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كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببل وبكبومبات البدول  2791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ مبن دولبة البكبويبت مبهبرا  لبهبا، 

 وتعمل على توهيق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول البعبرببيبة  •

من خالل تأمين تلك االستثمارات الجديدة والهائمة ضد المخاطر السياسيبة 

مبثببل الببمبصببادرة والببتببامبيببم، وعببدم الببهبدرة عببلبى البتببوبويببل، والببوببرو  
 واالضطرابات االهلية واالرها ، واالخالل بالعهد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والبرأسبمبالبيبة مبن  •

خالل تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلبك البمبخباطبر 

 التجارية مثل االفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المولية وعمليات االجارة والتمبويبل والبتبخبصبيبم فبي البدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين المهبدمبة لبلبمبسبتبثبمبريبن والبمبصبدريبن 

 والمهاولين والمؤسسات المالية .

نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأمين ضد البمبخباطبر  •

التجارية والسياسية في الدول العربية، من خالل الببوبوو والبمبعبلبومبات، 
وتنظيم المؤتمرات واالوداو، وتهديم المشورة والدعم للجهات ذات الصلة 

 في المنطهة.
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 االفتتاوية

اال أن هذا السيناريو المتفائل من قبل االونكتكتكاج وتكدكاي جولكيك  

أخرى سيتون مشروطا بتسارع وتيرة السيطرة عكىكا الكتكائك ك  

عبر مختىف اإلتكراااي الكوقكائكيك  وأهكمكدكا تكوحيك، الكىك كا كاي  

وإعاجة فتح ال طاعاي االقتصاجي   وعوجة النشاط الا مسكتكويكاتك  

الساب   في مختىف جول العالم والسيما الجول الرئيسي  المكصكجرة 

 والمست بى  لالستثمار.

واألهم من ذلك هو تخىي العجيج من الشرتاي متكعكججة الكتكنكسكيك  

عن  ذرها تراا  ال  عجم الي يكن الكتكي شكدكجتكدكا االقكتكصكاجاي 

واألسواق في الفترة األخيرة  وقجرتدا عىكا الكتكعكامكل مك، قكرار 

جول متموع  العشرين بفرض ضريبك  جولكيك  أتكثكر اسكتك كرارا  

 % عىا أربا دا.21وإنصافا  ال ت ل عن 

أمككا عككىككا مسككتككوى الككجول الككعككربككيكك  الككتككي خككالككفككي الككتككوقككعككاي 

واالتتاهاي العالمي   بارتفاع  تم التجف اي الوارجة اليدا بمكعكجل 

  رغككم انككخككفككاض عككجج مشككاريكك، 0202% خككالل الككعككام 0.1

% وتتىفتدا االسكتكثكمكاريك  83االستثمار األتنبي المباشر بمعجل 

% خالل نفس العام فال يستبكعكج ان يكتكواصكل هكذا 52.1بمعجل 

األجاا اإليتابي وخصوصا إذا ما استمري األسكواق الكمكسكتك كبكىك  

الرئيسي  فكي أجائكدكا الك كوو وخصكوصكا  كرتك  االسكتك كواذاي 

التبيرة التي شدجها قطاع الطاق  في االمكاراي وتكواصكل األجاا 

 ال وو في مصر والسعوجي .

هذا التناقض فيما بين عجج وتتىف  مشاري، االسكتكثكمكار األتكنكبكي 

المباشر التجيجة في الجول العربي  التي شدجي تراتعا مكن تكدك  

وما بين نمو  تم تجف اي االستثمار األتكنكبكي الكمكبكاشكر بكفكضكل 

عمىياي االست واذ واالستثمار فكي االجواي االخكرى مكن تكدك  

أخرى ربما يعحح من التوقعاي اإليتابي  في مواتد  المؤشكراي 

السىبي  التي شدجتدا أرقكام الكمكشكاريك، فكي الكجول الكعكربكيك  فكي 

 .  0202النصف األول من العام 

العالمي  الا تراتك،    FDI Markets يث تشير قاعجة بياناي 

عجج المشاري، األتنبي  في المنط   في النصف األول مكن الكعكام 

مشككروعككا وتككتككىككفككتككدككا  031% الككا  9.6بككمككعككجل  0202

مكىكيكار جوالر  وذلكك  20.5% الكا 29.3االستثماري  بمعجل 

 .0202بالم ارن  م، الفترة المناظرة من العام 

اال أن خصوصي  ال ال  العربي  والنشاط االسكتكثكنكائكي الكمكتكوقك، 

لعجج من الجول في متال است طاب المشاري، وتجف اي االستثكمكار 

األتنبي المباشر من تكدك   والكتكطكوراي الكوبكائكيك  والسكيكاسكيك  

واالقتصاجي  في المنط   ستتون عوامل  اسم  في ت جيج شكتكل 

 .0202و تم الم صى  الندائي  لىعام 

وفي هذا السياق يتب عىا جول المنط   أن تتثف تكدكوجهكا فكي 

متال تكذب الكمكحيكج مكن االسكتكثكمكاراي األتكنكبكيك  الكمكبكاشكرة  

خصوصا م، تصاعج  جة المنافس  بين جول الكمكنكطك ك  والكعكالكم 

عىا تذب المستثمرين والسيما الشرتاي متعكججة الكتكنكسكيك  فكي 

ظل ترات، انشطتكدكا االسكتكثكمكاريك  تكراا الكتك كجيكاي الصك كيك  

واإلتراااي المرتبط  بدا  وذلك من خالل بجا عمىيك  مسكتكمكرة 

وشامى  وطويى  المجى لت سين مناخكدكا االسكتكثكمكارو تك خكذ فكي 

اعتبارها الا تانب عوامل عجيجة ت سين ترتيبدا في المكؤشكراي 

الجولي  المدم  ذاي الصى  بت ييم متوناي مكنكاا االسكتكثكمكار فكي 

 جول العالم.

وبالتحامن م، تىك التدوج سكتك كرل الكمكؤسكسك  خكالل الكفكتكرة 

الم بى  عىا تتثيف تدوجها في متال ت جيم  حم تك مكيكن تك كطكي 

مخاطر سياسي  وتتاري  متنوع  قج يتعرض لدكا الكمكسكتكثكمكرون 

األتانب في جول المنط     هذا الا تانب تكتكثكيكف تكدكوج نشكر 

الوعي بتطوراي مناا االستثمار وت جيات  والمطىوب لكتك كسكيكنك  

 بالتعاون م، الجول األعضاا.

 توقعات متباينة لالستثمار األجنبي في المنطهة 

 المدير العام

 عبد هللا أومد الصبيح

بعدما ألهت جائوة فيروس كورونا المستجد بظاللها السلبية على وجم التدفهات خالل البعبام 

% دون مستوى البتبريبلبيبون دوالر، 65، هذه التدفهات التي شهدت انخفاضا بمعدل 2222

من المتوقع أن تشهد تدفهات االستثمار األجنبي المباشر في العالم تعافيا  مودودا  بمعبدل مبا 

، مع اوتماالت بمواصلة الصبعبود خبالل البعبام 2222% خالل العام الجاري 25و 22بين 

والبببالب بة  2227لتهتر  وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السباببهبة لبعبام  2222

 تريليون دوالر. 2.5
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اسككتككنككاجا  لكك ككرار مككتككىكككس 

المساهمين الكتكنكظكيكمكي رقكم    

 0202( بالتمرير لسكنك  2) 

والككذو اعككتككمككج مككن أغككىككبككيكك  

الجول األعضاا ومن معالي الجتتور/ تبريل إبراهيم م مج وحيكر 

المالي  والتخطيط االقتصاجو بتمدوري  السوجان بصكفكتك  رئكيكسكا  

لمتىس المساهمين لىجورة السابع  واألربعين بالمواف   عىكا عك كج 

وإقككرار مشككروع تككجول أعككمككالكك   0202( لككعككام 53الككجورة  )

وال راراي الصاجرة عن  استثناا بالتمرير وذلك نكظكرا  لكىكظكروف 

الطارئ  واالستثنائي  المتعى   بتائ   فيروس تورونا  وبناا  عىيك  

ع ج متىس مساهمي المؤسس  العربي  لضمان االستثمار وائتكمكان 

الصاجراي اتتماع  لجورت  الثامن  واألربعين بالتكمكريكر فكي يكوم 

 .0202مايو  5الثالثاا الموافق 

وقامي أمان  سر متىس الكمكسكاهكمكيكن بكاتكخكاذ تكافك  اإلتكراااي 

الالحم  ومندا إرسال مشروع تجول األعمال وال راراي المتعى ك  

باتتماع متىس المساهمين لىجورة الكثكامكنك  واألربكعكيكن اسكتكثكنكااا 

 بالتمرير إلا تاف  الجول والديئاي األعضاا.

وطب  ا أل تام اتفاقي  إنشاا المؤسس  وال واعج اإلترائي  الكخكاصك  

بمتىس المساهمين  أسنجي لسىطن  ُعمان رئاس  هذه الكجورة وتكم 

اختيار معالي السيج/ سىطان بن سالم بكن سكعكيكج الك كبكسكي وحيكر 

المالي  في سىطن  ُعمان رئيسا  لمتىس المساهمين لجورت  السنويك  

الكثككامككنكك  واألربككعكيككن وذلككك بككعكج اعككتككذار تككمكدككوريكك  الصككومككال 

 الفيجرالي   عىا أن تتون تمدوري  العراق نائبا  لرئيس الجورة.

واقر المتىس بنوج تجول االعمال تما اطى، عىكا تك كريكر رئكيكس 

  والكذو تضكمكن 0202متىس االجارة عن اجاا المؤسكسك  لكعكام 

لم   عام  عن األوضاع االقتصاجي  العالمي  والعكربكيك  ومكتكمكل 

األنشطك  الكتكي قكامكي بكدكا 

الكككمكككؤسكككسككك  خكككالل عكككام 

   يث بى ي ال يمك  0202

اإلتمالي  لىعمىياي المكؤمكن 

مىيون ج.ك(  582.51مىيون جوالر أمريتي ) 21521.23عىيدا 

مكىكيكون جوالر  21388.6  مك كارنك  بكمكبكىك  0202خالل العام 

  أو بكانكخكفكاض 0226مكىكيكون ج.ك( عكام  119.93أمريتي )

%  وتوحعي العمىياي المؤمن عىيكدكا بكيكن عك كوج 00.10نسبت  

مىيكون جوالر أمكريكتكي وعك كوج  202.95ت مين االستثمار ب يم  

مىكيكون جوالر أمكريكتكي  651.30ت مين ائتمان الصاجراي ب يم  

بما فيدا العمىياي المسنجة إلا المؤسس  بمكوتكب اتكفكاقكيكاي إعكاجة 

مكىكيكون  853.10الت مين االختياري  والنسكبكيك  الكوارجة الكبكالك ك  

 جوالر أمريتي.

باإلضاف  إلا ذلك أعتمج متىس المساهمين توصي  متىس اإلجارة 

بش ن إعاجة تعكيكيكن السكاجة/أرنسكي ويكونك  تكمكجقك كيكن لك كسكابكاي 

المؤسس  العربي  لضمان االستثمار وائكتكمكان الصكاجراي لكىكسكنك  

  تكمكا أعكتكمكج تك كريكر 0202/20/82المالي  الثالث  والمنتدي  في 

عن اعمال المؤسكسك  وصكاجق عكىكا  0202متىس اإلجارة لسن  

 الميحاني  العمومي  و ساباي اإليراجاي.

وفي الختام وافق المتكىكس عكىكا عك كج جورتك  الك كاجمك  الكتكاسكعك  

واألربعين في المتان والموعج الىذين تكعك كج فكيكدكمكا االتكتكمكاعكاي 

السنوي  المشترت  لىديئاي المالي  العربي   وقجم الكمكتكىكس الشكتكر 

لمعالي وحير المالي  والتخطيط االقتصاجو في تمدوري  السكوجان 

لتدوجه المبذول  ابان فترة رئاست  لىجورة السابك ك   وإلكا مكتكىكس 

اإلجارة والمجير العام والعامىين بالمؤسس  عىا ما بذلوه مكن تكدكج 

 في سبيل ت  يق ما تم إنتاحه.

 استثناا بالتمرير نظرا  لىظروف الطارئ  واالستثنائي  المتعى   بتائ   فيروس تورونا 

 مجلس مساهمي المؤسسة يعهد اجتماعه الثامن واألربعين

 قيمة عهود تأمين االستثمار بل ت

مليون دوالر  222نوو    

عمليات تأمين ائتمان صادرات بهيمة 

مليون دوالر  712تصل إلى   

مليار دوالر قيمة العمليات المؤمن عليها  2.1

 2222للمؤسسة خالل العام 

 أنشطة المؤسسة 
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شارك في االتتماع تمي، أعضاا متىكس اإلجارة  تكمكا تكتكجر اإلشكارة الكا ان سكعكاجة 

السفير/ تمال عبج هللا فراج ال انم شارك بال ضور الشخصي لم ر المؤسس  تمكا  ضكر 

 االتتماع سعاجة السيج/ عبج هللا أ مج الصبيح المجير العام لىمؤسس .

وقج شدج االتتماع إقرار بنوج تجول أعمال المتىس  وأطكىك، الكمكتكىكس عكىكا الك كراراي 

الصاجرة عن متىس المساهمين لجورت  الثامن  واألربعين وأخذ عىما  بدا وأوصا اإلجارة 

 التنفيذي  بمتابعتدا.

 0202يكونكيكو  1تما ُع ج االتتماع الثالث لمتىس إجارة المؤسس  يوم االثنين الكمكوافكق 

 بم ر المؤسس  في جول  التويي. 

وقج أخذ المتىس عىما  بت رير الكمكجيكر الكعكام عكن تكافك  أنشكطك  الكمكؤسكسك  لكىكفكتكرة مكن 

   يث تى ي المؤسس  طىباي خالل فكتكرة الكتك كريكر بكىك  0202/5/82إلا  0202/2/2

 029.90مكىكيكون جوالر أمكريكتكي ) 931.82( طىبا ب يم  إتمالي  بى ي 812عججها )

% من  يكث 85.22% من  يث العجج و25.22ماليين ج.ك( وذلك بحياجة بى ي نسبتدا 

 ال يم  م ارن  بما تاني عىي  خالل ذاي الفترة من العام الماضي.  

وقج استفاج من الت مين الذو ت جم  المؤسس  خالل هذه الفترة شرتاي ومكؤسكسكاي مكالكيك  

( جول أتنبي . و ىي جول  اإلماراي العربكيك  الكمكتك كجة 8( جول عربي  مصجرة و)6من )

% ثكم سكويسكرا 82.51% تىتدا جول  التويي بكنكسكبك  82.35في المرتب  األولا بنسب  

 %.28.83بنسب  

وفي متال األنشط  المتمى  والخجماي المسانجة  تواصل المؤسس  تدوجها في اسكتكتكمكال 

إعجاج اإلصجاراي والب وث وتطوير ت ني  المعىوماي والتكواصكل اإللكتكتكرونكي والكنكشكاط 

اإلعالمي  يث خاطبي المؤسس  تمكيك، تكدكاي االتصكال الكرسكمكيك  الكعكربكيك  بك كرض 

  0202تحويجها بالبياناي المطىوب  إلعجاج ت رير مناا االستثمار في الجول العربي  لعكام 

 تجاول رئيسي . 1موحع  عىا  0202وطىبي موافاتدا ببياناي االستثمار األتنبي لعام 

وأطى، المتىس عىا الت رير الجورو لرئيس التجقيق الجاخىي عن ذاي فتكرة الكتك كريكر  ثكم 

أخذ المتىس عىما  بتوصياي لتنتي االستثمار والتجقيق  وشتر المتىس اإلجارة التكنكفكيكذيك  

 عىا التدوج المبذول  في هذا المتال.

 يعهد اجتماعيه “ ضمان”مجلس إدارة 

 عبر االتصال المرئي 2222الثاني والثالو لعام 

مايكو/أيكار  22يوم االثنين الموافق  0202ع ج متىس اإلجارة اتتماع  الثاني لعام 

 بم ر المؤسس  بجول  التويي عبر ت ني  االتصال المرئي عن بُعج. 0202

 % 61.2المؤسسة رصدت زيادة في قيمة طلبات التأمين بمعدل 
 2222خالل األشهر األربعة األولى من العام 

إصدار التهرير السنوي        

لمناخ االستثمار في  63الـ 

 2222الدول العربية لعام 

 

أصجري الكمكؤسكسك  الكعكربكيك  لضكمكان 

االستثمار وائتمان الصاجراي )ضمكان(

لككمككنككاا  89  تكك ككريككرهككا السككنككوو ال كك 

االسكتككثككمككار فكي الككجول الككعكربككيكك  لككعككام 

  الككذو رصككج ارتككفككاعككا غككيككر 0202

متوق، في تجف اي االستكثكمكار األتكنكبكي 

المباشكر الكوارجة الكا الكجول الكعكربكيك  

مىيار جوالر  52.1% لتبى  0.1بنسب  

% 9.2  ولتمثل  صكتكدكا 0202عام 

من متمل التجف اي الوارجة الكا الكجول 

% مكن مكتكمكل الكتكجفك كاي 5النامكيك  و

مكىكيككار  666الكعكالكمكيك  الككبكالك ك  نك ككو 

 جوالر.

ويتناول الت رير عبكر اتكحائك  األربكعك  

الككتكك ككيككراي الككتككي طككرأي عككىككا مككنككاا 

  0202االسكككتكككثكككمكككار خكككالل الكككعكككام 

وانككعككتككاس ذلككك عككىككا  ككتككم مشككاريكك، 

وتجف اي االستثمار األتنكبكي الكمكبكاشكرة 

في المنط    أخذا في االعتبار الكتك ثكيكر 

الككمككتككوقككك، لككىكككتككطككوراي السكككيككاسككيككك  

واالقتصاجي  وتجاعياي انتشار فكيكروس 

تكككورونكككا الكككمكككسكككتكككتكككج واإلتكككراااي 

 المصا ب  ل .
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جشنكي الكمكؤسكسك  مكوقكعكدكا االلكتكتكرونكي 

التجيج بدجف تعحيح تواصكىكدكا مك، جوائكر 

اهككتككمككامككدككا الككرئككيككسككيكك  والككتككي تككتككضككمككن 

المؤسساي ال تومي  والكخكاصك  الكمكعكنكيك  

بككنككشككاطككدككا وخصككوصككا الككمككسككتككثككمككريككن 

والمصجرين والمؤسساي المالي  والتدكاي 

اإلقىيميك  والكبك كثكيك  ذاي الصكىك  بكنكشكاط 

 المؤسس .

وي جم الموق، التجيج عرضا وافيا لىخجماي 

الت ميني  المتنوع  التي ت كجمكدكا الكمكؤسكسك  

وأنواع المخاطر الم طاة في  االي ت مين 

االستكثكمكار وتك مكيكن ائكتكمكان الصكاجراي  

والتداي المؤهى  لىخجم  وآلياي االستفكاجة 

مندا  تما يضم عججا  من قواعكج الكبكيكانكاي 

االقتصاجي  المدكمك  الكتكي تكرصكج أنشكطك  

االستثمار والتتارة والت مين في الكمكنكطك ك  

والعالم الا تانب متابع  تطور مكؤشكراي 

األجاا االقككتككصككاجو وبككيككئكك  أجاا االعككمككال 

والت ييم السياجو والمخاطر وترتيب الكجول 

العكربكيك  فكيكدكا. هكذا الكا تكانكب األقسكام 

االعككتككيككاجيكك  األخككرى وذلككك مكك، تكك ككجيككث 

الككمكك ككتككوى بشككتككل جورو وربككطكك  مكك، 

 ساباي المؤسس  عىا مكواقك، الكتكواصكل 

 االتتماعي.

 "ضمان" تدشن موقعها اإللكتروني الجديد

www.dhaman.net 

 أنشطة المؤسسة 

أصجري المؤسس  جليال تعريفيا تجيجا عكن 

عك كج تك مككيكن االسكتككثكمكار الكمككبكاشككر وذلككك 

لتعريف المسكتكثكمكريكن الكعكرب واألتكانكب 

بمختىف المكخكاطكر الكتكي يك كطكيكدكا الكعك كج 

وبشروط الصال ي  لكىكضكمكان مكن  كيكث 

طبيع  االسكتكثكمكاراي الصكالك ك  لكىكتك مكيكن 

والككجول الككمككؤمككن عككىككيككدككا وغككيككرهككا مككن 

 المعىوماي الدام  األخرى.

 

دليل تعريفي جديد لعهد 

ع جي المؤسس  اتتماعاي واتصاالي عبر وسائط التكواصكل عكن بكعكج مك، عكجج مكن  تأمين االستثمار المباشر

الشرتاي المصجرة والمؤسساي المالي  والتداي االستثماري  العربي  واألتنبكيك . تكمكا 

تم إصجار عجج من العروض والع وج الت مينكيك  فكي تكل مكن جولك  الكمك كر واالمكاراي 

والب رين والسعوجي  وذلك لتسويق مختىكف أنكواع عك كوج تك مكيكن ائكتكمكان الصكاجراي 

 وت مين االستثمار وت مين تمويل التتارة.

تذلك تم تنفيذ  مى  بريجي  التتروني  تتاه عجج من المصجريكن مكن الشكرتكاي الكدكامك  

والنشط  في قطاع صناع  األغذي  لتعريفدم بخجماي المؤسس  في متال ت مين ائتكمكان 

 الصاجراي.

 عروض تأمينية في الكويت واإلمارات والبورين والسعودية
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 ماليين دوالر 222تبرم عهودا ومالوق بهيمة “ ضمان”

 2222خالل الربع الثاني من العام  

مى  ا لت مين ائتمان الصاجراي والتمويل  52ع جا و 08أبرمي المؤسس  
 .  0202ماليين جوالر خالل الرب، الثاني من العام  222التتارو ب يم  

طىبا  لت مين ائتمان الصاجراي والتمويل 292وتاني المؤسس  تسىمي 
جول عربي  ومن تدتين أتنبيتين بى ي  3التتارو من شرتاي وبنوك في 

استفسارا  لت مين  20مىيون جوالر  تما تسىمي  880قيمتدا  والي 
 مىيون جوالر. 091التمويل التتارو بى ي قيمتدا  والي 

وعىا مستوى ضمان االستثمار  تسىمي المؤسس  طىبا أوليا لضمان 
 مىيون جوالر.    61.1استثمار في إ جى الجول العربي  األعضاا ب يم  

المشاركة في ندوة موديز عن 

 مستهبل االستثمارات بالمنطهة 

شارتي المؤسس  في نجوة افكتكراضكيك  مكن 

تكنكظكيكم وتكالك  مكوجيكح الكعكالكمكيك  بكعكنككوان 

"مست بل االستثمار في الشرق األوسط بكعكج 

التكائك ك "  كيكث تكمكي مكنكاقشك  مكتكاالي 

االسككتككثككمككار الككتككجيككجة لككمككا بككعككج الككتككائكك كك  

وتوقعكاي تكجفكق االسكتكثكمكاراي لكىكمكنكطك ك  

إضاف  الا المكخكاطكر الكمك كتكمكىك  وأهكمكيك  

 تنوي، االستثماراي التجيجة. 

 ورشة عمل لتسويق 

 الخدمات في البورين 

نظمي المؤسس  ورش  عمل افتراضي  فكي 

متال ت مين ائتمان الصاجراي فكي مكمكىكتك  

الب رين وذلك بالتعاون م، تل مكن غكرفك  

تككتككارة الككبكك ككريككن وصككاجراي الككبكك ككريككن 

 وتمعي  الت مين الب ريني . 

شارك في النجوة عجج من الكمكصكجريكن مكن 

مختىف ال طاعاي  يث تم تعريفدكم بكنكظكام 

ت مين ائكتكمكان الصكاجراي والكمكحايكا الكتكي 

يتي دا لكىكشكرتكاي الكبك كريكنكيك  الكمكصكجرة 

 والسيما الص رى مندا والمتوسط .

 

التي تكعكج مكن أتكبكر شكرتكاي وسكاطك   اتفاقي  تعاون م، شرت  مارش“  ضمان” أبرمي 

 الت مين العالمي  وذلك لىجخول في مباجرة ت مين مرتبط  باالستجام . 

وتتمثل المباجرة في استخجام الخبكراي وعكروض مكنكتكتكاي الكتك مكيكن فكي جعكم عكمكالا 

المؤسس  وعمالا الوسيط لالنت ال إلا نموذج أعمال قائم عىا استجام  أتبر وذلك عكىكا 

 الذو نشرت  األمم المت جة.  0202الن و المتوخا في ت رير أهجاف التنمي  المستجام  

 

تكم تكنكظكيكم جورة  SACEفي إطار التعاون بين المؤسس  والديئ  اإليطالي  لىضكمكان 

تجريبي  فني  عن بعج لعجج من موظفي إجارة الكعكمكىكيكاي فكي مكتكال تك مكيكن الكمكخكاطكر 

 السياسي  والسياجي  وت ييمدا.

م، هيكئك  الكتك مكيكن الصكيكنكيك   0202وتواصىي المؤسس  خالل الرب، الثاني من العام 

وذلك لب ث سبل التعاون الممتن في متال ت مين االستثماراي الصيني  الوافكجة لكىكجول 

 العربي  وفي متال ت مين ائتمان الصاجراي العربي  والصيني .

م، عجج من وسطاا الت مين في الجول العربي  واألتنبي  بكدكجف “  ضمان” تما تواصىي 

 التعريف بخجماي المؤسس  وتعحيح أوت  التعاون المشترك.

 

 اتفاقية تعاون مع مارش العالمية

 تدري  بالتعاون مع الهيئة اإليطالية 

 مع هيئة التأمين الصينية وتواصل 
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 اتجاهات االستثمار األجنبي

 في الدول العربية 

 2222لعام  
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والصاجرة عن مؤسس  فايننكشكال    FDI Marketsاستناجا ل اعجة بياناي مشاري، االستثمار األتنبي المباشر في العالم

تكراتكعكا  0202تايمح  العالمي  شدجي مؤشراي االستثمار األتنبي المباشر  في العالم خالل الربك، األول مكن الكعكام 

مشكروعكا وتكتكىكفكتكدكا  0803% الا  52.5.  يث ترات، عجج المشاري، بمعجل 0202م ارن  بالرب، األول من العام 

الف وظيف .  812% الا ن و 01.2مىيار جوالر والوظائف التجيجة بمعجل  221.8% الا 01.2االستثماري  بمعجل 

% فكيكمكا 1.6% والتتىف  االستثماري  بمعجل 9.9ترات، عجج المشاري، بمعجل  0202وم ارن  بالرب، الراب، من العام 

 %.21ارتف، عجج الوظائف التجيجة بمعجل 

مشروعا وتتىكفكتكدكا  221% الا 55.1وفي السياق ذات  ترات، أجاا الجول العربي   يث انخفض عجج المشاري، بمعجل 

الف وظيف .  28.5% الا ن و 83.9مىياراي جوالر والوظائف التجيجة بمعجل  1.1% الا 15.3االستثماري  بمعجل 

%  فيما ارتفعي التتىف  االستثماري  بمعجل 82.1ترات، عجج المشاري، بمعجل  0202وم ارن  بالرب، الراب، من العام 

جولك  مصكجرة  01%. ت رافيا تواصل تصجر الوالياي الكمكتك كجة ل ك 9.0% وحاج عجج الوظائف التجيجة بمعجل 1.2

 8221لالستثمار الا الجول العربي   بُخمس عجج المشاري،. وتذلك أتبر عجج من الوظائف وأتبر استكثكمكار بكلتكمكالكي 

 مىيار جوالر عىا التوالي. 2.15وظائف و

مكىكيكار  0.29في الم ابل تصجري مصر الجول العربي  ت تبر مست بل لىمشاري، من  يث التتىف  االستثكمكاريك  بك كيكمك  

% من اتمالي تتىف  المشاري، بالمنط    تذلك ا تىي المرتب  األولا من  يث عكجج  الكوظكائكف ب  86.8جوالر مثىي 

وظيف  تجيجة  تما ا تىي المرتح األول في متوسط عجج الوظائف لىمشروع وتذلك متوسط التتىف  االستثماريك   5913

مىيون جوالر عىا التوالي. تما  ىي االماراي فكي مك كجمك  جول الكمكنكطك ك  الكمكسكتك كبكىك   299.8وظيف    و 813بن و

. وقكطكاعكيكا  كل قكطكاع 0202مشروعا خالل الرب، األول من العام  81لالستثمار من  يث عجج المشاري، باست بالدا 

 % من عجج المشاري، وبتتىف  تحيج عىا المىيار جوالر.08.5خجماي األعمال في المرتح األول بن و 

م ارن  بالرب، األول  0202أما عىا صعيج االستثمار العربي البيني ف ج ترات، عجج المشاري، في الرب، األول من العام 

مكىكيكار  2.199% الكا 0.9مشروعا وهبوط تتىفتدا االستثماري  بمعكجل  02% الا 88.8  بمعجل 0202من العام 

وظيف  تجيجة  وم ارن  بالربك، الكرابك، مكن الكعكام  0622% الا 23جوالر في  ين ارتفعي الوظائف التجيجة  بمعجل 

%  فيما ارتفعي التتىف  االستثكمكاريك   86% وعجج الوظائف التجيجة بمعجل 86.5ترات، عجج المشاري، بمعجل  0202

 %.20بمعجل 

  ف ج تشفي اعالناي نوايا االستثمار في الجول العربي  خالل الثىث 0202وفيما يتعىق بالمشاري، التجيجة المتوقع  لعام 

 3جول  تستدجف االستثمار في الجول العربيك   وارجة مكن   25مشروعاُ لعجج  52  عن وتوج 0202االول من العام 

 جول اتنبي .  9جول عربي  و

 وفيما يلي التفاصيل:
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استناجا ل اعجة بكيكانكاي مشكاريك، االسكتكثكمكار األتكنكبكي الكمكبكاشكر فكي 

والصاجرة عكن مكؤسكسك  فكايكنكنكشكال تكايكمكح       FDI Marketsالعالم

العالمي  شدجي مؤشراي االستثمار في العالم خالل الكربك، األول مكن 

 :  0202تراتعا م ارن  بعام  0202عام 

  تكراتك، عكجج الكمكشكاريك، 0202م ارن  بالرب، األول مكن عكام  •

مشروعكا وتكتكىكفكتكدكا االسكتكثكمكاريك   0803% الا  52.5بمعجل 

مىكيكار جوالر والكوظكائكف الكتكجيكجة  221.8% الا 01.2بمعجل 

 الف وظيف . 812% الا ن و 01.2بمعجل 

  تكراتك، عكجج الكمكشكاريك، 0202م ارن  بالرب، الراب، مكن عكام  •

% فكيكمكا ارتكفك، 1.6% والتتىف  االستثماري  بمكعكجل 9.9بمعجل 

 %.21عجج الوظائف التجيجة بمعجل 

% من عجج المشاري، بكمكتكوسكط 19.9مثىي االستثماراي التجيجة  •

 مىيون جوالر لىمشروع. 51.52تتىف  استثماري  بى  

مشروع ا  313اإلعالن عن  0202تم خالل الرب، األول من عام  •

مكن قكبكل   شرت  لم يتن لجيدا ساب  ا مشاريك، مسكتكىك 126نفذتدا 

FDI Markets   0228منذ عام. 

يمثل المستثمرون الرئيسيون أتثر من رب، المكشكاريك،.  كيكث قكام  •

% 01مشروع ا بكنكسكبك   903%من المستثمرين بلنشاا 22أتبر 

مىيار جوالر  بما يكعكاجل  85.62من إتمالي عجج المشاري، بتتىف  

 % من اإلتمالي.82

% مكن 1.6مشروع ا تكمكثكل  283نفذي الشرتاي العشر التبرى  •

% مكن الكتكتكىكفك  1.3%من فرل الكعكمكل و1.9عجج المشاري، و

 االستثماري .

كا  618بى ي المشاري، ذروتدا في يناير  يث تم تستيكل  • مشكروع 

مكىكيكار  51.51% من المشاري،  بتتىف  استثكمكاريك  52.2بنسب  

 %من اإلتمالي.86.5جوالر بنسب  

قطاعا   ل قطاع خجماي البرمتياي وتتنولوتيكا  81من إتمالي  •

% مكن عكجج الكمكشكاريك،  وبكتكتكىكفك  00المعىوماي في الم جم  ب  

مىياراي جوالر. في  ين است وذ قطكاع الكطكاقك   9.12استثماري  

 مىيار جوالر. 21.03المتتججة عىا اعىا تتىف  استثماري  ب يم  

نشاط ا تتاري ا   ىي المبيعاي والتكسكويكق والكجعكم  29من إتمالي  •

في الم جم  ب تثر من رب، عجج المشاري، فيما  ل نشاط التكصكنكيك، 

في الم جم  ب تبر عجج من الكوظكائكف وأتكبكر اسكتكثكمكار بكلتكمكالكي 

 مىيار جوالر.  10.18فرص  عمل و 218216

 مشاريع االستثمار األجنبي المباشر

 2222في العالم في الربع األول لعام  

 % 25.2%  وتكلفتها االستثمارية بمعدل 12.1تراجع عدد المشاريع بمعدل 

 2222مليار دوالر خالل الربع األول لعام  225.6إلى 
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

جولكك  مسككتكك ككبككىكك   200مككن بككيككن  •

لكىكمكشكاريك،  اسككتك كوذي الكبكىككجان 

الخمس  األولكا عكىكا أتكثكر مكن 

 ثىث عجج المشاري،. 

است بىي الوالياي الكمكتك كجة أتكثكر  •

من ثُمن عجج الكمكشكاريك، وأعكىكا 

 28.82إتمالي استثمار بك كيكمك  

مكىككيككار جوالر  فككيكمككا إسكتكك ككوذي 

الصككيككن عككىككا أتككبككر عككجج مككن 

 الوظائف المست جث .

مكجيككنكك   351مكن بكيككن إتكمككالكي  •

مست بى  لكىكمكشكاريك،  اسكتك كوذي 

الككمككجن الككخككمككسكك  األولككا عككىككا 

% من عجج المشاري،.  كيكث 22

تااي سن كافكورة تكوتكدك  أولكا 

%من عجج المشكاريك،  8.0بنسب  

فيما تى ي وارسو أتبكر عكجج مكن 

الوظائف واست وذي سكنك كافكورة 

 عىا أعىا إتمالي استثمار.

جولكك  مصكككجرة  30مككن بككيككن  •

لىمشاري،   ىي الوالياي المت كجة 

في الم جم  برب، عجج الكمكشكاريك، 

وأتبر عجج من إتمالي الكوظكائكف 

 31586وأتبر استثمار بلتمالي 

مكىكيكار جوالر  06.35وظكيكفك  و

 عىا التوالي.

مجينك  مصكجرة  100من إتمالي  •

لالستثمار   ىي لنجن في المرتب  

% مكن عكجج 1.1األولا بنكسكبك  

المشاري،. فكيكمكا ولكجي مشكاريك، 

سيئول أتبر عكجج مكن الكوظكائكف 

 23259وأتبر استثمار بلتمالي 

 مىياراي جوالر.  9.90وظيف  و

االستثمارات الجديدة  

% من عدد 93.3مثلت 

 المشاريع بمتوسط 

 تكلفة استثمارية

 مليون دوالر 19.12 

 لكل مشروع 

 قطاع البرمجيات 

 وتكنولوجيا المعلومات

 % 22تصدر المهدمة بـ  

 من عدد المشاريع 

 وبتكلفة استثمارية 

 مليارات دوالر 3.52

 FDI marketsالمصدر: 

عدد المشاريعالشهرالسنة
التكلفة االستثمارية 

بالمليون دوالر
وظائف عدد ال

95445,451161,471يناير2021

68734,42595,994فبراير2021

68735,38993,447مارس2021

2,328115,265350,912الربع االول2021

154658257197483يناير2020

142257713176483فبراير2020

93737897107157مارس2020

3,905153,867481,123الربع االول2020

8793661293415أكتوبر2020

89953525118291نوفمبر2020

7153504088113ديسمبر2020

2,493125,177299,819الربع الرابع2020

11,593533,4021363712مجموع العام2020

(1577.0)(38602.5)(130211.0)

(40.4)(25.1)(27.1)

(165.0)(9912.5)51093.0 

(6.6)(7.9)17.0 

20.1 21.6 25.7 
حصة الربع االول لعام 2021 

من العام 2020

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في العالم 

خالل الربع األول من 2021

تغير بين الربعين االول  ال

)2021-2020( 

تغير % نسبة ال

تغير بين الربعين  ال

 االول 2021 والرابع 2020

تغير % نسبة ال
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

تشفي بياناي قاعجة بياناي مشاري، االستثمار األتنبي المبكاشكر فكي 

والصاجرة عن مؤسكسك  فكايكنكنكشكال تكايكمكح      FDI Marketsالعالم

العالمي  عن ترات، مؤشراي االستثمار فكي الكجول الكعكربكيك  خكالل 

 0202م ارن  بالرب، األول من العام  0202الرب، األول من العام 

 تما يىي: 

مشكروعكا  221% الكا 55.1ترات، عجج المشكاريك، بكمكعكجل  •

مىكيكاراي جوالر  1.1% الا 15.3وتتىفتدا االستثماري  بمعجل 

 الف وظيف . 28.5% الا ن و 83.9والوظائف التجيجة بمعجل 

تكراتك، عكجج الكمكشكاريك،  0202م ارن  بالرب، الراب، من العام  •

%  فيما ارتفعكي الكتكتكىكفك  االسكتكثكمكاريك  بكمكعكجل 82.1بمعجل 

 %.9.0% وحاج عجج الوظائف التجيجة بمعجل 1.2

 

 مشاريع االستثمار األجنبي المباشر

 2222في الدول العربية في الربع األول من عام  

115208168

5495

12160

5129

13408

21823

12630

0

5000

10000

15000

20000

25000

0202الرب، الراب، 0202الرب، األول 0202الرب، األول 

تطورمشاري، االستثمار األتنبي المباشر في الجول العربي  

عجج المشاري، التتىف  االستثماري  بالمىيون جوالر عجج الوظائف
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

اسكتكثكمكار % من عجج المشاريك، بكمكتكوسكط 36.0مثىي االستثماراي التجيجة  •

 فرص  عمل لتل مشروع. 282مىيون جوالر و 10.62

شرت  لم يتن لجيدا ساب  كا مشكروع  88مشروع ا من قبل  50تم اإلعالن عن  •

. بتتىف  استثماريك  بكىك كي   0228منذ عام    FDI Marketsمستل من قبل 

 فرص  عمل.  0100ماليين جوالر وفري  325.19

  من متمكل 0202تمثل المشاري، التي تم إنشاؤها في الرب، األول من العام  •

% مكن 29.0% من عكجج الكمكشكاريك، و 23.9  ن و 0202مشاري، العام 

 % من عجج الوظائف التجيجة.05.1تتىفتدا االستثماري  و

عدد المشاريع تراجع بمعدل 

% وتكلفتها االستثمارية 11.9

مليارات  5.5% إلى 51.2بمعدل 

دوالر  خالل الربع األول من عام  

مهارنة بنفس الفترة       2222

 2222من عام 

الربع األول شهد  اإلعالن 

مشروع ا من قبل       12عن 

شركة لم يكن لديها  66

سابه ا مشروع مسجل    

  في قاعدة البيانات

بى ي المشاري، ذروتدا خكالل شكدكر  •

كا  99مارس  يث تم تستيل  مشروع 

% مككن مككتككمككوع 11.5أو بككنككسككبكك  

المشاري،  وبتتىف  استثمكاريك  بكىك كي 

مككىككيككاراي جوالر أو بككنككسككبكك   8.8

 % من اإلتمالي.16.1

بى  مكتكوسكط الكتكتكىكفك  االسكتكثكمكاريك   •

لككىككمككشككروع فككي الككربكك، األول لككعككام 

مكىكيكون جوالر  51.3نك كو  0202

وظكيكفك  تكجيكجة لكتكل  229بمتوسط 

 مشروع.

 FDI marketsالمصدر: 

عدد المشاريعالشهرالسنة
تكلفة االستثمارية  ال

بالمليون دوالر
وظائف عدد ال

271,2722,614يناير2021

229564,324فبراير2021

663,2676,470مارس2021

1155,49513,408الربع االول2021

9236056809يناير2020

76727111571فبراير2020

4012843443مارس2020

20812,16021,823الربع االول2020

5413284528أكتوبر2020

5813764042نوفمبر2020

5624254060ديسمبر2020

1685,12912,630الربع الرابع2020

61734,01154,190مجموع العام2020

(93)(6665)(8415)

(44.7)(54.8)(38.6)

(53.0)366.0 778.0 

(31.5)7.1 6.2 

18.6 16.2 24.7 
حصة الربع االول لعام 2021 

من العام 2020

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية 

خالل الربع االول من 2021

تغير بين الربعين االول  ال

)2021-2020( 

تغير % نسبة ال

تغير بين الربعين  ال

 االول 2021 والرابع 2020

تغير % نسبة ال
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

تتشف بياناي مشاري، االستثمار األتكنكبكي الكمكبكاشكر فكي الكجول 

 ما يىي:  0202العربي  خالل الرب، األول من العام 

جول  مصجرة لالستثمار الا الجول الكعكربكيك    01من إتمالي  •

 ىي الوالياي المت جة في الم جم  بكُخكمكس عكجج الكمكشكاريك،. 

وتذلك ب تبر عجج من الوظائف المكسكتك كجثك  وبك تكبكر تكتكىكفك  

مكىكيكار  2.15وظكائكف و 8221استثماري  وذلكك بك كوالكي 

 جوالر عىا التوالي.

 كىكي االمككاراي فكي الكمكرتكبكك  الكثككانكيك  مكن  كيككث الكتككتكىكفكك   •

% مكن 80.3مكىكيكار جوالر تكمكثكل  2.8االستثماري  ب يمك  

إتمالي الجول الكخكمكس األولكا  تكمكا تكااي اإلمكاراي فكي 

 تم مشروع الم جم  ت هم مصجر لىمشاري، التبرى بمتوسط 

مىيون جوالر وهو أتبر بمرتين ونصف المرة  226.12يبى  

 في تمي، جول المصجر.من المتوسط 

مجين  مصكجرة لكالكسكتكثكمكار إلكا الكمكنكطك ك    93من إتمالي  •

% مكن عكجج 01.6ساهمي المجن الكخكمكس األولكا بكنكسكبك  

% 22المشاري،  تما  ىي جبي في الم جم  بكمكا يك كرب مكن 

من عجج المشاري،. فيمكا سكاهكمكي طكوتكيكو بك تكبكر عكجج مكن 

اسكتكثكمكار بك كيكمك  الوظائف و أسكنكابكروك األلكمكانكيك  بك عكىكا 

 مىيون جوالر. 918.82

 أهم الدول المستثمرة في الدول العربية 
 2222خالل الربع األول من عام 

 أهم الدول المستثمرة في الدول العربية 

 وفق التكلفة االستثمارية  -0202في الربع األول لعام 

الواليات المتودة  

دولة   29تصدرت الـ

األولى المستثمرة  

في المنطهة بُخمس 

عدد المشاريع  

وبأعلى تكلفة 

إستثمارية لتساهم 

في توفير أكبر عدد 

 من الوظائف الجديدة 

 FDI marketsالمصدر: 

عدد الوظائفعدد الشركاتعدد المشاريعالدولة
متوسط 

الوظائف

تكلفة  ال

االستثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

التكاليف

22203,0071361,543.470.2الواليات المتحدة 

1461,00171349.425الهند

13133532761.24.7المملكة المتحدة

1192,1391941,314.9119.5اإلمارات 

7564592737.3105.3ألمانيا

74831129.04.1سويسرا

551723444.48.9إسبانيا

431,03025787.821.9اليابان

332056829.910بلجيكا

3231810629.69.9فرنسا

22224,4552021,269.057.7أخرى

1119213,4081205,495.849.5المجموع

أهم الدول المستثمرة للمشاريع االجنبية في الدول العربية في الربع االول لعام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

% مكن 22ساهم المستثمرون الرئيسيون بما يك كرب مكن ربك، الكمكشكاريك،.  كيكث نكفكذ أتكبكر  •

مكىكيكار  2.81% من عجج المشاري،. بتتكىكفك  اسكتكثكمكاريك  05مشروع ا بنسب   01المستثمرين 

 جوالر تعاجل رب، اإلتمالي.

% من عجج المشكاريك،  بكيكنكمكا 03.3وظيف  أو أتثر ما يعاجل  222مثىي المشاري، التي توفر  •

 % من إتمالي المشاري،.01.6وظيف  قراب   05و 22مثىي المشاري، التي توفر ما بين 

  من إتمكالكي 0202شرت  باالستثمار في الجول العربي  خالل الرب، األول من عام  60قامي  •

مشروع ا أو بنسب   06شرت  استثمري  في العالم. تما نفذي الشرتاي العشر التبرى  0833

 %من التتىف  االستثماري .01.0% من فرل العمل و25.6% من عجج المشاري،  و09.2

مىياراي جوالر أو أتثر  بينما بى   كتكم  1أتثر من ثىث عجج الشرتاي المستثمرة مبيعاتدا تبى   •

 مىيون جوالر أو أقل. 05.66مبيعاي ثُمن الشرتاي 

الكمكتكخكصكصك  فكي   Hellmann Worldwide Logistics ىي شرت  هيىمان االلمانكيك   •

فكي الكمكرتكح األول مكن  كيكث الكتكتكىكفك   توفير الخجماي الىوتستي  عكىكا الكمكسكتكوى الكجولكي

% مكن اتكمكالكي 20مىيكون جوالر مسكتك كوذة بكذلكك عكىكا  918.8اإلستثماري    يث بى ي 

 021.3االستثماراي خالل الرب، األول من العام  وب عىا متوسط تتىكفك  اسكتكثكمكاريك  بكىك كي 

 وظيف  تجيجة . 225مىيون جوالر لىمشروع وبمتوسط عجج وظائف بى  

 أهم الشركات األجنبية المستثمرة  
 2222في الدول العربية خالل الربع األول من عام 

 شركة استثمرت 72

 في الدول العربية  

 خالل الربع االول 

 % 1بنسبة  

 من اإلجمالي العالمي

 هلمان األلمانية

 للخدمات اللوجستية 

 كأضخم حلت في المقدمة  

  3.656مستثمر بتكلفة 

 % 20مليون دوالر تمثل 

 من اإلجمالي

تكككااي شكككرتككك  ايكككتكككون  •

iKcon  فكككي الكككمكككرتكككح

الثاني بتتىفك  اسكتكثكمكاريك  

مككىككيككون  886.2قككجرهككا 

جوالر وبكك ككصكك  بككىكك ككي 

% مككن اإلتككمككالككي 9.0

ثككم   خككالل الككربكك، األول

    ZOHO ىي شكرتك  

في المرتح الثالث بك كيكمك  

مككىككيككون جوالر  211.5

 % . 8.0وب ص  

 

 FDI marketsالمصدر: 

وظائفالشركة عدد ال
متوسط 

وظائف ال

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

تكاليف ال

Imarticus Learning58683119.517.1

International Workplace Group (Regus)3287.61.9

Hellmann Worldwide Logistics344114653.3217.8

Zoho (AdventNet)14949177.459.1

180 Amsterdam22117.73.9

Al Tamimi & Company381922.311.2

iKcon308154339169.5

Svanaco (Americaneagle.com)683411.05.5

The App Lab (Touch & Sell)432110.45.2

Yazaki Group41220634.717.4

أهم الشركات المستثمرة للمشاريع األجنبية في الدول العربية في الربع األول لعام 2021
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 0202يونيو   - أبريل    

 أهم الدول العربية المستهبلة للمشاريع األجنبية
 2222خالل الربع األول من عام  

تواصل مشاري، االستثمار األتنبي المباشر في المنط   ترتكحهكا  •

فكي عكجج مك كجوج مكن  0202الت رافي خالل الرب، األول من 

 الجول بمختىف المؤشراي تما يىي:

جول  عربي  مست بى   استك كوذي الكبكىكجان الكخكمكسك   21من بين  •

األولا عىا غالبي  عجج المشاري،.  يث  ىي اإلماراي توتكدك  

 163.12أولا بثىث عجج المشاري، بتتىكفك  اسكتكثكمكاريك  بكىك كي 

 مىيون جوالر.

تصجري مصر الجول العربي  ت تبر مست بل لىمشاري، من  كيكث  •

% من 86.8مىيار جوالر مثىي  0.29التتىف  االستثماري  ب يم  

اتمالي تتىف  المشاري، بالمنط    تذلك ا تىكي الكمكرتكبك  األولكا 

وظيف  تكجيكجة  تكمكا ا كتكىكي  5913من  يث عجج  الوظائف ب  

المرتح األول في مكتكوسكط عكجج الكوظكائكف لكىكمكشكروع وتكذلكك 

مىيكون  299.8وظيف    و 813متوسط التتىف  االستثماري  بن و

 جوالر لتل مشروع عىا التوالي.

 ىي السعوجي  تثاني أتبر مست بكل لكىكمكشكاريك، مكن  كيكث عكجج  •

مشروعا بى ي تتىكفكتكدكا  01المشاري، والتتىف  االستثماري  بن و 

% مكن اتكمكالكي 85.2مىيار جوالر  مثكىكي  2.33االستثماري  

االستثماراي في المنكطك ك   ووفكري هكذه الكمكشكاريك، أتكثكر مكن 

 وظيف  تجيجة. 8122

 20تااي الم رب في المرتح الراب، من  يث عجج المشاري، ب   •

% من االتمالي و ىي في المرتح الثالكث 22.3مشروعا مثىي 

من  يث عجج الوظائف التجيجة   يث وفري هذه المكشكاريك، مكا 

يحيج عىا ألفي وظيف  تجيجة   تما  ىي في المرتح الكرابك، مكن 

 مىيون جوالر. 832.1 يث التتىف  االستثماري  ب والي 

 توزيع المشاريع على الدول العربية 

 اإلمارات تصدرت   0202خالل الربع األول لعام 

الدول العربية كوجهة 

أولى لالستثمارات 

األجنبية مستووذة على 

ثلو عدد المشاريع 

وبتكلفة استثمارية 

مليون   572.92بل ت 

 دوالر

 مصر هي

أكبر مستهبل  للمشاريع 

األجنبية من ويو 

التكلفة االستثمارية 

مليار دوالر   2.23بل ت 

ومن ويو الوظائف 

 وظيفة  1352الجديدة بـ

 FDI marketsالمصدر: 

الدولة
عدد 

المشاريع

عدد 

الشركات

عدد 

الوظائف

متوسط 

الوظائف

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون 

دوالر

متوسط 

التكاليف

37361,75547598.716.2اإلمارات 

27253,7911401,877.869.5السعودية

13104,6583582,161.7166.3مصر

12112,048170380.731.7المغرب

8830838100.212.5 قطر

3323076262.787.6سلطنة عمان

22934621.910.9الكويت

2225812911.96ليبيا

11141410.510.5الجزائر

11919127.527.5البحرين

552364773.214.6أخرى

1119213,4081205,495.849.5المجموع

أهم الدول العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية في الربع االول لعام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

 

مككجيككنكك  عككربككيكك   01مككن إتككمككالككي  •

مست بى   است وذي جبكي عكىكا مكا 

فكي ي رب من رب، عجج المشاريك،. 

 ين مثل عجج الشرتاي المستثكمكرة 

% من متمكوع 82في جبي  والي 

 الشرتاي المستثمرة في المنط  .

تااي الرياض في المرتح الكثكانكي  •

من  كيكث عكجج الكمكشكاريك، وعكجج 

مشككروعككا    21الشككرتككاي بككنكك ككو 

شككرتكك   وبككتككتككىككفكك   21تككنككفككذهككا 

مكىكيكون  528.9استثماري  بكىك كي 

وظكيكفك   2122جوالر وفري ن و 

 تجيجة.

 ىي الجو   في المرتح الثالث من  •

 9 ككيككث عككجج الككمككشككاريكك، بككعككجج 

 13.8مشككاريكك، وبككتككتككىككفكك  قككجرهككا 

 ماليين جوالر. 

 احي الجمام عىا أعىكا إتكمكالكي  •

مكاليكيكن  626.3استثمكار بك كيكمك  

جوالر مككن خككالل مشككروع وا ككج  

 وظيف  تجيجة 096وفر 

 صىي ال اهرة عىا أتبر عجج مكن  •

وظككيككفكك   0352الككوظككائككف بككىكك  

و صىي عىا ثكالكث أتكبكر تكتكىكفك  

 952.1استثمكاريك  قكجري بكنك كو 

 مىيون جوالر.

 ىي ال مام في المرتح الثاني مكن  •

 يث التتىفك  االسكتكثكمكاريك  بك كيكمك  

 2251مىيون جوالر وفري  186

 وظيف  من خالل مشروع وا ج .

 

 ةأهم المدن العربية المستهبلة للمشاريع األجنبي
 2222خالل الربع األول من عام  

 دبي ولت األولى في عدد 

 %21.6المشاريع  بوصة 

 واألولى في عدد الشركات  

 % من إجمالي62بـ  

 مدينة عربية  21 

 مستهبلة للمشاريع

 الدمام تسجل أعلى

 استثمارإجمالي  

 بهيمة  

 ماليين دوالر  727.2

من خالل مشروع واود وفر 

 وظيفة 237

 FDI marketsالمصدر: 

عدد المشاريعالمدينة
نسبة  

المشاريع%
عدد الشركات

نسبة  

الشركات %
وظائف عدد ال

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

43.644.352,840641.5القاهرة

1715.321718.481,501.00413.6 الرياض

10.911.091,147739الحمام

2724.322729.351,043.00226.8دبي

32.733.2677691.2الدار البيضاء

43.644.35515.0060.3طنجة

32.733.26353211.5جدة

43.644.35333.00118.8الشارقة

54.555.4330286.7أبو ظبي

10.911.09269.00909.8الدمام

65.4166.5221578.3الدوحة

10.911.09202.00100.2العلمين

10.911.0919011.9القنيطرة

10.911.09165.00321.4العين السخنة

10.911.09165321.4اإلسكندرية

10.911.099127.5المنامة

10.911.0931.004.6جيبوتي

10.911.09195.2مراكش

10.911.0914.0010.5الجزائر 

10.911.0971.8 الكويت

2018.021314.132,362.00917.3غير محدد

76.3177.612,125824.2أخرى

11110092100134085495.8المجموع

أهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية في الربع األول لعام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

توحعي مشاري، االسكتكثكمكار فكي  •

الجول العربي  في الرب، األول من 

قطاعا  رئيسكيكا   01عىا  0202

است كوذي الك كطكاعكاي الكخكمكسك  

% مكن هكذه 92.8األولا عىا  

 المشاري،. 

تصكككجري  خكككجمكككاي األعكككمكككال  •

المرتح األول في عجج المكشكاريك،  

% من عجج المشاري، 08.5بن و 

 بتتىف  تتاوحي المىيار جوالر.

تاا قطاع البرمكتكيكاي وخكجمكاي  •

تتنولوتيا المعىوماي في المرتكبك  

الثاني  من  كيكث عكجج الكمكشكارع    

مشككروعككا  او بككنكك ككو  21ب كك 

% من إتمالكي الكمكشكاريك، 21.8

 في المنط  .

 ل قطاع الكنك كل والكتكخكحيكن فكي  •

المرتب  الثكانكيك  مكن  كيكث  كتكم 

مىيون جوالر  396.1االستثمار ب 

مشككروعككا   22مككوحعكك  عككىككا 

 وظيف  ت ريبا. 695ووفري 

ساهم قطاع الع اراي ب تبكر عكجج  •

ألكف  0162من الوظائف بكىك   

وظيف    لسبع  مشاري،  بمتوسكط 

وظيف  لىمشروع  تما ا تل  866

المرتح الثالث  من  يث التتىف    

مكىكيكون  912.3واست وذ عكىكا 

جوالر خككككالل الككككربكككك، األول 

0202. 

 أهم الهطاعات المستهبلة للمشاريع األجنبية
 2222في الدول العربية خالل الربع األول من عام  

 خدمات األعمال 

توتل المرتبة األولى بين 

 الهطاعات بربع 

 عدد المشاريع 

 وأعلى إجمالي استثمار 

 يزيد على المليار دوالر 

 قطاع العهارات ساهم  

 بأكبر عدد من الوظائف 

 وظيفة،  2972بلغ  

 لسبعة مشاريع  

 بتكلفة تخطت 

 مليون دوالر  352 

 FDI marketsالمصدر: 

قطاع ال
عدد 

المشاريع

عدد 

وظائف ال

متوسط 

وظائف ال

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

تكاليف ال

2626271011028.840خدمات األعمال

1196487869.779.10النقل والتخزين

72798399650.893العقارات

65889842370.50األغذية ومشروبات

627245293.649 االتصاالت

1768740255.815.00البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

618530100.717الخدمات المالية

3101933985.728.60مكونات السيارات

43348364.716مكونات الكترونية

51062122.64.50المعدات الصناعية

2047072351762.688قطاعات أخرى

11113408120549649.5المجموع

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الربع األول لعام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

كا تكتكاري كا  اسكتك كوذي  22من إتمالي  • نشكاط 

% مكن عكجج 39األنشط  الخمس  األولا عىا 

% من عجج الكوظكائكف  98المشاري،   وعىا 

 % من التتىف  االستثماري 92و عىا 

 ل نشاط المكبكيكعكاي والكتكسكويكق والكجعكم فكي  •

المرتب  األولا برب، عجج الكمكشكاريك، تك كريكبكا  

مكىكيكون  235.2وبتتىف  استثماري  قجري بن و

وظككيككفكك   129جوالر وسككاهككمككي فككي تككوفككيككر 

 تجيجة. 

تاا نشاط خجماي األعمال في المرتب  الثكانكيك   •

مشروعا  مثىكي  05من  يث عجج المشاري،  ب 

% مككن اإلتككمككالككي  وتككاا نشككاط تككوفككيككر 00

مشكروعكا  02الم راي في المرتبك  الكثكالكثك  ب ك

 % من اإلتمالي.23مثىي 

ساهم نشاط التصني، ب عىا إتكمكالكي اسكتكثكمكار  •

 20مىكيكار جوالر  مكوحعك  عكىكا  2.58بى  

مشروعا  بمتوسكط تكتكىكفك  اسكتكثكمكاريك  بكىك كي 

فكرل  0922مىيون جوالر وفكري  226.8

 عمل تجيجة.

نشاط الخجماي الىوتسكتكيك  والكتكوحيك، والكنك كل  •

تككاا فككي الككمككرتككح الككثككانككي مككن  ككيككث  ككتككم 

 2.23االستثمار  بتتىكفك  اسكتكثكمكاريك  بكىك كي 

مشكروعكا    20مىيكار جوالر  مكوحعك  عكىكا 

 وظيف . 0102وبعجج وظائف بى  

 ل نشاط االنشاااي في المرتب  األولكا عكىكا  •

 0685صعيج توفير الوظائف التجيكجة  بكعكجج 

% من االتمكالكي  وتكوحعكي 00وظيف  مثىي 

عىا مشروعين ف ط  بمكتكوسكط عكجج وظكائكف 

وظيف  وهو األعكىكا خكالل الكربك،  2591بى  

 .0202األول 

 أهم األنشطة المستهبلة للمشاريع األجنبية
 2222في الدول العربية خالل الربع األول من عام 

 أهم األنشطة التجارية المستقبلة لمشاريع

 0202االستثمار األجنبي المباشر خالل الربع األول من عام  

 FDI marketsالمصدر: 

نشاط ال
عدد 

المشاريع

عدد 

وظائف ال

متوسط 

وظائف ال

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

تكاليف ال

2771626184.17المبيعات والتسويق والدعم

2452922147.86.20خدمات األعمال

20183891344.617توفير المقرات

122718226117698.00الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل

1226092171432.1119التصنيع

75537914120.10التعليم والتدريب

322173409136تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالنترنت

229341,467700.2350.10االنشاءات

2763846.523الصيانة والخدمة

16767175.5175.50الكهرباء

111471,147739739األنشطة التجارية األخرى

11113408120549649.5المجموع

أهم األنشطة المستقبلة للمشاريع األجنبية في الربع األول لعام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

تشفي بياناي قاعجة بياناي مشاري، االستثمار األتنبي المباشكر فكي 

والصاجرة عن مؤسسك  فكايكنكنكشكال تكايكمكح      FDI Marketsالعالم

العالمي  عن أن مؤشراي االسكتكثكمكار الكعكربكي الكبكيكنكي فكي الكجول 

  0202العربي  قج شدجي تراتعا  خكالل الكربك، األول مكن الكعكام 

عىا صعيج عجج المشاري، والتتىف  االسكتكثكمكاريك  مكتكاثكرة بكاألحمك  

  وتكمكثكل أبكرح 26-االقتصاجي  العالمي  نتيت  تفشي تائ   تكوفكيكج

 مالمح هذا الترات، فيما يىي :

  تكراتك، عكجج الكمكشكاريك، 0202م ارن  بالرب، األول من عام  •

تككتككىككفككتككدككا هككبككوط مشككروعككا مكك،  02% الككا 88.8بككمككعككجل 

مىيار جوالر   اال أنك   2.199% الا 0.9االستثماري  بمعجل 

% الكا 23في الم ابل ستىي الوظائف التجيجة ارتفاعا  بمعجل 

 وظيف  تجيجة. 0622

   ترات، عكجج الكمكشكاريك، 0202م ارن  بالرب، الراب، من عام  •

%  فكيكمكا 86% وعجج الوظائف التجيجة بمكعكجل 86.5بمعجل 

 %.20ارتفعي التتىف  االستثماري   بمعجل 

 

 مشاريع االستثمار العربي البيني 

 2222خالل الربع األول من عام 

203033

1,5661607
1398

2,906
2462

4763

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0202الرب، الراب، 0202الرب، االول 0202الرب، االول 

تطور مؤشراي مشاري، االستثمار العربي البيني

عجج المشاري، التتىف  االستثماري  بالمىيون جوالر عجج الوظائف
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

عدد المشاريع  البينية 

.% وتكلفتها 66تراجع بـ

% 2.3االستثمارية بـ 

مليار دوالر  2.59لتبلغ 

 2222خالل الربع األول

مهارنة بنفس الفترة من 

  2222عام 

شهر مارس شهد  ذروة 

االستثمار العربي البيني   

مشروعا بل ت   22بـ 

 2.69تكلفتها االستثمارية  

مليار دوالر وساهمت في 

وظيفة  2762توفير 

 جديدة

مثىي المشاري، التي تم انشاؤها خكالل  •

  مكن 0202الرب، األول مكن الكعكام 

  نك كو 0202متمل مشكاريك، الكعكام 

% من  يكث عكجج الكمكشكاريك،     23.0

% مككن  ككيككث تككتككىكككفككتككدكككا 80.3و

%  مكن  كيكث 09.1االستثكمكاريك  و

 عجج الوظائف التجيجة .

بى ي المشاري، ذروتكدكا خكالل شكدكر  •

كا  20مارس  يث تم تستيل  مشكروع 

% مككن مككتككمككوع 92أو مككا يككمككثككل  

المشاري،  و بى ي تتىفتدا االستثماري  

مككىككيككار جوالر أو بككنككسككبكك   2.81

% من إتكمكالكي االسكتكثكمكاراي 31.1

 العربي  البيني .

وفري المشاري، العربي  البيني  خكالل  •

وظكيكفك  مكثكىكي  2608شدر مارس  

% مككن اتككمككالككي الككوظككائككف 99.5

 . 0202التجيجة في الرب، األول لعام 

تخطا متوسط التكتكىكفك  االسكتكثكمكاريك   •

لككىككمككشككروع خككالل الككربكك، األول مككن 

  وتكذلكك 0202نظيره خالل  0202

فكاق مككتككوسككط الككتككتككىككفك  خككالل الككربكك، 

 13  لككيككسكتككل  0202األخكيككر مككن 

مكىكيكون  15مىيون جوالر م ارن  مك، 

خككالل مككىككيككون جوالر  50جوالر و

الككربككعككيككن االول والككرابكك، مككن عككام 

 عىا التوالي. 0202

ستكل مكتكوسكط عكجج الكوظكائكف لكتكل  •

وظيف  تجيجة خالل  251مشروع ن و

 30  م ارن  مك، 0202الرب، األول 

   0202وظيف  لىرب، األول من العام 

 وظكككيكككفككك  لكككىكككربككك، الكككرابككك، 255و

 FDI marketsالمصدر:  .0202من 

عدد المشاريعالشهرالسنة
التكلفة االستثمارية 

بالمليون دوالر
عدد الوظائف

345231يناير2021

5148745فبراير2021

121,3731,930مارس2021

201,5662,906الربع االول2021

10424576يناير2020

157781621فبراير2020

5405265مارس2020

301,6072,462الربع االول2020

167863270أكتوبر2020

125091019نوفمبر2020

5103474ديسمبر2020

331,3984,763الربع الرابع2020

1104,77510,878مجموع العام2020

(10)(41)444 

(33.3)(2.6)18.0 

(13.0)168.0 (1857.0)

(39.4)12.0 (39.0)

18.2 32.8 26.7 
حصة الربع االول لعام 2021 

من العام 2020

مشاريع االستثمار العربي البيني خالل الربع األول من 2021

تغير بين الربعين االول  ال

)2021-2020( 

تغير بين الربعين  ال

 االول 2021 والرابع 2020

تغير % نسبة ال

تغير % نسبة ال
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

 أهم الدول العربية المنفذة لمشاريع االستثمار العربي البيني 
 2222خالل الربع األول من عام 

 أهم الدول العربية المستثمرة في المنطقة

 حسب التكلفة االستثمارية  0202في الربع األول  

 اإلمارات تصدرت  

دول عربية   9 

مستثمرة في المنطهة  

بتنفيذها ألكثر من 

 نصف عدد المشاريع

وبتكلفة إستثمارية  

مليون  2.62بل ت 

 دوالر

جول عكربكيك  مسكتكثكمكرة فكي الكمكنكطك ك   كىكي  1من اتمالي   •

مشروعا بتتىف   استثماري  بكىك كي  22اإلماراي في الم جم  ب  

 0252شرتاي ووفري نك كو  6مىيار جوالر  نفذتدا  2.825

 وظيف  تجيجة.

تاا في المرتب  الثاني  من  يث عجج المشاري، تل مكن مصكر  •

ولبنان بمشروعين إثنين  لتل مندما  م، تكفكاوي فكي الكتكتكىكفك  

وفي عجج الوظائف التا وفرها تال المشروعكيكن  فكفكي مصكر 

وظيفك   000مىيون جوالر وعجج الوظائف  55.1بى ي التتىف  

 53مىيكون جوالر ووفكرا  05تجيجة  في  ين بى ي في لبنان 

 وظيف .

تااي قطر في المرتب  الثانكيك  مكن  كيكث  كتكم االسكتكثكمكار    •

مكىكيكون جوالر لكمكشكروع    202.8بتتىف  استثماري   قجرها   

مسكتكىك  بكذلكك أعكىكا  0202وا ج  خالل الكربك، األول مكن 

متوسط تتىف  لىمشاري، العربي  بالمنط   ووفر هكذا الكمكشكروع 

 فرص  عمل تجيجة. 10

الدولة
عدد 

المشاريع

عدد 

الشركات

عدد 

وظائف ال

التكلفة االسثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

وظائف ال

تكلفة  متوسط ال

االستثمارية

1192,1391314.9194119.5اإلمارات

1172121.372.00121.3قطر

1113752.813752.8البحرين

2222244.7111.0022.4مصر

2248242412.0لبنان

11225.822.005.8األردن

112663.12663.1السعودية

191729061566.6152.982.5المجموع

الدول العربية المستثمرة في المنطقة

 FDI marketsالمصدر: 
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 622% من اإلتمالي ووفري 81مىيون جوالر مثىي  153.5مشاري،  بتتىف  استثماري  بى ي  6 ىي جبي في المرتب  االولا بت سيسدا ل   •

 شرتاي بتنفيذها. 1وظيف  تجيجة  وقامي 

تااي الشارق  في المرتب  األولا من  يث  تم االستثماراي   يث بى ي  التتىف  االستثماري  لمشروع وا ج تم تكنكفكيكذه فكي مصكر قكرابك   •

 وظيف  تجيجة.. 2251مىيون جوالر ساهم في توفير  186

مجن عربي  مسكتكثكمكرة  22من اتمالي  •

في المنط    ساهكمكي الكمكجن الكخكمكس 

% مككن عككجج 18.1األولككا بككنكك ككو 

% 12.9مشكروعكا (  25المكشكاريك، )

شككرتكك (   20مككن عككجج الشككرتككاي )

% مكن الكوظكائكف 31.6ووفري ن و 

وظيف (  تما ساهمكي   0118التجيجة )

% من  تكم االسكتكثكمكار 39ب تثر من 

العربي البيني خالل الكربك، األول مكن 

 مىيون جوالر(. 2815.9)  0202

مدن  22دبي تصدرت  الـ

العربية األولى المستثمرة 

في المنطهة، ويو  نفذت 

مشاريع بتكلفة بل ت  7

مليون دوالر   512.1

% من اإلجمالي 65مثلت 

% 62ووفرت من خاللها 

 من الوظائف الجديدة

الشارقة ولت في المرتبة 

األولى من ويو التكلفة 

االستثمارية للمشاريع 

مليون  967بووالي 

% من 19دوالر مثلت 

 22إجمالي إستثمارات الـ

 مدن العربية األولى

 FDI marketsالمصدر: 

المدينة
عدد 

المشاريع

عدد 

الشركات
وظائف عدد ال

التكلفة 

االسثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

وظائف ال

متوسط 

تكلفة  ال

االستثمارية

97901548.410060.9دبي

22482424.0012.0بيروت

111,1477391,147739.0الشارقة

112663.1266.003.1الظهران

1119140.119140.1القاهرة

1113752.8137.0052.8المنامة 

119127.59127.5أبو ظبي

1172121.372.00121.3الدوحة

11314.6314.6اإلسكندرية

11225.822.005.8عمان

191729061566.6152.982.5االجمالي

المدن العربية المستثمرة في المنطقة
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 أهم الدول العربية المستهبلة لمشاريع االستثمار العربي البيني 
 2222خالل الربع األول من عام 

دول عربية  باستهبالها  7السعودية تصدرت  

مشاريع بتكلفة استثمارية إجمالية بل ت  3لـ

 مليون دوالر 162.2

جول عربي  مست بىك  لكالكسكتكثكمكار الكعكربكي   كىكي  6من اتمالي •

شرتكاي   1السعوجي  في الم جم  ب تثر من رب، المشاري، نفذتدا 

مىيون جوالر وساهمكي  582.0وبتتىف  استثماري  إتمالي  بى ي 

 فرص  عمل تجيجة. 181في توفير 

المشاري، العربي  البيني  التي است بىتدكا مصكر اسكتك كوذي عكىكا  •

% من 11النصيب األتبر من التتىف  االستثماري   وذلك ب والي 

إتمالي االستثماراي العربي  البيني    تما ساهمي هذه المشكاريك، 

شرتاي في توفير أتبر عكجج مكن  8والتي نفذتدا  5البال  عججها 

 وظيف . 2862الوظائف التجيجة بن و 

قطاعا مست بى  لالستثماراي العربي   استك كوذي  22من اتمالي  •

% من  تم االستماراي بتتىف  بكىك كي 68قطاعاي عىا ن و  1

مىيار جوالر  وفري أتثر من ألفي وظكيكفك  تكجيكجة خكالل  2.51

. وتصجر قكطكاع  خكجمكاي األعكمكال 0202الرب، األول من عام

الم جم  من  يث عجج المشاري،  والتكتكىكفك  االسكتكثكمكاريك  وعكجج 

مشاري، نفذتكدكا شكرتكتكان  وبكتكتكىكفك  اسكتكثكمكاريك   8الوظائف ب  

مىيون جوالر   ووفكري مكا يكحيكج عكىكا  192.8إتمالي   بى ي 

 وظيف . 2222

 ل قطاع األغذي  والمشروباي في المرتب  الثاني  من  يث  تم  •

 866مكىكيكون جوالر ووفكر  899االسثمار  بتتكىكفك  تكتكاوحي 

 202.8وظيف  تجيجة  تاله قطاع االتصاالي بكتكتكىكفك  قكجري ب ك

 وظيف  تجيجة. 10مىيون جوالر لمشروع وا ج وفر  

 توزيع المشاريع العربية البينية  على القطاعات

 حسب التكلفة االستثمارية 

خدمات األعمال تصدرت المهدمة من ويو عدد 

 المشاريع والتكلفة االستثمارية وعدد الوظائف 

 FDI marketsالمصدر: 

الدولة
عدد 

المشاريع

عدد 

الشركات

عدد 

وظائف ال

التكلفة 

االسثمارية 

بالمليون دوالر

متوسط 

وظائف ال

متوسط 

تكلفة  ال

االستثمارية

65735431.2122.571.9السعودية 

431,387861.5346.8215.4مصر

3343266.3144.022.1االمارات

1113741.8137.041.8قطر

119127.591.027.5البحرين

1172121.372.0121.3عمان

11314.631.04.6جيبوتي

111410.514.010.5السودان

1171.97.01.9العراق

191729061566.6152.982.5االجمالي

الدول العربية المستقبلة  للمشاريع العربية

 خالل الربع األول من 2021
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دولة المستثمرانشطتهاالشركة المستثمرةالتاريخم
مدينة 

المستثمر
القطاعمدينة االستثماروجهة االستثمار

الوظائف 

الجديدة

التكلفة 

االستثمارية

LuLuمارس1

تدير الشركة األم EMKE مع شركاتها التابعة سلسلة من مراكز التسوق في الدول العربية 

وخارجها كما تقوم بتصنيع وتصدير واستيراد وتوزيع منتجات متنوعة. تأسست في عام 1966 

ومقرها في أبو ظبي باإلمارات

9127.5االغذية والمشروباتالمنامةالبحرينأبو ظبياإلمارات

مارس2
Union of Arab Banks 

(UAB)

 اتحاد المصارف العربية يمثل المجتمع المصرفي والمالي العربي ويقدم لها الدعم الفني. تأسس  

عام 1973 ومقره بيروت، لبنان
1913.6الخدمات المالية الرياضالسعوديةبيروتلبنان

iKconمارس3
شركة أغذية سحابية تهدف إلى االستفادة من الطلب على توصيل الطعام في جميع أنحاء الشرق 

األوسط. تأسست عام 2019 ومقرها  دبي باالمارات
154169.5االغذية والمشروبات الرياضالسعوديةدبياإلمارات

مارس4
Ooredoo Oman 

(Nawras)

 شركة اتصاالت قطرية تعمل في مختلف انحاء المنطقة ) قطر، الكويت، العراق وغيرها( ، 

 تحت 6 اسماء تجارية هي كيوتل وآسياسيل والوطنية وإندوسات والنورس وغيرها. وتأسست عام

وغيرت اسمها من كيوتل الى اوريدو عام 2013 1987

72121.3 االتصاالتغير محددسلطنة عمانالدوحة قطر

iKconمارس5
شركة أغذية سحابية تهدف إلى االستفادة من الطلب على توصيل الطعام في جميع أنحاء الشرق 

األوسط. تأسست عام 2019 ومقرها  دبي باالمارات
154169.5االغذية والمشروباتجدةالسعوديةدبياإلمارات

مارس6
TIME Hotels 

Management

شركة الدارة الفنادق ومرافقها في منطقة الشرق األوسط وتدير فنادق في اإلمارات  تاسست في 

يناير 2012 ويقع مقرها  في دبي باإلمارات
202100.2الفنادق والسياحةالعلمينمصردبياإلمارات

Al Tamimi & Companyمارس7
 شركة لخدمات االستشارات القانونية وخصوصا ذات الطابع التجاري . تأسست  في عام 1989 

ومقرها  دبي باإلمارات
3321.6خدمات األعمالبورسعيدمصردبياإلمارات

Al Tamimi & Companyمارس8
 شركة لخدمات االستشارات القانونية وخصوصا ذات الطابع التجاري . تأسست  في عام 1989 

ومقرها  دبي باإلمارات
50.7خدمات األعمالالقاهرةمصردبياإلمارات

Metitoمارس9
 تقدم من خالل شركاتها التابعة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا البيئة وتحلية 

المياه والطاقة المتجددة. تأسست  في عام 1958 ومقرها في الشارقة باإلمارات
1147739خدمات األعمالالحماممصرالشارقةاإلمارات

Mawdoo3مارس10
 موقع موضوع هو موقع إخباري  باللغة العربية عن السفر والسيارات واالتصاالت واإللكترونيات. 

تأسس  في عام 2010 ومقره  في عمان باألردن.
225.8البرمجيات وتكنولوجيا المعلوماتغير محددالسعوديةعماناألردن

Dolphin Marine Groupمارس11
توفر مجموعة دولفين البحرية معدات وخدمات السالمة البحرية و قوارب وطوافات النجاة ومعدات 

مكافحة الحرائق . تأسست  عام 1977 ويقع مقرها  في اإلسكندرية بمصر.
314.6معدات صناعيةجيبوتيجيبوتياإلسكندريةمصر

Move Oneفبراير12
 شركة متكاملة إلدارة المهام والنقل  الدولي واإلزالة والخدمات اللوجستية السلسة في جميع أنحاء 

العالم  من خالل نقطة اتصال واحدة. تأسست  في عام 1992 ويقع مقرها  في دبي باإلمارات
1410.5النقل والتخزينغير محددالسوداندبياإلمارات

فبراير13
Amouage (Oman 

Perfumery)

تقدم أرامكو السعودية خدمات استكشاف وإنتاج وتوزيع النفط والغاز بما يشمل خرائط العمليات 

واستخراج  وإدارة المكامن وخدمات تكرير وتوزيع وشحن النفط وإدارة المشاريع والبحث 

والتطوير. تأسست   عام 1933 ويقع مقرها  في الظهران بالسعودية.

2663.1منتجات المستهلكدبياإلماراتالظهرانالسعودية

Kanoo Shippingفبراير14
مجموعة يوسف بن أحمد كانو هي واحدة من أكبر الشركات  العائلية  وأكثر البيوت التجارية تنوًعا 

في  الخليج. تأسست في  عام 1890 ويقع مقرها في المنامة بالبحرين.
13752.8النقل والتخزينالشارقةاإلماراتالمنامةالبحرين

GAC Groupفبراير15

تقدم مجموعة GAC الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية وإدارة سلسلة التوريد ، 

والنقل الدولي ، والتخزين والتوزيع و الدعم البحري وعمليات القاطرات والبارجة. تأسست   في 

عام 1956 ويقع مقرها  في دبي باإلمارات

13741.8النقل والتخزينالدوحة قطردبياإلمارات

Apex Pharmaفبراير16
أبيكس فارما هي شركة أدوية. تشمل أنشطتها التجارية اإلنتاج والتسويق والمبيعات واستيراد 

المنتجات الصيدالنية. تأسست عام 1997 ويقع مقرها  في القاهرة بمصر.
19140.1األدويةجدةالسعوديةالقاهرةمصر

يناير17
Gulf Marketing Group 

(GMG)

تعمل مجموعة الخليج للتسويق )GMG( كتكتل صناعي للبيع بالتجزئة لمنتجات وعالمات 

تجارية عالمية في مجاالت الرياضة والترفيه ، والغذاء، والصحة،  والعقارات. تأسست  في عام 

1978 ومقرها  دبي  باإلمارات

19532.7المنسوجات الرياضالسعوديةدبياإلمارات

Al Faris Groupيناير18
مجموعة الفارس هي مورد للمعدات الثقيلة وحلول الطاقة وبيع وتأجير المعدات. تأسست  في عام 

1992 ويقع مقرها  في دبي  باإلمارات
71.9معدات صناعيةغير محددالعراقدبياإلمارات

Anghamiيناير19

 توفر منصة أنغامي بث الموسيقى بقائمة تشغيل تصل إلى عشرين مليون أغنية وتمتلك  حقوقًا 

حصرية للعديد من الفنانين العالميين والعرب . تأسست  في عام 2012 ونقلت مقرها في يناير 

2021  من لبنان الى أبو ظبي باإلمارات

2910.4البرمجيات وتكنولوجيا المعلوماتأبو ظبياإلماراتبيروتلبنان

مشاريع االستثمار العربي البيني في الربع االول لعام 2021
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تشفي اعالناي نوايا االستثمكار خكالل الكثكىكث االول مكن الكعكام  •

 52جول  بتنفيذ              25عىا أن   ينتظر أن ت وم  0202

 3مشروعاُ في  الجول العربي     ومن بيكن هكذه الكجول هكنكالكك 

 جول عربي  تنوو االستثمار في المنط  .

بى ي نوايا االستثمار في الكجول الكعكربكيك  ذروتكدكا خكالل شكدكر  •

 28   يث عبر المستثكمكرون عكن نكيكتكدكم تكنكفكيكذ 0202أبريل 

جول عربي    وتتوحع هذه المشاري،        عكىكا  3مشروعا في 

قطاعاي وهي البرمتياي وخجماي تتنولكوتكيكا الكمكعكىكومكاي   5

 وخجماي األعمال  ومنتتاي المستدىك  والخجماي المالي .

تاا شدر مارس في المرتب  الثاني  مكن  كيكث عكجج الكمكشكاريك،  •

 1جول مستثمرة  موحع  عىا       3مشروعا  لن و  20بن و 

 قطاعاي.

مشاري، ألربك، جول  6ثم  ل في المرتب  الثالث  شدر يناير بعجج  •

هي  السعوجي  واالماراي والم رب والدنج  موحع  عىكا ثكالثك  

 قطاعاي .

 5مشاري،  لن و  9في  ين  ل شدر فبراير في المؤخرة بعجج   •

 قطاعاي . 1جول في 

جول   مستثمرة  است وذي الجول الخمس األولا  25من اتمالي  •

وهي االماراي والسعوجي  والدنج ومصر والممىت  المت جة عكىكا  

% من اتمالي المشاري، وف ا إلعالناي نوايا االستثكمكار فكي 11

 06  تكنكفكذهكا 0202الجول العربي  خالل الثىث االول من العام 

شرت  في تسع  قطاعاي. وتصكجري اإلمكاراي الكمكرتكح األول 

% من اتمالي المشكاريك،  تكنكفكذهكا 82مشروعا  مثىي  20بعجج 

شرت  في ست  قطاعاي يت جمدا قطاع  البرمتياي وخجمكاي  20

 تتنولوتيا المعىوماي.

 1مشكاريك،  تكنكفكذهكا  9ا تىي السعوجي  المرتح الكثكانكي بكعكجج  •

شرتاي في قطاعي البرمتياي وخجماي تتنولوتيا الكمكعكىكومكاي 

 5مشاري، لسي شرتاي في   9والخجماي المالي   ثم الدنج بعجج 

 قطاعاي. 8مشاري، في  5قطاعاي   تىتدا  مصر بعجج 

تساوي استثماراي تل من الممىت  المت جة والكواليكاي الكمكتك كجة  •

وف ا إلعالناي نوايا االستثمار بعجج مشروعين لتل مندما تنفكذهكا 

 أيضا شرتتان   تعمل تل مندما في قطاعين مختىفين.

 إعالنات نوايا االستثمار في الدول العربية 

 2222خالل الثلو األول من عام 

دولة  مستثمرة، استووذت الدول الخمس األولى وهي اإلمارات والسعودية والهند ومصر  21من إجمالي 

 % من إجمالي المشاريع وفها إلعالنات نوايا االستثمار95والمملكة المتودة على  
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 0202يونيو   -أبريل 

بلد المستثمرالشركة المستثمرةم
مدينة 

المستثمر
القطاع المستهدفتاريخالبلد المستهدفة

1TakeStep
 شركة صحية متخصصة في الطب النفسي العام تركز على عالج اإلدمان تأسست عام 2018 ويقع مقرها في 

 نيو مكسيكو بالواليات المتحدة.
نيو مكسيكوالواليات المتحدة

البحرين | الكويت | قطر | 

السعودية | اإلمارات
أبريل

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

2Recharge.com
 موقع يقدم مدفوعات تحمل العالمة التجارية للمستهلك عبر اإلنترنت وخدمات إعادة تعبئة رصيد الهاتف 

المحمول تأسس في عام 2010 ومقره أمستردام بهولندا
أمستردامهولندا

البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | السعودية | االمارات
أبريل

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

3Weelo
شركة تطوير برمجيات تهدف إلى تبسيط عمليات التوصيل للمنازل غير الفعالة والمعقدة. تأسست عام 2017 

ومقرها الرئيسي  في القاهرة بمصر
أبريلاألردن |السعوديةالقاهرةمصر

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

4
Network 

International LLC

شركة توفر حلول الدفع بالبطاقات ومعالجة بطاقات االئتمان والخصم والدفع المسبق؛ وخدمات تقاسم ومراقبة 

وإدارة أجهزة الصراف اآللي للبنوك. تأسست عام 1994 ومقرها في دبي باإلمارات كشركة تابعة لبنك 

اإلمارات دبي الوطني ، وهي جزء من مؤسسة دبي لالستثمار.

أبريلالسعوديةدبياإلمارات
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

5
Quantum Marketing 

Technologies
أبريلمصر | اإلماراتجدة السعودية شركة تقوم بتطوير منصة تسويق الكتساب العمالء. تأسست  عام 2018 ومقرها  جدة بالسعودية

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

6DailyMealz
شركة توفر اشتراكا غذائيا صحيا يتيح للمستخدمين طلب توصيل وجبات صحية وطازجة. يقع مقرها  في 

الرياض بالسعودية
أبريلمصر | اإلمارات الرياض السعودية

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

7PayMob
 شركة تقوم على نظام  لقبول الدفع يسمح للمستخدمين بتحويل المدفوعات النقدية والتحويالت إلى إلكترونية 

لالستفادة من جميع القنوات الحالية. تأسست عام 2013  ومقرها القاهرة بمصر
أبريلالسعوديةالقاهرةمصر

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

8QPAY
 شركة تقدم منتجات وخدمات مالية ألصحاب األعمال الصغيرة لتعزيز أرباحهم ونموهم. تأسست عام 2011 

ومقرها الدوحة بقطر
أبريلالعراق | الكويت | عمانالدوحة قطر

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

9Laverie
 شركة تقدم خدمة تنظيف جاف وغسيل المالبس عند الطلب مع جدول زمني لالستالم من خالل تطبيق جوال. 

تأسست عام 2018 ومقرها القاهرة بمصر
القاهرةمصر

البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | السعودية | االمارات
خدمات األعمالأبريل

10Kemittمنتجات المستهلكأبريلالسعوديةالجيزةمصر منصة للتجارة اإللكترونية لألثاث. تأسست عام 2018 ومقرها الجيزة بمصر

11Cofe App
 سوق للقهوة عبر اإلنترنت يضيف لمسة من التكنولوجيا إلى تجربة شرب القهوة اليومية. تأسس  عام 

2017  ومقره الكويت
 الكويتالكويت

مصر | السعودية | تركيا | 

اإلمارات | المملكة المتحدة
أبريل

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

12Tamara
شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم نظاًما للشراء اآلن والدفع الحقًا يمّكن العمالء من الدفع 

باألقساط. تأسست  عام 2020 ومقرها الرياض بالسعودية
 الرياض السعودية

البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | اإلمارات
الخدمات الماليةأبريل

13Bam Boom Cloud
شركة تكنولوجيا معلومات تقدم تقنية قائمة على االنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تأسست  عام 

1985 ومقرها مدينة ديربي بالمملكة المتحدة
يا | اإلماراتدربيالمملكة المتحدة أبريلألمان

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

14

Radisson Hospitality 

(Rezidor Hotel 

Group)

مجموعة راديسون هوسبيتاليتي  الفندقية تأسست من قبل تكتل اسكندنافي كفندق في عام 1960، وأصبحت 

شركة مسجلة في عام 2006. كما تم نقل مقرها إلى بروكسل ببلجيكا  عام 1989. منذ عام 2007 ، لم 

تعد مجموعة SAS مساهًما في الشركة. وبعد سلسلة من صفقات البيع واالندماج أصبحت مجموعة فنادق 

راديسون شركة فرعية تابعة لمجموعة فنادق شنغهاي جين جيانغ الدولية التي تتخذ من الصين مقراً لها.

الفنادق والسياحةمارسمصر | المغربشنغهايالصين

15Soul Artistsمنصة عالمية تربط الفنانين والمتابعين بمنظمي األحداث. تأسست عام 2016  ومقرها  دبي باإلمارات
اإلمارات العربية 

المتحدة
مارس  السعوديةدبي

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

16Service My Carدبياإلماراتمنصة رقمية لخدمة وإصالح السيارات. تأسست عام 2018  ومقرها دبي باإلمارات
البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | السعودية
مارس

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

17Nabta Health
 منصة صحية تسمح للمستخدمين تشخيص الحاالت في المنزل باستخدام مساعد صحي يعمل بنظام متطور . 

تاسست عام 2017 في الشارقة باالمارات
مارسالسعوديةالشارقةاإلمارات

| البرمجيات  الرعاية الصحية 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات

18Curaleafاألدويةمارس المغربويكفيلدالواليات المتحدةشركة أدوية متخصصة تأسست عام 2010 ومقرها ويكفيلد بالواليات المتحدة

19Yap
شركة للتكنولوجيا المالية المتخصصة كمزود لواجهة برمجة التطبيقات للبنوك والشركات الناشئة وشركات 

اإلنترنت االستهالكية. تأسست عام 2014 ومقرها تشيناي بالهند
مارس مصر | عُمان | السعوديةتشينايالهند

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

20PolicyBazaar
شركة تأمين على اإلنترنت متخصصة في إجراء تحليل مقارن لمنتجات التأمين. تأسست عام 2008 ومقرها  

جورجاون  بالهند.
الخدمات الماليةمارساإلماراتجورجاونالهند

21Ukheshe
 منصة للخدمات المصرفية الرقمية والبطاقات المادية واالفتراضية وتجارة الدردشة. تأسست عام 2014 

ومقرها جوهانسبرج بجنوب إفريقيا
الخدمات الماليةمارساإلماراتجوهانسبرججنوب أفريقيا

22NOW Money

شركة تكنولوجيا للهاتف المحمول تمكن العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض في اإلمارات من الوصول 

المباشر إلى الخدمات المالية والتحويالت من الحساب الجاري وبطاقة الخصم . تأسست عام 2015 ومقرها 

دبي باإلمارات

دبياإلمارات
البحرين | مصر | الكويت | 

عمان | قطر | السعودية
الخدمات الماليةمارس

23iKcon
شركة أغذية سحابية تهدف إلى االستفادة من الطلب على توصيل الطعام في جميع أنحاء الشرق األوسط. 

تأسست عام 2019 ومقرها  دبي باالمارات
مأكوالت ومشروباتمارس السعوديةدبياإلمارات

24Abwaab
منصة تعليمية عبر اإلنترنت تتيح لطالب المدارس الثانوية التعلم بالسرعة التي تناسبهم. تأسست عام 2019 

ويقع مقرها  في عمان باألردن.
مارسمصرعماناألردن

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

25Kenz
 موقع للتجارة اإللكترونية يبيع المالبس في أسواق الشرق األوسط. تأسس  عام 2015 ويقع مقره  في مدية 

رام هللا بفلسطين
المنسوجاتمارس السعوديةرام هللافلسطين

26Salasa
توفر الشركة حاًل جاهًزا قائًما على السحابة اإللكترونية لشركات التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط. 

تأسست عام 2016 ويقع مقرها في الرياض بالسعودية
 الرياض السعودية

البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | اإلمارات
فبراير

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

27FlexxPay
شركة تقدم حال تقنيا قائما على الخادم السحابة يسمح ألصحاب العمل بالتغلب على النقص المالي بين أيام الدفع 

لموظفيهم. تأسست عام 2018 ويقع مقرها  في دبي باإلمارات
فبرايرالبحريندبياإلمارات

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

28Hydro Industries
   شركة تكنولوجية نظيفة لتوفير مياه شرب آمنة لألشخاص األكثر حرمانًا في العالم. تأسست  في عام 

2010 ويقع مقرها  في لندن بالمملكة المتحدة
معدات صناعيةفبرايرالكويت | السعوديةلندنالمملكة المتحدة

29Imarticus Learning

   شركة تعليم مهني في مجال الخدمات المالية وتحليل األعمال وتحليالت األعمال عبر أكثر من 20 برنامًجا 

من خالل اإلنترنت، تقدم  مجموعة من البرامج التدريبية والحلول المؤسسية المصممة لمساعدة األفراد 

والشركات. تأسست عام 2012 ومقرها  مومباي بالهند

مومبايالهند

مصر | األردن | الكويت | 

نيجيريا | عمان | قطر |   

السعودية

خدمات األعمالفبراير

30North Ladder
منصة تداول للمنتجات الفاخرة واإللكترونيات المستعملة. تأسست الشركة في عام 2017 ويقع مقرها في دبي 

باإلمارات
فبرايرالسعودية | الواليات المتحدةدبياإلمارات

 | إلكترونيات استهالكية 

منتجات استهالكية

31Fenix
  شركة ناشئة في مجال التنقل بالدراجات البخارية الكهربائية. تأسست في عام 1999 ويقع مقرها  في أبو 

ظبي باإلمارات
أبو ظبياإلمارات

البحرين | الكويت | عمان | 

قطر | السعودية
فبراير

تصنيع المعدات األصلية للنقل 

غير اآللي

32Slurrp Farmمأكوالت ومشروباتينايراإلماراتجورجاونالهندشركة ناشئة تصنع وجبات خفيفة صحية تأسست عام 2016 ويقع مقرها  في جورجاون بالهند

33Sarwa
منصة استثمار آلية تجمع بين استراتيجيات االستثمار والتكنولوجيا لخفض التكاليف. تأسست  في دبي 

باإلمارات في عام 2016
ينايرالسعوديةدبياإلمارات

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

34Rebel Foodsمأكوالت ومشروباتيناير السعوديةمومبايالهندشركة لبناء وتشغيل عالمات تجارية افتراضية للمطاعم. تأسست عام 2011 ويقع مقرها  في مومباي بالهند

35Ejaroينايراإلماراتجدة السعودية  سوق مرخص لمشاركة المركبات تأسست عام 2019 ومقرها جدة  بالسعودية
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

36Ziina
 نطبيق مالي يسمح ألصحاب الحسابات المصرفية في االمارات بإرسال األموال الكترونيا واستالمها. تأسس 

في عام 2020.
الخدمات الماليةينايراألردن | السعوديةدبياإلمارات

37Jiffy.ai
شركة برمجيات تقدم منصة ذكية ومتكاملة تعمل بالذكاء االصطناعي للمؤسسات  تأسست عام 2012ويقغ 

مقرها  في بنغالور بالهند
ينايراإلماراتبنغالورالهند

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

38Chari.ma
  تطبيق للتجارة اإللكترونية  يسمح ألصحاب المتاجر القريبة في المغرب بطلب المنتجات وتسليمها ، تأسس 

عام 2020 ويقع مقره  في الدار البيضاء بالمغرب
ينايرالجزائر | تونسالدار البيضاءالمغرب

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

39Zbooni
  أداة سداد تمّكن المستخدمين من إنشاء الطلبات في ثواٍن من خالل تجربة دفع سريعة وآمنة. تأسست عام 

2016 ويقع مقرها  في دبي باإلمارات
ينايراألردن | السعوديةدبياإلمارات

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات

40Tamara
 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم نظاًما للشراء اآلن والدفع الحقًا يمّكن العمالء من الدفع على 

أساس أقساط. تأسست عام 2020 ويقع مقرها  في الرياض بالسعودية
الخدمات الماليةينايراإلمارات الرياض السعودية

اعالنات نوايا االستثمار في الدول العربية خالل الثلث األول من العام 2021
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 نشرة ضمان االستثمار                                                                                         

 0202يونيو   - أبريل    

 59بى ي مشاري، االستثمار العربي الكمكبكاشكر فكي الكخكارج نك كو 

% مكن 0.2بما يعاجل  0202مشروعا خالل الرب، األول من عام 

مكىكيكار جوالر   2.63اإلتمالي العالمي  وبتتىف  استثماري  قجرهكا 

 1210% من اإلتمالي الكعكالكمكي  تكمكا  ك ك كي 2.1او ما نسبت  

 % . 2.5وظيف  تجيجة بما يعاجل 

وفق قاعجة بياناي مؤسس  الفاينكنكشكال تكايكمكح تكراتكعكي مكؤشكراي 

االستثمار العربي المباشر في الخارج خالل الرب، األول مكن الكعكام 

 عىا الن و التالي: 0202م ارن  م، الرب، األول من العام  0202

 59%  كيكث بكىك كي نك كو 15.6ترات، عجج المشاري، بمعجل  •

% الكا 92.6مشروعا وانخفضي تتىفتدا االستثماري  بكمكعكجل 

مىيار جوالر  والكوظكائكف الكتكجيكجة انكخكفكضكي بكمكعكجل  2.63

 وظيف  ت ريبا. 1222% لتصل الا 01.2

 مشاريع االستثمار العربي المباشر في الخارج

 2222خالل الربع األول من 

46 102 58
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5051

2237

5072

6768

7915

0

3000

6000

9000

0202الرب، االول  0202الرب، الراب،   0202الرب، االول 

تطور مشاري، االستثمار العربي المباشر في الخارج 

عجج المشاري، التتىف  االستثماري  بالمىيون جوالر عجج الوظائف
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 نشرة ضمان االستثمار  

 0202يونيو   -أبريل 

بالم ارن  م، بياناي الرب، الكرابك، لكعكام  •

  نتج أن هناك تراتعا  فكي عكجج 0202

%  والكتكتكىكفك  02.1المشاري، بمكعكجل 

االستثماري   انكخكفكضكي ايضكا بكمكعكجل 

%  وتكككذلكككك انكككخكككفكككض عكككجج 22.1

 %81.6الوظائف التجيجة بمعجل 

تمثل المشاري، العربي  في الخارج  فكي  •

  0202الككككربكككك، األول مككككن عككككام 

% من متمل عكجج الكمكشكاريك، 1.1ن و

% من الكتكتكىكفك  1.3و  0202في عام 

% 6.5االستثماري  لىعام نفس   وتكذلكك

 من عجج الوظائف التجيجة.

ترات، متكوسكط الكتكتكىكفك  االسكتكثكمكاريك   •

  0202لىمشروع  خكالل الكربك، األول 

مككىككيككون جوالر مكك ككارنكك ُ مكك،   58الككا 

مىيون جوالر   لىمشكروع خكالل  56.1

 .0202الفترة نفسدا من عام 

ارتفك، مكتكوسكط عكجج الكوظكائكف خكالل  •

لكيكصكل الكا  0202الرب، األول لىعام 

 99وظائف تجيجة  مك كارنك  مك،  222

وظيف  لىمشروع خالل الربك، ذاتك  مكن 

 .0202عام 

شدجي الكمكشكاريك، ذروتكدكا فكي مكارس  •

مشككروعككا  26 ككيككث سككتككىككي  0202

بككتككتككىككفكك  اسككتككثككمككاريكك   قككجري بككنكك ككو 

مككىككيككار جوالر أو مككا نسككبككتكك   2.11

% من االتمالي  وبعجج وظكائكف 13.1

 وظيف . 8022تحيج عن 

% من المستثمرين العكرب 22قام أتبر  •

% مكن 81مشروع ا بنسبك   21بلنشاا 

مىيون جوالر   052.6اإلتمالي بتتىف  

 أو ما يعاجل ثُمن اإلتمالي.

 عدد المشاريع  

 العربية في الخارج

 %  51.7تراجع بمعدل 

 تكلفتها االستثماريةو

 % 32.7بمعدل  

 مليار دوالر 2.72إلى 

 المشاريع شهدت 

ذروتها في مارس  

مشروعا  27بتسجيل 

بتكلفة استثمارية  

 مليار دوالر2.55

 FDI marketsالمصدر: 

عدد المشاريعالشهرالسنة

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

وظائف عدد ال

8117664يناير2021

193081,172فبراير2021

191,5513,236مارس2021

461,9765,072الربع االول2021

3516261704يناير2020

4515603713فبراير2020

2218651351مارس2020

1025,0516,768الربع االول2020

239513826أكتوبر2020

238012720نوفمبر2020

124851369ديسمبر2020

 7915.00 2237.00 58.00الربع الرابع2020

 54190.00 34011.00 617.00مجموع العام2020

(56)(3075)(1696)

(54.9)(60.9)(25.1)

(12)(261)(2843)

(20.7)(11.7)(35.9)

7.46 5.81 9.36 

مشاريع االستثمار العربي المباشر في الخارج

خالل الربع األول من 2021

تغير بين الربعين االول  ال

)2021-2020( 

تغير % نسبة ال

تغير بين الربعين  ال

 االول 2021 والرابع 2020

تغير % نسبة ال

حصة الربع االول لعام 2021 

من العام 2020
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قطاعا  است وذ قطاع الن ل والتخحين عىا أتثر من خمسي عجج الكمكشكاريك،  29من إتمالي  •

مىيون جوالر. فيما ساهم  قطاع خجماي األعمال في توفير أتكبكر  813.82بتتىف  استثماري  

 193.0وظيكفك   تكجيكجة و 2000عجج من الوظائف و است وذ عىا أتبر استثمار بلتمالي 

 مىيون جوالر عىا التوالي.

جول  مست بى  لىمشاري، العربي   است وذي الجول الخمكس األولكا عكىكا  82من بين إتمالي  •

ما ي رب من خمسي عجج المشاري،.  يث  ىي السعوجي  توتد  أولا ب تثر مكن ثُكمكن عكجج 

مىيون جوالر. فيما  صىي مصر عىا أتبر عكجج  582.0المشاري، بتتىف  استثماري  بى ي  

 مىيون جوالر.  392.1وظيف  و 2831من الوظائف وأتبر استثمار بلتمالي 

 51.5%من عجج المشاري، بمتكوسكط تكتكىكفك  اسكتكثكمكاريك  62.6مثىي االستثماراي التجيجة  •

 فرص  عمل تجيجة لتل مشروع. 226مىيون جوالر و

شكرتك  عكالكمكيك  خكالل الكربك،  0861شرت  عربي  في الخارج  من إتمالي  03استثمري  •

% مكن عكجج الكمكشكاريك، 19.1مشروع ا بنسبك   09االول. ونفذي الشرتاي العشر التبرى 

 % من التتىف  االستثماري .81% من فرل العمل و53.6و

نشاط ا تتاري ا  است وذ نشاط المبيعاي والتسكويكق والكجعكم عكىكا أتكثكر مكن  22من إتمالي  •

مىيون  186استثمار ب يم  خمسي عجج المشاري،. فيما  ل نشاط إعاجة التجوير أعىا إتمالي 

 جوالر عبر مشروع وا ج. تما أنتج نشاط البناا أتبر عجج من الوظائف.

جول عربي  مصجرة لالستثمار  ساهمي اإلماراي ب البيك  عكجج الكمكشكاريك،.  22من إتمالي  •

مىيكار جوالر عكىكا  2.91وظيف  و 8665وأتبر عجج من الوظائف وأتبر استثمار بلتمالي 

 التوالي.

مجين  عربي  مصجرة لالستثمار  نفذي جبي ما ي رب من ثكىكثكي الكمكشكاريك،.  28من إتمالي  •

مكىكيكون  330.1وظكيكفك  و 0910وولجي أتبر عجج من الوظائف وأتبر استثمار بلتمكالكي 

 جوالر عىا التوالي.

مجين  مست بى  لالستثماراي العربي   است وذي المجن الخمس  األولكا عكىكا مكا  05من بين  •

% مكن عكجج 9.3ي رب من ُخمس عجج المشاري،. و ىي الكريكاض تكوتكدك  أولكا بكنكسكبك  

المشاري،. فيما  صىي مجين  ال مام المصري  عىا أتبر عجج من الوظائف وأتبر اسكتكثكمكار 

 مىيون جوالر عىا التوالي. 186.22وظيف  و 2251بلتمالي 

 التوزيع الج رافي والهطاعي للمشاريع العربية في الخارج 
 2222في الربع األول من عام  

االستثمارات الجديدة 

تصدرت مجموع 

االستثمارات العربية في 

% من 72.7الخارج بـ 

العدد اإلجمالي  للمشاريع 

بمتوسط تكلفة استثمارية 

مليون دوالر   19.1بلغ 

 227للمشروع وبمتوسط 

 فرصة عمل لكل مشروع

قطاعا  23من إجمالي 

مستهبال استووذ النهل 

والتخزين على المركز األول  

% من عدد 16.2بـنسبة 

المشاريع بتكلفة استثمارية 

مليون  652في ودود 

 دوالر
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www.dhaman.org  

 سيتم نشر تهارير الدول تباعا وس  الترتي  األبجدي على وسابي المؤسسة على تويتر ولينكد إن والموقع الشبكي 

 

تتضمن النشرة تحاا عن مالمح االستثمار األتنبي المباشر في الجول العربي  يعرض أهم المعىوماي عن االستثمار في تل 

 جول  وتشمل ما يىي: 21جول  عربي  من خالل رصج تطور عجج من مؤشراي األجاا في 

 (.0202-0222تطور قيم  تجف اي وارصجة االستثمار األتنبي المباشر الوارج والصاجر لىجول  خالل الفترة )  •

وفق مؤشراي عجج المشاري،  0202و 0228التطور السنوو لىمشاري، االستثماري  األتنبي  في الجول  ما بين عامي  •

 وتتىفتدا االستثماري  والوظائف التي توفرها.

 .0202 - 0228أهم ال طاعاي المست بى  لمشاري، االستثمار األتنبي المباشر في الجول   خالل الفترة  •

 .0202 - 0228جول مستثمرة في الجول  خالل الفترة  22أهم  •

 0202 - 0228مجن مست بى  لمشاري، االستثمار األتنبي المباشر في الجول  خالل الفترة  22أهم  •

 

 مالمح االستثمار األجنبي المباشر

 دولة عربية 29في  

https://www.linkedin.com/company/dhaman-investment
https://twitter.com/DHAMANnet
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 المهر الدائم للمنظمات العربية

 دولة الكويت 
 تهاطع طريهي المطار وجمال عبد الناصر  -الشويخ  - 26273الصفاة  26532ص.  

 7555 2175 735                                                                                                       +

 

 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

www.dhaman.org 

mailto:reserach@dhaman.org

