسبة 7% من اإلجمالي ) شكل رقم 2 و3(.

تركزت مشــروعات االســتثمار األجنبي المباشــر في المنطقة في عدد محدود من الدول أولها اإلمارات وحظيت بـ 3880 مشــروعا، 
وبنســبة 36.3% من اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 1184 مشــروعا وبنســبة 11.1% من اإلجمالي العربي، ثم مصر  بـ 740 

مشروعا أجنبيا وبنسبة 7% من اإلجمالي ) شكل رقم 4 و5 (.

ضمــت قوائم أكبر 10 شــركات مســتثمرة في الدول العربية أســماء  شــركات عربية كبــرى منها اعمار من اإلمــارات وزين وكيبكو 
ومجموعة الشــايع وبيت التمويل من الكويت، وبنك دبي االســالمي ومجموعات الندمارك ومجموعة الفطيم وبنك المشرق وبنك أبوظبي 
الوطنــي، وارابتيــك القابضة واعمار وفنادق روتانا من اإلمارات، ومجموعة الحكير ودلة البركة  ومجموعة خالد على التركي واخوانه 
ومجموعة بن الدن  والبحر األحمر لخدمات اإلسكان من السعودية، ومجموعة ترافكو واوراسكوم والشركة العربية السويسرية للهندسة 
من مصر، وبروة العقارية  وبنك قطر الوطني وبنك قطر اإلسالمي الدولي وشركة قطر للبتروكيماويات من قطر، وبنك بيبلوس، وبنك 

بلوم من لبنان، وسونترا من الجزائر .

تراجع عدد الشركات األجنبية العاملة في الدول العربية من  7423 شركة في أبريل من العام عام 2014 إلى 6109 شركة في أبريل 
من العام 2015 ورغم ذلك ارتفعت حصة المنطقة من 10 إلى 11% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم.

•

•

•

•

•

•

•
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ثانيا: مشروعات االستثمار العربي المباشر في الخارج

شــهد عدد مشــروعات االســتثمار العربي المباشــر في الخارج تذبذبا خالل الفترة ما بين عامي 2003 و2015 حيث ارتفع من 120  
مشــروعا عام 2003 إلى 558 مشــروعاً عام 2008 ثم تراجع عدد المشروعات مع ظهور تداعيات األزمة المالية العالمية إلى 389  
مشروعا عام 2010 ثم عاودت الصعود إلى  599 مشروعا عام 2012، ثم تراجع العدد مرة أخرى إلى 453 مشروعا عام 2014، 
مع توقعات بمواصلة الهبوط خالل عام 2015 استنادا لمؤشرات الشهور الثالثة األولى من العام والتي شهدت تأسيس 73 شركة فقط.

)جدول رقم 2، وشكل رقم 6(.

يقدر عدد الشركات العربية العاملة في  العالم بنحو 1500 شركة بنسبة  تصل إلى 1.9% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج 
حدودها في العالم والبالغ 79130 شركة. كما تستثمر تلك الشركات في 4621 مشروعاً  في العالم وبنسبة تبلغ نحو 2.4% من إجمالي 

عدد المشروعات األجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 191 الف مشروع وذلك منذ عام2003 وحتى مارس 2015.

التكلفة االســتثمارية اإلجمالية لمشــروعات االســتثمار العربية في العالم خالل الفترة ما بين عامي 2003 ومارس 2015  تم تقديرها 
بقيمة تصل إلى 570 مليار دوالر، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بما يزيد على مليون فرصة عمل

) جدول رقم 2(.

تعود شركات االستثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها اإلمارات وحظيت بـ 690  شركة وبنسبة 46% من اإلجمالي 
العربي  ثم الســعودية بـ 178 شــركة وبنســبة 12% من اإلجمالي ثم الكويت بـ 146 شــركة وبنسبة 9.7% من اإلجمالي ) شكل رقم 

7و8 (.

تعود مشــروعات االســتثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها اإلمارات ونفذت 2457 مشروعا، وبنسبة 53.2% من 
اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 526 مشــروعا وبنســبة 11.4% من اإلجمالي العربي، ثم الكويت بـ 412 مشروعا وبنسبة %8.9 

من اإلجمالي ) شكل رقم 9و10(.

توزعت مشــروعات االســتثمار العربي في العالم على 148 دولة عربية وأجنبية نصفها تقريبا تركز في 10 دول هي الهند والســعودية 
واإلمارات والمملكة المتحدة ومصر وسلطنة عمان وقطر والبحرين واألردن والواليات المتحدة ) شكل رقم 11 و12(.

  EMKEودبي القابضة والندمارك و NMC ضمت قوائم أكبر 20 شــركة عربية مســتثمرة في العالم أسماء شركات عربية كبرى منها
وســابك الســعودية و GAC  ودبي العالمية ومجموعة اإلمارات وإعمار العقارية ودلة البركة  ومجموعة الشــايع وبنك دبي اإلســالمي  
وفنــادق روتانــا ومجموعة فواز الحكير وبيت التمويــل الكويتي والبنك المغربي للتجارة الخارجيــة و مجموعة الفطيم و مجموعة ماجد 

الفطيمMAF  و مصرف الراجحي )شكل رقم 13(.

•

•

•

•

•

•

•
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ثالثاً: تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية والصادرة منها

وفــق بيانات مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، شــهدت تدفقات االســتثمار األجنبي المباشــر الــواردة إلى الدول العربية 
تراجعــا بنســبة 8% مــن 47.5 مليــار دوالر عام 2013 إلى 44 مليــار دوالر عام 2014، وظلت قيمة التدفقــات ضعيفة مقارنة مع 
مســتواها القياســي الذي بلغ 96.3 مليار دوالر عام 2008. وقد مثلت االســتثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نســبته 3.6% من 

اإلجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دوالر، و 6.4% من إجمالي الدول النامية البالغ 681  مليار دوالر. 

وقــد تواصــل خالل العام 2014 تركز االســتثمار األجنبي المباشــر الــوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث اســتحوذت كل من 
اإلمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، حيث  تصدرت اإلمارات 
بقيمة 10.1 مليارات دوالر وبحصة 23%، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8 مليارات دوالر وبحصة 18.3%، كما جاءت 
مصــر فــي المرتبة الثالثة بقيمــة 4.783 مليارات دوالر وبنســبة 10.9% من اإلجمالي العربي، ثم حل العــراق رابعا بقيمة 4.782  

مليارات دوالر وبحصة 10.9%، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.58 مليارات وبنسبة %8.2.

أما أرصدة االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية فقد شهدت ارتفاعا من 752.7 مليار دوالر عام 2013 بمعدل %4.8 
لتبلــغ 788.9 مليــار دوالر عــام 2014، ومثلــت األرصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نســبته 4% من اإلجمالــي العالمي البالغ 26  

تريليون دوالر.

وشأنها شأن التدفقات تركزت األرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من اإلمارات والسعودية على 42% من إجمالي 
األرصدة الواردة للدول العربية، وتصدرت الســعودية بقيمة 216 مليار دوالر وبحصة 27.4%، ثم تلتها اإلمارات في المركز الثاني 
بقيمــة 115.6 مليــار دوالر وبحصــة 14.6%، كمــا جاءت مصر في المرتبــة الثالثة بقيمة 87.9 مليار دوالر وبنســبة 11.1% من 
اإلجمالــي العربــي، ثــم حل لبنان رابعا بقيمــة 56.8 مليار دوالر وبحصة 7.2%، ثم المغرب في المركــز الخامس بقيمة 51.7 مليار 

وبنسبة %6.5.

وفي المقابل تراجعت تدفقات االســتثمار األجنبي المباشــر الصادر من الدول العربية بنســبة 10% من 37 مليار دوالر عام 2013 إلى 
33.4 مليار دوالر عام 2014. ومثلت تدفقات االســتثمارات الصادرة من الدول العربية ما نســبته 2.5% من اإلجمالي العالمي البالغ 

1354 مليار دوالر، و 7.1% من إجمالي الدول النامية البالغ 468 مليار دوالر. 

ومثلت دول الخليج  إضافة إلى ليبيا ولبنان المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 98 % لعام 2014، حيث تصدرت 
الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 13 مليار دوالر وبحصة بلغت 39.2% تلتها قطر بقيمة 6.7 مليارات وبحصة %20.2 
ثــم الســعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 5.4 مليارات وبحصة 16.1% ثــم اإلمارات في المركز الرابع بقيمة 3 مليارات وبحصة 
9.2% ثم لبنان في المرتبة الخامســة بقيمة 1.9 مليار وبحصة 5.7% ثم ســلطنة عمان في المرتبة السادســة بقيمة 1.2 مليار دوالر 
وبحصــة 3.5%، ثم ليبيا في المرتبة الســابعة بقيمة 940 مليون دوالر وبحصــة 2.8%، ثم جاءت المغرب ومصر والعراق واألردن 
واليمن وتونس وموريتانيا على الترتيب.أما فلسطين والبحرين فقد شهدت تدفقات سلبية في حين لم يتم رصد تدفقات صادرة من الجزائر 

وجيبوتي والسودان وسورية والصومال. 
أما على صعيد أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 251 مليار دوالر بنهاية عام 2014. ومثلت 

أرصدة االستثمارات الصادرة من الدول العربية أقل من 1% من اإلجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دوالر. 
وكانت دول الخليج وليبيا ولبنان المصدر الرئيســي لألرصدة الصادرة من المنطقة بنســبة 93.2% بنهاية عام 2014 . حيث تصدرت 
اإلمارات بقيمة 66.3 مليار دوالر وبحصة بلغت 26.4% تلتها الســعودية بقيمة 44.7 مليار دوالر وبحصة 17.8% ثم الكويت في 
المرتبــة الثالثــة عربيــا بقيمة 36.5 مليار دوالر وبحصة 14.6% ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 35.2 مليار وبحصة 14% ثم ليبيا 

في المرتبة الخامسة بقيمة 20.4 مليار وبحصة8.1 % ثم لبنان في المرتبة السادسة بقيمة 12.6 مليار دوالر وبحصة %5.
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200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
547.0936.81,984.53,544.02,622.12,826.32,413.11,650.81,473.51,497.31,747.51,760.4الواردة

138.148.112.872.428.530.85.415.683.4-3.718.2163.2-الصادرة

األرصدة
5,004.28,315.713,228.812,713.119,012.720,405.820,761.421,898.623,372.124,869.426,733.828,733.8الواردة

80.3286.6449.6311.6359.7372.4444.4473.1503.9509.3524.9608.5الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

الهاشمية األردنية المملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

192728,66517,68141العقارات1
8112,58512,87730الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
9102,7023,9349الكيميائية المواد3
664,1991,5284البناء ومواد بناء4
553,5661,1283 والمعدات الصناعية اآلالت5
551,4369102المعادن6
24283,7188712السياحة و الفنادق7
21478087712المالية الخدمات8
15179946682اإلتصاالت9

441746171البديلة/ المتجددة الطاقة10
13514716,2122,4736
اإلجمالي 25130765,05943,459

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب  األردن إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

التكلفة
دوالر بالمليون 

12133,562965  اإلمارات1
9111,270838السعودية2
131,202602أندونيسيا3
891,924505العراق4
6141,797323مصر5
221,209255روسيا6
39149127فلسطين7
1119279عمان سلطنة8
3456267الجزائر9

1134262غانا10
3433460الهند11
4525656البحرين12
3325248المتحدة المملكة13
1115145البرتغال14
2227539الكويت15
335336سوريا16
114933ماليزيا17
2220528قبرص18
334527قطر19
1215225المغرب20
118424بلجيكا21
3314613ألمانيا22
1118311إسرائيل23
113910أفغانستان24
11168أفريقيا جنوب25
11157نيجيريا26
12206تركيا27
12406مالطا28
11146السودان29
11185كازاخستان30
11204فرنسا31

 10814,5764,318

2015 ومايو 2003 يناير بين ما األردن من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Al Maabar International34,75010,877
2Emaar Properties64,8751,453
3Al Khaleej Development (Tameer)33,142802
4Gulf Finance House (GFH)31,001645

5
Zain (Mobile Telecommunications Company) 

(MTC)4278256

6Total Co.41,105155
7InterContinental Hotels Group (IHG)3509145
8AP Moller - Maersk3257142
9Kuwait Projects (KIPCO)6138137

10Dubai Islamic Bank (DIB)7112106
Other Companies26548,89228,741

30765,05943,459 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما  األردن في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Amlak Hotels & Tourism4768763
2Jordan Phosphate Mines Company31,202602
3Arab Bank16609212
4Nuqul Group5402198

5
United Iron & Steel Manufacturing 

(Manaseer Group)1614138

6Jabbar Internet Group41,060128
7Sayegh101,174120
8Housing Bank for Trade and Finance69691
9Hikma Pharmaceuticals467890

10Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAGorg)1449285
Other Companies417,4811,891

10814,5764,318

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة أردنية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب األردن إلى الواردة االستثمارات

        
     

             
              

     

                 
                     

    
              

         
    

       
    

                 
    

               
    

       
                     

       
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

395922,49015,447 اإلمارات1
551,53510,093روسيا2
48537,8153,022المتحدة الواليات3
9163,1032,603السعودية 4
7124,6141,987البحرين5
551,3361,528الهند6
593,1311,178مصر7
18254,8471,121الكويت8
610733865الجنوبية كوريا9

11116750استونيا10
15193,120657فرنسا11
661,737637الصين12
33416601هولندا13
22342520اليابان14
15151,725408المتحدة المملكة15
332,540359قطر16
44527301أستراليا17
44504290إيطاليا18
88526261إسبانيا19
56589150سويسرا20
611722146لبنان21
33257142الدنمارك22
55737107تركيا23
3321082كندا24
1119248سنغافورة25
2218839النرويج26
5522023ألمانيا27
2219317اليمن28
116116العراق29
1121213عمان سلطنة30

8832149أخرى

24530765,05943,459

2015 ومايو 2003 يناير بين ما األردن الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما الستثماراألردن المستقبلة الدول أهم

         
     

        
     

         
     

      
        

         
    

      
    

          
    

       
    

    
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما األردن في المستثمرة الدول أهم
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200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
4,256.010,003.510,899.912,806.014,186.513,723.64,002.75,500.37,678.79,601.910,488.010,065.8الواردة

991.22,208.03,750.310,891.814,567.715,820.32,722.92,015.02,178.02,536.02,951.73,071.8الصادرة

األرصدة
6,604.316,607.827,507.740,313.754,500.268,223.872,226.577,726.985,405.695,007.5105,495.4115,561.2الواردة

3,583.95,791.99,542.220,434.035,001.750,822.053,544.955,559.957,737.960,274.063,225.766,297.5الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

المتحدة العربية اإلمارات في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

12015086,17832,28423العقارات1
11417628,75121,59115السياحة و الفنادق2
65716,38018,05513الطبيعي والغاز والنفط الفحم3
38249812,3098,9256المالية الخدمات4
59867719,3826,3784األعمال خدمات5
65789,9096,3714الكيميائية المواد6
18221011,7905,3094اإلتصاالت7
273412,0624,5703الترفيه8
9610518,9583,9673المعادن9

14418433,8143,9253استهالكية منتجات10
1,4261,697112,67630,88722
اإلجمالي 3,2193,880352,209142,262

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب االمارات إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

649944,82732,378مصر1
135354101,08329,692الهند2
334817,44529,135العراق3
395922,49015,447األردن4
252611,56115,280الجزائر5
14164,29514,839تونس6
13520132,14013,489السعودية7
5516915,41012,658المتحدة المملكة8
254621,12011,693المغرب9

172122,3889,275سوريا10
426618,4849,074الصين11
10013521,6097,897قطر12
141910,8867,897أندونيسيا13
445318,5097,308لبنان14
286015,8317,202باكستان15
7110416,3536,582البحرين16
476912,8975,395المتحدة الواليات17
242611,0135,184تركيا18
8112719,0133,036عمان سلطنة19
14174,4592,957نيجيريا20
15334,3032,754أستراليا21
577910,0272,620الكويت22
14187,8512,204روسيا23
25348,8372,068ماليزيا24
14223,5941,943إسبانيا25
17264,3581,930ألمانيا26
123,8361,850بيرو27
574,8141,743السنغال28
442,5451,695جيبوتي29
7125,3531,383جورجيا30

50474,96530,759
2,456572,296297,365

2015 ومايو 2003 يناير بين ما االمارات من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Sobha (Sobha Developers)44,9424,929
2Sunland Group46,9123,213
3Larsen & Toubro (L&T)45732,668
4Accor112,1751,857
5Marriott International112,0221,775
6Sumitomo Group41761,506
7Rezidor Hotel Group81,5361,406
8CapitaLand54,3451,396
9Whitbread91,6391,270

10InterContinental Hotels Group (IHG)71,3441,230
Other Companies3,813326,545121,012

3,880352,209142,262 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما االمارات في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Emaar Properties5557,46427,142
2Dubai Holding12917,46723,278
3Al Maabar International510,75021,627
4Dubai World7649,35615,414
5DAMAC Holding2918,88113,400

6DP World3324,95811,057

7Dana Gas111,9679,655

8
International Petroleum Investment 

Company (IPIC)315,2358,129

9Al-Futtaim Group3917,6748,102
10Majid Al Futtaim Group (MAF Group)3934,8287,908

Other Companies2,009333,716151,654

2,456572,296297,365

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة إماراتية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب االمارات إلى الواردة االستثمارات

        
     

                 
     

             
              

     

               
    

            
    

                 
    

       
            

    

       
    

               
    

    
     

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

27333938,25725,065الهند1
72488053,00721,121المتحدة الواليات2
55164431,99811,720المتحدة المملكة3
19324323,1727,691ألمانيا4
951068,2227,373اليابان5
446221,1387,039الكويت6
304114,1376,480الجنوبية كوريا7
16621517,0896,051فرنسا8
626810,2614,602أستراليا9

384710,4004,545سنغافورة10
556114,4914,293السعودية11
9812314,3043,475سويسرا12
64816,4873,017هولندا13
56697,4502,796كندا14
27333,0972,521بلجيكا15
841009,7032,425إيطاليا16
80855,4552,068إسبانيا17
37472,3541,448الصين18
14186,4201,354باكستان19
19234,7431,179البحرين20
20253,2971,169لبنان21
31392,9061,078كونغ هونغ22
19244,330983قطر23
12133,562965األردن24
13142,078964تايالند25
16222,007937مصر26
28323,155883روسيا27
18221,791810تركيا28
26283,858782ماليزيا29
222,788665البهاما جزر30

32437420,2526,766

3,2193,880352,209142,262

2015 ومايو 2003 يناير بين ما اإلمارات الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

أخرى

2015 مايو و 2003 يناير بين ما  االمارات الستثمار المستقبلة الدول أهم

   
     

     
     

      
    

     
    

       
    

    
    

        
    

        
       
    

      
    

     
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما اإلمارات في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
516.7865.31,048.72,914.9912.22,638.3257.2155.9780.9891.2988.8957.4الواردة

79.8-1,791.5334.0893.6922.31,052.4-741.41,035.61,135.4980.11,669.11,620.5الصادرة

األرصدة
6,719.97,354.08,276.011,190.712,103.714,741.214,998.115,154.015,934.816,826.117,814.918,771.3الواردة

2,899.53,935.15,070.56,050.57,719.79,340.17,548.77,882.78,776.39,698.710,751.110,671.5الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

البحرين مملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Kuwait Finance House156,6214,617

2Gulf Holding Company (GHC)26,0001,000

3Rotana Hotels4768912

4Dubai Holding21,582772

5Accor3576684

6Marriott International3576684

7Songwon Industrial3412584

8Hempel Group3419581

9Al-Tijaria2893432

10Alargan International Real Estate Company1875404

52956,19820,934

56774,92031,604 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما البحرين في مستثمرة شركات 10  أهم

Other Companies

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر

1Gulf Finance House (GFH)1920,15232,551

2Al Khaleej Development (Tameer)137,13621,634

3Arcapita Bank33,2913,692

4Terra Sola17763,500

5Zain (Mobile Telecommunications 
Company) (MTC)161,9291,419

6Investcorp Bank13,000875

7Crown Dilmun Development Company13,000500

8Bank Alkhair (Unicorn Investment Bank)161,623458

9Ithmaar Bank13527339

10Nader & Ebrahim11,554300

Other Companies1227,4143,144

20650,40268,413

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الخارج في مستثمرة بحرينية شركات 10  أهم

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

232723,0988,41827العقارات1
25327,0955,84018السياحة و الفنادق 2
887125,01316الطبيعي والغاز والنفط الفحم 3
12162,6612,9789الكيميائية المواد 4
931232,5782,2707المالية الخدمات 5
22341,9451,1134اإلتصاالت 6
772,3441,0143المعادن 7
68708,1998093األعمال خدمات 8
17255,2416452والتبغ الغذاء 9

661,0045732البالستيك 10

19121920,0432,9339
اإلجمالي 47256774,92031,604

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب  البحرين إلى الواردة االستثمارات

أخرى 

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب البحرين إلى الواردة االستثمارات

        
     

                  
     

              
              

     

                  
    

                
    

        
    

        
    

             
    

              
    

         
    

9.3%

2015 مايو و 2003 يناير بين ما  البحرين في المستثمرة الدول أهم

      
     

       
     

               
     

     
           

    
               

    

       
    

        
    

        
    

     
    

    
     

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

التكلفة
دوالر بالمليون

443,52420,181ليبيا1
15176,89013,756قطر2
113,00010,000كازاخستان3
126,0006,000تونس4
116,2425,000الصين5
441,0583,711مصر6
7124,6141,987األردن7
19234,7431,179 اإلمارات8
12242,6221,005الهند9

23301,772904السعودية10
443,121897المتحدة الواليات11
89348504عمان سلطنة12
11290420غانا13
331,934380الفلبين14
16384209باكستان15
11122197المغرب16
44136190فرنسا17
11108178سوريا18
11108178اليمن19
11210157إسبانيا20
33125152العراق21
1189150كينيا22
79471146الكويت23
55244110المتحدة المملكة24
11136100المالديف جزر25
3315494لبنان26
1213793نيوزيلندا27
2211182سنغافورة28
115170نيبال29
7935769ماليزيا30

211,301315أخرى
20650,40268,413

2015 ومايو 2003 يناير بين ما البحرين من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

264017,2177,176الكويت1
7110416,3536,582اإلمارات2
66717,4984,336المتحدة الواليات3
20252,4701,577فرنسا4
10129001,439اليابان5
62714,8601,353المتحدة المملكة6
23262,1031,273ألمانيا7
26353,8011,099السعودية8
664,1201,083سنغافورة9

38433,257963الهند10
16161,792699سويسرا11
35554660الدنمارك12
56602641الجنوبية كوريا13
771,448404كندا14
22368252كونغ هونغ15
33294247تركيا16
22225230تايالند17
33339218أستراليا18
2251202فنلندا19
66557182برمودا20
99779159إسبانيا21
9111,019124إيطاليا22
2328678الصين23
3349875النرويج24
3328459أفريقيا جنوب25
4525656األردن26
4413449باكستان27
5518045بلجيكا28
5656142أيرلندا29
3332138عمان سلطنة30

28301,793263أخرى

47256774,92031,604

2015 ومايو 2003 يناير بين ما البحرين الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما  البحرين الستثمار المستقبلة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
583.6639.1783.13,308.01,616.32,758.61,687.81,512.51,147.81,603.21,117.21,060.3الواردة

5.44.012.333.120.342.277.074.121.313.421.539.3الصادرة

األرصدة
16,238.517,843.916,839.521,831.826,193.228,525.131,276.931,363.831,543.432,604.233,341.231,540.4الواردة

43.046.752.188.7117.1152.7230.8287.2296.8296.7304.9304.6الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

التونسية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

5714,08820,56250العقارات1
22282,9847,26518الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
17254,3252,3426السياحة و الفنادق3
993,1251,6124البناء ومواد البناء4
12123,9971,1723المعادن5
101917,2871,0833السيارات مكونات6
17193,5269362اإلتصاالت7
794,7928582والتبغ الغذاء8
441848512البديلة/ المتجددة الطاقة9

33372,9855021األعمال خدمات10
17621037,3853,7279
اإلجمالي 31237994,67840,911

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب تونس إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

17222,0181,132.3الجزائر1
12131,180344.7ليبيا2
1235158.5رواندا3
22477103.5السعودية4
4428194.7فرنسا5
1130160.3الصين6
1125033.0المكسيك7
2218731.9مصر8
1120030.0رومانيا9

3372224.9المغرب10
115422.2جيبوتي11
115422.2تنزانيا12
115422.2عمان سلطنة13
1115021.4مقدونيا14
224218.8فاسو بوركينا15
114715.3كندا16
117615.0البرتغال17
11379.4المتحدة الواليات18
11156.8السنغال19
33415.9ألمانيا20
1165.8اإلمارات21
11404.2الغابون22
11404.2ديفوار كوت23
111.2استونيا24

686,3082,187

2015 ومايو 2003 يناير بين ما تونس من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Benetton Group SpA84,164101
2Yazaki Group68,624566
3Societe Generale (SocGen)59055
4Grupo Iberostar51,095649
5TUI4876519
6Centurion Energy410391
7British Gas Group (BG)34202,149
8OMV33861,076
9Orange (France Telecom)3639207

10Heineken352070
Other Companies33577,76135,428

37994,67840,911 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما تونس في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Tunisie Leasing610866
2Groupe Elloumi467699
3Ayed Eagle Group316267

4
Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis 

(SNMVT)353150

5Groupe Loukil3496137

6Telnet35717

7Poulina Group Holding3525106
8Studi Group34520
9Tunisair35745

10Comete Group39611
Other Companies343,5551,571

686,3082,187

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة تونسية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب تونس إلى الواردة االستثمارات

        
     

                    
       
     

                 
                       

    

       
    

               
    

       
    

             
    

                
        

    

            
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

14164,29514,839اإلمارات1
126,0006,000البحرين2
10412321,4653,437فرنسا3
15162,7892,852المتحدة المملكة4
26368,6682,274إيطاليا5
29325,7071,989المتحدة الواليات6
13173,6621,851إسبانيا7
569521,303النمسا8
26357,003915ألمانيا9

51112,817902اليابان10
781,265692السويد11
335,358686تركيا12
12133,264485سويسرا13
9113,402365هولندا14
36380344كندا15
22684320البرتغال16
221,024275الهند17
23429271الكويت18
111,012270أستراليا19
33303245قطر20
11219130تايالند21
12858117الجزائر22
2339361السعودية23
6619144أيرلندا24
2215136الصين25
1280030بلجيكا26
2214025المغرب27
2210423كونغ هونغ28
115422سنغافورة29
115422نيوزيلندا30

11111,23586أخرى

31237994,67840,911

2015 ومايو 2003 يناير بين ما تونس الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما تونس الستثمار المستقبلة الدول أهم

       
     

     
     

      
    

        
    

     
    

     
    

       
    

   
           

    

      
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما تونس في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
638.0882.01,145.01,795.41,661.82,632.12,746.22,300.22,580.03,052.32,661.11,488.0الواردة

..20.234.6295.1318.4214.4220.4534.1192.5116.8-28.0253.0الصادرة

األرصدة
6,189.87,071.88,216.810,104.411,847.314,479.417,225.819,526.822,107.823,606.825,297.826,785.8الواردة

341.2594.2574.0608.0759.01,076.91,291.91,512.12,046.12,005.11,737.11,733.1الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Emirates International Investment 
Company13,0005,000

2Vietnam Oil and Gas Corporation 
(PetroVietnam)21,9994,743

3Repsol SA28393,565

4Jelmoli Holding AG54,5003,539

5Total Co.39613,465

6Orascom Group63,5412,814

7ArcelorMittal34,3492,447

8British Petroleum (BP)34852,384

9Grupo Ortiz Construccion y Servicios Del 
Mediterraneo42,4342,049

10China National Petroleum (CNPC)22911,991

Other Companies34470,75436,043

37593,15368,040 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما الجزائر في مستثمرة شركات 10  أهم

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب الجزائر إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

       
     

        
     

                 
     

                 
    

                   
    

            
    

              
                

    
         

    

       
         

    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

252611,56115,280 اإلمارات1
20246,7027,860إسبانيا2
628110,0115,950فرنسا3
221,9994,743فيتنام4
7125,8744,538سويسرا5
9117,3504,178مصر6
18242,0333,738المتحدة المملكة7
31343,2103,303المتحدة الواليات8
12129,5662,658الصين9

134,3492,447لوكسمبورغ10
223,0892,150قطر11
554,6281,941تركيا12
345801,346روسيا13
17222,0181,132تونس14
8133,464933السعودية 15
14174,922669ألمانيا16
77597645كندا17
44354478أيرلندا18
11425468سنغافورة19
11214443برمودا20
11214443البرازيل21
11214443البهاما جزر22
11638350أفريقيا جنوب23
11819321ليبيا24
111,012270أستراليا25
7102,651234الجنوبية كوريا26
66815219إيطاليا27
11342160(بورما) ميانمار28
441,268152إيران29
67437129المغرب30

28371,797422أخرى
30637593,15368,040

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الجزائر الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

التكلفة
دوالر بالمليون 

11214850اليمن1
111,147200ديفوار كوت2
1136200الدومينيكان جمهورية3
12858117تونس4
2220986إسبانيا5
1127045العراق6
1110635المتحدة الواليات7
116435سيريالنكا8
11631إيطاليا9

119122المتحدة المملكة10
112422فرنسا11
123622نيجيريا12

 153,0611,665

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الجزائر من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر

1Sonatrach64401,196

2Cevital62,521412

3Union Bank310057

153,0611,665

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الخارج في مستثمرة جزائرية شركات 3  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الجزائر في المستثمرة الدول أهم

        
     

       
     

     
    

      
    

      
    

   
    

               
    

               
    

     
    

         
    

    
     

2015 مايو و 2003 يناير بين ما الجزائر الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
     

          
     

                   
         

    

       
          

    

               
    

        
    

       
    

               
    

    
    

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

22286,48919,13028الطبيعي والغاز والنفط الفحم1

172116,48614,37121المعادن2

141914,19913,34320العقارات3

12143,8637,29411الكيميائية المواد4

8125,8262,6784السياحة و الفنادق5

9143,7262,2383البناء ومواد البناء6

39391,8141,5992األعمال خدمات7

8
 األساسية المعدات صناعة

202814,7281,2522للسيارات

993,6789971المنسوجات9

231,7868581التخزين10

15918820,5584,2826

اإلجمالي 30637593,15368,040

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب  الجزائر إلى الواردة االستثمارات

أخرى 
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
14.039.022.0108.0195.0229.0100.027.078.0110.0286.0153.0الواردة

------------الصادرة

األرصدة
61.299.7158.7322.3517.7751.7851.7878.5956.51,066.51,352.51,505.5الواردة

------------الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

جيبوتي جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Dubai World21,094995

2Bayan Holding1875865

3Qatari Diar1875865

4DP World1829400

5Dubai Ports Authority1622300

6Reykjavik Energy Invest (REI)154232

7SEA-ME-WE 5189150

8Level 3 Communications189150

9General Electric (GE)129132

10Ayed Eagle Group15422

Other Companies11137105

224,7474,216 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما جيبوتي في مستثمرة شركات 10  أهم

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب جيبوتي إلى الواردة االستثمارات

        
     

                
     

       
                
           

    

                 
    

     
    

               
    

            
    

                    
       

    

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

1189150كينيا1
1189150أثيوبيا 2
1189150الصومال 3
1189150السودان جنوب 4

 4356600

2015 ومايو 2003 يناير بين ما جيبوتي من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر

1Djibouti Data Center (DDC)4356600

4356600

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة جيبوتية شركة  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما جيبوتي في المستثمرة الدول أهم

          
     

       
     

    
     

               
    

        
    

         
    

     
    

        
    

         
    

        
        

    

2015 مايو و 2003 يناير بين ما جيبوتي الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
     

        
     

        
     

             
     

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

442,5451,695  اإلمارات 1
11875865الكويت 2
11875865قطر 3
55150309المتحدة الواليات4
1154232أيسلندا 5
1189150سنغافورة 6
115422تونس 7
123622تنزانيا 8
111015الدنمارك 9

111015البحرين 10
111811اليمن11
11157ألمانيا 12
11157فرنسا 13
1112المتحدة المملكة 14

21224,7474,216

2015 ومايو 2003 يناير بين ما جيبوتي الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

التكلفة عدد الوظائفعدد المشروعاتعدد الشركاتنوع القطاعالترتيب
% من اإلجماليبالمليون دوالر

332,6252,59562العقارات1

221,45170017التخزين والتخزين2

22833649الطاقة المتجددة/البديلة3

221783007اإلتصاالت4

112191303الفنادق و السياحة5

3330461النقل6

2354331الخدمات المالية7

4452251خدمات األعمال8

2255241الفحم والنفط والغاز الطبيعي9

اإلجمالي 21224,7474,216

االستثمارات الواردة إلى جيبوتي حسب التوزيع القطاعي ما بين يناير 2003 ومايو 2015
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
778.51,942.012,097.018,293.124,318.739,455.936,457.829,232.716,308.012,182.08,865.08,012.0الواردة

134.83,497.72,177.23,906.93,430.04,402.04,943.05,396.0-38.6-350.1-473.078.7الصادرة

األرصدة
18,512.020,454.033,535.050,659.073,479.7112,935.5148,088.8176,377.9186,758.1199,032.3207,897.1215,908.8الواردة

7,823.27,901.97,551.80.017,047.520,444.022,621.326,528.029,957.934,359.539,302.744,698.7الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

السعودية العربية المملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

415217,95946,76931الكيميائية المواد1
28337,15438,61325الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
242915,02417,15111المعادن3
445725,58115,43610العقارات4
387710,84712,1768السياحة و الفنادق5

6
 األساسية المعدات صناعة

16187,9803,4122للسيارات

19213,6892,6062البالستيك7
791122,0591,9311المالية الخدمات8
819310,1961,7441 والمعدات الصناعية اآلالت9

17192,4651,4921البناء ومواد البناء10
49967366,24611,7308
اإلجمالي 8861,184169,200153,059

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب السعودية إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

9248,1498,024.1الصين1
11217,5564,889.1تركيا2
556114,4914,293.2اإلمارات3
9163,1032,602.9األردن4
472,7862,200.9الجنوبية كوريا5
194112,2052,180.1مصر6
894,4341,835.9لبنان7
453851,766.8أفريقيا جنوب8
582,7151,565.5باكستان9

8164,0091,322.7المتحدة الواليات10
26353,8011,098.5البحرين11
8133,464932.5الجزائر12
78829695.6أندونيسيا13
7102,315579.9المتحدة المملكة14
331,156556.7اليمن15
34771552.9إسبانيا16
7183,269494.1عمان سلطنة17
79883433.7المغرب18
10242,401426.5الهند19
8111,814419.5سوريا20
511582384.5هولندا21
34744352.1إيران22
34432291.5ألمانيا23
33381249.8إيطاليا24
25392202.1أستراليا25
1189150.0الصومال26
1189150.0الغابون27
1189150.0الوسطى افريقيا جمهورية28
11504125.0زامبيا29
24224124.3فيتنام30

14812,0242,330.5
52696,08641,381

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السعودية من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Landmark Group144,1001,222
2TNT (TPG)101,111587
3Carrefour102,120126
4Alshaya91,04446
5EMKE Group81,57092
6AXA8184182
7Hewlett-Packard (HP)82,742144
8BMA International868829
9City Developments Limited (CDL)71,3441,595

10WPP76743
Other Companies1,095154,230148,993

1,184169,200153,059 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السعودية في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Saudi Basic Industries (SABIC)8113,8199,977
2ACWA Power International58682,880
3Al-Tuwairqi Group (ATG)86,4152,693
4Saudi Aramco251,9502,042
5Saudi Binladin Group (SBG) (Binladen)1710,0011,806

6Fawaz Alhokair Group408,1311,463

7Al Hokair53,9561,302
8Dallah Albaraka Group511,2531,087
9Aujan Industries82,010865

10Sidar22,604750
Other Companies28445,07916,515

52696,08641,381

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة سعودية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب السعودية إلى الواردة االستثمارات

                 
     

                    
       
     

       
             

     

                 
    

              
                

    

        
    

               
    

              
         

                       
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

17922830,35338,488المتحدة الواليات1
446911,36520,201فرنسا2
37477,51915,915اليابان3
13520132,14013,489 اإلمارات4
12154,83710,450الصين5
20376,5397,818هولندا6
52637,4336,270الهند7
10147,0035,201ماليزيا8
10186,7444,239سنغافورة9

36436,2334,029ألمانيا10
19235,6683,839قطر11
13153,6043,113مصر12
70823,6013,002المتحدة المملكة13
995,3442,451الجنوبية كوريا14
19222,7242,449كندا15
24353,3611,892سويسرا16
19212,2341,206إيطاليا17
364,0221,181لوكسمبورغ18
687661,065بلجيكا19
58725924فنلندا20
23301,772904البحرين21
9111,270838األردن22
712615778عمان سلطنة23
22312,680701الكويت24
22319457البرازيل25
55722358روسيا26
26353,480320إسبانيا27
11192228تايالند 28
1113655171أيرلندا 29
58788151النرويج 30

53724,492932أخرى

8861,184169,200153,059

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السعودية الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما السعودية الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
     

     
     

       
     

     
    

              
    

   
    

     
    

            
           

    

        
       
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السعودية في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
1,349.21,511.11,617.11,841.81,504.41,653.11,726.32,063.71,734.42,311.51,687.91,277.4الواردة

------------الصادرة

األرصدة
3,868.45,379.46,996.58,838.310,342.711,995.813,722.115,785.917,520.219,728.121,415.922,693.3الواردة

------------الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

السودان جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

351,3202,789الصين1
111461,641ألمانيا2
351,1481,045قطر3
235571,042ماليزيا4
12172,673706 اإلمارات5
33827606الهند6
441,490549مصر7
11214537أندونيسيا8
35234228لبنان9

56563120السعودية10
1186495إيران11
1186495روسيا12
1122260تايوان13
119145نيجيريا14
2214533فرنسا15
2219533تركيا16
1164127الجنوبية كوريا17
1151123اليابان18
223419الكويت19
11146األردن20

506312,7539,698

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السودان الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

12465187.4كينيا1
116434.8أندونيسيا2
111811.0الجزائر3

4547233

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السودان من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1China National Petroleum (CNPC)34402,687
2Fuchs Petrolub11461,641
3Petronas25361,033
4Barwa Real Estate2893893
5Medco Energi Internasional1214537
6Arab Swiss Engineering Company (ASEC)21,462523
7Bharat Heavy Electricals (BHEL)138392
8Bin Omeir Holding11,720300
9ONGC1740200

10Investcom Holding189150
Other Companies486,4751,342

6312,7539,698 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السودان في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر

1Nile Petroleum Company2465187

2Al Salam Bank28246

4547233

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة سودانية شركات  أهم

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

681,3356,26765الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
341,09094710العقارات2
332,1783634والتبغ الغذاء3
441,0653213النقل4

5
 األساسية المعدات صناعة

332,5922843للسيارات

11195612773المالية الخدمات6
111,0122703المعادن7
334512613السياحة و الفنادق8
114502532.6البناء ومواد البناء9

551881791.8اإلتصاالت10
10121,8312783
اإلجمالي 506312,7539,698

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب السودان إلى الواردة االستثمارات

أخرى

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب السودان إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

        
    

             
    

     
    

              
                

    

               
    

       
    

                 
    

                   
    

       
    

    
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما السودان في المستثمرة الدول أهم

     
     

       
     

   
     

       
     

        
         

    

   
    

         
    

     
    

        
    

    
    

2015 مايو و 2003 يناير بين ما الستثمارالسودان المستقبلة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
469804.00.00.00.0 5701 4662 2421 160.0320.0500.0659.01الواردة

11.42.01.50.00.00.00.00.00.0-55.754.379.8الصادرة

األرصدة
1,629.01,949.02,532.03,191.04,433.05,900.08,469.59,938.710,742.910,742.910,742.910,742.9الواردة

294.3348.6428.4417.1419.1420.6420.6420.6420.6420.6420.6420.6الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

السورية العربية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

16204,49213,65839الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
141526,2449,62227العقارات2
11146,8476,27318السياحة و الفنادق3
451,6942,2506الكيميائية المواد4
881,1581,3784البناء ومواد البناء5
29411,0097892المالية الخدمات6

7
 األساسية المعدات صناعة

992,4424061للسيارات

881,8803611والتبغ الغذاء8
331251440.4اإلتصاالت9

445101160.3المعادن10
32373,4563581

اإلجمالي 13816449,85735,355

2015 مايو و 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب سوريه إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Emaar Properties58,1694,889
2Gulfsands Petroleum48563,401
3Majid Al Futtaim Group (MAF Group)26,0002,000
4INA Group24281,700
5China National Petroleum (CNPC)13021,500
6Hempel Group11,0001,109
7Al-Futtaim Group13,0001,000
8Finmeccanica190921
9Tatneft1214850

10Rotana Hotels3576684
Other Companies14329,22217,302

16449,85735,355 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما سوريه في مستثمرة شركات 10  أهم

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب سوريه إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

        
     

                 
     

                 
    

                   
    

               
    

              
                

    

             
    

       
    

       
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

172122,3889,275اإلمارات1
771,7646,056روسيا2
899,2105,099الكويت3
237472,258كرواتيا4
671,0702,174المتحدة المملكة5
348431,975المتحدة الواليات6
337141,577الصين7
111,0001,109الدنمارك8
332091,102إيطاليا9

33417585الهند10
891,514516تركيا11
771,220482فرنسا12
510985452قطر13
8111,814420السعودية14
34494303سويسرا15
45468296مصر16
1016501283لبنان17
22200247كندا18
771,710224إيران19
33154206ألمانيا20
11108178البحرين21
1189134السويد22
8887270إسبانيا23
1112264الفلبين24
1135855ماليزيا25
1135855البيضاء روسيا26
227037أوكرانيا27
335336األردن28
3314322اليابان29
115422فنلندا30

6720845

13816449,85735,355

2015 ومايو 2003 يناير بين ما ن سوريه الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

121,619356.9الهند1
11107111.5مصر2
22490111.1 اإلمارات3
2223497.4تركيا4
2260.2ألمانيا5
11220.1غرينادا6

 102,478677

2015 ومايو 2003 يناير بين ما سوريه من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما سوريه الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
   

   
   

        
   

     
   

       
  

       
  

2015 ومايو 2003 يناير بين ما سوريه في المستثمرة الدول أهم

       
     

     
     

      
     

       
    

               
    

        
       
    

     
    

        
           

    
     
    

    
     

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Phoenix Group31,967418
2Baalbaki Group3335219
3Rama114840
4Tama & Lisho130.1
5Madonna Care1220.1
6Mousis Bamokian13

102,478677

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة سوريه شركات 6  أهم

اإلجمالي
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
5.024.096.0141.087.0108.0112.0102.0107.0107.0106.0-1.0-الواردة

------------------------الصادرة

األرصدة
1.822.2118.2259.2346.2454.2566.2668.2775.5882.6988.1-3.0الواردة

------------------------الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

الصومال جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Bollore Group1122197
2Aquentium189150
3BTC Networks189150
4Liquid Telecom189150
5Djibouti Data Center (DDC)189150
6Coca-Cola234242
7Internews Europe13915
8Raysut Cement13113
9Commercial Bank of Ethiopia (CBE)11811

10Saba Islamic Bank11811
Other Companies628247

171,208936 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما الصومال في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الصومال من الصادرة االستثمارات 2015 ومايو 2003 يناير بين ما الصومال في المستثمرة الدول أهم

     
     

               
     

        
     

        
     

      
     

               
    

          
    

     
    

     
    

       
    

       
    

      
    

       
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الصومال الستثمار المستقبلة الدول أهم

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

2015 ومايو 2003يناير بين ما الخرج في  مستثمرة  صومالية  شركات  أهم

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

11122197فرنسا1
23431192المتحدة الواليات2
1189150السعودية3
1189150موريشيوس4
1189150جيبوتي5
339426المتحدة المملكة6
113113عمان سلطنة7
111811كينيا8
111811اليمن9

111811اإلمارات10
111811أثيوبيا11
1115110فنلندا12
11404ألمانيا13

16171,208936

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الصومال الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

5550761065اإلتصاالت1

1112219721التخزين2

4472445المالية الخدمات3

12342425المشروبات4

2254212األعمال خدمات5

1131131البناء ومواد البناء6

228081واألدوية الطبية المستحضرات7

اإلجمالي 16171,208936

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب الصومال إلى الواردة االستثمارات2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب الصومال إلى الواردة االستثمارات
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
1,000.0300.0515.3383.0971.81,855.71,598.31,396.21,882.33,400.45,131.24,781.8الواردة

0.00.088.7305.07.933.671.9124.9366.0489.5227.1241.5الصادرة

األرصدة
945.01,245.01,760.32,143.33,115.14,970.86,569.17,965.39,847.613,248.018,379.223,161.0الواردة

0.00.088.7393.7401.6435.2507.1632.0998.01,487.51,714.61,956.1الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

العراق جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

33439,94134,61243الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
171825,09431,89939العقارات 2
333,0176,0097الكيميائية المواد 3
482,2162,0353البناء ومواد البناء 4
20231,2441,5132اإلتصاالت 5
664,8471,1011المعادن 6
9121,5121,1011السياحة و الفنادق 7
30528588161المالية الخدمات 8
46516564451األعمال خدمات 9

446363210.4التخزين 10
60766,2561,3762

اإلجمالي 23229656,27781,226

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب العراق إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Companies 101 to 22012035,07743,767

2Royal Dutch Shell Plc61,6316,727

3Bonyan International Investment23,8754,676

4Dana Gas24163,267

5Gazprom11462,617

6ONGC28162,300

7Lukoil46511,865

8Claremont Group21,0751,754

9John Holland18751,676

10Lafarge31,5071,200

Other Companies15310,20811,378

29656,27781,226 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما العراق في مستثمرة شركات 10  أهم

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب العراق إلى  الواردة االستثمارات

                    
       
     

         
     

                  
                        

            
    

        
    

                  
    

                
    

             
    

        
    

    
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما العراق الستثمار المستقبلة الدول أهم

        
     

         
       
     

     
    

      
    
      

    

      
    

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Trade Bank of Iraq (TBI)36466

2Al Iraqiya1128

3Rasheed Bank11415

4Cihan Bank11415

5HMBS (H Mahmood J Al-Bunnia & Sons)119882

6Aswat al Iraq16116

7Iraqi Nice International114220

9505222

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة عراقية شركات 7  أهم

اإلجمالي

عدد الدولة المستقبلةالترتيب
الشركات

عدد 
المشروعات

عدد
الوظائف

التكلفة 
بالمليون دوالر

44240127اإلمارات 1

113436 المملكة المتحدة2

1114220تركيا3

116116 األردن4

111615 لبنان5

11128 إيران6

 9505222

االستثمارات الصادرة من العراق ما بين يناير 2003 ومايو 2015

اإلجمالي

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

334817,44529,135اإلمارات1
39467,46512,047المتحدة الواليات2
27335,1337,451المتحدة المملكة3
261,6316,727هولندا4
257974,482روسيا5
9173,8463,729لبنان6
773,3792,888الهند7
111462,617سويسرا8
229151,711أستراليا9

11151,8881,523فرنسا10
45254874أيرلندا11
22228856كندا12
11214850برمودا13
11214850تايالند14
44338784الجنوبية كوريا15
67715666الكويت16
46606633مصر17
1522710611تركيا18
563,422571إيران19
891,924505األردن20
34484200السويد21
22121194الدنمارك22
33125152البحرين23
89590149ألمانيا24
1185146التفيا25
11270130الفلبين26
22228115السعودية27
11512115لوكسمبورغ28
11715100نيوزيلندا29

2234961رومانيا30
25271,528355أخرى

23229656,27781,226

2015 ومايو 2003 يناير بين ما العراق الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما العراق في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
25.0111.01,538.01,597.03,332.02,952.01,485.01,243.0874.01,040.31,625.51,179.9الواردة

36.0585.0109.01,498.01,232.8876.51,383.61,164.3-88.042.0234.0276.0الصادرة

األرصدة
2,729.02,840.04,378.05,975.09,307.012,259.013,744.014,987.015,861.016,901.018,527.019,706.9الواردة

88.0130.0364.0640.0604.01,189.01,298.02,796.04,028.84,905.36,288.97,453.2الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

ُعمان سلطنة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

22232,78512,03431الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
172319,1087,92420المعادن2
15154,4324,95513الكيميائية المواد3
232615,8302,8647العقارات4
31386,6432,7007السياحة و الفنادق5
40961,7681,6484المالية الخدمات6
17267,5368152والتبغ الغذاء7
50501,1597852األعمال خدمات8
775336372البالستيك9

577295691البناء ومواد البناء10
14518522,3874,19811
اإلجمالي 37249682,91039,128

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب عمان سلطنة إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Alcan23,3332,040

2Qatar Electricity and Water Company11781,820
3LG29811,700
4SKIL Infrastructure13,0001,200
5MAN2857950
6Oilex1214850
7Heritage Oil1214850
8Gulf Industrial Investment (GIIC)23,501813
9Zoom Enterprises (Zoom Developers)23,710795

10British Petroleum (BP)2322715
Other Companies48066,60027,395

49682,91039,128 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما عمان سلطنة في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Oman Oil Company41,7522,555
2Octal Holding & Co. (SAOC)2262598
3Raysut Cement3247316
4Oman Aviation Services (S.O.A.G)4287220
5Oman Chlorine2126140
6Bank Muscat6190139
7Daud Group81,66199
8Poly Products114991
9BankMuscat311365

10ATS45261
Other Companies16827255

535,6664,539

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة عمانية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب عمان سلطنة إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

       
     

                 
     

        
    

                 
    

               
    

             
    

            
    

        
    

                   
    

    
     

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

658517,6926,313الهند1
31346,0994,575المتحدة المملكة2
333703,473الصين3
38484,9153,211المتحدة الواليات4
8112719,0133,036اإلمارات5
15212,8262,841قطر6
343,5952,157كندا7
13131,7971,888ألمانيا8
551,1331,746الجنوبية كوريا9

16187,9431,585الكويت10
10101,9251,575سنغافورة11
33346893أستراليا12
16191,841849فرنسا13
1010924686هولندا14
89348504البحرين15
7183,269494السعودية16
351,017411مصر17
13452354البرازيل18
221,566353سويسرا19
34775352كونغ هونغ20
22726300ديفوار كوت21
11200230برمودا22
214218203سيريالنكا23
33420200تايالند24
33399143النمسا25
33225114إسبانيا26
44488105اليابان27
1187597صربيا28
1119279بلجيكا29
1119279األردن30

18221,129284أخرى

37249682,91039,128

2015 ومايو 2003 يناير بين ما عمان سلطنة الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

221,7212,491الهند1
712615778السعودية2
99829275اإلمارات3
11108178اليمن4
12102140تايالند5
55327105قطر6
119685الصين7
115170أندونيسيا8
2216270سنغافورة9

118155بروني10
113048هولندا11
114443النرويج12
3324443الكويت13
3332138البحرين14
2223235المتحدة المملكة15
115422تنزانيا16
1117717مصر17
113113الصومال 18
1121213األردن 19
1121213لبنان 20
11157ليبيا 21
1122الجزائر 22

 535,6664,539

2015 ومايو 2003 يناير بين ما عمان سلطنة من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما عمان سلطنة في المستثمرة الدول أهم

     
     

               
     

     
    

               
    

       
    

   
        

    

       
    

              
    

      
    

    
     

2015 مايو و 2003 يناير بين ما عمان سلطنة الستثمار المستقبلة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
18.049.047.019.028.052.0301.0180.0214.0244.0177.0124.0الواردة

32.2-48.3-128.129.1-4.369.384.4-9.042.5129.443.9-48.5الصادرة

األرصدة
1,464.41,513.31,559.81,578.41,606.71,658.21,958.72,175.32,328.02,336.02,459.02,453.0الواردة

0.00.00.040.083.979.6148.9241.0192.2232.0171.0167.0الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

فلسطين دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

222,9851,050قطر 1
39149127األردن2
221,00834المتحدة الواليات 3
111615 اإلمارات 4
11107فرنسا 5
1162تركيا6

10164,1741,234

2015 ومايو 2003 يناير بين ما فلسطين الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

22221315.1اإلمارات1

 2221315

2015 ومايو 2003 يناير بين ما فلسطين من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما فلسطين الستثمار المستقبلة الدول أهم

       
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما فلسطين في المستثمرة الدول أهم

    
     

     
     

         
       
    

         
    

      
    

     
    

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1JAWWAL1207300

2Bank of Palestine11415

2221315

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في  مستثمرة فلسطينية شركات أهم

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Ooredoo (Qatar Telecom)1483700

2Qatari Diar12,502350

3Housing Bank for Trade and Finance58076

4Arab Bank34845

5Coca-Cola11,00020

6Abraaj Capital11615

7Corporate Technology Solutions1814

8Havas1107

9WebTeb1216

10Anadolu Ajansi (Anatolian Agency)162

164,1741,234 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما فلسطين في مستثمرة شركات 10  أهم

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

2248970257اإلتصاالت1
112,50235028العقارات2
3914413611المالية الخدمات3
111,000202المشروبات4
2229202المعلومات تكنولوجيا وخدمات البرمجيات5
111071األعمال خدمات6

اإلجمالي 10164,1741,234

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب فلسطين إلى الواردة االستثمارات2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب فلسطين إلى الواردة االستثمارات
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
840.41,040.4-624.91,199.02,500.03,500.04,700.03,778.68,124.74,670.3938.5395.9الواردة

88.2437.9351.9127.45,160.23,657.83,214.61,863.210,108.51,840.18,021.46,748.4الصادرة

األرصدة
3,456.14,655.07,155.010,655.015,355.017,768.925,893.630,564.031,502.530,873.029,963.731,004.1الواردة

158.6596.6948.51,075.96,236.27,467.210,681.812,545.022,653.520,412.528,434.035,182.3الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

قطر دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

243210,49154,91950الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
253015,96617,21516العقارات2
18197,2197,5607الكيميائية المواد3
35456,6747,4457السياحة و الفنادق4
8126,8477,4187المعادن5
893,7203,7143الترفيه6
666432,6132البديلة/المتجددة الطاقة 7
81961,8111,6522المالية الخدمات8
1481512,9941,4901األعمال خدمات9

10104,0058781ومكوناتها اإللكترونية األنظمة10
23929128,8074,7774
اإلجمالي 60270189,177109,679

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب قطر إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

697,96414,768.7مصر1
773105,305.8المتحدة المملكة2
453,4864,109.1فيتنام3
19235,6683,839.2السعودية4
15212,8262,841.1عمان سلطنة5
223,0892,150.0الجزائر6
7183,5731,772.0المتحدة الواليات7
222,9851,050.0فلسطين8
351,1481,045.0السودان9

112,1931,000.0روسيا10
19244,330983.5 اإلمارات11
816676906.2الصين12
11875864.9جيبوتي13
334,205807.6اليمن14
11146653.1بنما15
510985452.1سوريا16
8111,735423.8تركيا17
45947387.5ليبيا18
332,540359.0األردن19
814798283.2الهند20
111,269264.0مونتينيغرو21
33303245.3تونس22
33192211.7(بورما) ميانمار23
11511200.0غامبيا24
221,470174.2قبرص25
11941165.0طاجيكستان26
67369162.4سنغافورة27
44176154.8سويسرا28
12102139.8أذربيجان29
1012524131.2الكويت30

844,8621,655.8
30161,19847,506

2015 ومايو 2003 يناير بين ما قطر من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1ExxonMobil53,33420,996
2Gulf Finance House (GFH)23,01610,015
3SASOL32,7057,943
4Norsk Hydro63,4805,958
5AP Moller - Maersk32,4405,254
6Royal Dutch Shell Plc32,0624,641
7GDF SUEZ (Gaz de France)21333,923
8Idemitsu Kosan11462,617
9Nexant11462,617

10BASF25332,289
Other Companies67371,18243,428

70189,177109,679 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما قطر في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Barwa Real Estate56,90210,915
2Qatar Petroleum (QP)69,05610,746
3Qatari Diar1916,45310,515
4The Land Holding25,5022,150
5Qatar Electricity and Water Company11781,820

6Qatar Petrochemical Company (QAPCO)279401,479

7Ooredoo (Qatar Telecom)89741,363
8Qatar Airways341,361959
9Al-watania Group1333879

10Panceltica1875781
Other Companies19718,6245,900

30161,19847,506

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة قطرية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب قطر إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

        
     

                 
                     

    

       
           

    

        
                
    

               
                
    

                  
         

    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

10311611,30931,439المتحدة الواليات1
15176,89013,756البحرين2
15151,2959,393اليابان3
573,1578,417أفريقيا جنوب4
10013521,6097,897اإلمارات5
6104,3356,575النرويج6
35384,5296,338فرنسا7
782,9845,643الدنمارك8
13152,6654,823هولندا9

23264,2493,271ألمانيا10
981154,4132,632المتحدة المملكة11
33385,1341,878الهند12
561,9761,471سنغافورة13
14151,710721الكويت14
18202,586649سويسرا15
22732597تايوان16
45700537كندا17
22384456كونغ هونغ18
1414885453إسبانيا19
33347377النمسا20
331,032335مصر21
55368277ماليزيا22
33354239تركيا23
22200234بلجيكا24
11192228تايالند25
45136159الصين26
11121,132108السعودية27
55327105عمان سلطنة28
34448100الجنوبية كوريا29
2312675أستراليا30

48512,973494

60270189,177109,679

2015 ومايو 2003 يناير بين ما قطر الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

أخرى

2015 مايو و 2003 يناير بين ما قطر الستثمار المستقبلة الدول أهم

   
     

        
       
     

      
    

        
    

          
    

       
    

        
       
    

      
    

       
    

     
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما قطر في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
6.01,113.61,304.63,259.12,872.61,433.6485.8-67.123.8233.9121.3111.5-الواردة

4,959.92,581.35,141.88,210.59,784.29,090.68,581.85,889.810,772.96,741.316,648.013,108.4-الصادرة

األرصدة
383.8407.5645.2773.3945.48,721.610,231.311,883.515,176.018,144.316,097.215,362.4الواردة

765.51,467.65,893.510,845.214,665.222,436.523,715.528,189.232,250.331,023.437,153.136,530.5الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

الكويت دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

10103,7232,57823العقارات1
15151,8952,07719السياحة و الفنادق2
25252,0021,97118األعمال خدمات3
381,5951,79416الكيميائية المواد4
27396496165المالية الخدمات5
10158364194اإلتصاالت6
459223203الترفيه7
35398,1252893االستهالكية المنتجات8
66736,2782632المنسوجات9

17203,8572442والتبغ الغذاء10
46512,7036546

اإلجمالي 25830032,58511,225

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب الكويت إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 التكلفة
دوالر بالمليون

663,3419,264الصين1
363,3429,186فيتنام2
264017,2177,176البحرين3
446221,1387,039اإلمارات4
162217,6785,771مصر5
8222,8025,277ماليزيا6
899,2105,099سوريا7
12165,0152,026لبنان8
16187,9431,585عمان سلطنة9

129831,408نيجيريا10
18254,8471,121األردن11
333,277887المغرب12
11875865جيبوتي13
664,057818الهند14
14151,710721قطر15
22312,680701السعودية16
67715666العراق17
11875601اليمن18
122,915511تايالند19
22666499إيران20
22136443بلجيكا21
471,186412المتحدة المملكة22
78467388تركيا23
55394386هولندا24
22788353أفريقيا جنوب25
23429271تونس26
48837245المتحدة الواليات27
311526225بولندا28
111,837189والهرسك البوسنة29
22378174كونغ هونغ30

678,6282,239
 412126,89266,541

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الكويت من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Dow Chemical36521,121
2EMKE Group101,607729
3ProLogis1875601
4Hempel Group4868590
5Landmark Group101,813280
6Accor1192228
7Movenpick Group (Moevenpick)1192228
8Four Seasons Hotels & Resorts1192228
9Le Meridien Hotels & Resorts1192228

10Marriott International1192228
Other Companies26725,8106,765

30032,58511,225 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الكويت في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Kuwait Petroleum (KPC)117,00018,884
2Kuwait Finance House407,3325,003
3Gulf Petroleum Investment (GPI)11,2005,000
4Aref Investment Group13,0004,000
5Al Fawares Construction and Development13,0002,610

6
Zain (Mobile Telecommunications Company) 

(MTC)111,7312,197

7Gulf Holding Company (GHC)39,0001,800
8Agility484,7061,787
9International Financial Advisers (IFA)115,3561,709

10Al Mazaya Holding94,4931,497
Other Companies27680,07422,054

412126,89266,541

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة كويتية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب الكويت إلى الواردة االستثمارات

        
     

                  
     

             
                       

     

                
    

        
    

       
    

         
         

    

          
    

              
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

577910,0272,620اإلمارات1
41454,3252,486المتحدة الواليات2
21213,5612,230فرنسا3
20201,921602المتحدة المملكة4
11875601سنغافورة5
14868590الدنمارك6
44361277كندا7
44377250كونغ هونغ8
33648242سويسرا9

17201,410215الهند10
79471146البحرين11
1189134اليابان12
1012524131قطر13
4416597الصين14
9121,61793السعودية15
3315172هولندا16
10111,37250إسبانيا17
11111,23047إيطاليا18
3324443عمان سلطنة19
223139أستراليا20
2227539األردن21
112036لوكسمبورغ22
5537833ألمانيا23
333020أيرلندا24
3330619النمسا25
224117بلغاريا26
111615بنغالديش27
2340014لبنان28
1214714قبرص29
1121213تايالند30

8849343أخرى

25830032,58511,225

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الكويت الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما الكويت الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
     

      
     

       
     

       
     

   
           

         
    

     
    

          
    

       
        

     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما الكويت  في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
2,860.02,483.73,321.53,131.73,376.04,002.24,378.73,747.73,389.83,169.72,879.83,070.1الواردة

611.0827.1715.5874.7848.1986.61,125.8486.8934.21,009.21,962.11,892.9الصادرة

األرصدة
19,882.822,366.525,688.028,819.732,195.736,197.940,576.644,324.347,714.150,883.853,763.656,833.7الواردة

966.71,793.72,509.23,383.94,232.05,218.66,344.36,831.27,765.48,774.510,736.612,629.5الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

اللبنانية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

131819,2847,12448العقارات1
18226,5864,49131السياحة و الفنادق2
343755834الكيميائية المواد3
19194824183المالية الخدمات4
113503002المعادن5
16195232862اإلتصاالت6
441,0012712الترفيه7
28281,5892312األعمال خدمات8
37423,6121511المنسوجات9

9107901221النقل10
51576,1807235

اإلجمالي 19922440,77214,699

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب لبنان إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 التكلفة
دوالر بالمليون

9173,8463,729العراق1
20253,2971,169اإلمارات2
1016501283سوريا3
35234228السودان4
5101,181163مصر5
611722146األردن6
56327137المتحدة المملكة7
11266130ألبانيا8
24278125تركيا9

33243111الصين10
67706110السعودية11
1177107أفغانستان12
2224182أستراليا13
2420979عمان سلطنة14
2353270غانا15
3338165رومانيا16
6617363الجزائر17
5664457قطر18
3418353فرنسا19
127440أرمينيا20
2211837المتحدة الواليات21
227437قبرص22
3420828البحرين23
1114622اليونان24
1114622النرويج25
224820ألمانيا26
1113718كونغ هونغ27
117816سويسرا28
2340014الكويت29
111811نيجيريا30

 57629
6415915,5647,200

2015 ومايو 2003 يناير بين ما لبنان من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Dubai Islamic Bank (DIB)44811,926
2Majid Al Futtaim Group (MAF Group)34981,494
3Al-Sayer Group11,0001,000
4Abu Dhabi Investment House (ADIH)2380760
5Rotana Hotels4171685
6Four Seasons Hotels & Resorts3185556
7Al Habtoor Group2271541
8Kuwait Projects (KIPCO)2133265
9Plus Properties2114228

10One to One Hotels & Resorts1228228
Other Companies20037,3117,017

22440,77214,699 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما لبنان في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Make Oil16043,000
2Solidere21,750753
3Al-Murad Company13,000500
4Byblos Bank15543292
5Investcom Holding4198272

6BLOM Bank19312266

7Bank Audi sal-Audi Saradar Group7306200
8Bank of Beirut7271179
9Patchi61,295170

10Seyouri Group185146
Other Companies967,2001,422

15915,5647,200

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة لبنانية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب لبنان إلى الواردة االستثمارات

        
     

                 
     

                 
    

               
    

       
    

       
    

       
    

            
    

         
    

     
    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

445318,5097,308 اإلمارات1
12165,0152,026الكويت2
894,4341,836السعودية3
29312,385786المتحدة الواليات4
11111,117605إسبانيا5
461,127570كندا6
11192228المكسيك7
11383150لوكسمبورغ8
20221,682134فرنسا9

1010754133المتحدة المملكة10
22224123إيران11
34558105قطر12
22244101الجنوبية كوريا13
3315494البحرين14
7854078ألمانيا15
4438674سويسرا16
12121,09646إيطاليا17
224439أستراليا18
118037هولندا19
5535031تركيا20
3358324اليابان21
2418024السويد22
114623الهند23
112323بناما24
233623فنلندا25
111315الدنمارك26
111615بنغالديش27
111615العراق28
1121213عمان سلطنة29
11107أيرلندا30

4436315أخرى

19922440,77214,699

2015 ومايو 2003 يناير بين ما لبنان  الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما لبنان الستثمار المستقبلة الدول أهم

      
     

       
     

     
           

       
    

     
    

        
       
    

       
    

     
    

     
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما لبنان في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
425702.050.0 9090.01 3101 1803 8503 0643 0382 143.0357.01الواردة

63.0286.0128.0474.03,947.05,888.21,165.02,722.0131.02,509.0180.0940.0الصادرة

األرصدة
626.5983.52,021.54,085.57,935.011,115.014,425.016,334.016,334.017,759.018,461.018,511.0الواردة

2,004.72,290.72,418.72,892.76,840.012,728.013,893.016,615.016,746.019,255.019,435.020,375.0الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 ليبيا دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

111314,60622,41360العقارات1
33375,58410,16127الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
442,2101,1293البناء ومواد البناء3
681,8159753السياحة و الفنادق4
446436142الكيميائية المواد5
671,6756052المعادن6
22231,1534411المالية الخدمات7
25264574091األعمال خدمات8
561,2641550.4 والمعدات الصناعية اآلالت9

771491240.3النقل10
26273,1074771

اإلجمالي 14916232,66337,504

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب ليبيا إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Pertamina21,4943,600
2British Petroleum (BP)1374900
3Woodside Petroleum3470722
4Multi Development (Multi Vastgoed)13,000697
5Italcementi11,184650
6Norsk Hydro2428622
7Royal Dutch Shell Plc3313603
8Office Cherifien des Phosphates  (OCP)1444500
9RanHill12,953413

10Hotel Properties31,954392
Other Companies14420,04928,406

16232,66337,504 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما ليبيا في مستثمرة شركات 10  أهم

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب ليبيا إلى الواردة االستثمارات

        
     

              
              

     

                   
                      

    

                  
    

        
    

                
    

             
    

               
         

    
      

    

    
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

443,52420,181البحرين1
231,5823,812أندونيسيا2
453,5271,611هولندا3
14151,7301,481المتحدة المملكة4
10101,165949المتحدة الواليات5
13142,273874اإلمارات6
9102,117773إيطاليا7
66699756النرويج8
13470722أستراليا9

362,045649سنغافورة10
771,081624روسيا11
33478517المغرب12
33930445إسبانيا13
112,953413ماليزيا14
45947388قطر15
881,068382مصر16
55300356ألمانيا17
12131,180345تونس18
22268333اليابان19
11214311تشيلي20
11214311كرواتيا21
66942253تركيا22
11424166الجنوبية كوريا23
11993139الكويت24
11219130مالطا25
2248116أوكرانيا26
1145108بولندا27
3423067السعودية28
5519554فرنسا29
1140148سويسرا30

1515401193أخرى

14916232,66337,504

2015 ومايو 2003 يناير بين ما ليبيا  الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

11819321.0الجزائر1
1142924.2أوغندا 2
123622.0مصر 3
111811.0 ديفوار كوت 4
111811.0غينيا 5
11939.5اإلمارات 6
1150.4ألمانيا 7

 81,418399

2015 ومايو 2003 يناير بين ما ليبيا من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Banque Sahelo Saharienne (Bsic)23622
2Central Bank of Libya23622

3Al-Emtiaz Medical Importing Company (AMIC)150.4

4Buraq Air19310

5
Libyan Arab Foreign Investment Company 

(LAFICO)1819321

6
Libyan Arab African Investment Company 

(LAAICO)142924

81,418399

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة  ليبية شركات 6  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما ليبيا في المستثمرة الدول أهم

       
     

         
     

      
            

       
    

        
       
    

       
    

       
    

       
    

        
    

        
    

    
     

2015 مايو و 2003 يناير بين ما ليبيا الستثمار المستقبلة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
483.06,031.04,192.14,783.2-237.42,157.45,375.610,042.811,578.19,494.66,711.66,385.6الواردة

20.7158.992.0148.4664.81,920.2571.11,175.5625.5211.1301.0252.7الصادرة

األرصدة
21,348.923,506.328,881.938,924.750,502.859,997.466,709.073,094.672,611.978,643.083,114.087,882.0الواردة

716.4875.3967.31,115.71,780.53,700.74,272.95,448.46,073.96,285.06,586.06,839.0الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

العربية مصر جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 التكلفة
دوالر بالمليون

9117,3504,178الجزائر1
13153,6043,113السعودية2
444822,314المتحدة الواليات3
225,5001,450جورجيا4
593,1311,178األردن5
16222,007937 اإلمارات6
34687702باكستان7
46606633العراق8
441,490549السودان9

221,861469أندونيسيا10
11801440أفريقيا جنوب11
22214435الشمالية كوريا12
351,017411عمان سلطنة13
881,068382ليبيا14
331,032335قطر15
45468296سوريا16
112,445252قبرص17
44940244نيجيريا18
12211166سويسرا19
11342160بوروندي20
33251145المغرب21
1174108اليونان22
1110100موزمبيق23
117181الصين24
4474969رومانيا25
1224067سوازيالند26
2244566تنزانيا27
361,75054كينيا28
1120049بلغاريا29
2225347أثيوبيا30

 301,739374
 16441,03819,801

2015 ومايو 2003 يناير بين ما مصر من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي
أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Barwa Real Estate26,00010,000
2Al-Futtaim Group68,6895,782
3DAMAC Holding23,0185,428
4Dana Gas71,2315,319
5British Gas Group (BG)31,3563,550
6Emaar Properties57,1122,979
7Majid Al Futtaim Group (MAF Group)910,6452,609
8RWE35742,559
9Crescent Petroleum41,5171,827

10Emirates Telecommunications (Etisalat)21,0561,550
Other Companies697164,55979,675

740205,757121,278 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما مصر في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Orascom Group3113,3969,485
2Palm Hills PHDC.CA21,7501,562
3Arab Swiss Engineering Company (ASEC)41,9651,233
4Fresh Electric Home Appliances12,5001,200
5Amer Group33,0361,186
6Taybah Steel1333879
7Ezz Steel Rebars13,000750
8Elsewedy Electric (Elsewedy Cables)163,838745
9Arabian Construction House51,032565

10Orascom Construction Industries (OCi)1452360
Other Companies999,7361,838

16441,03819,801

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة مصرية شركات 10  أهم

اإلجمالي

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

649944,82732,378 اإلمارات1
697,96414,769قطر2
795,35910,923يونان3
41599,0836,968المتحدة المملكة4
162217,6785,771الكويت5
8610215,3845,090المتحدة الواليات6
30646,4334,921فرنسا7
28318,7574,485الهند8
23255,9083,897ألمانيا9

441,0583,711البحرين10
20235,0293,254إيطاليا11
13153,3513,203كندا12
194112,2052,180السعودية13
111462,008كرواتيا14
14194,9101,835سويسرا15
24277,1011,832إسبانيا16
233,8641,552إيران17
581,5791,418هولندا18
15174,0981,029الصين19
10137,730867الجنوبية كوريا20
461,967842كونغ هونغ21
14164,901840تركيا22
12135,306784اليابان23
12124,984677روسيا24
551,669648تايالند25
68748538سنغافورة26
671,766519أستراليا27
44427482النرويج28
55534438أفريقيا جنوب29
33264357تشيلي30

517010,7273,063أخرى

550740205,757121,278

2015 ومايو 2003 يناير بين ما مصر الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما مصر الستثمار المستقبلة الدول أهم

       
     

        
     

               
           

         
    

        
    

       
    

      
    

       
    

         
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما مصر في المستثمرة الدول أهم

        
     

   
     

     
    

               
    

      
    

               
    

     
    

     
    

       
    

       
    

    
     

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

283451,19939,24032العقارات1
457013,85436,56330الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
26317,91211,68710الكيميائية المواد3
36439,0844,8514السياحة و الفنادق4
559824,3934البديلة/ المتجددة الطاقة5
395316,8022,5332والتبغ الغذاء6
27303,7692,4802اإلتصاالت7
17178,7581,8952البالستيك8
541214,2111,8452المالية الخدمات9

572,8401,7921 التخزين10
26832986,34614,00012
اإلجمالي 550740205,757121,278

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب مصر إلى الواردة االستثمارات

أخرى

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب مصر إلى الواردة االستثمارات
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
2,314.5894.61,654.02,449.42,804.52,487.11,951.71,573.92,568.42,728.43,298.13,582.3الواردة

12.329.874.6444.9621.6485.2470.3588.8179.0406.1332.0443.7الصادرة

األرصدة
17,106.119,883.120,751.529,938.738,613.339,388.342,581.145,081.644,515.945,245.751,816.051,664.0الواردة

560.2675.5665.61,053.61,337.11,699.11,861.41,914.01,981.12,156.72,554.74,194.1الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

المغربية المملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

274038,64212,01822العقارات1
10134,9929,87218الطبيعي والغاز والنفط الفحم2
395917,0458,21015السياحة و الفنادق3
11129264,3498البديلة/ المتجددة الطاقة4

5
 األساسية المعدات صناعة

121422,3863,1436للسيارات

8112,9691,9443البناء ومواد البناء6
10101,4901,8393  التخزين7
16195,8251,8203المعادن8
20215,4581,5493اإلتصاالت9

14141,4121,5223الكيميائية المواد10
41551587,0779,53317
اإلجمالي 582728188,22255,798

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب المغرب إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

672,2461,767 ديفوار كوت1
822674581فرنسا 2
215165570إسبانيا 3
123,250567تشاد 4
33478517ليبيا 5
2742215إيطاليا 6
22360171فاسو بوركينا 7
22543137غانا 8
67437129الجزائر 9

235881هولندا 10
117181الصين 11
226871المتحدة المملكة 12
125661بلجيكا 13
1120042مالي 14
333436  اإلمارات 15
111331سويسرا 16
112831البرتغال 17
2214025تونس 18
111224تركيا 19
122624ألمانيا 20
225822السنغال 21
111811موريتانيا 22
111811موزمبيق 23
111811توغو 24
111811أثيوبيا 25
111811األخضر الرأس 26
11911أنغوال 27
111811كينيا 28
113810المتحدة الواليات 29
11146األرجنتين 30

 2437
 999,1715,282

2015 ومايو 2003 يناير بين ما المغرب من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1
International Petroleum Investment Company 

(IPIC)21,0255,011

2Emaar Properties67,2802,354
3Gazprom37,5782,075
4Shanghai Electric14442,000
5San Leon Energy22001,663
6Pierre et Vacances53,0631,600
7Nissan27,4001,361
8Renault49,2321,326
9Fadesa44,6791,301

10Marina d'Or Group92,0941,095
Other Companies690145,22736,013

728188,22255,798 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما المغرب في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Douja Promotion Groupe Addoha86,0852,635
2BMCE Bank396031,060
3Banque Centrale Populaire18265586
4Office Cherifien des Phosphates  (OCP)4486519
5Attijariwafa Bank9311203
6Sakanid235874
7Euro Maghreb Service16050
8Royal Air Maroc (RAM)22240
9Koutoubia110028

10Groupe Tazi215318
Other Companies1372871

999,1715,282

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في مستثمرة مغربية شركات 10  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب المغرب إلى الواردة االستثمارات

        
     

                    
       
     

                 
     

                 
        

    
              
                

    

                   
    

         
    

       
    

       
    

                 
    

    
     

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

254621,12011,693 اإلمارات1
16822047,99711,639فرنسا2
12114829,4329,001إسبانيا3
719016,8353,108المتحدة الواليات4
692,1482,888أيرلندا5
332,0172,157الصين6
16215,8652,121سويسرا7
247,5942,081روسيا8
212614,4991,671اليابان9

26296,2821,226المتحدة المملكة10
333,277887الكويت11
10107,362832الهند12
17193,470778إيطاليا13
22433668أستراليا14
11533600فيتنام15
9113,449551البرتغال16
441,290464كندا17
661,571440هولندا18
79883434السعودية19
21224,544415ألمانيا20
11180300باكستان21
11587230البهاما جزر22
22393205الدنمارك23
11122197البحرين24
33261149بلجيكا25
33251145مصر26
451,186139تركيا27
22248133سنغافورة28
11219131البرازيل29
11219131تايالند30

24253,955388أخرى

582728188,22255,798

2015 ومايو 2003 يناير بين ما المغرب الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما المغرب الستثمار المستقبلة الدول أهم

           
     

      
     

        
     

     
     

      
    

        
    

             
    

     
    

        
    

       
    

    
     

2015 ومايو 2003 يناير بين ما المغرب في المستثمرة الدول أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
3.1130.5588.71,388.61,125.7492.5-102.0404.1811.9154.6139.4342.8الواردة

1.04.02.05.13.84.14.34.14.24.24.24.2-الصادرة

األرصدة
392.0796.11,608.01,762.61,902.02,244.82,241.72,372.22,961.04,349.65,475.25,967.7الواردة

3.47.49.414.518.322.426.830.835.039.243.447.6الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

الموريتانية اإلسالمية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

2015 ومايو 2003 يناير بين ما موريتانيا من الصادرة االستثمارات 2015 ومايو 2003 يناير بين ما موريتانيا في المستثمرة الدول أهم

        
     

      
     

    
             

    

         
    

     
    

       
    

        
           

    

      
    

    
    

2015 ومايو 2003 يناير بين ما موريتانيا الستثمار المستقبلة الدول أهم

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

681,2372,74651الطبيعي والغاز والنفط الفحم1

665,3662,04438المعادن2

111221974والتخزين التخزين3

113421603البناء ومواد البناء4

34123922النقل5

22453631والتبغ الغذاء6

3356311المالية الخدمات7

11250281السياحة و الفنادق8

112190.2والدفاع الفضاء9

111660.1المعلومات تكنولوجيا وخدمات البرمجيات10

113240.1األعمال خدمات11

اإلجمالي 25298,0185,377

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب موريتانيا إلى الواردة االستثمارات2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب موريتانيا إلى الواردة االستثمارات

                    
       

     

       
     

                
    

                   
    

     
    

             
    

               
    

                 
    

              
    

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

462,0962,968أستراليا1
111,231900سويسرا2
221,099334كندا3
111,012270أندونيسيا4
111,012270لوكسمبورغ5
34267255فرنسا6
11342160نيجيريا7
2245363ليتوانيا8
122031إسبانيا9

1125028الكويت10
115422روسيا11
115422المتحدة المملكة12
111015اإلمارات13
223715المتحدة الواليات14
111811المغرب15
111811قطر16
11454غانا17

25298,0185,377

2015 ومايو 2003 يناير بين ما موريتانيا الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Woodside Petroleum36561,624
2CMA CGM2215243
3Vasco Catalana22031
4PT Bumi Resources11,012270

5
Group of Kaunas Grain Companies (KG 

Group)
1244

6SEMS Exploration1454
7Sterling Global Operations1219
8Microsoft1166
9Baraka Energy & Resources1214537

10Viciunai Group142958
Other Companies155,3662,592

298,0185,377 اإلجمالي

2015 ومايو 2003يناير بين ما موريتانيا في مستثمرة شركات 10  أهم

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

2015 ومايو 2003يناير بين ما الخرج في مستثمرة موريتانية شركات  أهم
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السنة الثالثة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2015(

200320042005200620072008200920102011201220132014(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

التدفقات
577.6-133.6-531.0-518.4-302.11,121.0917.31,554.6129.2188.6-89.1143.6-الواردة

61.421.565.055.953.866.066.470.376.671.172.773.4الصادرة

األرصدة
1,010.71,248.9803.31,924.32,985.14,539.74,668.94,857.64,339.13,808.13,674.53,096.9الواردة

113.8135.3200.3256.2310.0376.0442.4512.7589.3660.3733.0806.4الصادرة

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

 FDI Intelligence from The Financial Times: المصدر

اليمنية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركات عددالقطاع نوعالترتيب
اإلجمالي من% دوالر

12121,5678,04759.5الطبيعي والغاز والنفط الفحم1
442422772.0اإلتصاالت2
341,2473652.7والتبغ الغذاء3
138914193.1المعادن4
335,3051,3019.6العقارات5
334115113.8البناء ومواد بناء6
221436254.6البديلة/ المتجددة الطاقة 7
2296340.2األعمال خدمات8
2238410.3المالية الخدمات9

2217270.1المنسوجات10
12134,2331,90414
اإلجمالي 465014,34513,532

2015 ومايو 2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب اليمن إلى الواردة االستثمارات

أخرى

 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات عددالشركةالترتيب
دوالر

1Total Co.11462,617
2Calvalley2307861
3Sonatrach1214850
4OMV1214850
5Nexen1214850
6TransGlobe Energy1214850
7Det Norske Oljeselskap (DNO)1214850
8Cantex Mine Development Corporation11,171800
9Bayan Holding1875601

10Qatari Diar13,000500
Other Companies397,7763,903

5014,34513,532 اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  اليمن في مستثمرة شركات 10  أهم

 عددالمصدرة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

 عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

561,9463,368كندا1
331792,646فرنسا2
11214850النرويج3
11214850النمسا4
11214850الجزائر5
334,205808قطر6
11875601الكويت7
672,425596اإلمارات8
331,156557السعودية9

13891419كونغ هونغ10
1172405إيطاليا11
77423374الهند12
11192228سويسرا13
11108178البحرين14
11108178عمان سلطنة15
11195155ماليزيا16
22410141المتحدة الواليات17
1189134سنغافورة18
1152125المتحدة المملكة19
1125042مصر20
111311فنلندا21
11410الصين22
11864إسبانيا23
11243تركيا24

465014,34513,532

2015 ومايو 2003 يناير بين ما اليمن الى الواردة االستثمارات

اإلجمالي

2015 ومايو 2003 يناير بين ما اليمن في المستثمرة الدول أهم

    
          

     

       
    

      
    

       
    

   
    

      
           

    
        

    
         

    

    
     

 عددالمستقبلة الدولةالترتيب
الشركات

 عدد
المشروعات

عدد
الوظائف

 بالمليون التكلفة
دوالر

112869.9الصين1
2219317.3األردن 2
111615.1سوريا 3
111415.1اإلمارات 4
111615.1السعودية 5
111615.1قطر 6
111811.0مصر 7
111811.0أثيوبيا 8
111811.0الصومال 9

111811.0جيبوتي 10
11318.4المتحدة المملكة 11
1175.8كندا 12

13393206

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  اليمن من الصادرة االستثمارات

اإلجمالي

2015 مايو و 2003 يناير بين ما اليمن الستثمار المستقبلة الدول أهم

     
     

      
    

      
    

        
    

         
    

    
    

    
    

        
    

        
    

       
    

    
    

 عددالشركةالترتيب
 بالمليون التكلفةالوظائف عددالمشروعات

دوالر
1Yemen Airways (Yemenia)221181

2
Cooperative and Credit Agricultural Bank 

(CAC Bank)46852

3Tadhamon International Islamic Bank34841
4HS Group34821
5Saba Islamic Bank11811

13393206

2015 ومايو 2003 يناير بين ما  الخارج في يمنية شركات 5  أهم

اإلجمالي

2015 ومايو  2003 يناير بين ما القطاعي التوزيع حسب اليمن إلى الواردة االستثمارات

                    
       
     

       
    

             
    

       
    

        
    

                 
    

        
                
    

            
    

               
    

         
    

    
     




