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كهيئة  4791عام )ضمان( المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تأسست 

عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إلى أربع  يعيعئعات معالعيعة 

ملن بلبل   ملرتل ل تصليليل  علةل    حاصلةلةعربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، ويي 

كما أنها تُعد أول ييئعة  ،ولةسيــة الثايية عشرة عة  التواليستــايدرز أيد بورز العالمــية 

 متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم.

 التالية: األيدافتعمل المؤسسة على تحقيق 

  تشجي  تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيعة معن خع ل

توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممعولعيعن العععر  

 واألجان .

  تعزيز ودعم الصادرات العربية من خ ل توفير التغطية التأميعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية وغير التجارية للُمصدرين العر .

  دعم التجارة العربية المحلية من خ ل توفير العتعغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية للمبيعات المحلية.

  دعم النمو االقتصادي في البلدان العربية من خ ل توفير التغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد

المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غعيعر العععر  ععنعد 
تمويل أو توريد المدخ ت األساسية، والبضائ  الرأسمالية، والسعلع  االسعتعراتعيعجعيعة 

 ومثيلها من السل  والخدمات التنموية للدول العربية.

   إعداد البحوث والدراسات المتخعصعصعة والعمعتعععلعقعة بعمعنعات االسعتعثعمعار وتشعجعيع

الصادرات والتعريف بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لعوكعاالت تعرويع  
االستثمار والتصدير في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكعامعل مع  العمعنع عمعات 

 العربية والدولية النشطة في تلك المجاالت.

9653206123

research@dhaman.org 

 7999 5179 769                                                                                                        + 
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دخلعت  5147اعتبارا من أول يونيو 

المؤسسة العربية لضمان االسعتعثعمعار 

وائتعمعان الصعادرات معرحعلعة جعديعدة 

بعععتعععولعععي السعععيعععد  ععععبعععد   أحعععمعععد           

عبد اللطيف الصبيح منصع  العمعديعر 

العام تنفيذا لقعرار معجعلعا مسعايعمعي 

بعدولعة  16المؤسسة في اجتماعه الـع 

الكويت، وذلك بعد تزكعيعتعه كعمعرشعح 

للمنص  من قبل دولة الكويت وتأييعد 

ترشحه من قبل العدول األعضعاف فعي 

 المجلا.

ويعد السيد  عبعد   أحعمعد الصعبعيعح 

المدير الععام العرابع  لعلعمعؤسعسعة معنعذ 

، ويمتعلعك خعبعرة 4791تأسيسها عام 

كبيرة في معجعاالت ععمعل العمعؤسعسعة 

والمجاالت االستثمارية واالقتعصعاديعة 

بشكل عام، حعيعث شعغعل العععديعد معن 

المناص  القيادية في شركات خاصعة 

وعامة في دولة الكعويعت وخعارجعهعا. 

فععقععد تععولععى السععيععد عععبععد   أحععمععد        

عبد اللطيف الصبيح معنعصع  عضعو 

مععجععلععا إدارة الععمععؤسععسععة، وشععريععكععا 

ومؤسسا تولى منص  نائ  العرئعيعا 

التنعفعيعذي لع عسعتعثعمعار لشعركعة كعا  

، 5112كور  ل ستثمار معنعذ ععام 

وشغل منص  مدير إدارة العتعسعويعق 

في الشركة الكويتية ل ستثمار ما بين 

، ومععديععراً 5112و 5115عععامععي 

للمحعافع  االسعتعثعمعاريعة فعي الشعركعة 

الكويتية للتجارة الععامعة والعمعقعاوالت 

،   KFTCICواالستثمارات العخعارجعيعة

كما شغل رئاسة مجلا إدارة شعركعة 

KIC .للوساطة المالية 

السيد  عبد   أحمد الصبيعح حعاصعل 

على درجة العبعكعالعوريعوا فعي إدارة 

األعمال معن كعلعيعة وسعتعرن أورجعن 

ستيت كولدج في الواليات العمعتعحعدة، 

برام  ودورات تدريبية مهنعيعة على و

مععحععلععيععة وعععالععمععيععة مععتععخععصععصععة فععي 

مجاالت االستثمار واألسواق العمعالعيعة 

والتسويق، كما شارك في الععديعد معن 

الععمععؤتععمععرات واألنشععطععة اإلقععلععيععمععيععة 

الصلة بعمل المؤسسة، ذات والدولية  

وسايم في اتخاذ العديد من العقعرارات 

الخاصة بعالعمعؤسعسعة ابعان عضعويعتعه 

 بمجلا إدارتها.

يذا ويتطل  السيد  ععبعد   الصعبعيعح 

المدير العام الجعديعد لعلعفعتعرة العمعقعبعلعة 

بمزيد من العتعفعاؤل، وبعدععم معجعلعا 

المسايمين والدول األعضاف ومجلعا 

اإلدارة وجععهععود اإلدارة الععتععنععفععيععذيععة 

وجمي  الكوادر العععامعلعة، لعمعواصعلعة 

الجهود الرامية لتعزيز دور المؤسسعة 

في مجاالت عمعلعهعا وتعوسعيع  نعطعاق 

عملياتها وتثعبعيعت دوريعا العتعنعمعوي، 

وأطر تحالفاتها اإلقلعيعمعيعة والعدولعيعة، 

وذلك فعي إطعار رؤيعة شعامعلعة لعكعل 

الفرص والتعحعديعات العتعي تعفعرضعهعا 

مستجدات المرحلة الحالية العتعي تعمعر 

بها المعنعطعقعة وكعذلعك سعيعنعاريعويعات 

المستقبل على الصعيدين الجيوسياسي 

واالقتصادي، وبما يسهم في تعحعقعيعق 

أيداف المؤسسة التأمينية والعتعنعمعويعة 

م  الحفا  على جدارتهعا االئعتعمعانعيعة 

وقدراتها الماليعة كعركعيعزة السعتعدامعة 

  عملها.
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م  انتهاف فترة والية المدير العام الثعالعث لعلعمعؤسعسعة العععربعيعة لضعمعان 

االستثمار وائتمان الصادرات السيد   فهد راشد اإلبراييم في نهاية معايعو 

، تعكعون 5112عاما قضايا في المعنعصع  معنعذ ععام  46، بعد 5147

المؤسسة قد نجحت في تحقيق العديد من اإلنعجعازات فعي معجعال تعقعديعم 

الحماية للمستثمرين والمصدرين ضد المخعاطعر ودععم جعهعود تعحعسعيعن 

منات االستثمار وتعزيز برام  وخطط التنمية الشاملة في الدول العربعيعة 

 األعضاف والمنطقة بشكل عام.

وقد شهدت فترة والية السيد  فهد راشد اإلبراييم ويو صاح  االرتعبعاط 

ععامعا  49المبكر بالمؤسسة من خ ل ترؤسه للجنة اإلشراف عليها لمدة 

، تعميقا لمنهجية التخطيط والتوس  المدروا في 5115و 4729ما بين 

تطوير األداف. حيث تم خ ل الفترة تنفيذ خطتين اسعتعراتعيعجعيعتعيعن تعرتع  

عليهما، تطوير للموارد والكوادر البشرية العععامعلعة، وانعتعشعار جعغعرافعي 

أوس  لنشاط المؤسسة، وتنوي  واضح في الخدمات التعأمعيعنعيعة العمعقعدمعة، 

وتوسي  لنطاق التعاون والتحالف م  وسطاف وجهات التأمين والعتعصعديعر 

واالستثمار والمؤسسات التنموية في 

المنطقة والعالم، معمعا تعرتع  ععلعيعه 

تضاعف في حجم عمليات التعامعيعن 

التي قدمعتعهعا العمعؤسعسعة، وتعحعسعن 

واضح في األداف العمعالعي، ونعجعا  

المؤسسعة فعي حعوكعمعة ععمعلعيعاتعهعا 

وحصولها على تصعنعيعف ائعتعمعانعي 

مرتف  من وكالة ستاندرد آند بعورز 

وحعتعى  5112العالميعة معنعذ ععام 

 اآلن.

وقعد ععبععرت الععدول األعضععاف مععن 

خعع ل رئععيععا مععجععلععا مسععايععمععي 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

وائععتععمععان الصععادرات رئععيععا وفععد 

المملكة العربيعة السعععوديعة السعيعد          

عبد العزيز بن متع  العرشعيعد ععن 

تقدير المجلا العميق لعلعسعيعد  فعهعد 

راشد اإلبراييم لخدماته ومسايماتعه 

الفعالة وحسن األداف في إدارة وتطوير من ومة عمل المؤسسة وتعحعديعث 

آلياتها وتفعيل قراراتها واالرتقاف بهعا فعي معجعاالت ععمعلعهعا وخصعوصعا 

الصعادرات والعبعحعوث ونشعر العوععي  وائتمانعمليات ضمان االستثمار 

بقضايا االستثمار والتصدير، فضع  ععن تعععزيعز معكعانعتعهعا وعع قعاتعهعا 

اإلقليمية والدولية والسعي لتحقيق تطلعات الدول األعضاف والمستثعمعريعن 

 والمصدرين ورجال األعمال في المنطقة خ ل فترة واليته. 

كما قام رئيا مجلا إدارة المعؤسعسعة السعيعد  احعمعد بعن معحعمعد العغعنعام 

وأعضاف المجلا وبمشاركة وحضور مععالعي  وزيعر العمعالعيعة العدكعتعور 

نايف ف   الحجعرف، رئعيعا وفعد دولعة العكعويعت فعي اجعتعمعا  العدورة 

االعتيادية العاشرة لمجلا وزراف المالية العربية واالجتماععات السعنعويعة 

المشتركة للمؤسسات المالية العربية، بتكريم السيد  فهد راشعد اإلبعرايعيعم 

وقدموا له درعا تذكارية بمناسبة انتهاف فترة واليتعه، وقعدمعوا لعه الشعكعر 

 على العديد من اإلنجازات التي شهدتها فترة واليته.

من جهته تقدم السيد  فهد راشد اإلبراييم بالشكر للدول األعضاف وجعهعات 

االتصال الرسمية للمؤسسة وأعضعاف 

مجلا المسايمين وأعضعاف معجعلعا 

اإلدارة بجزيل الشكر والتقدير ععلعى 

ما قدموه من دعم للمؤسسعة وخعطعط 

تطويريا وتنمعيعة أععمعالعهعا، وكعذلعك 

على تكريمهم وتقديريم لجهعوده فعي 

نهاية فترة واليته، كما تقعدم بعالشعكعر 

لإلدارة التنفيعذيعة ولعجعمعيع  العكعوادر 

العاملة في المؤسسة علعى جعهعوديعم 

وتفانيهم في العمل لعتعحعقعيعق أيعداف 

الععمععؤسععسععة، كععمععا أعععر  السععيععد  

اإلبراييم عن تمنياته بالتوفيق للمدير 

العام الجديعد السعيعد  ععبعد   أحعمعد 

الصبيح في تعععزيعز دور العمعؤسعسعة 

ومواصلة مسيرة تطوريا في الفعتعرة 

 المقبلة.

     من  يوييو 

    -     

    -     

    -     

  السيد  م مون  برا ي  حسن

  عبد العزيز الم  ر السيد  

  السيد    د راشد ا برا ي 

  السيد  عبد  أحمد الصبي 

  السادة مديرو المؤسسة ميذ ت سيس ا
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عقد مجلا مسايمي العمعؤسعسعة العععربعيعة 

لضمان االسعتعثعمعار وائعتعمعان الصعادرات 

اجععتععمععا  دورتععه السععادسععة واألربعععععيععن 

بحضور السعادة معمعثعلعي العدول العععربعيعة 

والهيئات المالية العربية المشتركة األربع  

األعضععاف فععي الععمععؤسععسععة وذلععك خعع ل 

االجتماعات السنوية المشتعركعة لعلعهعيعئعات 

المالية العععربعيعة فعي دولعة العكعويعت يعوم 

 .5147أبريل  59الخميا الموافق 

وافعععتعععتعععحعععت العععدورة بعععرئعععاسعععة السعععيعععد           

عبد العزيز بن متع  الرشيد رئعيعا وفعد 

المملكة العربية السعودية بصعفعتعه رئعيعسعاً 

لعمععجععلعا الععمععسعايععمععيععن لععدورتععه العحععالععيععة 

السادسة واألربعين، حيعث تعمعت معنعاقشعة 

بنود جدول أعمال المجلعا العتعي شعمعلعت 

اختيار رئيا العمعجعلعا ونعائعبعه وتعقعريعر 

ععن أععمعال  5142مجلا اإلدارة لسنة 

المؤسسة واعتماد تقرير مدققي الحسابعات 

عععن السععنععة الععمععالععيععة الععمععنععتععهععيععة فععي 

والعععتعععصعععديعععق ععععلعععى  24 45 5142

الميزانية العععمعومعيعة وحسعا  اإليعرادات 

والمصروفات، ومذكرة متابعة تنفيذ قعرار 

بشعأن  5142مجلا المعسعايعمعيعن لسعنعة 

زيادة رأسمال المؤسسة، ومذكرة في شأن 

تعععععيععيععن عضععو جععديععد فععي مععجععلععا إدارة 

المؤسسة، وكذلك مذكرة في شعأن تعععيعيعن 

مدققي الحسابات، إضافة إلى معذكعرة فعي 

 شأن تعيين المدير العام. 

من جهته أفاد السيد  أحمد بن محمد الغنام 

رئيا مجلا إدارة المؤسسة فعي خعطعابعه 

أمام مجلا العمعسعايعمعيعن بعأن العمعؤسعسعة 

واصلت احتفا ها بتعصعنعيعفعهعا االئعتعمعانعي

(AA-)     تعأكعيعد العنع عرة العمعسعتعقعبعلعيعة م

المستقرة، وذلك بانخفاض طفيف معقعارنعة 

الععتععي حصععلععت عععلععيععهععا   AA)بععدرجععة )

المؤسسة في الععام العمعاضعي ععن وكعالعة 

التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز. كعمعا 

تناول العخعطعا  ععرضعا معفعصع  لع داف 

 5142الععمععالععي لععلععمععؤسععسععة خعع ل عععام 

 24والععمععيععزانععيععة العععععمععومععيععة كععمععا فععي 

 .5142ديسمبر

يععذا وقععد أشععاد السععيععد  رئععيععا مععجععلععا 

المسايمين والسادة ممثلو الدول األعضعاف 

بالدور الذي تعقعدمعه العمعؤسعسعة والعجعهعود 

الععمععبععذولععة مععن مععجععلععا اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية، والذي انعكا ععلعى اإلنعجعازات 

التي حعقعقعتعهعا العمعؤسعسعة خع ل األععوام 

 الماضية. 
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وتقدم مجلا المسايمين بالتهنئة لتعيين السفير  جمال عبد   فراج الغانم 

عضواً بمجلا إدارة المؤسسة بدالً معن السعيعد ععبعد   أحعمعد الصعبعيعح 

 .5151الستكمال الفترة المتبقية والمقرر انتهاؤيا في أبريل 

قرر مجلا المسايمين تعيين السيعد  ععبعد   أحعمعد ععبعد العلعطعيعف كما 

ً لعلعمعؤسعسعة وذلعك لعمعدة خعمعا سعنعوات تعبعدأ معن  الصبيح مديراً ععامعا

، يذا وقعد حع عي الصعبعيعح 24 19 5151وتنتهي في  14 16 5147

بتأييد ودعم مع م الدول األعضاف وبعارك لعه العمعجعلعا يعذا العمعنعصع  

 متمنين له التوفيق والنجا  في مهام عمله. 

وقد وجه رئيا مجلا المسايمين كتا  شكر وتقدير للمدير العام السابعق 

السيد  فهد راشد اإلبراييم أعر  فيه عن تقدير المجلا لخدماته الجلعيعلعة 

التي قدمها خ ل توليه منص  المدير العام للمؤسسة، وكذلك كتا  شعكعر 

وتقدير لعضو مجلا اإلدارة السابق السيد  عبد   أحمد الصعبعيعح ععلعى 

 جهوده المتميزة واإلسهامات الفاعلة خ ل فترة عضويته بمجلا اإلدارة. 

وفي الختام وجه رئيا مجلا المسايمين الشكر واالمتنان إلعى صعاحع  

السمو الشيخ  صبا  األحمد الجابر الصبا  أمير دولة الكويت )حف ه   

ورعاه( وإلى سمو الشيخ  نواف األحمد الجعابعر الصعبعا   ولعي العععهعد  

وإلى سمو الشيخ  جابر مبارك الحمد الصبا   رئيا معجعلعا العوزراف  

ولحكومته الرشيدة الذين شملوا االجتماعات برعايتهم الكريمة، وألجعهعزة 

الدولة ومعؤسعسعاتعهعا، وإلعى شععع  دولعة العكعويعت األصعيعل ععلعى كعرم 

استضافتهم، وحفاوتهم بالمشاركين في اجتما  مجلا مسايمي المؤسعسعة 

في دورته السادسة واألربعين. كما قدم الشكر إلى مجلا اإلدارة والمدير 

العام والعاملين بالمؤسسة على ما بذلوه من جهد في سبيل تحقعيعق معا تعم 

 إنجازه.

تعيين عبد   أحمد 
عبد الة ي  الصبي  
مديراً عاماً لةمؤسسة 

سيوات 5لمدة   

تعيين الس ير  جما  
عبد    راج الغاي  
عضواً بمجةس  دارة 

 المؤسسة

 4.614حعوالعي  5142بلغت القيمة اإلجمالية لعقود التأمين خ ل عام 

% عن قيمة الععقعود السعاريعة لعععام 49مليار دوالر وذلك بزيادة نسبتها 

واستفاد  من نشاط المؤسسة مستثعمعرون ومصعدرون معن سعت  5149

عشعرة دولعة ععربععيععة 

وغععععيععععر عععععربععععيععععة 

بععاإلضععافععة إلععى عععدد 

من البعنعوك العععربعيعة 

واألجنبية والمشتركعة 

المقيمة خعارج العدول 

العربية. كمعا اسعتعفعاد 

كععععدول مضععععيععععفععععة 

لععع عععسعععتعععثعععمعععار، أو 

مستوردة لعلعسعلع  معن 

يععذه العععععقععود سععبعع  

وستعون دولعة، معنعهعا 

سعععت عشعععرة دولعععة 

عربية، حعيعث بعلعغعت 

الععقععيععمععة اإلجععمععالععيععة 

ألقسععععاط الضععععمععععان   

%ععن قعيعمعة أقسعاط 44.79م يين دوالر، وذلك بزيادة نسبعتعهعا  9.7

كما بلغت القيمة التراكعمعيعة لعععقعود الضعمعان معنعذ  5149الضمان لعام 

  .مليار دوالر 49.9نحو  5142إنشاف المؤسسة وحتى نهاية العام 

  9102مةيار دوالر بيمة عقود الت مين خال  عا  1.641  
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عقد مجلا إدارة المؤسسة اجعتعمعاععه العثعانعي 

أبعريعل  59يوم الخميا الموافق  5147لعام 

في دولة الكويت، وذلك عق  اجتمعا   5147

مجلا مسايمي المعؤسعسعة فعي دور انعععقعاده 

السادا واألربعين، حيث تم التعصعديعق ععلعى 

 5147مععحععضععر االجععتععمععا  األول لعععععام 

ً بععفععحععو   وقععراراتععه، وأخععذ الععمععجععلععا عععلععمععا

الععقععرارات الصععادرة عععن اجععتععمععا  مععجععلععا 

المسايمين لدور انعقاده السادا واألربعععيعن، 

وقرر المجلا عقعد اجعتعمعاععه العثعالعث لسعنعة 

معن شعهعر  59العمعوافعق  الث ثافيوم  5147

بمقر المؤسسة بدولعة العكعويعت.   5147يونيو 

يذا وقد قام الدكتور  نعايعف فع   العحعجعرف 

وزير المالية بدولعة العكعويعت والسعادة رئعيعا 

وأعضاف مجلا اإلدارة بتكريم العمعديعر العععام 

السابق السيد  فهد راشد اإلبعرايعيعم بعمعنعاسعبعة 

 انتهاف فترة واليته مديراً عاماً للمؤسسة. 

9102مجةس  دارة المؤسسة يعقد اجتماعه الثايي لعا    

 وزير المالية يكر    د ا برا ي  بمياسبة
 ايت اء  ترة واليته مديراً عاماً لةمؤسسة

 "ضمان" شاركت باجتماعات اتحاد أمان

 ويظمت دورة تدريبية  ي الكويت 

ن مت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات وشاركت 

في العديد معن العفعععالعيعات،  5147خ ل الرب  الثاني من العام الجاري 

أبرزيا مشاركة وفد من المؤسسة برئاسة العمعديعر العععام فعي االجعتعمعا  

العذي ععقعد خع ل شعهعر أبعريعل   Berne Unionالسنوي التحاد بيرن 

 في سنغافورة. 5147

وفي إطار التعاون بين المؤسسة والصندوق العوطعنعي لعرععايعة وتعنعمعيعة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة )الكويعت( وبعهعدف تعنعمعيعة وتعطعويعر 

قدرات المعشعروععات الصعغعيعرة والعمعتعوسعطعة العكعويعتعيعة ععبعر تعأمعيعن 

صادراتها، ن مت المؤسسة دورة تدريبية فنية ألعضاف الصندوق خع ل 

 .5147شهر يونيو 

المؤسسة شاركت  ي مؤتمر السعودية 

 وورشة عم   ي البحرين

شاركت المؤسسة في ورشة عمل ن مها مركز صادرات البعحعريعن 

في العاصمة المنامة بعورقعة ععمعل بعععنعوان  دور تعأمعيعن ائعتعمعان 

الصادرات في تنمية الصادرات البحرينعيعة  تضعمعنعت اسعتعععراضعاً 

للخدمات التي تقدمها المؤسسة للمصدرين من الدول العربية وكيفية 

االستفادة منها وذلك بعحعضعور معمعثعلعيعن ععن ععدد معن الشعركعات 

 البحرينية المصدرة والمؤسسات المالية.

كذلك شاركت العمعؤسعسعة فعي  العمعنعتعد  االسعتعثعمعاري السعععودي 

فعي إمعارة دبعي  5147أبريل  2ل ستزرا  المائي  الذي عقد يوم 

وبتن يم من الهيئة العربية ل سعتعثعمعار العزراععي، وبعالعتعععاون مع  

البرنام  الوطني لتطوير قطا  الثروة السمكية، والجمعية السعودية 

 ل ستزرا  المائي.
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طلبات لتأمين ائتمعان صعادرات  411تسلمت المؤسسة  5147خ ل الرب  األول من العام الجاري 

أجعنعبعيعة  -دول عربية ومن جهة أجنبية وجهة ععربعيعة  2من شركات مصدرة ومؤسسات مالية من 

معلعحعقعا لعتعأمعيعن ائعتعمعان  22ععقعدا و 29مليون دوالر. كما تم إبرام  595.2مشتركة بقيمة قدريا 

معلعيعون دوالر.  وععلعى مسعتعو  ضعمعان  542صادرات ومؤسسات مالية بقيعمعة قعدريعا حعوالعي 

 مليون دوالر.  91االستثمار، تسلمت المؤسسة استفسارا واحدا بلغت قيمته حوالي 

باشر السيد  عبد   أحمد عبد العلعطعيعف 

الصبيح مهام عمله مديراً عاماً للمؤسسعة 

الععربعيعة لضعمعان االسعتعثعمعار وائعتعمعان 

الصععادرات )ضععمععان(، تععنععفععيععذا لععقععرار 

مجلا مسايمي المؤسسة في اجعتعمعاععه 

 بدولة الكويت. 16الـ 

وفي يذا السعيعاق أععر  الصعبعيعح ععن 

شكره وتقديره لعحعكعومعة دولعة العكعويعت 

على ترشيحه لشغل يذا المنعصع ، كعمعا 

تقدم بالشكر والتقدير لمجعلعا مسعايعمعي 

الععمععؤسععسععة وجععمععيعع  حععكععومععات الععدول 

األعضاف على الثقة الغالية التي منحويعا 

له بتأيعيعد تعرشعحعه، كعمعا تعقعدم بعالشعكعر 

الجزيل للسادة الزم ف في مجلعا إدارة 

المؤسسة على ما لمسه من تأييد وتعاون 

متمنيا للمدير العام السعابعق، فعهعد راشعد 

 اإلبراييم، دوام التقدم وموفور الصحة.

يذا ويتطل  المدير العام الجعديعد لعلعفعتعرة 

المقبلة بمزيد من التفاؤل بعدععم معجعلعا 

المسايمين والعدول األعضعاف ومعجعلعا 

اإلدارة وجهود اإلدارة التنفيذية وجعمعيع  

الكوادر العاملة لمواصلة الجهود الرامية 

لتعزيز دور المؤسسة في مجاالت عملها 

وتعوسععيعع  نععطععاق عععمععلععيعاتععهععا الععتععأمععيععنععيععة 

وخدماتها المساندة البحعثعيعة والعتعنعمعويعة، 

وأطر تحالفاتها اإلقليمية والدولية. وذلعك 

فعي إطعار رؤيععة شعامعلعة لعكعل العفععرص 

والتحديعات العتعي تعفعرضعهعا مسعتعجعدات 

المرحلة الحالية التي تمر بعهعا العمعنعطعقعة 

وكذلك سيناريويات المستقبل بمعا يسعهعم 

في تحقيق أيداف المؤسسة مع  العحعفعا  

 على جدارتها االئتمانية وقدراتها المالية.

عبد   الصبي  يباشر عمةه مديراً عاماً لـ "ضمان "

المدير العا  التق  مساعد وزير الخارجية 
 لشؤون المراس  بدولة الكويت

التقى مدير عام المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات السيد  عبد   أحمد الصبيعح 

مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير   ضاري عجران العجران في مقر وزارة الخارجيعة 

  .في دولة الكويت. وبحث الصبيح م  العجران سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسة والوزارة

 مةحقا 66عقدا و 65المؤسسة تبر  
 مةيون دوالر  ي الرب  ا و   906بقيمة 
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 يتم رصد حركة االستثمار األجنبي المباشر في الدول والعالم بشكل عام بعدة آليات ومن خ ل االعتماد على مصادر متعددة حتى يعمعكعن لعلعدول

 والمن مات والجهات اإلقليمية والدولية المعنية تحديد م مح واتجايات تدفقات وأرصدة ومشروعات االستثمار األجنبي المباشر في العالم.

 ومن أيم الطرق المعتمدة دوليا طريقة رصد تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر اعتمادا على التعريف المعتمد حس  الطعبعععة السعادسعة

لدليل إحصافات ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي .بانه   ذلك النو  من أنوا  االستثمار الدولي الذي يعععكعا حصعول كعيعان 

 مقيم )المستثمر المباشر( في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة )مؤسسة االستثمار المباشر( في اقتصاد اخر ، 

ر إال انه ون را للدور الكبير الذي يقوم به المستثمرون الدوليون في حركة االستثمار األجنبي والحاجة لتكملة الصعورة ومعععالعجعة مشعاكعل تعأخع

البيانات أو قصوريا في بعض دول العالم يتم اللجوف إلى رصد حركة مشاري  االستثمار األجنبي المباشر في معخعتعلعف دول العععالعم معن خع ل 

التي تعديا مؤسسة الفاينانشيال تايمز  لمشاري  االستثمار األجعنعبعي العمعبعاشعر   FDI Marketsقاعدة بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر 

 .الجديدة في العالم. والتي يتم استقاف بياناتها من الشركات العالمية الكبر  عابرة الحدود والمستثمرين الدوليين ومصادر ميدانية أخر 

يعث وتنب  أيمية تلك القاعدة  من شموليتها ودقتها النسبية واعتماديا منهجية موحدة على مستو  العالم تسمح بإجراف مقعارنعات دقعيعقعة نسعبعيعا حع

ألف مشرو  في مختلف أنحاف العالم وتغطي فترة زمنية تمتد ما بعيعن يعنعايعر  596آالف شركة وأكثر من  441تتضمن مسحا لبيانات أكثر من 

، فض  عن مستو  التفصيل الذي تتمت  به على المستويين الجغرافي والقطعاععي وشعمعولعهعا لعبعيعانعات الشعركعات 5142وحتى ديسمبر  5112

هعا المستثمرة وعدد مشروعاتها والتكلفة االستثمارية التقديرية لتلك المشروعات وتقديرات لفرص العمل المتولدة عنها. يذا إلعى جعانع   تعحعديعثع

 بشكل دوري وسري  كل شهر تقريبا.

التعي  اشروعلى الرغم من االخت ف النسبي لبيانات مشاري  االستثمار األجنبي المباشر الجديدة بالطب  عن بيانات تدفقات االستثمار األجنبي المب

خعر االتعلنها الدول في موازين مدفوعاتها وتصدريا االونكتاد سنويا في تقرير االستثمار في العالم فإن لكل منهما أيميته حيث يكمل كل منعهعمعا 

ويتعاونان في إعطاف صورة شبه متكاملة عن وض  وحركة االستثمارات األجنبية المباشرة في دول العالم خ ل فترة زمنية معينعة، كعمعا يعوجعد 

 اعتماد متبادل بين الطريقتين وفي بعض االحيان تكون نتائجهما متقاربة وخصوصا في بيانات أرصدة االستثمار األجنبي المباشر.

 فعي ولذا تقوم المؤسسة بالتركيز في تقريريا السنوي لمنات االستثمار في الدول العربية على بيانات التدفقات واألرصعدة  العتعي تعععلعنعهعا العدول

بعي موازين مدفوعاتها وتصدريا االونكتاد ، فيما تقوم بالتركيز في نشرتها الفصلية الثانية من كل عام على بعيعانعات مشعاريع  االسعتعثعمعار األجعنع

ة نطقالمباشر الجديدة في الدول العربية، في محاولة منها إلعطاف صورة متكاملة عن وض  االستثمار األجنبي المباشر ومشاريعه الجديدة في الم

 من مصادر مختلفة وعبر آليات وطرق متعددة.
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 296  مشرو  استثمار أجنبي معبعاشعر

 5142جديد في الدول العربية لعععام 

 .5149% عن عام 6.2بزيادة 

 22.9  معععلعععيعععار دوالر العععتعععكعععلعععفعععة

االستثمارية للمشعاريع  العجعديعدة لعععام 

% عععن عععام 54.1بععزيععادة  5142

5149. 

 421.5  ألف فعرصعة ععمعل وفعرتعهعا

بعزيعادة  5142المشاري  الجديدة لعام 

وبعحعصعة  5149% عن عام 15.4

 % من مجمل العالم.1.6

   عععدد الشععركععات الععمععسععتععثععمععرة ارتععفعع

شعركعة  914% إلعى 41.1بمعععدل 

% من اإلجمالعي 6بنسبة  5142عام 

 العالمي.

 9.9 حصععة الععدول العععععربععيععة مععن %

مععجععمععل تععكععلععفععة مشععاريعع  االسععتععثععمععار 

األجنبي المباشر العجعديعدة فعي العععالعم 

% حصعتعهعا معن 1.5، و5142لعام 

 إجمالي عدد المشاري .

  التصني  أيم نشاط لمشاري  االستثمار

األجنبي المباشر الجديدة في المعنعطعقعة 

ملعيعار دوالر وبعحعصعة  26.1بتكلفة 

 % من العالم.7

  الفحم والنفعط والعغعاز العطعبعيعععي أيعم

القطاعات المستقطبة للمشاري  بتكلعفعة 

معلعيعار دوالر  51.2استثمارية تبلع  

% عععن عععام 59ولععكععن بععانععخععفععاض 

5149. 

9102  

 التكة ة )مةيون $( عدد المشاري  9102اعة  يتائج ت  رصد ا عا  

 475629.2 99 سة ية عمان البةد المستقب 

 475512.9 27 ا مارات العربية المتحدة البةد المستثمر )حس  التكة ة(

 95699.1 411 الواليات المتحدة االمريكية البةد المستثمر )حس  عدد المشاري (

 575112.5 259 أوروبا الغربية ا بةي  المصدر 

 475766.1 22 ال ابة الق اع الرئيسي

 515217.6 56 ال ح  والي   والغاز الق اع ال رعي 

 265292.1 455 التصيي  ا يش ة التجارية

 عدد الشركات عدد الوظائ  التكة ة )مةيون $( عدد المشاري  االستثمار ا جيبي المباشر الجديد الوارد

 الدو  العربية
9102 296 225192 4215544 914 

9107 251 625959 715155 629 

 445996 557595962 451215271 515222 9102 العال 

%1.5 9102 حصة الدو  العربية   9.9%  1.6%  6.1%  

 مةيار دوالر 26.5 جمالي التكة ة االستثمارية 

الي   والغاز ال بيعي 

أ   الق اعات 

 المستق بة 

 

 التصيي 

 مستق  أ   يشا   
 سة ية عمان

 دولة مستق بة أعة 

 273 جمالي عدد المشاري  

 064,900 جمالي عدد  رص العم  



     14  

 

سة ية ُعمان أ   مسلتلقلبل   لي اللمليل لقلة ملن حليل  تلكلةل لة 

% ملن 96.5ملةليلار دوالر وبلحلصلة  02.3المشاري  بقيمة 

 ا جمالي العربي.

ا مارات ا   مستقب   ي المي قة ملن حليل  علدد اللملشلاريل     

 % من ا جمالي العربي.46.9مشروعا تمث   672بـ 

حةت الكويت ا ول  عربيا  لي يلملو علدد اللملشلاريل  بلملعلد  

 .9107% مقارية بعا  35

9102  

ش دت مصر أعة  تراج   ي تكة ة المشاري  المستقبةة بملعلد  

 .9107% مقارية بعا  37

شلل للدت لللبلليللان أعللةلل  تللراجلل   للي عللدد 

% 45بلمللعلد  الللملسلتللقلبلةللة اللملشللاريل  

 .9107مقارية بعا  

عدد 

المشاريع

التكلفة 

)مليون $(
عدد المشاريع

التكلفة 

)مليون $(
عدد المشاريع

التكلفة 

)مليون $(

%361%5719,635.3384258.750سلطنة عمان

%117%10315,536.6897149.216السعودية

%64%37814,129.63308623.415اإلمارات 

%67-%2-9112,453.09337508.3مصر

%586%18-189,259.4221350.2الجزائر

%21%22-714,484.9913715.7المغرب

%8%112,850.5112637.30العراق

%20%36-271,425.7421191.6البحرين

--------21,023.2ليبيا

%15-%19553.918651.16تونس

%9%42533.531489.235قطر

%45-%38-13387.021701.9األردن

%13%28341.11730265الكويت

%2219%1220.319.50جيبوتي

--------3169.5الصومال

%356%33-2154.5333.9سوريا

%109%45-6146.61170.1لبنان

--------2128.3فلسطين

--------225.3السودان

%21%87683,458.282068,724.77اإلجمالي

معدل التغير 20182017%

االستثمار األجنبي المباشر الجديد الوارد إلى الدول العربية

الدولة
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 9102  

   اإلمععارات أيععم مصععدر لععمععشععاريعع

االستثمار األجنبي المبعاشعر العجعديعدة 

 47.5في المنطقة بتكعلعفعة إجعمعالعيعة 

%، 52.4مععلععيععار دوالر وبععحععصععة 

% ثعم 42.1تلعتعهعا فعرنسعا بعحعصعة 

 %.2.2يون  كون  بحصة 

  الواليات المتحدة صاحبة أكعبعر ععدد

لمشاري  االستثمار األجنبي المعبعاشعر 

 411الععجععديععدة فععي الععمععنععطععقععة بـعع 

% معععن 46مشعععروععععا بعععحعععصعععة 

اإلجمالي، تلتعهعا العمعمعلعكعة العمعتعحعدة 

% ثم اإلمارات بحصة 41.1بحصة 

41.5.% 

  أوروبا العغعربعيعة أيعم إقعلعيعم مصعدر

لمشاري  االستثمار األجنبي المعبعاشعر 

الجديدة في المنطقة بتكعلعفعة إجعمعالعيعة 

معععلعععيعععار دوالر وبعععحعععصعععة  57.1

%، ثم حلعت معنعطعقعة الشعرق 29.2

%، ثعم 24.6األوسط ثانية بعحعصعة 

آسععيععا والععمععحععيععط الععهععادي بععحععصععة 

51.6.% 

 9102ا بالي  المستثمرة  ي الدو  العربية  ي 
 حس  التكة ة )مةيون $(  

 9102ا بالي  المستثمرة  ي الدو  العربية  ي 
 حس  عدد المشاري   

% من اإلجماليمعدل التغير 20182017%

%23.1%19,2443,985383اإلمارات 

%18.4%15,3971,562886فرنسا

%8.3%6,9311,668316هونج كونج

%6.8%5,6573,07384الواليات المتحدة

%5.9%4,9471,148331المملكة المتحدة

%5.4%4,4801,679167الهند

%3.3%22-2,7283,511الصين

%3.2%2,6942,11028الكويت

%3.1%38-2,6284,259السعودية

%2.8%2,331545598النمسا

التكلفة )مليون $(

أعلى 10 دول مستثمرة في الدول العربية

  حسب التكلفة )مليون $(

الدولة المستثمرة

  259أوروبا الغربية أيم إقليم مصدر لمشاري  االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في المنطقة بعععدد 

%، ثم حلت معنعطعقعة الشعرق األوسعط 55%، ثم آسيا والمحيط الهادي بحصة 29مشروعا وبحصة 

 %.49.9ثالثة بحصة 

  معن إجعمعالعي االسعتعثعمعارات العواردة 21دول مستثمرة في الدول العربية  41بلغت حصة أعلى %

 .5149% مقارنة بعام 427بمعدل نمو  5142للدول العربية لعام 

أوروبا 
الغربية
695

الشر  
ا وس 
056

 سيا والمحي  
ال اد 
026

شما  امريكا
044

الدو  
ا وروبية 
الياشئة
92

أ ريقيا
92

أمريكا الالتييية 
والبحرالكاريبي

4

أوروبا 
الغربية
92,442

الشر  
ا وس 
93,640

 سيا والمحي  
ال اد 
07,039

شما  امريكا
5,702

الدو  
ا وروبية 
الياشئة
4,412

أ ريقيا
644

أمريكا الالتييية 
والبحرالكاريبي

67
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   يمثل التصني  أيم نشاط توجهت له المشاري

معلعيعار  26.1الجديدة في المنعطعقعة بعتعكعلعفعة 

% من اإلجعمعالعي، ثعم 12.6دوالر وبحصة 

%، ثعم العخعدمعات 59.9أعمال البناف بحصة 

اللوجستية والنقل والتوزي  في المرتبة الثالثعة 

 %.2.4بحصة 

   تعد السعودية  أيم مستقبل لمشاري  التصنعيع

الجديدة في المنطقة من حيث التكعلعفعة بعقعيعمعة 

% معن 26.7مليار دوالر وبعحعصعة  42.1

%، ثم 52.9اإلجمالي، تلتها الجزائر بحصة 

 %.41.7اإلمارات بحصة 

  مصر أكبر مستقبل لمشاري  التصني  الجديدة

مشعروععا  52في المنطقة من حيث العدد بـع 

مشعروععا  59%، ثم المغعر  بـع 52بحصة

 51%، ثععم اإلمععارات بـعع 55.4بععحععصععة

% معن اإلجعمعالعي 46.1مشروععا بعحعصعة 

 العربي. 

النشاط
التكلفة 

)مليون $(
من اإلجمالي %عدد المشاريع

 معدل تغير %

التكلفة

%27-%36,373.412243.6التصنيع

%121%22,927.34827.5اعمال بناء

%132%6,739.9428.1الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل

%261%5,357.9116.4استخراج المواد الطبيعية

%123%3,016.61713.6تجارة التجزئة

%562%2,015.7182.4البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

%148%1,949.31732.3خدمات األعمال

%33-%1,899.092.3الكهرباء

%112%1,363.51921.6المبيعات والتسويق والدعم

%213%1,815.7902.2أخرى

%21%83,458.3876100اإلجمالي

اتجاهات نمو أنشطة االستثمار األجنبي المباشر 

في الدول العربية لعام 2018

عدد المشاريعالتكلفة )مليون $(الدول المستقبلة

13,406.011السعودية

8,532.214الجزائر

5,416.120اإلمارات

3,204.57سلطنة عمان

2,998.328مصر

2,009.827المغرب

347.87تونس

150.51الصومال

149.21سوريا

88.31فلسطين

32.61األردن

31.63قطر

6.61البحرين

36,373.5122اإلجمالي

توزيع تكلفة النشاط التجاري "التصنيع" الوارد الى الدول العربية 

حسب الدولة المستقبلة لعام 2018
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  قططعططلف م ططلطططططا غم ططاططلططم غم طط ططل   ططل   طط  ططا قططعططلف

ي م ماعقة 
 
مستقبل  مشلريططططع مالستثملر م جديدة ف

% مطط  3.42مطط ططدطلر وغالر غ ططططط ططة  3.42بطتططةطط ططلططة 

، ثا م عقلرمت بط ة  %، ثا م طمطدمو 3242مإل مللي

ي م مرتبة م ثل ثة بط ة 
 
 %22414م كدمدلئدة ف

  م سططعططدويططة تططعططد   ططا مسططتططقططبططل  ططمططشططلريططططططع قططعططلف

ي م ماعقة بتة لطة 
 
م لطا غم الم غم  ل  م جديدة ف

، 41..م دلر وغالر غ ط ة  2242 % مط  مإل طمطللي

%، ثا م طعطرمب بططط طة .2.4ت تهل مإلملرمت بط ة 

22424% 

  فططراسططل تططعططد   ططا م ططدر  ططمططشططلريططططططع قططعططلف م ططلطططططا

ي م ماعقة بتطةط طلطة 
 
 2243غم الم غم  ل  م جديدة ف

، تط طتطهطل 42..م دلر وغالر غ ط ة  % مط  مإل طمطللي

%، ثططا م ططمططمطط ططكططة م ططمططتطططططدة 2.42م ططهططاططد بططططط ططة 

 %2.4بط ة 

  قططعططلف م ططتطط ططىليطط   ططقططت مفطط  مططعططد   ططمططد  ططتططةطط ططلططة

ي م ماعقة بمعد  
 
%، ثا 1.3مشلريعه م جديدة ف

ي م طمطرتطبطة م طثطل طدطة بطاطمطد 
 
 ل قعلف م ط طءم  غم طتط ط  ف

 %3224% ثا قعلف م سدلرمت بمعد  3.2

  قعلف م علقة م متجدوة  قطت  بط ت تطرم طع  طتطةط طلطة

ي م ماعطقطة بطمطعطد  
 
%، ثطا 22مشلريعه م جديدة ف

ي م مرتبة م ثطل طدطة 
 
 ل قعلف م لطا غم الم غم  ل  ف

 توزي  استثمارات ب اع "ال ح  والي   والغاز" حس  الدو  المستقبةة 

دو  مستثمرة  ي  ب اع "ال ح  والي    01أ   
 9102والغاز"  عا   

التكلفة )مليون $(الدولة المستثمرة

11,245.1فرنسا

2,464.0الهند

2,421.7المملكة المتحدة

2,245.1الكويت

2,245.1النمسا

1,285.9روسيا

1,083.3اإلمارات

700.0إيطاليا

421.9النرويج

174.3هولندا

11,306.5

4,528.2

2,709.5

2,614.5

2,425.6

696.1

29.3

3.7

90.1

2,419.4

421.9

30,000.0

5.0

299.7

24.7

السعودية

ا مارات

العرا 

سة ية عمان

مصر

المغر 

ب ر 

الجزائر

الكويت

2018 2017

% معدل التغير% من اإلجماليالتكلفة )مليون $(القطاع

%27-%24,309.629.1الفحم والنفط والغاز

%121%18,099.521.7العقارات
%132%9,589.211.5مواد كيميائية
%261%4,988.96.0الغذاء والتبغ

%123%4,468.55.4الفنادق والسياحة
%562%3,738.24.5التخزين
%148%2,124.22.5االتصاالت

%33-%2,033.22.4الطاقة المتجددة/البديلة
%112%1,887.82.3المعادن

%213%1,432.21.7السيارات
%17%1,411.31.7الخدمات المالية
%39%1,341.21.6خدمات األعمال

%56%1,217.31.5منتجات استهالكية
%29-%7,819.49.4أخرى

%83,458.221اإلجمالي

التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشرالوارد الى الدول العربية

 لعام 2018
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  ارتف  عدد مشاري  االستثمار األجنبي المعبعاشعر فعي العدول العععربعيعة لعععام

ً رئعيعسعيعاً  42مشروعا موزعة على  296% ليبل  9بمعدل  5142 قطاعا

 وعدد من القطاعات األخر .

  قطا  خدمات األعمال جاف كأيم قطا  مستقبل لمشاري  االستثمار العجعديعدة

% معن اإلجعمعالعي، ثعم 44.2مشعروععا وبعحعصعة  77في المنطقة بعععدد 

%، ثعم خعدمعات العبعرمعجعيعات وتعكعنعولعوجعيعا 41الخدمات المالية بعحعصعة 

 %.2.2المعلومات في المرتبة الثالثة بحصة 

  اإلمارات تعد أيم مستقبل لمشاري  خدمات األعمال الجديعدة فعي العمعنعطعقعة

% من اإلجمالي، تلتها السعودية بحعصعة 16.9مشروعا وبحصة  16بعدد 

 %.41.4%، ثم مصر بحصة 46.5

  قطا  المعادن حقق اعلى معدل نمو لعدد مشاريعه العجعديعدة فعي العمعنعطعقعة

%، ثم حل قطا  السياحة والفنادق في المرتبعة العثعانعيعة بعنعمعو 411بمعدل 

 %.92% ثم قطا  الفحم والنفط والغاز بمعدل 29

  قطا  وسائل النقل حقق أكبر تراج  لعدد مشاريعه العجعديعدة فعي العمعنعطعقعة

%، ثم حل قطا  خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فعي 15بمعدل 

 %.41% ثم قطا  العقارات بتراج  42المرتبة الثانية بتراج  

 9102  

% معدل التغير% من اإلجماليعدد المشاريعالقطاع

%2-%9911.3خدمات األعمال
خدمات المالية %14%8810.0ال

برمجيات وتكنولوجيا المعلومات %13-%778.8خدمات ال
%28%778.8المنسوجات

%25%718.1منتجات استهالكية
%53%586.6االتصاالت

تبغ %38%445.0الغذاء وال
%13%445.0معدات صناعية

سياحة فنادق وال %85%374.2ال
%10-%283.2العقارات

غاز نفط وال فحم وال %73%263.0ال
نقل %42-%263.0وسائل ال

%100%182.1المعادن
%51-%18325.3أخرى

%7%876.0100اإلجمالي

التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشرالوارد الى الدول العربية لعام 2018

حسب عدد المشاريع

عدد المشاريعالدولة المستقبلة

46اإلمارات

16السعودية

10مصر

4المغرب

4سلطنة عمان

4البحرين

3قطر

2الكويت

2تونس

2الجزائر

1األردن

1العراق

1لبنان

1سودان

1سوريا

1ليبيا

99اإلجمالي

توزيع استثمارات قطاع "خدمات اإلعمال" 

حسب الدول العربية المستقبلة عام 2018
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  مططجططمططدفططة مططل ططد م ططلططعططدططا

مإلمططططططططلرمتططططططططدططططططططة تططططططططعططططططططد م ططططططططا 

ي م ططمططاططعططقططة مطط  
 
مسططتططثططمططر ف

 طططدطططد ( فطططدو م طططمطططشطططلريطططططططع 

م ططجططديططدةك غكططء طط  تططةطط ططلططة 

ي 
 
م ططططمططططشططططلريططططططططع م ططططجططططديططططدة ف

مط طدطلر  .2م ماعقة بطقطدطمطة 

%، ثطا .2.4وغالر بط ة 

كطططططة تطططططدتطططططل  م طططططاطططططلطططططعطططططدطططططة  شر

% .214م لراسدة بططط طة 

مططط  ا طططمطططللي م طططتطططةططط طططلطططة ثطططا 

م  طنطاطدطة  CITICمجمدفة 

 %4 242بط ة 

  ططططططططططغفطططططططططططلت ط تطططططططططططد فططططططططططط  م ر

 23مططجططمططدفططة م ططلططعططدططا م ططط 

ي 
 
ي  ططلططءتططهططل ف

م ططجططديططدة م ططها

شر طططلت  2م طططمطططاطططعطططقطططة فططط ت 

ي  1فطططط  
 
وغ  غتططططركطططط ت ف

سططط طططعطططاطططة فطططمططططل  بطططتطططةططط طططلططططة 

مططططططططططط طططططططططططدطططططططططططلر وغالر  .224

% مطططططط  .4..غ ططططططططططططط ططططططة 

غفلتهل4   ا مللي تة لة م ر

  طططططط طططططططلت ط قطططططططلئطططططططمطططططططة   طططططططا م  ر

ي م ططمططاطططعططقطططة 
 
م ططمططسطططتططثططمطططرة ف

غفططت  3.22م طعططة ططدططة  ططعطل  

م تة لة مالستطثطمطلريطة  طل ط  

م طتط طلطة ال  طد كط ط   فط  

 طدطد   .3.2قلئمطة م طعطل  

ططط ططططلت  ط  ططططل طططط  م  ططططدمرة   ر

رغسلتد  غ للرب كط ط   فط  

ططططططط ططططططططلت، ثططططططططا  ط بططططططططقططططططططدططططططططة م  ر

الدولة المستقبلة
عدد 

المشاريع

التكلفة

 )مليون $(
عدد الشركاتعدد الوظائف

113,6003,0001سلطنة ُعمان

32813802مصر

41195942السعودية

2294181البحرين

2142022الكويت

1214,0444,5943اإلجمالي

Majid Al Futtaim Group (MAF Group)
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($مةيون ) 9107أ   الشركات المستثمرة عا  

الشركة األم
عدد 

المشاريع

التكلفة

 )مليون $(
عدد الشركاتعدد الوظائف

Majid Al Futtaim Group (MAF Group)1214,044.34,5943

Total413,174.43,0081

CITIC Group36,407.04,3782

Gandhar Oil Refinery (India) Limited22,265.32441

Gulf Cyro12,245.11441

OMV12,245.11441

Nibulon22,000.06,0001

British Petroleum (BP)31,725.66811

Rosneft41,285.97811

Landmark Group41,139.81,7561

Others84036,926112,481688

87683,458.2134,211701اإلجمالي

أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية عام 2018



     20  

 

   رصدت قاععدة بعيعانعات مشعاريع

االستثمار األجنعبعي العجعديعدة فعي 

العععععالععم الععتععي تعععععديععا مععجععمععوعععة 

فاينانشيال تايمز البريطانية نعوايعا 

أو إشارات السعتعثعمعارات جعديعدة 

متوقعة من قبل الشركات العالمية 

 444في الدول العععربعيعة بعواقع  

إع ناً عن مشروعات جديدة فعي 

دولععة عععربععيععة خعع ل عععام  44

5142. 

  حلت اإلمارات في المركز األول

من حيث عدد إشارات االستثمعار 

إشعارة  61المعرصعودة فعيعهعا بـع 

تلتها السعودية في المركز الثعانعي  

إشارة، ثم قطر في المركعز  94بـ

إشعارة ثعم سعلعطعنعة  22الثالث بـ 

 26عمان في المركز العرابع  بـع 

إشارة ثم البحرين والعكعويعت فعي 

إشارة، ثم  57المركز الخاما بـ 

 51مصر في المركز السادا بـ 

إشارة، ثم المعغعر  فعي العمعركعز 

إشعارات ثعم العععراق  2الساب  بـ 

إشعارات،  1في المركز الثامن بـ 

ثم الجزائر وفلسطين في المعركعز 

 التاس  بإشارتين لكل منهما.

  فععي الععمععقععابععل وحسعع  جععنععسععيععة

الشركات التي أعلنت عن نوايايا 

االستثمارية فقد حعلعت العهعنعد فعي 

شركة أعلنت ععن  25المقدمة بـ 

نوايايا ل ستثمار فعي العمعنعطعقعة، 

تلتها اإلمارات في المرتبة الثانيعة 

شركة معلنة، ثم العواليعات  42بـ 

 41المتحدة في المرتبة الثالثة بـع 

شركات، ثم سنغافورة في المرتبة 

شركات، ثعم فعرنسعا  2الرابعة بـ 

 6فععي الععمععرتععبععة الععخععامسععة بـعع 

شععركععات، أمععا مسععايععمععة الععدول 

العربية األخر  فجافت كعالعتعالعي 

شععركععات واألردن  2مصععر بـعع 

بشركتين، وشركة واحدة لكل من 

 السعودية والكويت. 

  قعععطعععاععععيعععا تعععركعععزت إشعععارات

االسععتععثععمععار فععي الععمععنععطععقععة فععي 

البرمجيات وخدمات تعكعنعولعوجعيعا 

إشععارة، ثععم  22الععمعععععلععومععات بـعع 

خععدمععات األعععمععال فععي الععمععرتععبععة 

إشعارة، ثعم صعنعاععة  44الثانية بـ

إشارات، ثم  41األغذية والتب  بـ 

إشعععارات، ثعععم  7الععععععقعععارات بـععع

الكيماويات وكذلك والنفط والغعاز 

 إشارات لكل منهما. 9بـ 

  بععالععنععسععبععة اليععم الشععركععات فععقععد

تصدرت الشركات الهندية حعيعث 

حلت ايمي  سمارت سعولعيعوشعنعز 

لمنتجات الكمبيوتر ومعها شعركعة 

IFFCO     لععلععكععيععمععاويععات وروتععر

إشعارات  6للبرمجيات المقدمة بـ 

لكل منها، وجاف في نفا الترتي  

شركة برو  تايجر السنغافعوريعة 

 6لععلعععععقععارات والععبععرمععجععيععات بـعع 

إشارات أيضا، ثم جعافت شعركعة 

إيدي روكتا األيرلندية ل غعذيعة 

 إشارات. 9والتب  بـ 

 9102  

  لةمزيد من الت اصي  يرج  الضغ  عة  الصورة التالية:

http://dhaman.net/ar/fdi-signals-a/
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  World Development Indicators 42/2/4/42المصدر:  

يعد مستو  الخدمات اللوجستية المقدمة فعي العدولعة بشعكعل 

عام وللمستثمرين ورجال األعمال بشكل خاص من العوامل 

األساسية المؤثرة على بيئة أداف األعمال ومنعات االسعتعثعمعار 

 في الدولة.

واللوجستيات مفهوم واس  ال يقتصر على العطعرق والعبعنعيعة 

التحتية فقط ولكن تعريفه المبسط يو  إدارة تفاصيل عمعلعيعة 

 ما عبر تقليل الوقت والتكلفة .

ويقعيعا معؤشعر أداف العخعدمعات العلعوجسعتعيعة الصعادر ععن 

مجموعة البنك الدولي ستة معكعونعات رئعيعسعيعة تعتعمعثعل فعي 

الجمارك، والبنية التحتية، سهولة الشعحعن العدولعي، وجعودة 

 -  الخدمات اللوجستية، والمعدالت الزمنية ألدائها، وتتبعهعا

إلى السياسات اإلجرائية التي يمكن أن تعدععم تعحعسعيعن كعل 

 عنصر على حدة.

واستنادا ألداف الدول العربية في نتائ  أحدث معؤشعر صعدر 

 يمكن استنتاج ما يلي: 5147في أبريل 

  دول عربية في ذيل الترتي  في مؤشر أداف  6توجد

الخدمات اللوجستية حيث تعراو  تعرتعيعبعهعا معا بعيعن 

دول أخعر   9عالميا في حين حعلعت  477و 421

 عالميا. 499و 412في ترتي  متأخر نسبيا ما بين 

   سيطرت دول مجلا التعاون الخليجي على المرات

الست العربية األولى في المؤشر تلتها دول المشعرق 

 )مصر ولبنان واألردن(.

  ععالعمعيعا واألولعى  44حلت اإلمارات في المرتبة الـ

 21عربيا في المؤشر، تلتها قطر فعي العمعرتعبعة الـع 

عالميا والثانية عربيا، ثم سلطنة عمان فعي العمعرتعبعة 

 عالميا والثالثة عربيا.  91الـ 

ويساعد المؤشر بحس  البنك الدولي، الحكومات على قعيعاا 

تقدمها م  مرور الوقت ومقارنة ذلك م  بعلعدان معمعاثعلعة، إذ 

يأخذ بعين االعتبار عوامل مثل استخدام القدرات والمعهعارات 

وسعععر   اللوجستية ونوعية البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة

الشحنات الدولية وتواتر وصول الشحنات إلى وجعهعاتعهعا فعي 

 الوقت المناس .
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9102التةرتي  العالمي  9102بيمة المؤشر 

التلرتيب العالمي 2018قيمة المؤشر 2018الدولة 

4.011اإلمارات

3.534قطر

3.250سلطنة عمان

3.063السعودية

2.967البحرين

2.973الكويت

2.877مصر

2.795لبنان

2.7103األردن

2.6113جيبوتي

2.6133تونس

2.5137المغرب

2.4155الجزائر

2.3180موريتانيا

2.3183سوريا

2.3185اليمن

2.2189الصومال

2.2192العراق

2.1199ليبيا

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية: 

)1 = منخفض إلى 5 = مرتفع(
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 Doing Business, The World  Bankالمصدر:  

يقيا تعقعريعر معمعارسعة أنشعطعة األععمعال فعي العععالعم  

مجاالت من مجاالت حيعاة  41األن مة التي تؤثر على 

 األعمال التجارية. 

وتشعمعل العمعجعاالت العععشعرة بعدف العنعشعاط العتعجععاري، 

واستخراج تراخيص البناف، والحصول على الكهربعاف، 

وتسجيل الملكية، والحصول علعى االئعتعمعان، وحعمعايعة 

المستثمرين األقلية، ودف  الضعرائع ، والعتعجعارة ععبعر 

 الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حاالت اإلعسار. 

 5149بيانات التقرير الفترة معا بعيعن يعونعيعو  وترصد

. وتستخدم المؤشرات لتعحعلعيعل العنعتعائع  5142ويونيو 

االقتصادية وتحعديعد اإلصع حعات فعي تعنع عيعم أنشعطعة 

 األعمال وتحديد مكان وسب  نجا  يذه اإلص حات.

استنادا ألداف الدول العربية في مؤشر سهولة معمعارسعة 

يعمعكعن  5147األعمال الصادر عن البنك الدولي فعي 

 استنتاج ما يلي:

  فعي معؤشعر ً تشهد الدول العربعيعة أداف ضعععيعفعا

سهولة ممارسة األعمال الذي يلع  دورا مهعمعا 

في جذ  االستثمار واألعمال بمتوسعط تعرتعيع  

 عالميا. 451

 ( فعي  45توجد غالبية العدول العععربعيعة )دولعة

 411ترتي  متأخر جدا في العمعؤشعر معا بعيعن 

عالميا، كما توجد بقية الدول فعيعمعا ععدا  471و

عالميا فعي  44اإلمارات التي حلت في المرتبة 

 عالميا. 77و 61مرات  متأخرة ما بين 

  سيطرت دول الخلي  والمعغعر  وتعونعا ععلعى

 المرات  الثماني العربية األولى في المؤشر.

77.7
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56.6

59.3

52.8

50.0

29

53

94

112

112

123

141

OECDدو   

أوروبا و سيا الوس  

شر   سيا والمحي  ال اد 

االشر  ا وس  وشما    ريقي

يبيأمريكا الالتييية والبحر الكار

جيو   سيا

أ ريقيا جيو  الصحراء 

ل بالي  9102س ولة ممارسة ا عما  التجارية 

الترتي  العالمي القيمة

ترتيب العالميالدولة قيمةال ال

1181.28اإلمارات

6071.02المغرب

بحرين 6269.85ال

7867.19سلطنة عمان

8066.11تونس

8365.89قطر

9263.5السعودية

9762.2الكويت

9962.02جيبوتي

10460.98األردن

11659.11فلسطين

12058.56مصر

14254.04لبنان

14851.99موريتانيا

جزائر 15749.65ال

16248.84السودان

17144.72العراق

17941.57سورية

18633.44ليبيا

يمن 18732.41ال

صومال 19020.04ال

سهولة ممارسة األعمال التجارية 2019
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