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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 من الدول العربية.

  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.

0653266233

research@dhaman.org 

 7999 5179 769                                                                                                        + 
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فعي انعهعيعار العنعشعاط  47تسببت جعائعحعة كعوفعيعد

االقتصادي الععالعمعي. ومعن العمعتعوقع  أن يعكعون 

الكساد النات  عن آثار الجائعحعة األشعد حعدة معنعذ 

الحر  العالمية الثانية. فعلى الرغعم معن تعدابعيعر 

التحفيز االقتصادي الضخمة التي اتخذتها الععديعد 

من الحكومات في الدول المتقدمة وكذلك الناميعة، 

% 9.5يتوق  أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة 

. وسععتععشععهععد االقععتععصععادات 5252خعع ل العععععام 

 %.9المتقدمة انكماشا أكثر حدة بنسبة 

اما على الصعععيعد العععربعي فعقعد بعدا وكعأن دول 

المنطعقعة أكعثعر تضعررا بعالعمعقعارنعة بعالعمعتعوسعط 

العالمي. حعيعث يعتعوقع  صعنعدو  العنعقعد العدولعي 

% خع ل 9.9انكماشا ل قتصاد العربي بعنعسعبعة 

العام الجعاري جعرات تعوقعف اإلنعتعار والعتعراجع  

الكبير في أسعار العنعفعط فعي األسعوا  العععالعمعيعة 

 نتيجة انهيار الطل  العالمي.

كما بعات معن العمعؤكعد أن حعركعة االسعتعثعمعار   

األجنبي المباشر في المنطقة والعالم ستتأثعر يعي 

األخععرب بععالععجععائععحععة وسععتععتععراجعع  خعع ل العععععام 

، خصعوصعا وان دول العمععنعطعقعة لعديعهععا 5252

روابط معهعمعة مع  العدول العرئعيعسعيعة العمعصعدرة 

ل عسعتعثعمعار وفعي معقعدمعتعهعا االتعحعاد األوروبعي 

 والواليات المتحدة والصين واليابان. 

وبنات ععلعى تعوقعععات االونعكعتعاد بعتعراجع  حعجعم 

تدفقات االستثمار االجنبعي العمعبعاشعر فعي العععالعم 

 02بنسبة تعتعراوم معا بعيعن  5252خ ل العام 

%، واستنادا الى مراجعة األربام والنفقعات 12و

شركة متعددة الجنسعيعات  9222الرأسمالية أليم 

حس  المنطقة والعقعطعات، تعتعوقع  العمعؤسعسعة ان 

تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي العمعبعاشعر فعي 

 54المنطقة الععربعيعة بعنعسعبعة تعتعراوم معا بعيعن 

% بععحععسعع  فععتععرة اسععتععمععرار الععجععائععحععة 94و

 وتداعياتها.

وممعا يعععزز معن تعلعك العتعوقعععات تعراجع  ععدد 

مشاري  االستثمار األجنبي المباشر العجعديعدة فعي 

مشعروععا،  489% العى 02المنطعقعة بعمعععدل 

وكذلك التكلفة االستثمارية لتلك المشاري  بمعععدل 

 مليار دوالر. 44.5% الى 59.0

وم  تواصل تركز االسعتعثعمعارات االجعنعبعيعة فعي 

المنطقة في كل من االمارات والسعودية ومصعر 

% معن 69.1على التوالي بحصة إجمالية بلغت 

التكلفة االستثمارية للمشاري  في المنطقة، شهدت 

سب  دول تراجعا في قيمة المعشعروععات العواردة 

بعمعععدالت  5252اليها في الرب  األول من العام 

 %.78و 42تتراوم ما بين 

وعلى الرغم من محاف ة قطاعات الفحم والعنعفعط 

والغاز، والمواد الكيميائية، والعطعاقعة العمعتعجعددة، 

واالتصاالت على صدارة القطاعات العمعسعتعقعبعلعة 

% من اجمعالعي العتعكعلعفعة 98.9بحصة تبلغ نحو 

االستثمارية، اال ان قيمة مشاري  العنعفعط والعغعاز 

معلعيعار دوالر  5.9% لتبلعغ 07تراجعت بنسبة 

وكذلك قيمة مشاري  المنتجات الكيمعاويعة بعنعسعبعة 

 مليار دوالر. 4.6% الى 58.1

وفي إطار حرص المؤسسة على متابعة تداعيات 

تلك الجائحة على االقتصاد العالعمعي بشعكعل ععام 

واالقععتععصععاد العععععربععي بشععكععل خععاص، تععتععواصععل 

الجهود الرامية الستبيان ذلعك االثعر وخصعوصعا 

 فيما يتعلق بمجاالت عمل المؤسسة.

كععمععا تععواصععل الععمععؤسععسععة جععهععوديععا فععي خععدمععة 

المستثمريعن فعي العمعنعطعقعة والعمعصعدريعن معنعهعا 

والمؤسسات المالية ذات الصلة، ععبعر خعدمعاتعهعا 

التأمينية المختعلعفعة لعلعمعسعاععدة فعي تعجعاوز دول 

المنطقة لتداعيات تلك الجعائعحعة وخصعوصعا فعي 

 مجاالت التجارة واالستثمار والتمويل.

 

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح



5  

 

0202 

قدمت حكومة المملكة المغربية طلباً الستضافة االجتماعات السعنعويعة 

، وتنفيذاً لقرار معجعلع  5252المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 

كعان اجعتعمعات معجعلع  مسعايعمعي  5247( لسنة 8المسايمين رقم )

م سعيعععقعد فعي 5252المؤسسة لدور انعقاده الساب  واألربعين لسنعة 

الرباط بالمملكة المغربية. ولكن ن راً لل روف العطعارئعة العمعتعععلعقعة 

بجائحة فيرو  كورونا المستجد وبنات على التوصيات واإلجعراتات 

االحترازية المتخذة بهذا الشأن وفقا لما أعلنت عنه معنع عمعة الصعحعة 

العالمية وكافة الدول األعضات ومعا تعم االتعفعا  ععلعيعه بعيعن وزرات 

المالية العر  ورؤسات ومديري ععمعوم العهعيعئعات العمعالعيعة العععربعيعة 

بخصوص إلغات االجتماعات السنوية المعشعتعركعة لعلعهعيعئعات العمعالعيعة 

على أن تعقد بعالعتعمعريعر، واسعتعنعاداً إلعى قعرار  5252العربية لعام 

( التن يمي بالتمعريعر العمعوقع  معن رئعيع  4مجل  المسايمين رقم )

مععجععلعع  الععمععسععايععمععيععن لععلععدورة السععادسععة واألربعععععيععن سعععععادة               

السيد/ عبد العزيز بن متععع  العرشعيعد، تعم ععقعد معجعلع  مسعايعمعي 

المؤسسة العربية لضمان االسعتعثعمعار وائعتعمعان الصعادرات اجعتعمعات 

معايعو  9دورته السابعة واألربعين بالتمرير في يوم الث ثات الموافعق 

5252. 

وقامت أمانة سر مجل  المسايمين بعاتعخعاذ كعافعة اإلجعراتات نعحعو 

إرسال مشروت جدول األعمال والقرارات المتعلقة باجتمعات معجعلع  

المسايمين للدورة السابعة واألربعين بالتمرير وكذلك خطا  رئعيع  

مجل  اإلدارة إلى كافة الدول والهيئات األعضات بالمؤسسة، ولعععدم 

وجود م ح ات من المجل  تعم إقعرار جعدول األععمعال بعاإلجعمعات 

 واتخاذ القرارات بشأنها. 

وطبقًا ألحكام اتفاقية إنشات المؤسسة والقعواععد اإلجعرائعيعة العخعاصعة 

بمجل  المسايميعن، أسعنعدت لعجعمعهعوريعة السعودان رئعاسعة العدورة 

برئاسة معالي العدكعتعور/ إبعرايعيعم أحعمعد العبعدوي، ععلعى أن تعكعون 

 جمهورية الصومال نائباً لرئي  الدورة.

كما تضمن جدول االععمعال تعقعريعر معجعلع  اإلدارة السعنعوي لسعنعة 

والذي أعطى لمحة عامة عن األوضات االقتصادية العالعمعيعة  5247

والعربية ومجمل األنشطة العتعي قعامعت بعهعا العمعؤسعسعة خع ل ععام 

، حيث بلغت القيمة اإلجعمعالعيعة لعلعععمعلعيعات العمعؤمعن ععلعيعهعا 5247

 4614.9، مقارنة بمبلغ 5247مليون دوالر خ ل العام  4800.7

%، وتعوزععت 44.94، أي بزيادة نسبتها 5248مليون دوالر عام 

 442.7العمليات المؤمن عليها  بين عقود تأمين االستثعمعار بعقعيعمعة 

 4199.6م يين دوالر وعقود تعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات بعقعيعمعة 

مليون دوالر بما فيها العمعلعيعات العمعسعنعدة إلعى العمعؤسعسعة بعمعوجع  

 599.1اتفاقيات إعادة التأمين االختيارية والنسبية العواردة العبعالعغعة 

 مليون دوالر . 

وباإلضافة إلى ذلك تضمن التقرير البيانات العمعالعيعة العمعععتعمعدة معن 

فأخذ  04/45/5247المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 

المجل  به علًما واعتمده، كما اعتمد تعقعريعر معجعلع  اإلدارة لسعنعة 

عن أعمال المؤسسة وصعاد  ععلعى العمعيعزانعيعة العععمعومعيعة  5247

 وحسابات اإليرادات والمصروفات على النحو الذي قدمت به.

كما أعتمد مجل  المسايمين تشكيل معجعلع  إدارة العمعؤسعسعة لعمعدة 

من تسعة أعضات معنعهعا خعمع   5250-5252ث ث سنوات للفترة 

دول دائمة العضوية وتكون لبقية الدول أربعععة معقعاععد تعوزت ععلعى 

أرب  مجموعات تتناو  على تعمعثعيعل العمعجعمعوععة حسع  العتعرتعيع  

االبجدي للدول األعضات الوارد باتفاقية إنشات المعؤسعسعة، وفعقعا لعمعا 

 يلي:

 .سعادة/ د. ياي  عبد الرحمن الشمري/ الممةكة العربية السعودية 

 .سعادة/ الس ير جما  عبد هللا فراج الغايم/ دولة الكويت 

  .سعادة/ د. مختار الهادي الطوي / دولة ليبيا 

 .سعادة/ مريم محمد األميري/ دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   .سعادة/ خالد محمد السويدي/ دولة بطر 

 .) سعادة/ فائزة فراد/ الجمهورية التويسية )المجموعة األول 

   سعادة/ د. عةي عبد القادر عةي/ جمهورية السودان )المجلملوعلة
 الثايية(.

 .)سعادة/ د. حسن حمدان/ الجمهورية الةبيايية ) المجموعة الثالثة 

  سعادة/ أييس بن عوض باحارثه/ الجمهورية اليميية )المجلملوعلة
 الرابعة(.

في شعأن  5228( لسنة 6ويطبق وفقاً لقرار مجل  المسايمين رقم )

تحديد مخصصات السادة أعضات مجعلع  اإلدارة، معا نصعت ععلعيعه 

اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد يذه العمعخعصعصعات لعلعسعادة أعضعات 

عيعن الصعادرة  مجال  إدارات الهيئات المالية العربية ومديريها العععامن

. كما أعتمد مجل  العمعسعايعمعيعن تعوصعيعة 5228مار   51بتاريخ 

مجل  اإلدارة بتعييعن السعادة/أرنسعت ويعونعغ كعمعدقعقعيعن لعحعسعابعات 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات للسنة الماليعة 

م  إععادة العنع عر فعي يعذا العتعععيعيعن  5252/45/04والمنتهية في 

 واألتعا  سنوياً.

وفي الختام وافق المجل  على عقد دورته المقبلة الثامنة واألربعععيعن 

في المكان والموعد اللذين تعقد فيهما االجتماعات السنوية المشتعركعة 

للهيئات المالية العربية، وقدم المجل  الشكر لسعادة عبد العزيعز بعن 

متع  الرشيد "ممثل المملكة العربية السععوديعة" لعجعهعوده العمعبعذولعة 

أبان فترة رئاسته للدورة السابقة، كما قدم الشكر إلى معجعلع  اإلدارة 

والمدير العام والعاملين بالمؤسسة على ما بذلوه من جهد فعي سعبعيعل 

 تحقيق ما تم إنجازه.

  47مجةس مساهمي المؤسسة يعقد اجتماع دورته الـ 

 0206سيوات حت   6ويعتمد تشكي  مجةس إدارة جديداً لمدة 
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عقد مجل  اإلدارة اجتماععه العثعانعي لعععام 

يعونعيعو  20يوم األربعات الموافعق  5252

بمقر المؤسعسعة بعدولعة العكعويعت،   5252

وبسب  ال روف الراينة المتعلقة بجعائعحعة 

فيرو  كورونا ومعا تعبعععه معن إجعراتات 

احترازية والتي من بيعنعهعا اغع   مععع عم 

الععمععطععارات فععقععد تععم االتععفععا  بععيععن السععادة 

أعضات مجل  اإلدارة والسيد المدير الععام 

على أن يعقد االجتمات عن بعد عبر تقعنعيعة 

االتصال المرئي. وشعارك فعي االجعتعمعات 

جمي  أعضعات معجعلع  اإلدارة بعاسعتعثعنعات 

الدكتور علي عبعد العقعادر ععلعي لع عروف 

خاصة، كما تجدر اإلشارة الى ان سعععادة 

السععفععيععر/جععمععال عععبععد   الععغععانععم شععارك 

بالحضور الشخصي لمقر المؤسسة ممعثع ً 

لدولة الكويت وموجوداً فيهعا، كعمعا حضعر 

 االجتمات السيد المدير العام للمؤسسة.

وخ ل االجعتعمعات تعم إقعرار بعنعود جعدول 

أعععمععال الععمععجععلعع ، وتععم انععتععخععا  سعععععادة 

الدكتور/ نايف بن عبد العرحعمعن الشعمعري 

ممثل المملكة العععربعيعة السعععوديعة رئعيعسعاً 

لمجل  اإلدارة والذي بدوره توجه بالشكر 

للسادة األعضات على الثقة الغالية، معؤكعداً 

أنععه سععيعععععمععل عععلععى الععتعععععاون معع  السععادة 

األعضات واإلدارة التنفيذية لتحقيق أيعداف 

 المؤسسة على الوجه األمثل.

كما صاد  المجل  على مسودة المحضر  

السابق وقراراته، وتم االتفا  بعيعن السعادة 

أعضععات الععمععجععلعع  عععلععى تشععكععيععل لععجععنععة 

االستثمار ولجنة التدقيق، واختار المجعلع  

رئي  واعضات كل لجنة، وأطل  المجعلع  

عععلععى الععقععرارات الصععادرة عععن مععجععلعع  

المسايميعن لعدورتعه السعابعععة واألربعععيعن 

وأخذ علماً بها وأوصى اإلدارة العتعنعفعيعذيعة 

 بمتابعتها. 

ختاماً قرر المجل  عقد اجتمعاععه العمعقعبعل 

يوم االثعنعيعن العمعوافعق  5252الثالث لسنة 

بمقر المؤسسة  5252من شهر يوليو  40

في دولة الكويت، على أن يسعبعق اجعتعمعات 

مجعلع  اإلدارة، اجعتعمعات كعل معن لعجعنعة 

 االستثمار ولجنة التدقيق.

 عن بعد عبر تقيية االتصا  المرئي 0202عقد اجتماعه الثايي لعام 

 ً  د. ياي  الشمري رئيسا

 لمجةس إدارة "ضمان" 

مةيون دوالر  630.7

 حجم عمةيات

المؤسسة في الرب  

 0202الثايي لعام 

 5252خ ل العربع  العثعانعي معن العععام 

معلعحعقعا  59عقدا و 11ابرمت المؤسسة 

لتأمين ائتمان صادرات ولتأمين التعمعويعل 

 465.9التجاري بقيمعة قعدريعا حعوالعي 

 مليون دوالر.

وكانت المؤسسة قد تسلمت خ ل العفعتعرة 

ً لعتعأمعيعن ائعتعمعان الصعادرات  452 طلبا

والتمويل التجاري معن شعركعات وبعنعوك 

جهات أجنبعيعة  1دول عربية ومن  9في 

معلعيعون  099.20بقيمة قدريعا حعوالعي 

استفسارا لعتعأمعيعن العتعمعويعل  41دوالر و

 408.0التجاري بلغت قيمعتعهعا حعوالعي 

مليعون دوالر. وععلعى مسعتعوب ضعمعان 

االستثمار، تسلمت المعؤسعسعة اسعتعفعسعارا 

 واحدا.

وفيما يتعلق بنشاط التسويق فقد تم خع ل 

الفترة التواصل م  عدد من العمعصعدريعن 

والععمععسععتععثععمععريععن والععمععؤسععسععات الععمععالععيععة 

ووسععطععات الععتععأمععيععن وإصععدار عععدد مععن 

 العروض والعقود التأمينية.
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يتوق  ان تتأثر تدفقات االستثمار األجنبي المعبعاشعر فعي العععالعم وكعذلعك فعي العدول  47-م  انتشار فيرو  كوفيد

خصوصا وان دول المنطقة لديها روابط مهمة م  الدول الرئيسية المصدرة ل ستثعمعار  5252العربية خ ل عام 

والتي تأثرت سلبا بانتشار الفيرو  وفي مقدمتها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والصين واليابان. وفيما يلي 

 أبرز التوقعات:

  بنسبة تتعراوم معا  5252يتوق  االونكتاد تراج  حجم تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في العالم خ ل العام

 %.12و 02بين 

  شركة متعددة الجنسيات حس  المنطعقعة والعقعطعات  9222بنات على مراجعة األربام والنفقات الرأسمالية أليم

% 54تتوق  المؤسسة ان تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوم ما بين 

معلعيعار  49.5و 9.4، بخسائر تتراوم ما بعيعن 5252% في حديا األقصى خ ل عام 94في حديا األدنى و

دوالر. كما تتوق  ان تكون العرا  تليها مصر والسعودية وموريتانيا وتون  األكثر تضررا، فيعمعا يعتعوقع  ان 

تكون الكويت ولبنان األقل تأثرا. أما على المستوب القطاعي فينت ر ان يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشعدة، 

 ثم قطاعا البنات والتعليم.

 مشاري  االستثمار األجيبي المباشر الجديدة 

 في العالم والدو  العربية
 63تأثير كوفيد 
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  الى 02تراج  عدد مشاري  االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في المنطقة بمعدل %

 44.5% الى 59.0مشروعا، وكذلك التكلفة االستثمارية لتلك المشاري  بمعدل  489

 ألف و يفة. 54.0% الى 50مليار دوالر، والو ائف المستحدثة بمعدل 

  تواصل تركز االستثمارات االجنبية في المنطقة في كل من االمارات والسعودية ومصر

% من التكلفة االستثمارية للمشاري  في 69.1على التوالي بحصة إجمالية بلغت 

 المنطقة.

  دول  7دولة عربية مستقبلة ل ستثمارات تم الحصول على بياناتها شهدت  40من بين

% 80.0و 42تراجعا في عدد مشاري  االستثمار األجنبي فيها بمعدالت تتراوم ما بين 

 دول. 1في مقابل نمو عدد المشاري  في 

  42دول تراجعا بمعدالت تتراوم ما بين  9على صعيد التكلفة االستثمارية شهدت 

 4.69دول بمعدالت تتراوم ما بين  6% في مقابل نمو االستثمارات في 78و

 %.528و

  توزعت عليها مشاري  االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة  09من بين ً قطاعا

والطاقة المتجددة، الكيميائية، حاف ت قطاعات الفحم والنفط والغاز، والمواد 

% من اجمالي 98.9واالتصاالت على صدارة القطاعات المستقبلة بحصة تبلغ نحو 

مليار دوالر، رغم ان قطاعات الب ستيك،  44.5التكلفة االستثمارية للمشاري  والبالغة 

وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والمعادن، واألدوية حلت في المقدمة 

كصاحبة أعلى نمو ل ستثمارات. وفي المقابل حلت في مقدمة الخاسرين قطاعات اآلالت 

والمعدات، والسيراميك والزجار، والمحركات والتوربينات، والترفيه والتسلية، والور  

 والطباعة والتغليف، والمطاط، والفضات والدفات والتي لم تشهد تنفيذ أي مشاري  تذكر.

  دول ويي  42دولة في المنطقة. فيما سايمت شركات ايم  14استثمرت شركات من

بالترتي  اليابان، والواليات المتحدة، وفرنسا، والفلبين، وبلجيكا، والسعودية، وألمانيا، 

 % من حجم االستثمارات.97.9والبحرين، والصين، والهند، بنحو 

تراج  عدد المشاري  

% 62بمعد  

والتكة ة االستثمارية 

 % 07.6بمعد  

مةيار  66.0إل  

 دوالر

 مشاري  االستثمار األجيبي في الدو  العربية
 0202خال  الرب  األو  من  

 

تواص  تركز 

المشاري  في 

اإلمارات والسعودية 

 ومصر بحصة 

% من التكة ة 35.4

 االستثمارية 

 تطور التكة ة االستثمارية لمشاري  االستثمار االجيبي المباشر الجديدة في الدو  العربية بالمةيون دوالر
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   تراج  عدد مشاري  االستثمار األجنبي المباشر الجديدة الصادرة من دول مجل

التعاون الخليجي الست )المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واإلمارات العربية 

% لتبلغ 8المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين( الى دول العالم، بمعدل 

 1.7% لتبلغ 97.0مشروعا، وكذلك التكلفة االستثمارية لتلك المشاري  بمعدل  92

 مليارات دوالر.

  قطاعات اساسية يي: الفحم والنفط  9تركزت االستثمارات الخليجية الخارجية في

والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، واالغذية والمشروبات 

% على التوالي، و بحصة اجمالية تزيد عن 8و 44و 46و 47و 59وبنس  بلغت 

 % من مجمل التكلفة االستثمارية للمشاري .82

  ،جاتت قطاعات المعدات الصناعية، والفحم والنفط والغاز، والمنتجات االسته كية

والفناد  والسياحة، واالتصاالت في المقدمة من حيث اعلى نس  يبوط في قيمة 

 االستثمارات الخليجية الموجهة اليها.

  من مجمل التكلفة 99ح يت الوجهات الخم  االولى ل ستثمارات الخليجية بنحو %

االستثمارية للمشاري  ويي: أوزبكستان والسعودية ومصر وأستراليا وجنو  أفريقيا 

% على التوالي ويو ما يشير الى تغير في 9و 6و 42و 44و 59بحصص بلغت 

والتي كانت قائمته تضم  5247وجهات االستثمار مقارنة بالرب  االول من العام 

 الصين، والواليات المتحدة، والعرا ، واألردن، والبحرين.

  تصدرت السعودية قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارر بحصة بلغت

% 4% ثم الكويت 5% ثم قطر 42% ثم البحرين 08% تلتها االمارات بحصة 17

بينما لم يتم رصد استثمارات من سلطنة عمان، وبالمقارنة م  الرب  االول من العام 

من الم ح  ارتفات حصتي االمارات والبحرين مقابل تراج  حصة قطر من  5247

 مجمل االستثمارات.

تراج  المشاري  

الصادرة من دو  

% 2الخةيج بمعد  

 وهبوط تكة تها

 % 73.6بمعد   

مةيارات  4.3لتبةغ 

 دوالر

 مشاري  االستثمار األجيبي الصادرة 
 من دو  الخةيج إل  العالم 

 0202خال  الرب  األو  من 
 

تغير في وجهات 

االستثمار لصالح 

 أوزبكستان

والسعودية ومصر  

 وأستراليا

 وجيوب أفريقيا

االستثمارات 

الخةيجية في 

الخارج حسب 

 الدو  المستثمرة
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  ألف مشروت جديد ل ستثمار االجنبي المباشر تركزت في الواليات  424.6شهد العالم

%. كما تركزت من حيث 6.4%، والمانيا 9%، والمملكة المتحدة 51.5المتحدة بنسبة 

% على 9.4و 9.9و 47.7التكلفة في الواليات المتحدة والصين والهند بحصص 

 التوالي.

 (  ألف مشروت  00تعد الواليات المتحدة أيم مستثمر في العالم من حيث عدد المشاري

%( من 56.0تريليون دوالر بنسبة  4.50%(، وكذلك حجم االستثمارات )05.1بنسبة 

% على التوالي من حيث 6.7و 9.9االجمالي خ ل الفترة، تلتها الصين ثم المانيا بنسبة 

 حجم االستثمارات.

  من مجمل التكاليف االستثمارية للمشاري  9.5مستثمرين في العالم بـ  42سايم ايم %

خ ل الفترة وضمت القائمة شركات أمازون االمريكية، وشل الهولندية، ويون ياي 

الصينية، وايني االيطالية، CFLDالتايوانية، وروساتوم الروسية، وتوتال الفرنسية، و 

 وميتسوي اليابانية، وانتل االمريكية على التوالي.

 626.3شهد العالم 

أل  مشروع جديد 

تركزت من حيث 

التكة ة في الواليات 

المتحدة والصين 

 63.3والهيد بحصص 

 % 5.6و 7.7و

 مشاري  االستثمار االجيبي في العالم
 (0263-0265خال  ال ترة )

الواليات المتحدة أهم 

مستثمر في العالم 

 %60.4بيسبة 

من عدد المشاري   

 % 03.6وبيسبة 

 من حجم االستثمارات 

 

بالمليون 

دوالر

 من %

االجمالي
العدد

 من %

االجمالي
العدد

 من %

االجمالي

9047225.6169238.617638332.221249أوروبا الغربية1

9007725.583019.011107720.29365الشرق األوسط2

8660924.581518.614506426.50581آسيا والمحيط الهادئ3

4547712.91252.9275535.0390أوروبا الناشئة4

331579.476917.67164513.09552أمريكا الشمالية5

62341.81252.9137402.5194أفريقيا6

11020.3220.520210.3720أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي7

35312810043781005474831002951

الوظائق المستحدثة

الشركات

االقاليم المستثمرة في الدول العربية مرتبة تنازليا حسب التكلفة االستثمارية 

 خالل الفترة ما بين عامي 2015 و2019

المجموع

التكلفة االستثمارية المشاريع الجديدة

االقليم م
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  ( 14مشروعاً بحصة  4841استقبلت االمارات أكبر عدد للمشاري  في المنطقة ،)%

ً بحصة  940تلتها السعودية )  ً بحصة  196%(، ثم مصر ) 45مشروعا مشروعا

44.)% 

  ( 451.9ح يت مصر بأضخم االستثمارات لمشاري  االستثمار االجنبي في المنطقة 

%، 49.5مليار دوالر بحصة  90.6%(، تلتها االمارات ) 09.5مليار دوالر بحصة 

 %(.49مليار دوالر بحصة  90ثم السعودية بفار  طفيف ) 

اإلمارات اكبر مستقب  

 لعدد المشاري  

 ومصر األول  

 في التكة ة االستثمارية

 المشاري  في الدو  العربية

 (0263-0265خال  ال ترة )

الواليات المتحدة أكبر 

 767مستثمر بـ 

مشروعا واإلمارات 

 األول  في التكة ة 

 مةيار دوالر 56.0بـ 

 الدو  المستقبةة

 الدو  المستثمرة

 ( بحصة  949الواليات المتحدة صاحبة أكبر عدد للمشاري  في المنطقة ً مشروعا

 199%(، ثم االمارات )42.1مشروعاً بحصة  196%(، تلتها المملكة المتحدة )46

 %(.42.1مشروعاً بحصة 

 (  مليار دوالر  94.5تعد االمارات أيم مستثمر في المنطقة من حيث تكلفة المشاري

%(، ثم روسيا 44.7مليار دوالر بحصة  14.7%(، تلتها الصين )41.9بحصة 

 %(.44.4مليار دوالر بحصة  07.0بفار  طفيف )

من االجمالي %العددمن االجمالي %العددمن االجمالي %بالمليون دوالر

12447835.247610.910665819.48مصر1

5361915.2181441.412328222.52اإلمارات2

5307915.051311.75594610.22 السعودية3

325759.22355.4341366.24سلطنة عمان4

221606.34329.99981718.23المغرب5

210566.0942.1349546.38الجزائر6

127643.6581.358481.07العراق7

91892.61734.0185353.39البحرين8

65651.9882.082611.51األردن9

45331.31723.9146962.68 قطر10

3400169640559350213392 المجموع

أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشاريع االستثمار األجنبي المباشرحسب التكلفة االستثمارية 

 خالل الفترة ما بين عامي 2015 و2019

الوظائق المستحدثة المشاريع الجديدة التكلفة االستثمارية
الدولةم
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 (  4674يعد إقليم غر  اوروبا أيم مستثمر في المنطقة من حيث عدد المشاري 

%(، 59.6مليار دوالر بحصة  72.9%(، وتكلفة المشاري  )08.6مشروعاً بحصة 

 %(.  05.5ألف و يفة بحصة  496.1وعدد الو ائف )

 (  بحصة  802حل إقليم الشر  االوسط ثانيا بعدد المشاري ً %(، وكذلك 47مشروعا

%(، فيما حل ثالثا في عدد 59.9مليار دوالر بحصة  72.4بالتكلفة االستثمارية )

 %(.  52.0ألف و يفة بحصة  444الو ائف الموفرة )

 (  بحصة  849جات إقليم آسيا والباسيفيك ثالثا في عدد المشاري ً %(، 48.6مشروعا

%(، في حين حل ثانيا 51.9مليار دوالر بحصة  86.6وكذلك تكلفتها االستثمارية )

 %(.56.9ألف و يفة بحصة  419في عدد الو ائف )

إبةيم غرب اوروبا أهم 

مستثمر في الميطقة 

من حيث عدد 

المشاري  بيسبة  

% ومن حيث 62.3

التكة ة بيسبة  

05.3% 

بطاع ال حم والي ط 

 والغاز استقب  

أضخم االستثمارات  

 األجيبية

 مةيار دوالر 27

 %04.3بحصة 

 األباليم المستثمرة

 القطاعات المستهدفة 

 (  45.8مشروعاً بحصة  997ح ي قطات خدمات األعمال بأكبر عدد للمشاري ،)%

ً بحصة  167ثم الخدمات المالية ) %(، ثم البرمجيات وتكنولوجيا 42.9مشروعا

 %(.7.1مشروعاً بحصة  140المعلومات )

  ( مليار دوالر  89استقط  قطات الفحم والنفط والغاز اضخم االستثمارات االجنبية

%(، ثم قطات المواد 50.9مليار دوالر بحصة  80%(، ت ه العقار )51.6بحصة 

 %(.8.5مليار دوالر بحصة  58.8الكيميائية )

من االجمالي %العددمن االجمالي %العددمن االجمالي %بالمليون دوالر

8696525116319079380الفحم والنفط والغاز1

8310224180448312986العقارات2

288168107218859382مواد كيميائية3

26355712737758163الطاقة المتجددة4

1847752355268005151النقل والتخزين5

152474150323438491الفنادق والسياحة6

1103431774357357108المواد الغذائية والمشروبات7

10432355913255025462خدمات األعمال8

7273246911123652278الخدمات المالية9

700922305174813139مجال االتصاالت10

29470983235054235329431540

عدد الشركات

أهم 10 قطاعات مستقبلة لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية حسب التكلفة االستثمارية 

 خالل الفترة ما بين عامي 2015 و2019

المجموع

التكلفة االستثمارية
القطاعم

الوظائق المستحدثة المشاريع الجديدة
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 ( 4286تركزت المشاري  من حيث العدد في نشاط المبيعات والتسويق والدعم 

%(، ثم 55.6مشروعاً بحصة  772%(، ثم خدمات األعمال )51.8مشروعاً بحصة 

 %(.41.0مشروعاً بحصة  651التجزئة )

 (  مليار دوالر بحصة  422حل نشاط االنشاتات في المقدمة في تكلفة المشاري

%(، ثم نشاط 56.9مليار دوالر بحصة  70.9%(، ثم الصناعة التحويلية )58.1

 %(.48.9مليار دوالر بحصة  69.5الكهربات )

االستثمارات تركزت  

في أيشطة اإليشاءات  

مةيار دوالر ثم  622بـ 

 الصياعة التحويةية 

مةيار ثم  36.7بـ  

 35.0الكهرباء بـ 

 مةيار  

 الروسية روساتوم 

 “ماجد ال طيم”و

اإلماراتية والصين 

لتطوير األراضي 

أضخم المستثمرين في 

 الميطقة

 األيشطة المستهدفة 

 الشركات المستثمرة 

  مشروعا تصدرتها  1098شركة استثمرت في  5718استقطبت الدول العربية

مشروعا ثم  10)لولو يايبر( للتجزئة ومقريا ابو بي بعدد  EMKEمجموعة 

مشروعا ثم شركة جنرال  07مجموعة ماجد الفطيم االماراتية للتجزئة والعقارات بعدد 

 مشروعا. 50اليكتريك االمريكية بعدد 

  من التكلفة االستثمارية 09شركات مستثمرة في المنطقة بـ  42سايمت أكبر %

مليار دوالر  02للمشاري  في المنطقة، وحلت شركة روساتوم الروسية في المقدمة بـ 

مليار دوالر  54.0% من االجمالي، ثم مجموعة ماجد الفطيم بقيمة 8.9وبحصة 

مليار دوالر  52بقيمة  )CFLD(%، ثم شركة الصين لتطوير األراضي 6وبحصة 

 %.9.9وبحصة 

من االجمالي %العددمن االجمالي %العددمن االجمالي %بالمليون دوالر

30032930255703روساتوم الروسية1

2129563911409334مجموعة ماجد الفطيم االماراتية2

20000610300011شركة الصين لتطوير الثروة العقارية3

13155470343112توتال الفرنسية4

8712270256703ايني االيطالية5

8513220302312مجموعة الحبتور االماراتية6

6407230440412مجموعة سيتيك7

566424082402غازبروم الروسية8

5249116084001أكوا باور انترناشيونال السعودية9

4236130359912شركة هندسة البناء الحكومية الصينية10

1232623585238338722 المجموع

أهم 10 شركات مستثمرة لمشاريع االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية حسب التكلفة االستثمارية 

 خالل الفترة ما بين عامي 2015 و2019

الشركةم
الوظائق المستحدثةالتكلفة االستثمارية المشاريع الجديدة

عدد الشركات



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

4,13718الكهرباء

7605التصنيع

7177اعمال البناء

26616خدمات األعمال

18317المبيعات والتسويق والدعم

1091تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

974مركز اتصال العمالء

944البحث و التنمية

728التجزئه

692مقر العمل الرئيسي

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط1,67182السعودية 3,271الشر

يا ز 2,078آسيا والمحيط الهادئ1,60011مالي 

734أوروبا الغربية1,4781815اإلمارات 

461أمريكا الشمالية4131313الواليات المتحدة

ي28222كوريا الجنوبية 15أمريكا الالتينية والكاريب 

5أفريقيا19333إيطاليا

تغال 18421الي 

18164فرنسا

10183لبنان

8622الهند

3762523أخرى

6,5658869اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1,6001

1,2433

5701

4301

4295

 FDI Markets-June 2020:المصدر

ي المباشر المملكة األردنية الهاشميةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل األردن

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل األردن

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمي   - 2015إجمالي الفير

ي األردن 
ز
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمي   - 2015إجمالي الفير

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال األردن حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمي   - 2015إجمالي الفير

وعات عدد المشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

%0.2

%0.1

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمي   - 2015إجمالي الفير

ي األردن 5أهم 
ز
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمي   - 2015إجمالي الفير

األقاليم 

المستثمرة
%

%49.8

%31.6

%11.2

%7.0

Baalbaki Chemical Industries (BCI 

Holding)

Manazel

Abdul Latif Jameel

النشاط

YTL

ACWA Power International

2,158
2,863

1,497

11,299

1,576345

2,806

728
396

2,290

2,659

1,478

578

521

287

225

202

191

155

100

الفحم والنفط والغاز

الطاقة المتجددة

مواد كيميائية

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

تالبرمجيات وتكنولوجيا المعلوما

االتصاالت

األغذية والمشروبات

خدمات األعمال

2010201120122013201420152016201720182019

1,688.61,485.91,548.31,946.82,178.51,600.31,553.02,029.7954.9915.8الواردة

7.641.1-28.530.85.415.683.41.03.26.6الصادرة

21,898.623,384.624,933.126,945.929,059.430,628.532,162.534,250.435,114.136,202.5الواردة

473.1503.9509.3524.9608.3609.3612.5619.0611.4652.5الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

14 0202



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

8,72313اعمال بناء

7,68594الكهرباء

4,73781التصنيع

3,844641اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

3,711443المبيعات والتسويق والدعم

2,727200خدمات األعمال

2,57372التجزئه

2,160104البحث و التنمية

1,95316مقر العمل الرئيسي

87033تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 
%

36%19,466أوروبا الغربية10,511403354الواليات المتحدة

27%14,500آسيا والمحيط الهادئ4,855293273المملكة المتحدة

ن 22%11875أمريكا الشمالية3,8035845الصي 

ق األوسط3,6575147اليابان 11%5914الشر

2%947الدول األوروبية الناشئة3,5402320السعودية

1.2%650أفريقيا3,319137122الهند

ي2,7777055سويشا 0.5%268أمريكا الالتينية والكاريب 

2,6379991فرنسا

2,3881212النمسا

2,2399479ألمانيا

13,893574516أخرى

53,6191,8141,614اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

2,6624

2,1591

1,7482

1,5547

1,4441

 FDI Markets-June 2020:المصدر

دولة اإلمارات العربية المتحدة ي المباشر المالمح العامة لالستثمار األجنب 

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال اإلمارات حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي اإلمارات 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل اإلمارات

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل اإلمارات

(مليون دوالر) 

OMV

Marubeni

General Electric (GE)

Harbin Electric

ي اإلمارات 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ACWA Power International

10,877

9,232

10,103

6,377

11,763

9,037

10,109

8,802

11,930

13,742

8,262

6,904

4,483

4,214

3,971

3,647

2,867

2,352

2,094

1,919

الفحم والنفط والغاز

الفنادق والسياحة

النقل والتخزين

الطاقة المتجددة

العقارات

تالبرمجيات و تكنولوجيا المعلوما

الخدمات المالية

االتصاالت

منتجات استهالكية

خدمات األعمال

2010201120122013201420152016201720182019

8,796.87,152.19,566.79,764.911,071.58,550.99,604.810,354.210,385.313,787.5الواردة

2,015.02,178.02,536.08,828.311,735.916,691.615,711.414,059.915,079.315,901.1الصادرة

63,868.871,020.980,587.590,352.4101,424.0109,974.9119,579.6129,933.9140,319.2154,106.6الواردة

55,559.957,737.960,274.069,102.380,838.297,529.8110,493.8124,449.3139,528.6155,429.7الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

15



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

3,54814التصنيع

2,10311اعمال بناء

94612اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

6025تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

57450خدمات األعمال

45336التجزئه

3171كهرباء

21626المبيعات والتسويق والدعم

1789مقر العمل الرئيسي

932البحث و التنمية

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط2,4461313المملكة المتحدة 3,033الشر

2,760أوروبا الغربية1,5213420اإلمارات 

1779آسيا والمحيط الهادئ7841715الهند

792أمريكا الشمالية7792218الواليات المتحدة 

ي66887السعودية 655أمريكا الالتينية والبحر الكاريب 

92الدول األوروبية الناشئة65511برمودا

78أفريقيا600107الكويت

ن 56955الصي 

32032هونج كونج

215123سلطنة عمان

6314848أخرى

9,189173139اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

2,1591

6551

4471

4471

4352

 FDI Markets-June 2020:المصدر

%9

%7

%1

%1

ي المباشر مملكة البحرينالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل البحرين 

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي البحرين 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال البحرين حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر النشاط

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل البحرين 

(مليون دوالر)

األقاليم 

المستثمرة
%

%33

%30

%19

Teekay Corporation

Ion Exchange India

Kuwait Petroleum (KPC)

Landmark Group

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي البحرين 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Greenergy

2,353

3,751

1,370

1,036

831

2,114

3,220

1,266

1,424

1,164

2,814

1,357

909

635

570

540

431

280

248

207

الفحم والنفط والغاز

العقارات

مواد كيميائية

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

الطاقة المتجددة

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

النقل والتخزين

األغذية والمشروبات

2010201120122013201420152016201720182019

155.998.41,545.23,728.71,518.664.9243.41,426.11,654.3941.8الواردة

197.1-880.1229.0111.2-393.63,191.0-920.2516.0531.9-334.0الصادرة

15,154.022,332.423,875.027,603.725,747.125,812.026,055.327,481.429,135.630,077.4الواردة

7,882.713,476.113,992.014,523.916,693.419,884.319,004.319,233.219,344.419,147.3الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

16 0202



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

2,17415الكهرباء

76322التصنيع

6056اعمال البناء

25519خدمات األعمال

1861اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

1775التعليم والتدريب

14313المبيعات والتسويق والدعم

893مقر العمل الرئيسي

5911التجزئه

163البحث و التنمية

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

3,174أوروبا الغربية73697ألمانيا

638آسيا والمحيط الهادئ6432119فرنسا

وي    ج 308أمريكا الشمالية51031النر

ق األوسط44863بلجيكا 216الشر

125أفريقيا41287إسبانيا

ر 15الدول األوروبية الناشئة33476الصي 

25777الواليات المتحدة

22533إيطاليا

21633اإلمارات

17922هونج كونج

5153027أخرى

4,4759985اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

5103

3653

3054

2022

1861

 FDI Markets-June 2020:المصدر

ABO Wind

WindVision

Grupo Iberostar

Grupo Alonso

النشاط

ي تونس 5أهم 
ر
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

Scatec AS

%3

%0.3

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

األقاليم 

المستثمرة
%

%71

%14

%7

%5

ي المباشر الجمهورية التونسيةالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل تونس

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل تونس

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

ي تونس 
ر
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال تونس حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

1,629

1,306

1,167

285

2,074

315

323

762

557

2,519

2,224

606

305

225

215

186

132

101

78

73

الطاقة المتجددة

الفنادق والسياحة

المعدات األصلية للسيارات

خدمات األعمال

الخدمات المالية

النقل والتخزين

مكونات الكترونية

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

مكونات السيارات

اتالمعدات األصلية للنقل غير السيار

2010201120122013201420152016201720182019

1,512.51,147.91,603.21,116.51,063.81,002.7885.0880.81,035.9844.8الواردة

74.121.313.421.521.831.1241.657.534.021.8الصادرة

31,363.831,543.432,604.233,772.431,562.431,771.628,940.129,171.126,781.029,541.9الواردة

287.2296.8296.7308.5286.4291.3461.3497.2453.5508.1الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة

17



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

12,88342التصنيع

3,4502االستخراج

3,3052اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

8673اعمال بناء

19616خدمات األعمال

1701كهرباء

11419المبيعات والتسويق والدعم

424التعليم والتدريب

193التجزئه

41الصيانة والخدمات

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

13,606آسيا والمحيط الهادئ6,00011هونج كونج

ن 4,019أوروبا الغربية3,827127الصي 

1581أفريقيا3,15131سنغافورة

ق األوسط2,2661615فرنسا 882الشر

714الدول األوروبية الناشئة1,55333مرص

254أمريكا الشمالية71422تركيا

66611قطر

51777إسبانيا

40065سويشا

38532اليابان

1,576134108أخرى

21,056188152اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

6,0001

3,3001

3,1513

1,9292

1,4041

 FDI Markets- June 2020:المصدر

%4

ي المباشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الجزائر

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي الجزائر 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال الجزائر حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

وعات عدد المشر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الجزائر 

(مليون دوالر)

التكلفة 

(مليون دوالر)

األقاليم 

المستثمرة
%

%65

%19

%8

%3

%1

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي الجزائر 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

CITIC Group

Indorama

Total

Egyptian General Petroleum 

Corporation

النشاط

China State Construction 

Engineering Corporation (CSCEC)

1,384

1,327
2,408

4,240

1,113

790

7,353

1,338

9,259

2,316

7,931

3,362

3,150

1,726

1,410

813

669

579

249

202

المواد الكيميائية

النقل والتخزين

المعادن

الفحم والنفط والغاز

المعدات األصلية للسيارات

المعادن

العقارات

مواد البناء

المطاط

الفنادق والسياحة

2010201120122013201420152016201720182019

584.51,636.31,232.31,466.11,381.9-2,301.22,580.61,499.41,696.91,506.7الواردة

8.7879.782.8-18.3103.246.5-268.3-41.3-220.5533.5الصادرة

19,540.222,120.823,620.325,317.126,823.926,239.327,875.629,108.030,574.131,956.0الواردة

1,512.72,046.22,004.91,736.61,718.31,821.61,868.01,859.42,739.02,821.8الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

18 0202



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

5992الكهرباء

4493اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

776خدمات األعمال

251اعمال البناء

142المبيعات والتسويق والدعم

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

429أمريكا الشمالية42911كندا

384أوروبا الغربية35622فرنسا

195آسيا والمحيط الهادئ18611هونج كونج

107أفريقيا8821جنوب أفريقيا

ق األوسط4822اإلمارات  48الشر

2311ألمانيا

انيا ز 1011تنز

1011مرص

ز 1011الصي 

522سويشا

1,1641413اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

4291

1861

1861

1701

882
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Engie (GDF SUEZ) (Gaz de France)

Black Rhino

النشاط

China Merchants Group

CMA CGM

%4

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

ي 5أهم 
ر
ي جيبوت

ز
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

SkyPower

األقاليم 

المستثمرة
%

%37

%33

%17

%9

ي المباشر يالمالمح العامة لالستثمار األجنبر
ر
جمهورية جيبوت

ي
ر
تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل جيبوت

(مليون دوالر) 
ي
ر
توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل جيبوت

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

ي 
ر
ي جيبوت

ز
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

ي حسب األقاليم المستثمرة 
ر
توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال جيبوت

ة يناير ) (2019ديسمنر  - 2015إجمالي الفنر

وعات عدد المشر
التكلفة 

(مليون دوالر)
891

18

172
228

550

237

10

186181

599

460

46

29

25

3

2

الطاقة المتجددة

النقل والتخزين

خدمات األعمال

الخدمات المالية

الفنادق والسياحة

المواد الكيميائية

العقارات

2010201120122013201420152016201720182019

36.579.0110.0286.0153.0124.0160.0165.0170.0181.9الواردة

....................الصادرة

331.6408.3513.7799.7952.81,078.41,238.41,403.41,573.41,755.4الواردة

....................الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

31,57879التصنيع

14,02834اعمال البناء

1,25731اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

1,197102التجزئه

1,078117خدمات األعمال

1,0428تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

825109المبيعات والتسويق والدعم

7773إعادة التدوير

6342الكهرباء

37214البحث و التنمية

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

16,320أوروبا الغربية10,78313876اإلمارات

ق األوسط10,13510484الواليات المتحدة 15,782الشر

10548أمريكا الشمالية10,0531312فرنسا

9028آسيا والمحيط الهادئ4,2691813الكويت

951أفريقيا2,244209سويشا

325الدول األوروبية الناشئة2,2332016اليابان

ي1,51133هونج كونج 125أمريكا الالتينية والكاريب 

ن 1,5011411الصي 

1,497115سنغافورة

1,4303732المملكة المتحدة

7,425135112أخرى

53,079513373اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

9,0001

4,36610

3,4001

2,59916

2,1591
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Majid Al Futtaim Group (MAF 

Group)

ExxonMobil

EMKE Group

Gulf Cyro

النشاط

ي السعودية 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Total

%2

%1

%0.2

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

%31

%30

%20

%17

ي المباشر المملكة العربية السعوديةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل السعودية 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل السعودية

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي السعودية 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال السعودية حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

8,867

13,879

8,558

7,168

9,434

6,189

11,833

6,970

15,550

12,537

13,546

12,529

12,028

2,919

1,753

1,491

1,236

1,094

751

740

المواد الكيميائية

العقارات

الفحم والنفط والغاز

البالستيك

الفنادق والسياحة

األغذية والمشروبات

مكونات الكترونية

خدمات األعمال

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

االتصاالت

2010201120122013201420152016201720182019

29,233.016,308.012,182.08,865.08,012.08,141.07,453.01,419.04,247.04,562.0الواردة

3,907.03,430.04,402.04,943.05,396.05,390.08,936.07,280.022,987.013,185.0الصادرة

176,377.9186,758.1199,032.1207,897.0215,908.7224,049.8231,502.3227,566.4231,603.5236,165.5الواردة

26,528.029,957.934,359.539,302.844,698.863,120.573,972.984,437.0105,063.3123,050.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

20 0202



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

7574التصنيع

6391الكهرباء

1011اعمال البناء

941تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

563خدمات األعمال

153المبيعات والتسويق والدعم

111التجزئه

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 
%

79%1,329أفريقيا1,31943مرص

ق األوسط14944اإلمارات 15%256الشر

5%87آسيا والمحيط الهادئ9411البحرين

7611الهند

1111كوريا الجنوبية

1111السعودية

1011أثيوبيا

211الكويت

1,6731413اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1,1392

1481

1011

941

761

 FDI Markets-June 2020:المصدر

Hospitality Management Holdings

Zain (Mobile Telecommunications 

Company) (MTC)

Mahindra Group

النشاط

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

كات مستثمرة في السودان 5أهم   شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

Pharmaoverseas

األقاليم 

المستثمرة

Arab Swiss Engineering Company 

(ASEC)

ي المباشر جمهورية السودانالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل السودان

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل السودان

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

أهم الدول المستثمرة في السودان 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال السودان حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر 2,292

71705954

1,536

332578

639

532

148

101

94

76

46

11

11

10

الفحم والنفط والغاز

منتجات صيدالنية

مواد بناء

الفنادق والسياحة

مجال االتصاالت

المعدات األصلية للسيارات

خدمات األعمال

االلكترونيات االستهالكية

النقل والتخزين

الخدمات المالية

2010201120122013201420152016201720182019

2,063.71,734.42,311.01,687.91,251.31,728.41,063.81,065.31,135.8825.4الواردة

....................الصادرة

15,690.317,424.719,736.221,424.022,675.324,403.725,467.526,613.827,668.528,493.9الواردة

....................الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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1571التصنيع

334المبيعات والتسويق والدعم

311مقر العمل الرئيسي

51خدمات األعمال

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط15711إيران 193الشر

33الدول األوروبية الناشئة3331تركيا

ن 1أوروبا الغربية3111فلسطي 

511اإلمارات

111الدنمارك

22675اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1571

333

311

51

11

 FDI Markets-June 2020:المصدر

ي المباشر الجمهورية العربية السوريةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل سورية 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل سورية

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي سورية 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال سورية حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

وعات عدد المشر

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي سورية 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Saipa

األقاليم 

المستثمرة
%

%85

%14

%0

LACASA Holding

TV 2

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)

Posta ve Telgraf Teskilati (PTT 

Turkey)

Palestinian Broadcasting 

Corporation

1,992

1,593

229133
162

31

157

33

31

5

المعدات األصلية 
للسيارات

النقل والتخزين

االتصاالت

خدمات األعمال

2010201120122013201420152016201720182019

--------1,469.2804.2الواردة

....................الصادرة

9,938.710,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.9الواردة

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

22 0202
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1481تصنيع

941تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

384خدمات األعمال

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 
%

ق األوسط24222سلطنة عمان 86%242الشر

7%19أفريقيا1011مرص

3%10أوروبا الغربية1011الواليات المتحدة

3%10أمريكا الشمالية1011كينيا

1011المملكة المتحدة

28066اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1481

941

101

101

101
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Oman Telecommunications 

Company (Omantel)

WorldRemit

The World Bank Group

Banque Misr

كات مستثمرة في الصومال 5أهم   شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

جمهورية الصومال الديمقراطية ي المباشر المالمح العامة لالستثمار األجنبر

Raysut Cement

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال الصومال حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

أهم الدول المستثمرة في الصومال 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الصومال

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الصومال 

(مليون دوالر)

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

34

40

327

9794

167

19

148

94

38

مواد بناء

االتصاالت

الخدمات المالية

2010201120122013201420152016201720182019

112.0102.0107.3258.0261.0303.0330.0369.0408.0447.0الواردة

....................الصادرة

566.2668.2775.51,033.51,294.51,597.51,927.52,296.52,704.53,151.5الواردة

....................الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة

23



(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

6,0139االستخراج

5,8308تصنيع

2802اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

1591اعمال بناء

15515خدمات األعمال

1091تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

884التعليم والتدريب

657التجزئه

5710المبيعات والتسويق والدعم

91الصيانة والخدمات

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

8,360الدول األوروبية الناشئة7,87394روسيا

ق األوسط1,98653اإلمارات  2,528الشر

وي    ج 819آسيا والمحيط الهادئ67311النر

778أوروبا الغربية66322باكستان

281أمريكا الشمالية45011جمهورية التشيك

28155الواليات المتحدة 

24364األردن

20322الكويت

ر 10011الفلبي 

7864إيران

2142019أخرى

12,7645846اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

5,6644

2,2004

1,9733

6731

4501
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التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

جمهورية العراق ي المباشر المالمح العامة لالستثمار األجنب 

Gazprom

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال العراق حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمن   - 2015إجمالي الفنر

ي العراق 
ر
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمن   - 2015إجمالي الفنر

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل العراق

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمن   - 2015إجمالي الفنر

األقاليم 

المستثمرة
%

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل العراق 

(مليون دوالر)

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمن   - 2015إجمالي الفنر

%65

%20

%6

%6

%2

النشاط

Rosneft

Crescent Group

Det Norske Oljeselskap (DNO)

Inekon Group

ي العراق 5أهم 
ر
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمن   - 2015إجمالي الفنر

3,582

8,120

1,506

9,825

2,016665

3,322

2,553

4,108

2,117

10,722

1,121

187

159

121

121

118

45

38

32

الفحم والنفط والغاز

مواد البناء

المعادن

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

النقل والتخزين

المنسوجات

الطيران

خدمات األعمال

2010201120122013201420152016201720182019

3,075.6-4,885.1-5,032.4-6,255.9-7,574.2-10,176.4-2,335.3-1,396.21,882.33,400.4الواردة

124.9366.0489.5227.1241.5147.7304.377.8188.4194.2الصادرة

-7,965.39,847.613,248.010,912.7736.30.00.00.00.0الواردة

632.0998.01,487.51,714.61,956.12,103.82,408.12,485.92,674.32,868.5الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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17,25817اعمال البناء

8,53535التصنيع

1,7293إعادة التدوير

1,0454الكهرباء

1,0279تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

6582االستخراج

62857التجزئه

52148خدمات األعمال

4348اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

40636المبيعات والتسويق والدعم

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط15,8047340اإلمارات  17,655الشر

6,999آسيا والمحيط الهادئ2,5903521الهند

ن 6537أوروبا الغربية2,54697الصي 

1168أمريكا الشمالية2,36944فرنسا

210الدول األوروبية الناشئة1,20554سنغافورة

ي1,20422إسبانيا 6أمريكا الالتينية والكاريب 

1,1421914الواليات المتحدة 

1,036156قطر

9931917المملكة المتحدة

85176هولندا

2,8364738أخرى

32,575235159اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

13,7825

2,3001

2,1591

1,2001

8143
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ي المباشر مانالمالمح العامة لالستثمار األجنب 
ُ
سلطنة ع

مان
ُ
تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل سلطنة ع

(مليون دوالر) 

مان
ُ
توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل سلطنة ع

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

مان 
ُ
ي سلطنة ع

ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

مان حسب األقاليم المستثمرة 
ُ
توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال سلطنة ع

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

وعات عدد المشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

%0.6

%0.02

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

مان 5أهم 
ُ
ي سلطنة ع

ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

%54

%21

%20

%4

Total

Sacyr Vallehermoso

Royal Dutch Shell Plc

النشاط

Majid Al Futtaim Group (MAF 

Group)

Mingyuan Holdings Group

3,827

4,415

5,405

3,444

4,800

1,633
3,335

4,277

19,683

3,647

16,209

3,394

2,767

1,923

1,108

1,090

1,075

806

743

725

العقارات

الفحم والنفط والغاز

المواد الكيميائية

خدمات األعمال

الفنادق والسياحة

الطاقة المتجددة

االتصاالت

المنسوجات

المعادن

الخدمات المالية

2010201120122013201420152016201720182019

2,171.72,265.32,918.14,190.53,124.6-1,243.21,752.91,365.41,612.51,287.4الواردة

1,498.01,222.4884.3933.71,357.6335.5356.32,423.9566.51,115.6الصادرة

14,986.916,739.818,105.319,717.721,005.118,833.521,098.824,016.828,207.331,332.0الواردة

2,796.04,018.44,902.75,836.47,194.07,529.57,885.810,309.710,876.211,991.8الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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3171الكهرباء

881التصنيع

401اعمال البناء

302خدمات األعمال

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

317الدول األوروبية الناشئة31711تركيا

88أمريكا الشمالية8811الواليات المتحدة 

ق األوسط4011اإلمارات  70الشر

3021األردن

47554اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

3171

881

401

302
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Jordan Commercial Bank

%15

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ي المباشر نالمالمح العامة لالستثمار األجنبر دولة فلسطي 

ن  تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل فلسطي 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل البحرين 

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ن  ي فلسطي 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ن حسب األقاليم المستثمرة  توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال فلسطي 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر النشاط

األقاليم 

المستثمرة
%

%67

ن 5أهم  ي فلسطي 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

Zorlu Holding

PepsiCo

LACASA Holding

%19

157

128

347

317

88

40

30

الطاقة المتجددة

الكترونيات استهالكية

العقارات

الخدمات المالية

2010201120122013201420152016201720182019

206.3349.358.4175.7159.7102.9296.7188.3251.6175.7الواردة

73.344.82.930.929.2-187.5-29.148.3-84.4128.1-الصادرة

2,176.02,328.02,336.02,459.02,487.02,511.02,660.02,647.02,756.02,777.0الواردة

241.0192.0232.0171.0358.0445.0400.0356.0325.0318.0الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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1,11212التصنيع

63868التجزئه

5294اعمال البناء

4934تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

4572إعادة التدوير

3171الكهرباء

27736خدمات األعمال

23125المبيعات والتسويق والدعم

1755البحث و التنمية

884اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

2,157أوروبا الغربية7151311إسبانيا

971آسيا والمحيط الهادئ7001818الواليات المتحدة 

721أمريكا الشمالية39677إيطاليا

ق األوسط3863124اإلمارات  482الشر

102الدول األوروبية الناشئة31722تايالند

يا ز 99أفريقيا30911مالي 

29266ألمانيا

2781915المملكة المتحدة

23176سويشا

2301411فرنسا

6805444أخرى

4,533172145اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

4572

3171

3091

3091

1661
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Wah Seong

Chevron Corporation

Sika

النشاط

Acciona

Building Energy

%2

%2

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمير  - 2015إجمالي الفير

ي قطر 5أهم 
ز
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمير  - 2015إجمالي الفير

األقاليم 

المستثمرة
%

%48

%21

%16

%11

ي المباشر دولة قطرالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل قطر

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل قطر

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمير  - 2015إجمالي الفير

ي قطر 
ز
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمير  - 2015إجمالي الفير

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال قطر حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمير  - 2015إجمالي الفير

وعات عدد المشر
التكلفة 

(مليون دوالر)
4,013

3,721

2,067

1,479

1,109

1,196
656

564

537

1,581

639

620

476

420

320

317

223

221

204

173

المواد الكيميائية

خدمات األعمال

الفنادق والسياحة

مجال االتصاالت

المنسوجات

الطاقة المتجددة

الخدمات المالية

منتجات استهالكية

تالبرمجيات وتكنولوجيا المعلوما

مواد البناء

2010201120122013201420152016201720182019

2,812.6-2,186.3-840.41,040.41,070.9773.9986.0-4,670.3938.5395.9الواردة

1,863.210,108.51,840.18,021.46,748.44,023.47,901.91,694.83,522.84,450.3الصادرة

30,549.530,357.130,714.329,873.939,615.438,626.436,456.035,522.033,873.631,061.0الواردة

12,994.516,950.520,302.228,323.633,489.035,439.639,725.339,890.140,329.744,779.9الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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9504اعمال البناء

60754التجزئه

3871إعادة التدوير

32630خدمات األعمال

1193البحث و التنمية

11219المبيعات والتسويق والدعم

1091تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1042التصنيع

322التعليم والتدريب

151مقر العمل الرئيسي

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط8233616اإلمارات  1,178الشر

ن 1,116آسيا والمحيط الهادئ59332الصي 

257أوروبا الغربية40833كوريا الجنوبية

221أمريكا الشمالية2211713الواليات المتحدة 

11الدول األوروبية الناشئة15254دولة قطر

10144ألمانيا

90118الهند

8381لبنان

7433سلطنة عمان

4755سويشا

1922424أخرى

2,78311983اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

5801

3871

3172

1689

14510
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EMKE Group

Joyalukkas

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)

Doosan

Almasa Group

%0.4

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ي الكويت 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

China State Construction 

Engineering Corporation (CSCEC)

األقاليم 

المستثمرة
%

%42

%40

%9

%8

ي المباشر دولة الكويتالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الكويت

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل الكويت

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ي الكويت 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال الكويت حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

وعات عدد المشر

536

775

676

2,212

306
168

1,286

275

358
695

606

419

319

292

267

198

196

137

97

53

العقارات

خدمات األعمال

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

األغذية والمشروبات

منتجات استهالكية

المنسوجات

االتصاالت

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

الرعاية الصحية

2010201120122013201420152016201720182019

1,304.63,259.12,872.61,433.6953.5310.6418.7348.1204.0104.4الواردة

2,495.5-10,468.15,367.24,527.99,013.43,715.0-5,889.810,772.96,741.316,648.0الصادرة

11,883.515,176.018,144.316,097.215,732.914,620.514,968.315,207.114,601.014,903.9الواردة

28,189.232,250.331,023.437,153.134,310.531,559.230,228.032,756.532,816.732,996.9الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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2643اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

12716المبيعات والتسويق والدعم

1091تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

9113خدمات األعمال

869التجزئه

122التصنيع

111مقر العمل الرئيسي

71الصيانة والخدمات

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

189أمريكا الشمالية18011روسيا

180الدول األوروبية الناشئة17488الواليات المتحدة

147أوروبا الغربية6044الكويت

ق األوسط4933فرنسا 141الشر

36آسيا والمحيط الهادئ3755المملكة المتحدة

13أفريقيا3133اإلمارات

2011قطر

2033إيطاليا

ن 1822الصي 

1633الهند

1001311أخرى

7064644اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1801

1091

421

421

221
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CMA CGM

Posta Plus

Omagine

النشاط

Rosneft

CloudFlare

%5

%2

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ي لبنان 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

%27

%26

%21

%20

ي المباشر الجمهورية اللبنانيةالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل لبنان 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل البنان

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

ي لبنان 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال لبنان حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

وعات عدد المشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

1,312

499

241

131

1,168

7888103
149

290

180

151

117

66

42

38

27

26

25

10

الفحم والنفط والغاز

مجال االتصاالت

النقل والتخزين

الخدمات المالية

خدمات األعمال

اتالبرمجيات وتكنولوجيا المعلوم

المنسوجات

األغذية والمشروبات

العقارات

المعدات األصلية للسيارات

2010201120122013201420152016201720182019

3,708.43,137.13,111.32,661.12,862.52,159.32,568.52,522.42,653.92,128.3الواردة

486.8936.61,030.21,975.71,240.7660.21,004.71,317.4611.3437.9الصادرة

44,285.047,422.150,533.453,194.556,057.058,216.360,784.863,307.265,961.168,089.4الواردة

6,831.27,767.88,798.010,773.712,014.412,674.613,679.414,996.815,608.116,045.9الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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1,0001اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

481التصنيع

231خدمات األعمال

221التعليم والتدريب

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

1,022أمريكا الشمالية1,02222الواليات المتحدة 

48أوروبا الغربية4811فرنسا

ق األوسط2311اإلمارات  23الشر

1,09344اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1,0001

481

231

221
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األقاليم 

المستثمرة
%

%93.5

%4.4

%2.1

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

كات مستثمرة في ليبيا 5أهم   شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

The Guidry Group

Danone

LACASA Holding

Schlumberger

ي المباشر دولة ليبياالمالمح العامة لالستثمار األجنبر

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل ليبيا 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل ليبيا

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

أهم الدول المستثمرة في ليبيا 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال ليبيا حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

988

44
103131157

1,023

70

1,000

48

23

22

النقل والتخزين

األغذية والمشروبات

خدمات األعمال

الفحم والنفط والغاز

2010201120122013201420152016201720182019

------1,425.0702.0-1,909.0الواردة

2,722.0131.02,509.06.077.0394.8440.0110.0275.5345.1الصادرة

16,334.516,334.517,759.518,461.518,461.918,461.918,461.918,461.918,461.918,461.9الواردة

16,614.916,745.919,254.919,260.919,337.919,732.720,172.720,282.720,597.620,942.7الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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(UNCTAD)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية :   المصدر 

46,17729اعمال بناء

43,66145كهرباء

10,141106تصنيع

8,36029اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

8,3366االستخراج

3,18452التجزئه

1,7769إعادة التدوير

1,29993خدمات األعمال

50360المبيعات والتسويق والدعم

36214البحث و التنمية

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

ق األوسط30,38297روسيا 35,726الشر

ن 33,266الدول األوروبية الناشئة27,3054731الصي 

31625آسيا والمحيط الهادئ16,1037134اإلمارات 

21185أوروبا الغربية13,7984025السعودية

1644أمريكا الشمالية9,312128إيطاليا

1002أفريقيا3,7842720المملكة المتحدة

ي3,65154البحرين 30أمريكا الالتينية والكاريب 

2,3492218اليابان

2,2513120ألمانيا

2,02732أوكرانيا

13,515209139أخرى

124,478476308اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

30,0232

20,0001

8,5001

8,3544

3,9797
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Eni SpA (Eni)

Fawaz Alhokair Group

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل مرص

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

%0.02

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي مرص 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Rosatom

China Fortune Land Development 

(CFLD)

Al Habtoor Group

%29

%27

%25

%17

%1

%1

ي المباشر جمهورية مرص العربيةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل مرص 

(مليون دوالر)

ي مرص 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال مرص حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

12,786

6,256

11,082

5,313

18,204
15,769

41,433
40,668

12,832

13,777

44,815

43,387

12,364

7,021

6,134

2,416

1,166

1,103

701

553

العقارات

الفحم والنفط والغاز

الطاقة المتجددة

األغذية والمشروبات

النقل والتخزين

خدمات األعمال

الفنادق والسياحة

المواد الكيميائية

الخدمات المالية

المعادن

2010201120122013201420152016201720182019

483.06,031.04,256.04,612.06,925.28,106.87,408.78,141.39,010.0-6,385.6الواردة

1,175.5625.5211.1301.0252.7181.7206.6199.0323.5405.0الصادرة

73,094.672,611.978,643.082,893.087,485.094,307.0102,324.0109,677.0117,728.0126,639.0الواردة

5,448.46,074.06,285.06,586.06,839.07,020.07,227.07,426.07,750.08,155.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة
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9,545148التصنيع

3,99123اعمال البناء

2,44213كهرباء

1,83927اللوجستيات والتوزي    ع والنقل

1,12774خدمات األعمال

9892االستخراج

58815البحث و التنمية

55982المبيعات والتسويق والدعم

3213إعادة التدوير

2764تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

12,492أوروبا الغربية4,23910488فرنسا

3,123آسيا والمحيط الهادئ2,2424739الواليات المتحدة 

2966أمريكا الشمالية1,6871812إيطاليا

ق األوسط1,6853119اإلمارات 2413الشر

905الدول األوروبية الناشئة1,3932715سويشا

258أفريقيا1,3714035إسبانيا

ي1,3362115المملكة المتحدة 3أمريكا الالتينية والكاريب 

ن 1,2761713الصي 

89833الدنمارك

7251210اليابان

5,309112103أخرى

22,160432352اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1,2256

1,2236

8972

8513

7273
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LafargeHolcim

AP Moller - Maersk

Tasweek Real Estate Marketing 

and Development

Groupe PSA (PSA Peugeot-Citroen)

النشاط

ي المغرب 5أهم 
ن
كات مستثمرة ف  شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Enel

%4

%1

%0.02

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

%56

%14

%13

%11

ي المباشر المملكة المغربيةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل المغرب

(مليون دوالر) 

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل المغرب

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ي المغرب 
ن
أهم الدول المستثمرة ف

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال المغرب حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

2,295

2,930

1,353

2,632

5,262

3,882

6,489

3,800

4,610

3,379

2,868

2,517

2,242

1,754

1,587

1,534

1,506

1,467

1,206

988

المعدات األصلية للسيارات

الطاقة المتجددة

العقارات

مواد بناء

المعادن

النقل والتخزين

الفنادق والسياحة

مكونات السيارات

خدمات األعمال

الفحم والنفط والغاز

2010201120122013201420152016201720182019

1,573.92,568.42,728.43,298.13,561.23,254.82,157.12,686.03,558.91,599.1الواردة

588.8179.0406.1332.0436.3653.3579.71,020.9782.11,032.8الصادرة

45,081.644,515.945,245.751,816.051,192.049,670.554,784.263,204.864,135.366,523.5الواردة

1,914.01,981.12,156.72,554.74,187.04,645.34,500.15,336.25,418.26,459.7الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

32 0202
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1501االستخراج

332خدمات األعمال

161اعمال البناء

142المبيعات والتسويق والدعم

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

182أمريكا الشمالية15011كندا

ق األوسط3222الواليات المتحدة 16الشر

10أفريقيا1611قطر

5أوروبا الغربية1011تونس

511المملكة المتحدة

21266اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

1501

231

161

101

91
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%2

ي المباشر الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالمالمح العامة لالستثمار األجنب 

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل موريتانيا 

(مليون دوالر)

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل موريتانيا

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

أهم الدول المستثمرة في موريتانيا 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال موريتانيا حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

ExxonMobil

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (مليون دوالر) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

كات مستثمرة في موريتانيا 5أهم   شر

ة يناير ) (2019ديسمت   - 2015إجمالي الفتر

Kinross Gold

Airswift

A.Aziz Khalid Al-Ghanem Group

Maghreb Bank for Investment and 

Foreign Trade

األقاليم 

المستثمرة
%

%86

%8

%4

46

274
339

9

1,424

2133
159

150

23

16

10

9

5

المعادن

خدمات األعمال

العقارات

الخدمات المالية

الفحم والنفط والغاز

االتصاالت

2010201120122013201420152016201720182019

130.5588.71,388.61,125.7501.0502.1271.2587.2772.9885.3الواردة

2.718.627.70.21.09.73.64.8-16.81.5الصادرة

2,372.22,961.04,349.65,475.25,976.36,478.46,749.67,336.88,109.78,995.0الواردة

28.329.827.145.773.473.774.784.488.092.8الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

($مليون )

التدفقات

األرصدة

33
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152المبيعات والتسويق والدعم

الدولة
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

عدد

كات  الشر

التكلفة

(مليون دوالر) 

اليا 9آسيا والمحيط الهادئ911استر

ق األوسط611اإلمارات 6الشر

1522اإلجمالي

كة المستثمرة الشر
التكلفة 

(مليون دوالر)

عدد 

وعات المشر

91

61

FDI Markets-June 2020:المصدر

النشاط
التكلفة 

(مليون دوالر)
وعات عدد المشر

ABS Network (Arab Broadcasting 

Services Network)

كات مستثمرة في اليمن 5أهم   شر

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

الجمهورية اليمينة ي المباشر المالمح العامة لالستثمار األجنبر

Petsec Energy

توزي    ع تكلفة االستثمارات الواردة ال اليمن حسب األقاليم المستثمرة 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

أهم الدول المستثمرة في اليمن 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

توزي    ع المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل اليمن

ة يناير )حسب أنشطة األعمال  (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

األقاليم 

المستثمرة
%

تطور المشاري    ع االستثمارية الجديدة الواردة إل اليمن

(مليون دوالر) 

 قطاعات 10تطور المشاري    ع االستثمارية حسب أهم 

ة يناير ) (2019ديسمتر  - 2015إجمالي الفتر

%61

%39

1,413

6

309

166

664

15

9

6

الفحم والنفط والغاز

االتصاالت

2010201120122013201420152016201720182019

371.0-282.1-269.9-561.0-15.4-233.1-133.6-531.0-518.4-188.6الواردة

71.357.88.55.411.64.40.85.63.63.3الصادرة

4,857.64,339.13,808.13,674.53,441.43,426.02,865.02,595.12,313.01,942.1الواردة

571.2629.0637.5642.9654.5659.0659.7665.3668.9672.3الصادرة

ي المباشر  االستثمار األجنبر

($مليون )

التدفقات

األرصدة

34 0202



الدولد. رياض بن جليلي                 مدير إدارة البحوث وتقييم مخاطر         

منى قمحية        رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول        

 الضبع        رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أنيس الوسالتي   خبير تحليل إحصائي للبيانات والنمذجة          

 أيمن غازي           سكرتير        

02292902-269+

aymang@dhaman.org 

www.dhaman.org 



سندكم األمثل لضمان استثماراتكم في مختلأل الدول 

 العربية وتنمين صادراتكم إلى جميع أنحا  العالم

www.dhaman.org 
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