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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 

بيانات االستثمار األجنبي المباشر .. إشكاليات وحلول

لبيانــات  المصــدرة  الجهــات  أن  إال 
االستثمار فـي الدول العربية ال تستجيب 
بشــكل كامل لطلبات المؤسســة بما ال 
يمكنها من االعتمــاد على تلك البيانات 
المنقوصة فـــي إعطاء صورة واضحة 
عــن وضعية االســتثمار فـــي المنطقة 
حيث تعاني البيانات القطرية الرســمية 
الواردة من الدول من عدد من المشاكل 

والتحديات وأبرزها ما يلي: 

•  اســتجابة عــدد محــدود مــن الــدول 
بإرسال بياناتها سواء بشكل كامل أو 

جزئي.
•  عــدد مــن الــدول المســتجيبة تقــوم 
بإعداد البيانات بطريقة ال تتوافق مع 
الطريقة الدولية المتعارف عليها فـي 
إعداد البيانات وفق الطبعة السادســة 
لميــزان المدفوعــات الصــادرة عن 

صندوق النقد الدولي.
•  فـي بعض األحيان ال تتطابق بيانات 
االستثمار الواردة من جهات االتصال 
الرســمية  فـــي دولة مــا والتي عادة 
مــا يكــون مصدرها جهات تشــجيع 
االســتثمار فـــي الدولة مــع البيانات 
الصادرة عن البنوك المركزية فـــي 

نفس الدولة.

والجغرافـــي  القطاعــي  •  التوزيــع 
لبيانات االستثمار األجنبي أو العربي 
المباشر فـــي بعض الدول ال يتطابق 
مــع البيانات اإلجماليــة  الواردة من 

نفس الدولة فـي بعض األحيان.
•  بعض الدول لديها مشــكلة فـــي زمن 
ودورية إصدار البيانات فـي موعدها.

ولذا يقــوم فريق البحوث والدراســات 
فـــي المؤسســة ولدواعي توسيع نطاق 
الرصــد ليشــمل عدداً أكبر مــن الدول 

بعمل ما يلي:
•  الرجوع إلى بيانات رســمية لسنوات 
سابقة  وخصوصا فـي بيانات رصيد 
االســتثمارات فقــط وذلــك إلمكانية 

إعطائها صوراً قريبة من الواقع.
•  االعتماد على مصادر دولية متنوعة 
ومتخصصة مثل االونكتاد وصندوق 
النقد الدولي وقاعدة بيانات االستثمار 
األجنبي المباشر في العالم وغيرها. 

•  التحديــث الــدوري لبعــض بيانــات 
السنوات الســابقة التي سبق عرضها 

بشكل تقديري.
•  تدقيق بيانات الحجم اإلجمالي لتدفقات 
المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات 
مــن بيانات ميــزان المدفوعات التي 
تصدرهــا غالبيــة البنــوك المركزية 

للدول العربية.
ورغــم أن بعــض البيانــات القطريــة 
الــواردة من الــدول ال تعطــي صورة 
دقيقــة ومفصلة عــن واقع االســتثمار 
األجنبي المباشــر فـــي المنطقة إال أن 
المؤسســة تقوم بعرضها إلبراز بيانات 
الــدول المســتجيبة ومســاعدتها علــى 
إعطــاء صورة صحيحــة عن وضعية 
االستثمارات األجنبية المباشرة فـــيها، 
إضافــة إلــى التنبيــه لطبيعة المشــاكل 
التي تواجه بعض الدول المستجيبة فـي 
إعداد البيانات وتناقضها أحيانا ســواء 
فـــيما بينها أو مع بيانات جهات محلية 
أخــرى أو جهــات دوليــة وكذلك تأخر 

صدورها أحيانا أخرى. 

وفي الختام فإن المؤسسة تجدد تأكيدها 
علــى أهمية إعــداد بيانات االســتثمار 
وفـــي  الصحيحــة  الســليمة  بالطــرق 
التوقيت المطلوب دوليا، وذلك لتصويب 
الصــورة المنقولة عــن وضعية الدول 

العربية  االستثمارية إقليميا ودوليا.

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

إيمانا من المؤسســة بأن توفـــير البيانات يعد شرطا أساســيا لتمكين أهل االختصاص 
وأصحاب القرار من اتخاذ القرارات المهمة لتهيئة المناخ المالئم لجذب االســتثمارات 
للدول العربية وتفعيل دورها التنموي، تقوم المؤسسة ومنذ عقود بحث الدول العربية على إعداد 
ونشر بيانات محدثة ودقيقة وشاملة حول إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر على الصعيد الوطني 

وفق المعايير العالمية المتفق عليها.
وفـي هذا السياق تقوم المؤسسة بشكل سنوي بمخاطبة جهات االتصال الرسمية فـي جميع الدول 
العربية وطلب إمدادها ببيانات تفصيلية عن تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة والعربية 
البينية وتوزيعها الجغرافـي والقطاعي عبر جداول مطلوب من الدول تعبئتها وذلك للتوصل لصورة 

إجمالية واضحة عن وضع وتطور االستثمار العربي واألجنبي المباشر فـي دول المنطقة.
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مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2016
ُعقد االجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات يوم الخميس الموافق  2016/06/16  

بمقر المؤسسة في دولة الكويت. 

وقــد ناقــش المجلــس تقرير المدير العــام للفترة من يناير إلى أبريــل 2016، حيث أوضح التقرير ان المؤسســة تلقت طلبات 

خالل فترة التقرير بلغ عددها )124( طلباً لضمان االستثمار وتأمين ائتمان الصادرات، بقيمة إجمالية 472.5 مليون دوالر. 

تضمنــت هــذه الطلبات )3( طلبات ضمان اســتثمار بقيمة إجماليــة 211.8 مليون دوالر أمريكي، تقدمت بها شــركة عربية 

وشــركتان أجنبيتــان. فــي حين بلغ عدد طلبات تأمين االئتمــان )121( طلباً بقيمة إجماليــة 260.7 مليون دوالر منها )82( 

طلب تأمين ائتمان صادرات بقيمة 190.5 مليون دوالر، و )39( طلب تأمين ائتمان تجارة داخلية بقيمة 70.2 مليون دوالر 

أمريكــي. حيث بلغت القيمــة اإلجمالية لعمليات التأمين المبرمة خالل فترة التقرير341.34 مليون دوالر، وذلك بزيادة بلغت 

نسبتها 85.69% عن قيمة العقود لذات الفترة من عام 2015. 

واســتفاد من تأمين المؤسســة خالل فترة التقرير شركات ومؤسسات مالية من )9( دول عربية مصدرة باإلضافة إلى عدد من 

البنوك العربية األجنبية المشتركة. كما بلغ عدد الدول المستوردة للسلع )40( دولة شملت السعودية، الصين، لبنان، اإلمارات، 

العراق، ماليزيا وغيرها من الدول العربية واألجنبية.

وفي مجال األنشــطة المكملة والخدمات المســاندة، واصلت المؤسســة جهودها في اســتكمال إعداد تقرير مناخ االستثمار لعام 

2016. كما تم إصدار العدد الفصل األول من نشــرة ضمان االســتثمار )يناير– مارس( لعام 2016. شــاركت المؤسسة في 

العديد من الفعاليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بأنشــطتها، قدمت خاللها عدة أوراق عمل توضح دور المؤسســة وبرامجها 

التأمينية المقدمة للمصدر والمستثمر العربي. باإلضافة إلي ما قامت به من مهام تسويقية في عدد من الدول العربية واألجنبية.

وأطلــع المجلــس على التقرير الدوري لرئيــس التدقيق الداخلي عن ذات فترة التقرير، ثم أخــذ المجلس علماً بتوصيات لجنتي 

االستثمار والتدقيق وكذلك أخذ المجلس علماً بموقف الدول والهيئات األعضاء من المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة بناء 

على قرار مجلس المســاهمين رقم )2( لســنة 2013، كما أطلع السيد المدير العام المجلس على فحوى مبادرة دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة لوضع برامج مبتكرة لدعم اقتصاديات الدول العربية واالجتماع الذي عقده الســادة رؤســاء ومدراء الهيئات 

المالية العربية المشــتركة بتاريخ 9 يونيو 2016 لمناقشــة اآلليات والبرامج المناســبة في هذا الشــأن، وشكر المجلس اإلدارة 

التنفيذية على الجهود المبذولة في هذا المجال.

وحدد المجلس موعد االجتماع الرابع لعام 2016 يوم األحد الموافق 2016/11/20  بمقر المؤسسة بدولة الكويت.

أنشطة المؤسسة
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 المؤسسة تبرم 23 عقدا و31 ملحقا في الربع الثاني
تســلمت المؤسســة خالل الفترة من 2016/04/01 إلى2016/06/07، 91 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شــركات مصدرة من 8 

دول عربيــة ومــن جهة عربية أجنبية مشــتركة، كما تم إبــرام 17 عقداً و31 ملحقا لتأمين ائتمان صــادرات بقيمة قدرها حوالي 61.3 

مليون دوالر. 

وعلى مستوى ضمان االستثمار، فقد تسلمت المؤسسة 8 استفسارات إضافة إلى 3 طلبات لضمان استثمار في احدى الدول العربية بقيمة 

قدرها حوالي 127.6 مليون دوالر. 

أما على مســتوى تأمين المؤسســات المالية فقد تسلمت المؤسسة 18 استفساراً لتأمين تعزيز خطابات اعتماد بقيمة بلغت حوالي 415.6 

مليون دوالر وتم إبرام 6 عقود قيمتها 29.4 مليون دوالر.

جهود التسويق
قامــت المؤسســة بمهام تســويقية في كل من ســلطنة عمــان واألردن ولبنــان وقطر حيث تم زيارة عــدد من المصدرين والمســتثمرين 

والمؤسســات المالية بهدف تعريفهم بخدمات المؤسســة في مجالي ضمان االســتثمار وائتمان الصادرات. كما تم زيارة عدد من عمالء 

المؤسسة لتباحث وضع العقود المبرمة وسبل تعزيز التعاون القائم بين الجهتين.   

تم خالل فترة التقرير زيارة عدد من الشــركات المســتثمرة والمصدرة داخل دولة المقر في الكويت ودولة المكتب اإلقليمي في السعودية 

بغرض ترويج خدمات المؤسسة التأمينية في مجالي تأمين االستثمار وائتمان الصادرات.

الندوات والملتقيات 
•   نظمــت المؤسســة ورشــتي عمــل فــي كل مــن فرنســا وبريطانيا خــالل شــهر أبريــل 2016 للتعريــف بخدماتها وتســويقها 

وفــد  أدى  الدولتيــن. كمــا  فــي  السياســية  االئتمــان والمخاطــر  تأميــن  الماليــة ومكتتبــي  والمؤسســات  المصدريــن  لــدى 

المؤسســة زيــارات للعديــد مــن المصــارف ووســطاء التأميــن فــي كل مــن لنــدن وباريــس للتعريــف بخدمــات المؤسســة. 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  جــدة  فــي  أمــان  التحــاد  التنفيــذي  المجلــس  اجتمــاع  فــي  المؤسســة  •  شــاركت 

المقبلــة. للفتــرة  عملــه  وبرنامــج  االتحــاد  أنشــطة  مختلــف  مناقشــة  تمــت  حيــث   2016 مايــو  شــهر  خــالل 

•   زار وفــد مــن المؤسســة برئاســة الســيد / المديــر العــام المملكــة األردنيــة الهاشــمية خــالل شــهر مايــو 2016 حيــث 

االســتثمارية. الشــركات  كبــرى  األردنيــة وزيــارة  الضمــان  األردنــي وهيئــة  المركــزي  البنــك  بمحافــظ  االجتمــاع  تــم 

لحضــور   2016 مايــو  شــهر  خــالل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  جــدة  إلــى  موظفيهــا  أحــد  المؤسســة  •  أوفــدت 

دورة تدريبيــة عــن تحليــل المخاطــر القطريــة وإدارة العالقــات مــع العمــالء وذلــك فــي إطــار أنشــطة “اتحــاد أمــان”.

أنشطة المؤسسة
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االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية
تحرص المؤسسة على متابعة وضع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية وتطوراته من مصادر متعددة وذلك للمساعدة في خدمة 
متخذي القرار والباحثين وأصحاب األعمال في المنطقة والعالم. وفي هذا الســياق ترصد النشــرة الفصلية الثانية لعام 2016 مشروعات 
االســتثمار األجنبي المباشــر الجديدة في الدول العربية استنادا إلى قاعدة  “أسواق االستثمار األجنبي المباشر )FDI Markets(، والتي 
تعد إحدى قواعد البيانات األكثر شــموال لتغطية مجمل المشــاريع االســتثمارية األجنبية المباشــرة الجديدة في جميع أنحاء العالم وفي كل 

.)Financial Times(  القطاعات انطالقا من عام 2003، والتي تعدها 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 460  مشروعا عام 2003 إلى 1325 
مشــروعا عام 2008 ثم شــهد اتجاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات األزمة المالية العالمية اعتبارا من عام 2009 حتى تراجع مرة 
أخرى إلى 748  مشروعا عام 2015، وذلك مع توقعات بتوقف موجة التراجع خالل عام 2016 خصوصا مع تأسيس 278 مشروعا 

خالل الشهور الثالثة األولى من هذا العام ) جدول رقم 1 وشكل رقم 1(

•   يقــدر عــدد الشــركات األجنبيــة العاملة في الدول العربية بنحو 6587 شــركة بنســبة  تزيد عن 7.6% من إجمالي عدد الشــركات 
المستثمرة خارج حدودها في العالم والتي يزيد عددها عن 87 ألف شركة، كما تستثمر تلك الشركات في 11605 مشاريع في المنطقة 
العربية وبنســبة تبلغ نحو 5.4% من إجمالي عدد المشــروعات األجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 214 الف مشــروع وذلك منذ 

عام2003  وحتى  أبريل 2016.

•   التكلفة االســتثمارية اإلجمالية لمشــروعات االســتثمار األجنبي المباشــر في الدول العربية خالل الفترة ما بين عامي 2003 ومارس 
2016  تم تقديرها بقيمة تزيد عن تريليون دوالر، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشــروعات بنحو 1.8 مليون 

فرصة عمل )جدول رقم 1(.

•   تركز شــركات االســتثمار األجنبي المباشــر في المنطقة في عدد محدود من الدول أولها اإلمارات، وحظيت بـ 3493  شــركة أجنبية 
وبنســبة 37.4% من اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 956 شــركة أجنبية وبنســبة 10.2% من اإلجمالي ثم مصر بـ 601 شــركة 

أجنبية وبنسبة 6.4% من اإلجمالي ) شكل رقم 2 و3(.

•  تركز مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول أولها اإلمارات وحظيت بـ 4233 مشروعا، وبنسبة
 36.5% من اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 1304 مشــاريع  وبنســبة 11.2% من اإلجمالي العربي، ثم مصر  بـ 827 مشــروعا 

أجنبيا وبنسبة 7.1% من اإلجمالي ) شكل رقم 4 و5 (.

•   ضمت قوائم أكبر 10 شــركات مســتثمرة في الدول العربية أســماء  شــركات عربية كبرى منها اعمار من اإلمارات وزين وكيبكو 
ومجموعة الشايع وبيت التمويل من الكويت، وبنك دبي االسالمي ومجموعات الندمارك ومجموعة الفطيم وبنك المشرق وبنك أبوظبي 
الوطني  وارابتيك 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 .

•  ارتفع عدد الشــركات األجنبية العاملة في الدول العربية من  6109 شــركات في أبريل من العام عام 2015 إلى 6587 شــركة في 
أبريل من العام 2016 .
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ثانيا: مشروعات االستثمار العربي المباشر في الخارج
•   شــهد عدد مشــروعات االســتثمار المباشر العربية في الخارج تذبذبا خالل الفترة ما بين عامي 2003 و2016 حيث ارتفع من 120  
مشروعا عام 2003 إلى 554 مشروعاً عام 2008  ثم تراجع عدد المشروعات مع ظهور تداعيات األزمة المالية العالمية إلى 389  
مشــروعا عام 2010 ثم عاود الصعود إلى  601 مشــروع عام 2012، لكنه تراجع مرة أخرى إلى 344 مشــروعا عام 2015، مع 
توقعات باالرتفاع خالل عام 2016 اســتنادا لمؤشــرات الشــهور الثالثة األولى من العام والتي شهدت تأسيس 118 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 عددها  88531 شــركة  كما تســتثمر تلك الشــركات في 5045 مشروعاً في العالم وبنسبة تبلغ نحو %2.3 
من إجمالي عدد المشروعات األجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 215 الف مشروع وذلك منذ عام2003  وحتى مارس 2016.

•   التكلفــة االســتثمارية اإلجماليــة لمشــروعات االســتثمار العربية في العالم خــالل الفترة ما بين عامــي 2003 ومارس 2016  تم 
تقديرهــا بقيمــة تصــل إلى 590 مليار دوالر، كما تم تقديــر إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشــروعات بما يزيد عن مليون 

فرصة عمل ) جدول رقم 2(.

•   تعود شــركات االســتثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها اإلمارات وحظيت بـ 756 شــركة وبنســبة 46.2% من 
اإلجمالي العربي ثم السعودية بـ 197 شركة وبنسبة 12% من اإلجمالي ثم الكويت بـ 156 شركة وبنسبة 9.5% من اإلجمالي )شكل 

رقم 7و8(.

•  تعود مشــروعات االســتثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها اإلمارات ونفذت بـ 2692 مشروعا، وبنسبة %53.4 
من اإلجمالي العربي  ثم الســعودية بـ 561 مشــروعا وبنســبة 11.1% من اإلجمالي العربي، ثم الكويت بـ 431 مشــروعا وبنســبة 

8.5% من اإلجمالي ) شكل رقم 9و10(.

•  توزعت مشروعات االستثمار العربي في العالم على 148 دولة عربية وأجنبية نصفها تقريبا تركزت في 10 دول هي الهند والسعودية 
واإلمارات ومصر والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر واألردن والواليات المتحدة ) شكل رقم 11 و12(.

•    ضمت قوائم أكبر 20 شــركة عربية مســتثمرة في العالم أســماء  شــركات عربية كبرى منها NMC ودبي القابضة والندمارك و
EMKE  وســابك الســعودية و GAC  ودبــي العالمية ومجموعة اإلمــارات وإعمار العقارية ودلة البركة  ومجموعة الشــايع وبنك 
دبي اإلســالمي  وفنادق روتانا ومجموعة فواز الحكير وبيت التمويل الكويتي والبنك المغربي للتجارة الخارجية و مجموعة الفطيم و 

مجموعة ماجد الفطيمMAF  و مصرف الراجحي )شكل رقم 11(.
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ثالثا: تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية والصادرة منها

وفق بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) االونكتاد( شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعا 
بنســبة 10% من 44.3 مليار دوالر عام 2014 إلى 40 مليار دوالر عام 2015، وظلت قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع مســتواها 

القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دوالر عام 2008.

وقد مثلت االســتثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نســبته 2.3% من اإلجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دوالر، و 5.2% من 
إجمالــي الــدول الناميــة البالغ 765مليار دوالر. وكانــت حصة الدول العربية مــن إجمالي التدفقات العالمية شــهدت تذبذبا خالل الفترة 
الماضية حيث ارتفعت بشــكل كبير من 0.4% عام 2000 إلى 6.6% عام 2009 وهو اعلى مســتوى لها ثم تراجعت مرة أخرى إلى 

3.2% عام 2013 ليبلغ المتوسط العام خالل الفترة ما بين عامي 2000 و 2015 نحو %3.5 . 

وقد تواصل خالل العام 2015 تركز االســتثمار األجنبي المباشــر الوارد فـــي عدد محدود من الدول العربية حيث اســتحوذت كل من 
اإلمارات والسعودية للعام الثالث على التوالي على نحو 48% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، فقد  تصدرت اإلمارات بنحو 
11 مليار دوالر وبحصة 27.5%، تلتها السعودية فـــي المركز الثاني بقيمة 8.1 مليارات دوالر وبحصة 20.4%، كما جاءت مصر 

فـي المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليارات دوالر وبنسبة 17.3% من اإلجمالي العربي.

أما أرصدة االســتثمار األجنبي المباشــر الوافدة إلى الدول العربية فقد شــهدت ارتفاعا من 781 مليار دوالر عام 2014 بمعدل %4.2 
لتبلــغ 814 مليــار دوالر عــام 2015، ومثلــت األرصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نســبته 3.3% من اإلجمالــي العالمي البالغ 25  

تريليون دوالر.

وشأنها شأن التدفقات تركزت األرصدة فـــي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من اإلمارات والسعودية ومصر على %52.8 
مــن إجمالــي األرصدة الواردة للدول العربية. فقد تصدرت الســعودية بقيمة 224 مليار دوالر وبحصة 27.5%، ثم تلتها اإلمارات في 
المركز الثاني بقيمة 111 مليار دوالر وبحصة 13.6%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 94.3 مليار دوالر وبنسبة %11.6 

من اإلجمالي العربي.

وفي المقابل  شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر من الدول العربية قفزة بنسبة 96 % من 14.5 مليار دوالر عام 2014 
إلى 28.4 مليار دوالر عام 2015. ومثلت تدفقات االســتثمارات الصادرة من الدول العربية ما نســبته 1.9 % من اإلجمالي العالمي 

البالغ 1474 مليار دوالر، و 7.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 378 مليار دوالر. 

ومثلــت الكويــت والســعودية واإلمارات وقطر المصادر الرئيســية للتدفقات الصــادرة من المنطقة بنســبة 86.2% لعام 2015، حيث 
تصــدرت اإلمــارات القائمة بقيمة 9.3 مليارات دوالر وبحصة بلغت 33% تلتها الســعودية بقيمــة 5.5 مليارات وبحصة 19.7% ثم 

الكويت في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 5.4 مليارات وبحصة %19.3 .

أما على صعيد أرصدة االســتثمارات األجنبية المباشــرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 298.5 مليار دوالر بنهاية عام 2015. 
ومثلت 1.2% من اإلجمالي العالمي البالغ 25 تريليون دوالر. 

وقد تصدرت اإلمارات قائمة الدول العربية بقيمة 87.4 مليار دوالر وبحصة بلغت 29.3% تلتها الســعودية بقيمة 63.3 مليار دوالر 
وبحصة 21.2% ثم قطر في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 43.3 مليار دوالر وبحصة %14.5.



20052006200720082009201020112012201320142015(ملبون دوالر)االستثمار األجنبي المباشر 

التدفقات

1,984.493,544.012,622.142,826.262,413.101,688.591,485.921,513.101,804.512,009.441,274.79الواردة

138.0848.1012.8272.3928.4530.855.3515.6383.380.99-163.19الصادرة

األرصدة

13,228.7912,713.1319,012.7220,405.8020,761.4121,898.5923,384.6524,897.8926,769.7228,714.0829,957.61الواردة

449.65311.57359.66372.38444.37473.10503.94509.30524.93608.45609.30الصادرة

(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر 

عدد المشروعاتالعام
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

الوظائف

عدد 

الشركات

2003161,177.82,48416

200411154.11,01111

2005252,526.05,35023

2006354,916.515,79534

2007201,141.44,15720

20083411,881.913,18934

2009272,517.56,75226

2010472,142.94,22734

2011322,822.23,36027

2012271,461.32,33823

20131710,953.02,62715

2014141,729.53,68913

20157474.12345

31243,89865,213248اإلجمالي

عدد المشروعاتالدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

الوظائف
عدد الشركات

310,031.61,1563روسيا

81,482.76024السعودية 

11,129.03,0001مصر 

4977.42373الجنوبية كوريا 

1750.21161استونيا 

13737.31,17912المتحدة الواليات 

16467.41,80210االمارات 

5319.54003البحرين 

5241.16405المتحدة المملكة 

9230.88964الكويت 

321,073.12,22028أخرى

9717,44012,24874اإلجمالي

البلد
عدد 

المشروعات

التكلفة 

(مليون دوالر)

110,000روسيا

11,400السعودية

11,129مصر

2970الجنوبية كوريا

1750استونيا

1558المتحدة الواليات

4256البحرين

1220إيطاليا

1220اليابان

1217االمارات

831,722

9717,440

FDi Intelligence From The Financial Times: مصدرالجداول واألشكال في هذه الصفحة 

المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر في المملكة األردنية الهاشمية

Al Hamdi Group

2015  وديسمبر 2011أهم الدول المستثمرة في األردن ما بين يناير 

2015 وديسمبر 2011 شركات مستثمرة في األردن ما بين يناير 10أهم 

الشركة

Rosatom

Mitsubishi Corporation

Reach Group

Other Companies

اإلجمالي

Amer Group

Korea Electric Power (KEPCO)

Eesti Energia

Albemarle Corporation

Zain (Mobile Telecommunications 
Company) (MTC)

Building Energy

1,178 

154 

2,526 

4,917 

1,141 

11,882 

2,518 
2,143 

2,822 

1,461 

10,953 

1,730 

474 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى األردن  

 بقية أوروبا
%62.2  

 الشرق األوسط
%14.9  

 آسيا والمحيط الهادئ
%6.9  

 أفريقيا
%6.5  

 أوروبا الغربية
%5.3  

 أمريكا الشمالية
%4.3  

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى األردن حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

2.3 
4.8 
7.0 
12.0 
15.3 
17.2 
21.6 
26.0 
45.5 
71.2 
75.6 
92.0 
127.0 
192.5 
216.7 
232.5 
271.0 
454.2 

797.0 
1,129.0 

1,970.2 
11,661.7 

 مكونات السيارات

 الكترونيات االستهالكية

 المنتجات الصيدالنية

 البالستيك

 وسائل النقل

 البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 المنسوجات

 الفضاء

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

 مكونات الكترونية

 الغذاء والتبغ

 منتجات المستهلك

 التخزين

 الفنادق والسياحة

 المعادن

 خدمات األعمال

 االتصاالت

 الخدمات المالية

 البديلة/الطاقة المتجددة

 العقارات

 مواد كيميائية

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 2011ما بين يناير (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى األردن حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

10,899.9312,805.9914,186.525,062.971,134.298,796.777,152.108,828.379,490.9910,823.3810,975.83الواردة

3,750.3010,891.7614,567.7315,820.302,722.902,015.002,178.002,536.018,828.349,019.079,264.31الصادرة

األرصدة

27,507.7240,313.7148,874.7453,937.7155,072.0063,868.7771,020.8779,849.2489,340.23100,163.61111,139.44الواردة

9,542.2320,434.0035,001.7350,822.0353,544.9355,559.9357,737.9360,274.0069,102.3478,121.3587,385.66الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20031508,712.519,658146

20041583,938.214,669149

20052299,600.721,074213

200630716,519.439,973285

200730810,309.430,526302

200852022,503.764,329474

200941311,255.236,445387

201033210,881.428,024312

20113919,090.221,654363

201234510,226.726,137334

20133417,298.018,848335

201431812,924.317,296302

20153168,941.323,398305

4,128142,201362,0313,414اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

14712,826.619,147123الهند

3825,640.315,019347المتحدة الواليات

2924,020.912,694267المتحدة المملكة

453,248.23,68645اليابان

222,696.93,25821السعودية

1032,296.37,20187فرنسا

1012,004.66,33486ألمانيا

341,572.02,58632هولندا

611,507.85,92358سويسرا

331,218.71,92728الصين

49111,448.229,558438أخرى

1,71148,481107,3331,532اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

24,377الهند

12,617الهند

11,800السعودية

11,500اليابان

61,054فرنسا

1953الهند

1850اليابان

1850هولندا

1800الهند

2753الهند

1,69432,927
1,71148,481

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

Sobha (Sobha Developers)

المتحدة العربية اإلمارات في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

KK Birla Group

Pacific Ventures

Other Companies

اإلجمالي

ACWA Power International

Sumitomo Group

Accor

Adventz Group

Inpex

Royal Dutch Shell Plc

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Apar Industries

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما اإلمارات في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما اإلمارات في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

8,713 

3,938 

9,601 

16,519 

10,309 

22,504 

11,255 

10,881 

9,090 10,227 

7,298 

12,924 

8,941 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى اإلمارات  

 آسيا والمحيط الهادئ
%43.5 

 أوروبا الغربية
%30.0 

 أمريكا الشمالية
%12.6 

 الشرق األوسط
%10.9 

 بقية أوروبا
%2.0 

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكاريبي

%1.0 

 توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى اإلمارات حسب األقاليم المستثمرة
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  مليون دوالر)  

2,351.1 
435.1 
462.3 
497.1 

665.3 
686.2 
752.1 

960.9 
982.9 
1,049.3 
1,202.0 

1,477.9 
1,595.1 
1,696.5 
1,735.7 

2,200.5 
2,255.2 

3,214.7 
3,718.2 

4,621.3 
6,951.7 

8,969.3 

 أخرى
 البناء ومواد البناء
 مكونات الكترونية

 البالستيك
 التسلية والترفيه
 الرعاية الصحية

 وسائل النقل
 اآلالت الصناعية والمعدات 

 الغذاء والتبغ
 الطيران
 المعادن

 البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
 التخزين 

 منتجات استهالكية
 البديلة/الطاقة المتجددة

 االتصاالت
 خدمات األعمال

 الفنادق والسياحة
 الخدمات المالية

 مواد كيميائية
 العقارات

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى اإلمارات حسب التوزيع  القطاعي
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (   مليون دوالر) 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

1,462.77-1,048.672,914.89912.232,638.30257.18155.8598.401,545.213,728.721,518.62الواردة

393.62497.34-920.21515.96531.91-1,791.49334.04-1,135.37980.051,669.151,620.48الصادرة

األرصدة

8,276.0411,190.6612,103.6914,741.1814,998.1415,153.9922,332.4523,875.0027,603.7229,122.3427,659.57الواردة

5,070.476,050.527,719.669,340.137,548.677,882.7113,476.0613,992.0214,523.9414,127.6614,625.00الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 عددالعام
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

200324869.81,88324

200418401.81,60117

2005291,888.27,42228

2006525,721.515,37250

200734715.43,23732

2008697,487.913,47463

2009732,086.45,44470

2010592,408.56,40358

2011743,850.08,52867

2012533,949.54,16248

2013471,177.73,98842

2014331,017.83,10932

2015382,011.44,72330

60333,58679,346496اإلجمالي

 عددالدولة
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

الشركات عددالوظائف عدد

644,570.77,40342االمارات

10992.37708فرنسا

15849.92,11412الكويت

1655.02291برمودا

2564.04372الجنوبية كوريا

1557.53191الدنمارك

17520.01,84016الهند

3494.91,0893الصين

23492.32,00821المتحدة الواليات

28392.42,00426المتحدة المملكة

811,917.46,29767أخرى

24512,00624,510199اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

12,617اإلمارات

3684اإلمارات

1655برمودا

1558الجنوبية كوريا

1558الدنمارك

1558فرنسا

1404الكويت

1389الصين

1328اإلمارات

5264اإلمارات

2294,994

24512,006

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

اإلجمالي

Teekay Corporation

Songwon Industrial

Hempel Group

Imerys

Alargan International
Real Estate Company

Worldwide Logistics Group

(دوالر ملبون) المباشر األجنبي االستثمار

البحرين مملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Emaar Properties

Landmark Group

Other Companies

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما البحرين في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما البحرين في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Mena Energy

Rotana Hotels

870 

402 

1,888 

5,722 

715 

7,488 

2,086 
2,409 

3,850 
3,950 

1,178 
1,018 

2,011 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى البحرين  

 الشرق األوسط
%47.9 

 أوروبا الغربية 
%22.4 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%18.7 

أمريكا الالتينية والبحر  
 الكاريبي

%5.5 

 أمريكا الشمالية 
%4.9 

 أفريقيا 
%0.7 

 بقية أوروبا 
%0.0 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  البحرينتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  

13.8 
15.2 
20.2 
35.3 
41.7 
42.9 
51.9 
53.3 
63.5 
65.6 
67.7 
82.8 
86.8 
95.2 
102.8 
150.0 
170.5 
185.6 
216.7 

284.1 
332.3 

397.9 
498.0 

1,095.6 
1,290.7 

1,596.2 
1,678.7 

3,271.5 

 محركات وتوربينات
 المعادن

 المنتجات الصيدالنية
 الرعاىة الصحية

 مطاط
 مكونات الكترونية

 الورق والطباعة والتغليف
 االلكترونيات االستهالكية

 التخزين
 معدات النقل

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 الترفيه
 الفضاء

 المنسوجات
 مكونات السيارات

 منتجات استهالكية 
 وسائل النقل 
 المعادن 

 االتصاالت
 البالستيك 
 الغذاء والتبغ 
 خدمات األعمال 
 الخدمات المالية 
 العقارات 
 الفنادق والسياحة 
 مواد كيميائية 
 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 

 (  مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي  البحرينتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير   
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

783.093,307.991,616.252,758.621,687.811,512.511,147.841,603.191,117.161,063.221,001.72الواردة

12.3333.0620.2942.2077.0274.0521.3113.4521.5421.7933.14الصادرة

األرصدة

16,839.5221,831.7826,193.1728,525.0831,276.8531,363.7931,543.3932,604.1533,001.1531,554.3732,911.03الواردة

52.0888.66117.15152.68230.78287.22296.81296.66301.82285.84297.12الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

2003171,504.11,48214

20049646.72,6929

2005341,642.96,24232

200626787.95,33825

2007304,502.411,15429

2008563,314.515,62646

2009527,642.215,77749

2010491,639.612,06842

2011431,299.77,18140

2012311,144.74,70631

201319440.61,11319

2014112,178.27,58811

201513411.21,96113

39027,15592,928322اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

281,237.46,05327فرنسا

3988.04923النمسا

7587.81,2937المتحدة المملكة

11491.91,76210إسبانيا

11422.91,43811المتحدة الواليات

11396.52,03511إيطاليا

1288.83,2001اليابان

6171.92,6455هولندا

1150.0891قطر

1129.82191تايالند

37609.43,32336أخرى

1175,47422,549113اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

2976النمسا

1624فرنسا

1300المتحدة المملكة

1289اليابان

2260فرنسا

1232المتحدة المملكة

1160إيطاليا

1156إسبانيا

1150المتحدة الواليات

1150قطر

1052,179
1175,474

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

التونسية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Auchan Group (Mulliez Group)

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما تونس في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما تونس في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

OMV

Verizon Communications

Ooredoo (Qatar Telecom)

Other Companies

اإلجمالي

British Gas Group (BG)

Yazaki Group

Accor

Nur Energie

Carta Isnardo

Acciona

1,504 

647 

1,643 

788 

4,502 

3,315 

7,642 

1,640 

1,300 

1,145 

441 

2,178 

411 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى تونس  

 أوروبا الغربية
%74.4 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%10.9 

 أمريكا الشمالية 
%8.7 

 الشرق األوسط 
%4.1 

 أفريقيا 
%1.7 

 بقية أوروبا 
%0.1 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  تونستوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

2.8 
3.1 
3.3 
5.8 
6.9 
12.9 
27.5 
28.7 
32.7 
40.3 
62.2 

104.6 
130.2 
130.9 
142.3 
157.2 
159.8 
170.3 
176.6 

211.3 
343.2 

387.2 
421.6 

519.2 
806.5 

1,387.4 

 مطاط

 التكنولوجيا الحيوية

 مواد كيميائية

 المنتجات الصيدالنية

 مشروبات

 البالستيك

 الطيران

 البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 البناء ومواد البناء

 خدمات األعمال

 مكونات السيارات

 االتصاالت

 الغذاء والتبغ

 (  مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي  تونستوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير   
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

587.31-1,145.341,888.171,743.332,631.712,753.762,301.232,580.351,499.421,692.891,506.73الواردة

18.30103.22-268.29-41.30-20.1933.97150.63317.98214.81220.49533.51-الصادرة

األرصدة

8,222.0110,110.1811,853.5114,485.2217,238.9819,540.2022,120.5623,619.9825,312.8726,819.6026,232.29الواردة

574.84608.82759.441,077.431,292.241,512.732,046.242,004.941,736.651,718.351,821.57الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

2003235,046.34,73222

200419857.23,33419

20054510,545.311,04943

2006509,686.69,49145

2007294,070.15,71128

20087516,408.227,30566

2009322,605.15,87228

2010211,367.43,79717

2011271,431.62,56524

2012182,376.84,95117

2013164,284.67,29812

201413535.52,13013

201513749.43,75813

38159,96491,993315اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

72,232.12,8803إسبانيا

22,150.03,0892قطر

21,737.33,3422تركيا

1837.33421لوكسمبورغ

7408.72,6596المتحدة المملكة

15376.61,63113فرنسا

1350.06381أفريقيا جنوب

3286.25613سويسرا

6175.81,3606ألمانيا

1159.83421(بورما) ميانمار

42664.13,85839أخرى

879,37820,70277اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

52,209أسبانيا

12,000قطر

1900تركيا

1837لوكسمبورغ

1837تركيا

1350أفريقيا جنوب

1277سويسرا
 ميانمار

1160(بورما)

1156المتحدة المملكة

1150قطر

731,502
879,378

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Clarke Group

Ooredoo (Qatar Telecom)

Other Companies

اإلجمالي

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Taypa Tekstil

ArcelorMittal

Tosyali Holding

Pretoria Portland Cement (PPC)

LafargeHolcim

Shwe Taung

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما الجزائر في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما الجزائر في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة
Grupo Ortiz Construccion y 
Servicios Del Mediterraneo

Qatar Petroleum (QP)

5,046 

857 

10,545 
9,687 

4,070 

16,408 

2,605 1,367 

1,432 

2,377 
4,285 

536 
749 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى الجزائر  

 أوروبا الغربية
%46.6  

 الشرق األوسط
%26.1  

 بقية أوروبا
%18.7  

 أفريقيا
%4.2  

 آسيا والمحيط الهادئ
%3.5  

 أمريكا الشمالية
%0.9  

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

%0.1  

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الجزائر حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  مليون دوالر)

2.3 
2.7 
4.6 
6.2 
17.4 
26.9 
48.6 
54.4 
58.6 
61.2 
72.2 
108.5 
121.2 
154.9 
155.5 
185.9 

291.4 
343.6 

947.6 
1,307.0 

1,729.8 
3,677.4 

 مكونات السيارات
 الرعاية الصحية

 أجهزة طبية
 مواد كيميائية

 البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
 البالستيك

 الغذاء والتبغ
 خدمات األعمال

 سيراميك وزجاج
 وسائل النقل

 الطيران والدفاع
 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

 معدات النقل
 الخدمات المالية
 البديلة/الطاقة المتجددة

 االتصاالت
 السيارات المعدات األصلية

 المنتجات الصيدالنية
 المنسوجات

 بناء ومواد البناء
 العقارات
 المعادن

 توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الجزائر حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (   مليون دوالر)
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات
22.20108.29195.35228.9574.7236.5079.00110.00286.00153.00124.00الواردة

-----------الصادرة

األرصدة
158.74322.32517.67751.67851.67878.47956.471,066.471,352.471,505.481,629.48الواردة

-----------الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20051300.06221

20062529.81,0482

200714.671

200831,107.69473

20092880.28852

20103891.29033

2012222.1252

20133179.01583

20143283.51193

20155539.64254

254,7385,13923اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

الشركات عددالوظائف عدد

1429.0951كندا

4304.11434المتحدة الواليات

1150.0891سنغافورة

292.82971أفريقيا جنوب

122.2541تونس

111.0181تنزانيا

16.8151ألمانيا

16.8151فرنسا

11.511المتحدة المملكة

131,02472712اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

1429كندا

1150المتحدة الواليات

1150سنغافورة

1132المتحدة الواليات

293أفريقيا جنوب

122تونس

115المتحدة الواليات

111تنزانيا

17فرنسا

17المتحدة الواليات

17ألمانيا

12المتحدة المملكة
131,024

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

اإلجمالي

SEA-ME-WE 5

General Electric (GE)

Black Rhino

Ayed Eagle Group

SEKO Worldwide

Exim Bank (Tanzania)

Africa Oilfield Logistics

SkyPower

جيبوتي جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Saur Group

PAT Engineering Enterprises

Lufthansa

Level 3 Communications

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما جيبوتي في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما جيبوتي في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

300 

530 

5 

1,108 

880 

891 

22 
179 

284 

540 

0

200

400

600

800

1,000

1,200
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى جيبوتي  

 أمريكا الشمالية
%71.6 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%14.6 

 أفريقيا 
%12.3 

 أوروبا الغربية 
%1.5 

 حسب األقاليم المستثمرة جيبوتيتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  مليون دوالر) 

11.0 

20.4 

23.7 

108.1 

300.0 

561.0 

 الخدمات المالية

 خدمات األعمال

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 وسائل النقل

 االتصاالت

 البديلة/الطاقة المتجددة

 حسب التوزيع  القطاعي جيبوتيتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (   مليون دوالر) 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

12,097.3318,293.1724,318.5639,455.8636,457.6729,232.7116,308.2812,182.378,864.698,011.798,141.03الواردة

134.833,497.622,177.273,906.853,429.924,401.554,943.295,395.995,520.33-38.56-349.87-الصادرة

األرصدة

33,535.0050,659.0073,479.73112,935.47148,088.80176,377.95186,758.13199,032.13207,896.96215,908.75224,049.77الواردة

7,551.800.0017,047.4720,444.0022,621.2026,528.0029,957.9234,359.4739,302.7644,698.7563,250.91الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 عددالعام
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

2003311,811.33,48328

20043513,663.66,36932

2005583,099.19,63542

20069519,319.117,04073

2007568,513.19,02651

200810937,162.426,70099

200914414,581.419,504132

20101208,315.29,798109

201116716,151.916,278148

20121387,844.216,813114

20131286,332.914,202101

2014889,973.413,10279

2015929,855.414,24674

1,261156,623176,196933اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
 عددالوظائف عدد(دوالر مليون)

الشركات
317,759.93,55723فرنسا

187,053.77,6518سنغافورة

1045,547.58,37190المتحدة الواليات

1265,482.415,04783اإلمارات

104,460.41,2099الصين

192,319.24,81012الكويت

272,289.22,87723اليابان

12,000.03,0001ماليزيا

201,767.13,29517ألمانيا

61,479.36846بلجيكا

2519,999.024,140200أخرى

61350,15874,641472اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

53,904سنغافورة

12,617فرنسا

12,617الصين

12,617فرنسا

12,000ماليزيا

11,866الكويت

21,758الصين

21,562سنغافورة

61,367سنغافورة

31,201المتحدة الواليات

59028,651
61350,158

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

السعودية العربية المملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Total

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما السعودية في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما السعودية في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

CapitaLand

City Developments Limited 
(CDL)

Dow Chemical

Other Companies

اإلجمالي

China Petroleum and Chemical 
(Sinopec)

IFP Group

Shahed International

Mabanee

Chu Kong Petroleum and 
Natural Gas Steel Pipe

Fraser & Neave (Fraser and 
Neave)

1,811 

13,664 

3,099 

19,319 

8,513 

37,162 

14,581 

8,315 

16,152 

7,844 

6,333 

9,973 

9,855 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى السعودية  

 آسيا والمحيط الهادئ
%35.8 

 أوروبا الغربية
%29.6 

 الشرق األوسط
%20.8 

 أمريكا الشمالية
%11.7 

 أفريقيا
%1.9 

 بقية أوروبا
%0.1 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى السعودية  حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  

2,186.2 
291.2 
341.5 
342.7 
362.5 
494.0 
588.4 
643.1 
749.3 
803.1 

1,153.3 
1,324.4 

3,280.0 
4,576.0 

6,169.6 
8,602.8 

8,880.9 
9,368.8 

 اخرى
 مكونات الكترونية
 البناء ومواد البناء

 محركات وتوربينات
 منتجات استهالكية

 التسلية والترفيه
 االتصاالت

 خدمات األعمال
 الغذاء والتبغ

 الخدمات المالية
 اآلالت الصناعية والمعدات وأدوات

 البالستيك
 السيارات 

 الفنادق والسياحة
 المعادن

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي
 مواد كيميائية

 العقارات

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى السعودية  حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 



18

السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

1,617.101,841.831,504.381,653.121,726.302,063.731,734.382,311.001,687.881,251.281,736.80الواردة

-----------الصادرة

األرصدة

6,900.958,742.7810,247.1611,900.2813,626.5815,690.3117,424.6919,736.1521,424.0422,675.3224,412.08الواردة

-----------الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20037665.81,0797

20043270.71,0123

20057420.16345

20067253.35617

200871,242.82,7226

200961,889.12,0896

201062,292.23,0746

2011572.17815

2012877.21684

2013265.9942

2014367.91173

201581,556.34,2497

698,87316,58055اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

61,275.23,8625مصر

10263.55025اإلمارات

1150.0891البحرين

145.1911نيجيريا

239.57382الجنوبية كوريا

226.3282السعودية

113.8491الهند

111.0181قطر

17.5161الصين

17.5161تركيا

261,8395,40920اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

21,058مصر

1160مصر

1150البحرين

2131اإلمارات

555اإلمارات

155اإلمارات

145نيجيريا

131مصر

127الجنوبية كوريا

115مصر

10112
261,839

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

السودان جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Samsung

EgyptAir

Other Companies

اإلجمالي

Zain (Mobile Telecommunications 
Company) (MTC)

Hospitality Management Holdings

Dubai Islamic Bank (DIB)

Delta Group of Companies

African Reinsurance (Africa Re)

Egyptian International 
Pharmaceuticals (EIPICO)

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Arab Swiss Engineering Company 
(ASEC)

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما السودان في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما السودان في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Pharmaoverseas

666 

271 

420 

253 

1,243 

1,889 

2,292 

72 
77 66 68 

1,556 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى السودان  

 أفريقيا
%71.8 

 الشرق األوسط 
%24.5 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%3.3 

 بقية أوروبا 
%0.4 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى السودان  حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

11.9 

13.8 

30.6 

39.5 

54.9 

130.7 

144.1 

159.8 

165.0 

531.1 

558.0 

 المنسوجات

خدمات البرمجيات وتكنولوجيا 
 المعلومات

 وسائل النقل

 االلكترونيات االستهالكية

 الورق والطباعة والتغليف

 الفنادق والسياحة

 الخدمات المالية

 البناء ومواد البناء

 االتصاالت 

 المنتجات الصيدالنية 

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى  السودان  حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات
----583.00659.001,241.961,465.622,569.551,469.20804.16الواردة

-----------الصادرة

األرصدة
2,532.003,191.004,432.965,898.628,469.559,938.7510,742.9110,742.9110,742.9110,742.9110,742.91الواردة

5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20038198.09548

20046500.11,2116

20052312,424.912,69320

2006171,531.97,39214

2007162,548.43,34415

2008274,021.44,85523

2009243,638.43,14324

2010221,992.45,70621

2011151,593.31,14713

201212.8241

201413.6861

16028,45540,555135اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

3860.62443المتحدة المملكة

2391.34852تركيا

1227.91921فرنسا

345.3481السعودية

128.3181مصر

115.3131ألمانيا

113.2281قطر

27.21722إسبانيا

15.8211األردن

12.8241إيران

12.0121اإلمارات

171,6001,25715اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

1850المتحدة المملكة

1376تركيا

1228فرنسا

345السعودية

128مصر

115ألمانيا

115تركيا

113قطر

17المتحدة المملكة

16األردن

516
171,600

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

السورية العربية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Guris

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما سورية في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما سورية في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Gulfsands Petroleum

Baker Tilly

Al-Faris National Company for 
Investment & Export (Optimiza)

Other Companies

اإلجمالي

Accor

Dallah Albaraka Group

Amer Group

Hahn Air

Turkish Airlines

Qatar Petrochemical Company 
(QAPCO)

198 500 

12,425 

1,532 

2,548 

4,021 3,638 

1,992 

1,593 

3 4 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى سورية  

 أوروبا الغربية
%69.5 

 بقية أوروبا 
%24.5 

 الشرق األوسط 
%4.3 

 أفريقيا 
%1.8 

 توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى سورية  حسب األقاليم المستثمرة
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  مليون دوالر) 

2.0 

2.8 

3.9 

5.8 

6.5 

7.2 

13.2 

28.3 

30.6 

45.3 

227.9 

376.0 

850.2 

 البالستيك

 االتصاالت

 االلكترونيات االستهالكية 

 البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 خدمات األعمال 

 المنسوجات 

 مواد كيميائية 

 العقارات 

 وسائل النقل 

 الخدمات المالية 

 الفنادق والسياحة

 البناء ومواد البناء

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 

 توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى سورية حسب التوزيع  القطاعي
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (   مليون دوالر) 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

24.0096.00141.0087.00108.00112.00102.00107.33446.00434.00516.00الواردة

-----------الصادرة

األرصدة

22.19118.19259.19346.19454.19566.19668.19775.521,221.521,655.522,171.52الواردة

-----------الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

200418.31201

20061150.0891

20082161.01072

2010134.12221

2012540.12675

20135377.62755

20142164.61282

179361,20816اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

1197.11221فرنسا

1150.0891موريشيوس

1150.0891جيبوتي

112.7311عمان سلطنة

111.0181اليمن

111.0181اإلمارات

111.0181كينيا

19.71511فنلندا

325.6943المتحدة المملكة

14.2401ألمانيا

1258267012اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

1197.1فرنسا

1150موريشيوس

1150جيبوتي

114.6المتحدة المملكة

112.7عمان سلطنة

111اليمن

111اإلمارات

111كينيا

19.7فنلندا

16.8المتحدة المملكة

14.2المتحدة المملكة

14.2ألمانيا
12582

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

الصومال جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

اإلجمالي

Djibouti Data Center (DDC)

Internews Europe

Raysut Cement

Saba Islamic Bank

Dahabshil Financial Services

National Bank of Kenya

GlaxoSmithKline (GSK)

Germany Pharmacy & Clinic

Tramigo

Saladin Security

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Liquid Telecom

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما الصومال في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما الصومال في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Bollore Group

8 

150 161 

34 40 

378 

165 

0

50

100

150

200

250

300

350

400
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى الصومال  

 أفريقيا
%53.4 

 أوروبا الغربية 
%40.6 

 الشرق األوسط 
%6.0 

مليون )توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الصومال  حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  دوالر

8.4 

12.7 

21.4 

33.0 

197.1 

309.7 

 المنتجات الصيدالنية

 البناء ومواد البناء

 خدمات األعمال 

 الخدمات المالية 

 التخزين 

 االتصاالت

مليون )توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الصومال حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (   دوالر
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

515.30383.00971.801,855.701,598.301,396.201,882.303,400.405,131.204,781.803,468.53الواردة

88.70305.007.9033.6071.90124.90366.00489.50227.10241.50152.53الصادرة

األرصدة

1,760.312,143.313,115.114,970.816,569.117,965.319,847.6113,248.0118,379.2123,161.0126,629.54الواردة

88.70393.70401.60435.20507.10632.00998.001,487.501,714.601,956.102,108.63الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

2003315,180.52,89631

20045167.41725

200591,798.81,3648

200654,729.41,6545

20073473.85933

20081912,812.96,37917

2009247,843.810,67822

2010484,207.95,97038

2011358,731.16,02530

201234977.81,69627

20135310,227.29,56145

2014262,273.71,67624

201515816.193813

30760,24049,602238اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

2510,005.05,46119المتحدة الواليات

285,263.15,78320اإلمارات

53,037.28943روسيا

21,004.33441هولندا

1850.22141كندا

16502.259513تركيا

2454.82,0402الهند

9297.24676العراق

2188.61232الكويت

11166.11766لبنان

621,257.23,79957أخرى

16323,02619,896130اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

16,000المتحدة الواليات

13,000اإلمارات

12,000روسيا

21,754المتحدة الواليات

11,650المتحدة الواليات

31,015روسيا

21,004هولندا

2872اإلمارات

1850كندا

2456اإلمارات

1474,424

16323,026

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

 العراق جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Emaar Properties

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما العراق في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما العراق في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Chevron Corporation

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Oryx Petroleum

Range Holdings

Other Companies

اإلجمالي

Gazprom

Claremont Group

ExxonMobil

Lukoil

Royal Dutch Shell Plc

Abu Dhabi Water and Electricity 
Authority (ADWEA)

5,181 

167 

1,799 

4,729 

474 

12,813 

7,844 

4,208 

8,731 

978 

10,227 

2,274 

816 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى العراق  

 الشرق األوسط
%26.7  

 أوروبا الغربية
%6.5  

 أمريكا الشمالية
%47.1  

 بقية أوروبا
%15.8  المحيط اآلسيوي 

%3.4  

 أفريقيا
%0.5  

(  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى العراق حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

7.1 
9.6 
11.6 
13.6 
16.2 
18.0 
23.4 
35.2 
45.7 
57.1 
60.6 
63.6 
110.1 
178.7 
193.5 
212.1 
326.8 
333.6 

494.4 
689.2 

1,218.7 
4,896.3 

 منتجات استهالكية
 الرعاىة الصحية

 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
 حاسبات اآللية ومعدات

 الكترونيات
 المنسوجات

 الفضاء والدفاع
 الفضاء

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
 الغذاء والتبغ

 مركبات أخرى غير السيارات
 الورق والطباعة والتغليف

 وسائل النقل
 بناء ومواد البناء

 التخزين
 السيارات 
 االتصاالت

 خدمات األعمال
 الخدمات المالية

 المعادن
 فنادق والسياحة

 العقارات

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى العراق حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

1,538.001,597.003,332.002,952.001,485.001,243.171,752.93850.46876.46738.62821.85الواردة

36.00585.00109.001,498.051,222.37884.2710.401,669.70854.79-234.00276.00الصادرة

األرصدة

4,377.755,974.759,306.7512,258.7513,743.7514,986.9216,739.8417,590.3018,466.7619,205.3820,027.23الواردة

364.00640.00604.001,189.001,298.002,796.054,018.424,902.684,913.096,582.797,437.58الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

2003112,226.01,14611

2004131,302.61,86413

2005121,135.01,64212

200637878.03,94329

2007171,753.43,34517

2008557,756.916,96953

2009427,363.74,61341

2010403,533.710,92835

2011683,663.79,60760

2012964,310.713,39870

2013561,968.08,14043

2014381,527.64,54634

201542881.44,61231

52738,30184,753392اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

152,565.02,41911قطر

891,701.111,50254اإلمارات

441,640.46,90330الهند

251,149.72,03219المتحدة الواليات

2856.57772الجنوبية كوريا

10618.23,1019الكويت

7540.83,0616سنغافورة

4507.54804هولندا

16480.53,0315السعودية

21453.41,57720المتحدة المملكة

671,838.45,42051أخرى

30012,35240,303211اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

11,820قطر

1850الجنوبية كوريا

2460هولندا

1400الهند

1369الهند

2343اإلمارات

12308السعودية

1270اإلمارات

1260الكويت

3238المتحدة الواليات

2757,035
30012,352

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

Boubyan Petrochemical 
Company (BPC)

Starwood Hotels & Resorts

Other Companies

اإلجمالي

Betanie

Jindal Organisation (OP Jindal)

Larsen & Toubro (L&T)

Hidayath Group

Shifa Al Jazeera Medical Group

Moon Iron and Steel (MISCO)

عمان سلطنة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

LG

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما عمان سلطنة في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما عمان سلطنة في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة
Qatar Electricity and Water 

Company

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

2,226 

1,303 

1,135 

878 

1,753 

7,757 

7,364 

3,534 
3,664 

4,311 

1,968 1,528 

881 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى سلطنة عمان  

 الشرق األوسط
%45.1 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%29.8 

 أوروبا الغربية 
%12.2 

 أمريكا الشمالية 
%9.3 

 أفريقيا 
%2.7 

 بقية أوروبا 
%0.8 

أمريكا الالتينية  
 والبحر الكاريبي

%0.1 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى سلطنة عمان حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

15.2 
43.8 
48.4 
49.5 
54.4 
72.8 
73.9 
80.4 
82.6 
98.0 
104.5 
105.9 

143.8 
190.1 
208.9 
218.3 

375.0 
385.6 

435.1 
462.3 

497.1 
665.3 
686.2 

752.1 
960.9 
982.9 

1,049.3 
1,202.0 

 الورق والطباعة والتغليف
 المعادن

 الفضاء والدفاع
 التكنولوجيا الحيوية

 االلكترونيات االستهالكية
 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 مطاط
 المنسوجات

 مكونات الكترونية
 وسائل النقل

 منتجات المستهلك
 قطع غيارالسيارات 

 التخزين
 الترفيه

 البالستيك
 االتصاالت

 البديلة/الطاقة المتجددة
 بناء ومواد البناء
 الرعاية الصحية

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
 الغذاء والتبغ

 خدمات األعمال
 الفنادق والسياحة
 الخدمات المالية

 العقارات
 المعادن

 مواد كيميائية
 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى سلطنة عمان حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

46.5418.5928.3051.51300.47206.28349.3158.41175.71159.70120.00الواردة

48.33187.60185.00-128.0829.09-4.2869.3184.42-42.48129.4243.86الصادرة

األرصدة

1,559.841,578.431,606.721,658.231,958.702,175.302,328.002,336.002,459.002,487.002,486.00الواردة

0.0040.0083.8679.59148.90242.00193.00232.00171.00358.00352.00الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

2006575.5801 سبتمبر

2007451.8582 سبتمبر

200821,050.02,9852 مايو

2009113.881 مايو

2010115.1161 أغسطس

201311.561 مايو

201315.8211 أكتوبر

2014120.01,0001 يونيو

161,2344,17410اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

120.01,0001المتحدة الواليات

15.8211األردن 

11.561تركيا 

3271,0273اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالبلد
(دوالر مليون)

21,058المتحدة الواليات

1160األردن 

1150تركيا 

41,368

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

فلسطين دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

اإلجمالي

Anadolu Ajansi (Anatolian 
Agency)

WebTeb

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما فلسطين في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما فلسطين في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Coca-Cola

76 
52 

1,050 

14 15 2 6 20 

0

200

400
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800

1,000

1,200
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى فلسطين  

 أفريقيا
%71.8 

 الشرق األوسط 
%24.5 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%3.3 

 بقية أوروبا 
%0.4 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى فلسطين  حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

1.5 

5.8 

20.0 

 االتصاالت

 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 

 مشروبات

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى  فلسطين  حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

840.381,040.381,070.88-2,500.003,500.004,700.003,778.638,124.744,670.33938.52395.88الواردة

351.91127.435,160.253,657.773,214.571,863.1710,108.531,840.118,021.436,748.354,023.35الصادرة

األرصدة

7,155.0310,655.0315,355.0317,768.8925,893.6230,563.9531,502.4731,898.3531,057.9632,098.3533,169.23الواردة

948.481,075.916,236.167,467.2110,681.7912,544.9622,653.4924,493.6032,515.0339,263.3843,286.73الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 عددالعام
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

2003217,386.32,60521

20043028,201.510,86628

2005228,605.45,68621

2006477,787.010,76946

2007361,290.91,95836

2008809,200.610,46275

20098415,033.39,20078

2010684,088.79,02164

2011913,795.98,87286

2012842,089.16,84479

2013781,625.05,50573

2014521,215.02,53647

201535934.12,54633

72891,25386,870622اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
 عددالوظائف عدد(دوالر مليون)

الشركات
882,771.09,74167االمارات

451,254.21,93243المتحدة الواليات 

10661.71,6269الكويت 

49636.81,40640المتحدة المملكة 

2607.48832سنغافورة 

3452.65613الدنمارك 

9330.29709سويسرا 

18318.61,39817الهند 

10311.24548إسبانيا 

5279.97564النرويج 

1012,035.56,57695أخرى

3409,65926,303297اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

3684الهند

3684الهند

3626السعودية

1601اليابان

1601فرنسا

1346الهند

9321اليابان

2246هولندا

1228الهند

1228الهند

3155,095

3409,659

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

قطر دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Rotana Hotels

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما قطر في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما قطر في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Marriott International

Kempinski Hotels & Resorts

InVision Hospitality

Other Companies

اإلجمالي

EMKE Group

CapitaLand

Al Mazaya Holding

Hempel Group

Landmark Group

Acciona

7,386 

28,202 

8,605 7,787 

1,291 

9,201 

15,033 

4,089 
3,796 

2,089 
1,625 1,215 934 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى قطر  

 الشرق األوسط
%38.9 

 أوروبا الغربية
%27.6 

 آسيا والمحيط الهادئ
%14.8 

 أمريكا الشمالية
%13.1 

 بقية أوروبا
%3.1 

 أفريقيا
%2.6 

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى قطر حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

1.9 
12.9 
13.6 
15.0 
18.1 
40.0 
59.9 
63.5 
69.8 
81.6 
91.6 
117.5 
133.0 
135.5 
137.9 
172.0 
180.3 
193.1 

250.3 
252.8 

368.2 
381.8 

452.8 
533.1 
544.3 

990.9 
2,044.3 

2,303.4 

 الورق والطباعة والتغليف

 الحاسبات اآللية واألجهزة

 الطيران

 مكونات الكترونية

 محركات وتوربينات

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

 المنسوجات

 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 الرعاىة الصحية

 البديلة/الطاقة المتجددة

 االتصاالت

 المعادن

 الخدمات المالية

 العقارات

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى قطرحسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

5.951,113.591,304.633,259.072,872.581,433.63953.48293.50-233.90121.31111.54الواردة

10,468.265,406.98-5,141.788,210.539,784.189,090.578,581.835,889.8410,772.926,741.3016,648.03الصادرة

األرصدة

645.21773.32945.428,721.6310,231.2711,883.5015,175.9618,144.3216,097.1515,732.9214,603.67الواردة

5,893.4910,845.1514,665.2022,436.5023,715.5428,189.2232,250.2731,023.3737,153.1434,310.4531,577.04الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20037628.18367

200421704.02,33519

200511597.91,64911

2006231,710.12,91723

200712347.01,33712

2008291,993.04,61828

200928762.62,36628

201034572.13,26632

201134811.33,02732

201237614.03,32633

2013382,175.55,12236

201422238.41,53016

201517158.21,00914

31311,31233,338264اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

81,856.92,4438فرنسا

54731.15,79932اإلمارات 

2568.35021الدنمارك 

1133.8891اليابان 

8117.74536البحرين 

5104.71774الصين 

1598.134315المتحدة الواليات 

968.77778الهند 

752.58315السعودية 

135.9201لوكسمبورغ 

38229.72,58035أخرى

1483,99714,014116اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

11,800فرنسا

2568الدنمارك 

10280اإلمارات 

1134اليابان

8116اإلمارات 

7106اإلمارات 

268الصين 

164البحرين 

460اإلمارات 

136لوكسمبورغ 

111767
1483,997اإلجمالي

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

الكويت دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Joyalukkas

Regus

Other Companies

Landmark Group

KDDI

EMKE Group

NMC Group

Huawei Technologies

Al Khaleej Development 
(Tameer)

Hempel Group

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما الكويت في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما الكويت في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Engie (GDF SUEZ) 
(Gaz de France)

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

628 704 

598 

1,710 

347 

1,993 

763 

572 

811 

614 

2,176 

238 
158 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى الكويت  

 أوروبا الغربية
%63.9 

 الشرق األوسط 
%24.7 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%8.5 

 أمريكا الشمالية 
%2.6 

 بقية أوروبا 
%0.3 

مليون )حسب األقاليم المستثمرة  الكويتتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير (  دوالر

1.4 
1.9 
2.8 
4.5 
10.7 
11.6 
12.3 
13.6 
13.6 
23.2 
64.2 
78.0 
113.4 
126.0 
157.1 

241.7 
253.0 

355.0 
574.5 

1,938.9 

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي
 الورق والطباعة والتغليف

 المعادن
 الفنادق والسياحة

 وسائل النقل
 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

 االلكترونيات االستهالكية
 الحاسبات اآللية واالجهزة

 الرعاىة الصحية
 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 العقارات
 التخزين 

 الغذاء والتبغ
 المنسوجات

 منتجات استهالكية
 الترفيه 

 االتصاالت
 الخدمات المالية

 مواد كيميائية
 خدمات األعمال

 (   مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي الكويت توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

3,321.493,131.673,375.984,002.064,378.913,747.563,177.293,158.602,700.732,906.102,340.99الواردة

715.50874.65848.09986.581,125.77486.83957.751,012.221,965.391,213.03619.29الصادرة

األرصدة

25,688.0328,819.7032,195.6836,197.7540,576.6544,324.2147,501.5050,660.0953,360.8256,266.9258,607.91الواردة

2,509.243,383.894,231.985,218.566,344.336,831.167,788.918,801.1310,766.5211,979.5512,598.85الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الشركات عددالوظائف

2003202,518.84,80119

2004231,220.22,20022

2005121,154.23,10712

2006192,022.47,25718

200711431.91,27311

200891,938.34,5887

2009282,130.66,40427

2010301,274.43,30829

201127498.51,98724

201219222.21,09219

201316105.71,27616

2014101,182.23,47910

2015774.92667

23114,77441,038206اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
الشركات عددالوظائف عدد(دوالر مليون)

201,214.14,46320اإلمارات

7260.77694الكويت 

7179.41987المتحدة الواليات 

163.51221البحرين 

550.23964ألمانيا 

747.25217فرنسا 

530.61285المتحدة المملكة 

225.7302سويسرا 

125.0641السعودية 

523.75075إسبانيا 

19163.490219أخرى

792,0848,10075اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

21,013اإلمارات

1228الكويت 
 الواليات 

1134المتحدة

164البحرين 

138اإلمارات

530اإلمارات

128اإلمارات

125السعودية 

423الكويت 

123بنما

61478
792,084

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

 اللبنانية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Alshaya

Standard Capital

Other Companies

اإلجمالي

Verizon Communications

Al Khaleej Development 
(Tameer)
Gulf Film

Landmark Group

Plus Properties

Al Shegrey Group

Al Massaleh Real Estate

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما لبنان في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما لبنان في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Majid Al Futtaim Group 
(MAF Group)

2,519 

1,220 
1,154 

2,022 

432 

1,938 

2,131 

1,274 

499 222 

106 

1,182 

75 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى لبنان  

 الشرق األوسط
%77.1 

 أوروبا الغربية
%10.1 

 أمريكا الشمالية
%8.6 

 بقية أوروبا
%1.1 

 آسيا والمحيط الهادئ
%1.3 

 أفريقيا
%0.7 

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكاريبي

%1.1 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  لبنانتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

1.9 
2.5 
2.9 
4.2 

10.1 
10.6 
10.8 
12.3 

19.0 
28.4 

36.7 
36.8 
37.8 
38.1 

46.9 
63.5 

72.0 
182.5 
184.4 

253.8 

 الورق والطباعة والتغليف
 تصنيع المعدات

 مكونات الكترونية
 المنتجات الصيدالنية

 معدات السيارات
 الطيران

 سيراميك وزجاج
 االلكترونيات االستهالكية

 مشروبات
 منتجات استهالكية

 وسائل النقل
 …خدمات البرمجيات وتكنولوجيا 

 الغذاء والتبغ
 الترفيه

 خدمات األعمال
 التخزين

 المنسوجات
 االتصاالت

 الخدمات المالية
 الفنادق والسياحة

 (  مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي لبنان توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير   
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

1,038.002,064.003,850.003,180.003,310.001,909.000.001,425.00702.0050.00725.67الواردة

128.00474.003,947.005,888.201,165.002,722.00131.002,509.006.0078.00864.33الصادرة

األرصدة

2,021.504,085.507,935.5011,115.0014,425.0016,334.0016,334.0017,759.0017,036.0017,086.0017,761.67الواردة

2,418.672,892.676,839.6712,728.2013,893.0016,615.0016,746.0019,255.0019,261.0019,338.8720,203.20الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

20034278.01154

200471,321.21,4507

2005131,962.71,37711

20061220,973.07,09012

2007213,157.84,22421

2008372,978.68,50534

2009171,813.04,03115

201019973.32,89818

2011544.22175

20121088.136010

201312134.545812

20143179.24443

16033,90431,169148اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
 عددالوظائف عدد(دوالر مليون)

الشركات

420,181.43,5244البحرين

51,610.93,5274هولندا

151,481.41,73014المتحدة المملكة

10948.51,16510المتحدة الواليات
 العربية اإلمارات

المتحدة
14874.32,27313

10772.62,1179إيطاليا

6755.56996النرويج

3721.64701أستراليا

6649.12,0453سنغافورة

7623.71,0817روسيا

805,284.612,53877أخرى

16033,90431,169148اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

120,000البحرين

1900المتحدة المملكة

3722أستراليا

1697هولندا

1650إيطاليا

2622النرويج

3603هولندا

1500المغرب

1413ماليزيا

3392سنغافورة

1438,406
16033,904

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

ليبيا دولة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

RanHill

Hotel Properties

Other Companies

اإلجمالي

Woodside Petroleum (Woodside 
Energy)

Multi Development 
(Multi Vastgoed)

Italcementi

Norsk Hydro

Royal Dutch Shell Plc

Office Cherifien des Phosphates  
(OCP)

British Petroleum (BP)

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما ليبيا في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما ليبيا في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Al Khaleej Development 
(Tameer)

278 
1,321 

1,963 

20,973 

3,158 

2,979 

1,813 
973 

44 88 135 179 
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة ليبيا  

 الشرق األوسط
%63.9 

 أوروبا الغربية
%16.4 

 آسيا والمحيط الهادئ
 بقية أوروبا %7.6

%4.6 

 أفريقيا
%3.7 

 أمريكا الشمالية
%2.9 

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكاريبي

%1.0 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  ليبياتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

7.9 
10.1 
15.0 
22.0 
22.5 
23.8 
25.0 
26.9 
31.2 
59.5 
63.1 
73.8 
95.9 
123.9 
155.4 
409.2 
441.2 
604.6 
614.4 
974.8 
1,129.4 

6,561.1 
22,412.9 

 الفضاء والدفاع
 معدات السيارات
 البديلة/الطاقة المتجددة

 سيراميك وزجاج
 االتصاالت

 الطيران
 مكونات الكترونية

 البالستيك
 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

 المنسوجات
 تصنيع المعدات

 منتجات استهالكية
 الغذاء والتبغ
 وسائل النقل

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
 خدمات األعمال
 الخدمات المالية

 المعادن
 مواد كيميائية

 الفنادق والسياحة
 البناء ومواد البناء

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي
 العقارات

 (    مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي ليبيا توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

483.006,031.004,256.004,612.006,885.00-5,375.6010,042.8011,578.109,494.606,711.606,385.60الواردة

92.00148.40664.801,920.20571.101,175.50625.50211.10301.00252.70181.70الصادرة

األرصدة

28,881.9038,924.7050,502.8059,997.4066,709.0073,094.6072,611.9078,643.0082,893.0087,485.0094,266.00الواردة

967.301,115.701,780.503,700.704,272.905,448.406,784.006,995.007,296.007,549.007,731.00الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الشركات عددالوظائف

2003434,199.414,33841

2004351,598.07,17834

20054711,947.116,98245

20065611,012.223,43650

20075411,863.613,63552

20088410,147.529,22578

200910818,473.921,68876

2010799,499.819,01169

2011545,417.013,16350

2012629,124.714,87849

2013483,196.76,10741

20145918,174.822,82346

20156614,636.212,83545

795129,291215,299579اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

الشركات عددالوظائف عدد

310,159.84,3082اليونان

489,271.316,65131اإلمارات

76,944.14,1464إيطاليا

54,752.71,9124قطر

43,719.19343البحرين

172,871.02,15813ألمانيا

21,500.03,0001إيران

381,353.14,19233المتحدة الواليات

261,071.42,52019المتحدة المملكة

25860.95,62213السعودية

1148,046.024,36395أخرى

28950,54969,806218اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

210,000اليونان

36,551إيطاليا

54,843اإلمارات

13,600قطر

13,500البحرين

12,008ألمانيا

21,821اإلمارات

71,587اإلمارات

21,500إيران

21,131قطر

26314,009

28950,549

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

 العربية مصر جمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

Iran Garment

Qatari Diar

Other Companies

اإلجمالي

Dana Gas

Qatar Petroleum (QP)

Terra Sola

RWE

Emaar Properties

Majid Al Futtaim Group
 (MAF Group)

Eni SpA (Eni)

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما مصر في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما مصر في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Mac Optic

4,199 

1,598 

11,947 

11,012 

11,864 

10,148 

18,474 

9,500 

5,417 

9,125 

3,197 

18,175 

14,636 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى مصر  

 أوروبا الغربية
%48.1 

 الشرق األوسط
%40.8 

 آسيا والمحيط الهادئ
%5.6 

 أمريكا الشمالية
%3.2 

 بقية أوروبا
%1.6 

 أفريقيا
%0.7 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى مصر حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  

266.2 
203.9 
211.5 
223.0 
223.7 
229.2 
275.6 
282.4 
308.0 
319.6 
320.0 
394.2 
395.8 
517.0 
582.6 
587.5 
630.3 
652.6 
783.0 
863.5 
985.4 
1,070.6 

4,380.0 
5,869.8 
6,082.6 

23,891.5 

 أخرى
 مشروبات

 منتجات استهالكية
 سيراميك وزجاج

 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
 الرعاية الصحية

 المعادن
 الترفيه

 خدمات األعمال
 البناء ومواد البناء

 مطاط
 التخزين

 االلكترونيات االستهالكية
 وسائل النقل

 الخدمات المالية
 مجال االتصاالت

 الغذاء والتبغ
 الفنادق والسياحة

 البالستيك 
 مستلزمات السيارات 
 المنسوجات 
 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات 
 العقارات 
 مواد كيميائية 

 البديلة/الطاقة المتجددة
 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 

 (    مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى مصر حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

1,653.992,449.452,804.502,487.091,951.711,573.862,568.432,728.363,298.103,560.933,162.32الواردة

74.62444.88621.61485.19470.26588.77178.99406.12331.96436.21648.99الصادرة

األرصدة

20,751.5429,938.7238,613.2639,388.3542,581.1045,081.5944,515.9445,245.6751,815.9651,192.0448,695.92الواردة

665.631,053.641,337.141,699.091,861.381,913.981,981.092,156.722,554.724,187.014,554.78الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
بالمليون

 عدد
الشركات عددالوظائف

2003391,363.68,20336

2004372,212.28,70733

2005584,059.417,22057

2006463,831.012,78039

2007605,250.824,29758

20089816,858.240,95174

2009506,840.111,79442

2010552,445.17,91454

2011962,891.620,21190

2012661,485.28,11857

2013502,939.511,21546

2014685,132.919,32959

2015744,512.725,80165

79759,822216,540636اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
الشركات عددالوظائف عدددوالر بالمليون

813,933.322,24376فرنسا

392,312.96,20515اإلمارات 

52,204.42,1154الصين 

642,201.710,51959إسبانيا 

461,189.812,79436المتحدة الواليات 

18749.35,83515اليابان 

3697.73,0693كندا 

6574.04,2866الهند 

18439.22,90616المتحدة المملكة 

10419.49869إيطاليا 

642,240.113,71661أخرى

35416,96284,674300اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
دوالر بالمليون

12,000الصين 

21,202فرنسا

11,000اإلمارات 

4919اإلمارات 

2741فرنسا

2701إسبانيا 

1543اليابان 
 الواليات 

3408المتحدة

1367كندا 

1353الهند 

3368,729
35416,962

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

المغربية المملكة في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح

NTS Consulting

Mahindra Group

Other Companies

اإلجمالي

Middle East Development

Tasweek Real Estate Marketing 
and Development

Renault

Inveravante Inversiones 
Universales

Nissan

Ford

PSA Peugeot-Citroen

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما المغرب في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما المغرب في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Shanghai Electric

1,364 

2,212 

4,059 

3,831 

5,251 

16,858 

6,840 

2,445 

2,892 

1,485 

2,940 

5,133 

4,513 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى المغرب  

 أوروبا الغربية
%48.3 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%22.9 

 الشرق األوسط 
%17.0 

 أمريكا الشمالية 
%11.1 

 بقية أوروبا 
%0.4 

 أفريقيا 
%0.2 

أمريكا الالتينية  
 والبحر الكاريبي

%0.1 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  المغرب توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

405.8 
135.8 
137.8 
151.8 
176.7 
221.4 
221.5 

306.5 
334.8 
386.4 
394.2 
407.9 
416.8 
443.6 
462.9 

558.1 
792.3 
843.1 

1,169.2 
2,795.6 

2,929.9 
3,269.7 

 أخرى
 االتصاالت

 اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
 مكونات الكترونية
 البناء ومواد البناء

 البالستيك
 منتجات المستهلك

 وسائل النقل
 المنسوجات

 …خدمات البرمجيات وتكنولوجيا 
 التخزين 
 الغذاء والتبغ 

 الطيران
 مواد كيميائية 
 الخدمات المالية 
 مكونات السيارات 
 المعادن 

 الفنادق والسياحة
 خدمات األعمال 
 العقارات 

 البديلة/الطاقة المتجددة
 معدات السيارات

 (   مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي  المغربتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات

3.07130.53588.751,388.591,125.68500.16495.03-811.87154.60139.37342.77الواردة

2.7816.931.801.1812.7530.0214.65-1.282.99-2.020.06الصادرة

األرصدة

1,608.021,762.621,901.992,244.762,241.692,372.222,960.974,349.565,475.245,975.406,470.43الواردة

9.799.848.5711.558.7725.7027.5028.6841.4371.4486.09الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

20032820.01,2402

20041536.92141

200531,137.35153

20064571.23204

2007238.52682

20081270.01,0121

2010445.7623

20112274.31,0572

20124349.51,4674

2013122.2541

201451,311.51,8094

295,3778,01825اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عددالوظائف عدد
الشركات

1900.01,2311سويسرا

1270.01,0121كندا

1270.01,0121أندونيسيا

2242.82151فرنسا

1159.83421نيجيريا

158.44291ليتوانيا

122.2541المتحدة المملكة

115.3101اإلمارات

214.7372المتحدة الواليات

14.3451غانا

121,9584,38711اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالبلد
(دوالر مليون)

1900سويسرا

1270أندونيسيا

1270كندا

2242.8فرنسا

1159.8نيجيريا

158.4ليتوانيا

122.2المتحدة المملكة

115.3اإلمارات

18.9المتحدة الواليات

15.8المتحدة الواليات

14.3غانا

121,958اإلجمالي

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

Tullow Oil

The Emirates Group

Sterling Global Operations

Microsoft

SEMS Exploration

PT Bumi Resources

First Quantum Minerals

CMA CGM

Dangote Group

Viciunai Group

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما موريتانيا في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما موريتانيا في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Glencore Xstrata

الموريتانية اإلسالمية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

820 

537 

1,137 

571 

39 

270 

46 

274 
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22 

1,312 

0
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1,200

1,400
 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى موريتانيا  

 أوروبا الغربية
%59.5 

 أمريكا الشمالية 
%14.5 

 آسيا والمحيط الهادئ 
%13.8 

 أفريقيا 
%8.4 

 بقية أوروبا 
%3.0 

 الشرق األوسط 
%0.8 

 (  مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى موريتانيا حسب األقاليم المستثمرة 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  

5.8 

8.9 

26.5 

58.4 

61.0 

159.8 

197.1 

1,440.0 

 خدمات البرمجيات 
 وتكنولوجيا المعلومات

 الفضاء والدفاع

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي

 الغذاء والتبغ

 وسائل النقل

 مواد البناء

 التخزين

 المعادن

 (   مليون دوالر)توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى موريتانيا حسب التوزيع  القطاعي 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 
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السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي الثاني )أبريل – يونيو 2016(

20052006200720082009201020112012201320142015

التدفقات
1,191.00-1,787.00-133.60-531.00-518.42-302.061,120.98917.301,554.62129.19188.63-الواردة

23.649.2539.49229.8671.8871.1057.898.454.8211.598.29الصادرة

األرصدة
803.301,924.282,985.124,539.744,668.934,857.564,339.143,808.143,674.541,887.54696.54الواردة

200.33256.21310.01376.01442.37513.47571.36579.81584.63596.22604.51الصادرة

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

 التكلفةالمشروعات عددالعام
(دوالر مليون)

 عدد
الوظائف

 عدد
الشركات

200361,894.71,88324

200441,862.41,60117

200533,474.17,42228

20063259.115,37250

20075377.03,23732

200892,345.513,47463

20095909.95,44470

201061,413.06,40358

201126.48,52867

20122301.64,16248

20131178.23,98842

20144509.93,10932

5013,53279,346496اإلجمالي

 التكلفةالمشروعات عددالدولة
(دوالر مليون)

 عدد
الشركات عددالوظائف

1289.01,1901قطر

1219.5711الهند

1178.21081عمان سلطنة

1133.8891سنغافورة

1133.8891المتحدة الواليات

122.8231فرنسا

112.62121اإلمارات

13.6861إسبانيا

12.8241تركيا

99961,8929اإلجمالي

 عددالبلد
المشروعات

 التكلفة
(دوالر مليون)

1289قطر

1220الهند

1178عمان سلطنة

1134سنغافورة

1134المتحدة الواليات

123فرنسا

113اإلمارات

14إسبانيا

13تركيا

9996

FDi Intelligence From The Financial Times:  الصفحة هذه في واألشكال مصدرالجداول

اليمنية الجمهورية في المباشر األجنبي لالستثمار العامة المالمح
(دوالر مليون) المباشر األجنبي االستثمار

Bharat Heavy Electricals (BHEL)

2015 وديسمبر  2011 يناير بين ما اليمن في المستثمرة الدول أهم

2015 وديسمبر 2011 يناير بين ما اليمن في مستثمرة شركات 10 أهم

الشركة

Hamad Medical

Ihlas Yayin Holding (Ikhlas 
Holding)

اإلجمالي

Raysut Cement

SEA-ME-WE 5

Verizon Communications

Gras Savoye

EMKE Group

Punto FA

1,895 

1,862 

3,474 

259 
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2,346 
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1,413 
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 (  مليون دوالر)تكلفة االستثمارات الواردة الى اليمن  

 الشرق األوسط
%48.2 

 آسيا والمحيط الهادئ
%35.5 

 أمريكا الشمالية
%13.4 

 أوروبا الغربية
%2.7 

 بقية أوروبا
%0.3 

 (  مليون دوالر)حسب األقاليم المستثمرة  اليمنتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير 

3.6 

12.6 

22.8 

178.2 

219.5 

270.4 

289.0 

 المنسوجات

 الغذاء والتبغ

 الخدمات المالية

 البناء ومواد البناء

 البديلة/الطاقة المتجددة

 االتصاالت

 الرعاية الصحية

 (  مليون دوالر)حسب التوزيع  القطاعي  اليمنتوزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى 
 2015وديسمبر  2011ما بين يناير  



 ... أعمالكم تطويرللنجاح في  مسندك
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