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كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببح وبكبومبات  ابعوح  اب برببيبة  4791تأسست عام  

باإلضافة إاى أربع هيئات مااية عربية، وتتخذ من عواة  اكويت مقر ً اها، وهب  وباةبلبة 

 ،وللسنــة الحاديــة عشر على التوالي من قبل ستــاندرز أند بورز العالمــية    AAتصنيف على 

 كما أنها ُت ع أوح هيئة مت ععة  ألطر ف اتأمين  الستثمار ف   ا اام.

ت مح  امؤسسة على توقيق  ألغر ض  اتااية:

  تشجيع تعفق  الستثمار ت  ا ربية و ألجنبية  امباشرة إاى  ابعوح  اب برببيبة مبن خبرح تبوفبيبر

 اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر غير  اتجارية المستثمرين و اممواين  ا رب و ألجانب.

  ت زيز وععم  اةاعر ت  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضبع  ابمبخباطبر  ابتبجباريبة

 وغير  اتجارية الُمةعرين  ا رب.

  ععم  اتجارة  ا ربية  امولية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر  اتجارية المبي ات

 امولية.

  ععم  انمو  القتةاعي ف   ابلع ن  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  ابتبأمبيبنبيبة ضبع  ابمبخباطبر

 اتجارية وغير  اتجارية المؤسسات  امااية و امورعين غيبر  اب برب عبنبع تبمبويبح أو تبوريبع 

 امعخرت  ألساسية،  ابضائع  ارأسمااية،  اسلع  الستر تيجية ومثيلهبا مبن  اسبلبع و ابخبعمبات 

 اتنموية العوح  ا ربية.

  إعع ع  ابووث و اعر سات  امتخةةة و امت لقة بمناخ  الستثمار وتشجيع  اةاعر ت و ات ريف

بةناعة  اضمان و اقيام بتقعيم  اععم  اتقن  اوكاالت تبرويبا  السبتبثبمبار فب   ابعوح  اب برببيبة، 

وت زيز  ات اون و اتكامح مع  امنظمات  ا ربية و اعواية  انشطة ف  مجاح تشجيع  الستثمار.

العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

  اةرويات كافة اه وتن قع وهيئات(، )عوالً   ألعضاء جميع ويمثح  امؤسسة، ف  سلطة أعلى هو

  اسيباسبة وضع - أخرى ةرويات ضمن - يتوالها  ات   امهام ومن .أغر ضها اتوقيق  ارزمة

مبجبلب  أعضباء وت يبيبن وت عيلها،  التفاقية، نةوص وتفسير . امؤسسة عمح توكم  ات   ا امة

 . ا ام و امعير  إلع رة

:اإلدارة مجلس

 وينتخب سنو ت، ثرث امعة  ختيارهم يتم متفرغين، غير أعضاء تس ة من  إلع رة مجل  يتأاف

  ابمبنبةبوص  اةبروبيبات وفبق  امؤسسة أعماح إع رة  امجل  ويتواى رئيساً، أعضائه بين من

 -  اةرويات تلك وتتضمن  امساهمين، مجل  قبح من اه  امخواة أو  امؤسسة  تفاقية ف  عليها

 و ابببوبوث  ا مليات بر ما إقر ر و إلع رية،  امااية و الو ئح  انظم إقر ر - أخرى مهمات ضمن

 أمبو ح فبيبهبا تبوظبف  ابتب   ألوجبه تبوبعيبع تنفيبذهبا، ومتاب ة المؤسسة  ا ام  امعير من  امقتروة

. امساهمين امجل   امؤسسة نشاط عن سنوي تقرير وتقعيم  اتقعيرية،  امو زنة  عتماع  امؤسسة،

:اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

اً رئيس   اغنام مومع بن أومع / ألستاذ س اعة .4

ً اةبيح أومع عبعهللا / ألستاذ س اعة .2

عضو ً  مريم مومع  ألميري / ألستاذة س اعة .3

عضو ً   اطويح  اهاعي مختار  / اعكتور س اعة .1

عضو ً   ا بيعا  وسن أومع  / ألستاذ س اعة .5

عضو ً  وسن أومع مومع  / ألستاذ س اعة .6

عضو ً   قطن عل  بن مواع بن مسلم  / ألستاذ س اعة .9

عضو ً  قطام  عل   اعين س ع ناةر  / اعكتور س اعة .8

عضو ً   اتار  ألمين مومع  / ألستاذ . س اعة7  

اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير    

 المحتويات

 الفتتاوية .....................................

 ابعورة  - جتماع مجل  مساهم   امؤسسة 

........................  اخامسة و ألرب ون

مجل  إع رة  امؤسسة ي قع  جتماعيه  اثبانب 

.........................2148و اثااث ا ام 

 السببتببثببمببار ت و اببمببشبباريببع  السببتببثببمبباريببة 

 ألجببنبببببيببة  اببمببببباشببرة  اببجببعيببعة فبب   اببعوح 

 ا ربية.........................................

 امرمح  ا امة ارستثمار  ألجنب   ابمببباشبر 

.........................ف   اعوح  ا ربية 

 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 أجهزة المؤسسة
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المقر الرئيس :

 المقر الدائم للمنظمات العربية

دولة الكويت 63033الصفاة  - 83532ص.ب 

+765 2175 7555هاتف : 

+765 2175 7576 9 /فاك  :

research@dhaman.orgبريع إاكترون  : 
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 عضو  

 عضو  

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/SP-2017.pdf
mailto:reserach@dhaman.org
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قامت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتتتمتان الرتا راذ متاتة  ت تا تة  

التقر ر الساوي الثالث والثالثين لتمتاتاال االستتتثتمتار   ت  ش ر  و يو بإطالق 

ب دف المساهمة    تزو د صااع القرار بمتعتاتيتاذ  8102الدول العربية لعام 

 قيقة عن أهم العااصر المحتد   لتقتدر  استتتقتاتام االستتتثتمتاراذ ا  تات تيتة 

متتيتيترا  ت  متاتتتاتت التمتاتاالذ االقتتترتا  تة  75الم اشر ، من خالل رصد 

واال تماعية والمؤسسية والاو ستية من أ ل ت ا  سياساذ اقترا  ة  اعاتة 

 هةا الماال. 

وسعيا لتحقيق نفس  للسفس تخ صساسمسس للس س سس س  

 للعام  لالستث سا  للع د للثاني لنشرصفا لتق يم لل المح

لألجنبي لل باشر ولل شا يع لالستسثس سا يس  لألجسنسبسيس  

للج ي ة للولف ة إلى لل ول للعربي خ لستسنسادلل لسبسيسانسا  

م ص ر لألمم لل تسحس ة لسلستسجسا ة وللستسنس سيس  ولسقسا س ة 

بيانا  أسولق لالستث ا  لألجنبي لل باشر للفاينانشال 

 .صاي ز

هذل وشف   ص فقا  لالستسثس سا  لألجسنسبسي للس سبساشسر 

للول دة في للعالم صرلجعا كسبسيسرل بسنس سبس  صسزيس   س  

مليا  دوال خ فـي حي  ل صسفسعس   1430 %خ إلى23

أ ص ة لالستث ا ل  لألجنبي  لل باشرة للول دة ل ول 

صسريسلسيسوال دوال     31.3 لستسبسلس  14% للعالم ب سعس ل

 .2012بنفاي   ام 

وح سسآ ر سسر لئحمسسالسسيسسا  للسسول دة فـسسي صسسقسسريسسر 

ل  ص ر لألمم لل تسحس ة  2012لالستث ا  للعال ي لعام 

للتجا ة وللتن ي خ لستقر  ص فقا  لالستث ا  لألجنبي 

 620 لل باشر للول دة إلى لالقتمادل  للنامي  حسول

مليا  دوال خ لك  مع ل صفاع حمتفا مس  للستس فسقسا  

للسعسام لل سابسقخ  %36 مقا ن  مع %42 للعال ي  إلى

في لل قابل صرلجسعس  بسحس ة للستس فسقسا  للسول دة إلسى 

أقسل  % لستس سثسل32صزي       لل ول لل تق م  وبن ب 

 .م  إج الي للت فقا  للعال ي  %30م  

ت فقا  للرأس الي   لل باشرة للول دة إلى لل ول أما لل 

مليا   32.4% م  11.3للعربي  فق  صرلجع  بن ب  

مسسلسسيسسا  دوال   سسام  22.2إلسسى  2016دوال   سسام 

% فسقسم مس  لجس سالسي 2خ لتس سثسل مسا ن سبستس  2012

% مس  إجس سالسي نمسيسآ 4.3لالستث ا  للسعسالس سي و

 لل ول للنامي .

أما  لى صعي  للس سشسا يسع لالسستسثس سا يس  لألجسنسبسيس  

خ 2012لل باشرة للسجس يس ة فـسي للسعسالسم  سالل  سام 

فتشير قا س ة بسيسانسا  أسسولق لالسستسثس سا  لألجسنسبسي 

شسركس   622إلسى قسيسام  للفاينسانشسال صسايس سزلل باشر 

مشرو ا  لسستسثس سا يس  أجسنسبسيس   208أجنبي  بإنشاء 

ج ي ة في لل ول للعربي خ ق    صكلفتفا لالستث سا يس  

ألس   100مليا  دوال خ ووفر  نحو  21ب ا يقا ب 

  فرص    ل.

شرك   سربسيس  بسإنشساء  82قيام  2012ك ا شف   ام 

مشرو ا بينيا جس يس ل فسي للس سنسقسقس خ وقس     122

مليسا   12.6للتكلف  لالستث ا ي  لتلك لل شا يع بنحو 

 دوال .

 وهللا ول  التو يق،

   د راشد اإلبراهيم

 المد ر العام

االفتتاحية
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أنشطة المؤسسة

عقد مجلس مساهم  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
)ضمان( اجتماع دورته الخامسة واألربعين بحضور السادة ممثل  الدول 
العربية والهيئات المالية العربية المشتركة األربع األعضاء ف  المؤسسة 
وذلك خالل االجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية ف  مدينة البحر 

.8062أبريل  60المملكة األردنية الهاشمية يوم الثالثاء الموافق  –الميت 

الدور  الاامسة وا ربعون -ا تماع مااس مساهم  المؤسسة 

ولفتتح  أ  ال لل و ة برلاس  سعادة  لي  وف  ج فسو يس  

جيبوصيخ سعادة لألستاذ/ مف ي د ل  أوب ي  بمفت   لسيس سال 

لل جل  في دو ص  للحالي خ حيث ص   مناقش  بسنسود جس ول 

أ  ال لل جل  للتي ش ل  ل تيا   لي  للس سجسلس  ونسالسبس  

 س  أ س سال للس س سس س   2012وصقرير مجل  لئدل ة ل ن  

ولل يزلني  للعام  وحـــ ــاب لئيـــرلدل  ولل مــروفــسا  

خ 31/12/2012وصقرير م ققي للح ابا  لل ن  لل نتفي  في 

ومذكرة متابع  بشأال صنفيذ قرل  مجل  للس س ساهس سيس  ل سنس  

بشأال زيادة  أس ال لل  س  خ إضسافس  إلسى صسعسيسيس   2013

 ضو مجل  إدل ة ج ي خ وإ ادة صسعسيسيس  مسكستسآ للستس قسيسق 

 للاا جي.

هذل وق  بلغ  للقي   لئج الي  لعقود للتأمي  لل برمس   سالل 

% 3.8مليا  دوال خ وذلك بزيادة قس  هسا  1,4للعام حوللي 

خ وق  لستفاد مس  نشسا  2016 قي   للعقود لل ا ي  لعام 

دولس  بسائضسافس   16لل  س   م تث روال ومم  وال مس  

إلى   د م  للبنوك للعربي  لألجنبيس  للس سشستسركس  للس سقسيس س  

 ا ج لل ول للعربي خ وكـــ ول مضيفس  لسالسسستسـسـسثسـسـس سـسـسا  

دولس خ  63وم تو دة لل لع فق  لستفاد  مس  هسذا للسعسقسود 

دول   ربي . 12منفا 

م  جفت  أفاد سعادة لألستاذ/ أح   ب  مح   للسغسنسام  لسيس  

مجل  إدل ة لل  س   في  قاب  أمام مجلس  للس س ساهس سيس  

بأال لل  س   ولصل  لحتفاظفا بتمنيففا لاللت اني لل رصفع 

AA) )   مع نظرة م تقسبسلسيس  م ستسقسرة للمساد   س  وكسالس

للتمني  للعال ي  ستان  د رن  بو ز ولل ن  للحاديس   شسرة 

 لى للتسوللسي. ويسعسكس  للستسمسنسيس  قسوة للس سركسز للس سالسي 

لل  س   وقوة لنتشا  أ  الفا وأنشقتفا للتأمسيسنسيس  و سقسم 

للتقوير للتي صتبعفا. ك ا صناول للاقابخ  سرضسا مسفسمسال 

وللس سيسزلنسيس   2012لألدلء لل سالسي لسلس س سس س   سالل  سام 

. 2012دي  بر  31للع ومي  ك ا في 

هذل وق  أشاد لل ادة  ؤساء وفود لل ول لأل ضساء بسالس و   

للذي صق م  لل  س   وللجفود لل سبسذولس  مس  مسجسلس  إدل ة 

لل  س   ولئدل ة للتنفيذي خ وللذي لنعك   سلسى حمسولسفسا 

 لى هذل للتمني  لاللت اني لل ت يز م ا ي ك   لى سسالمس  

  للع ل وللحوك   للتي صتبعفا لل  س   في   لفا.

ك ا صق م مجل  لل  اه ي  بالتفنئ  لتعيي  سعادة لألسستساذة/ 

مريم مح   لألميري  ضولل ب جل  لئدل ة ب الل م  سسعسادة 

 لألستاذ/  ال   لي للب تانيخ مت ني  لف ا للتوفيق وللنجاح.

وفي نفاي  لالجت اع صوج   لي  مجل  لل  اه يس  سسعسادة 

لألستاذ/ مف ي د ل  أوب ي   لي  وف  ج فو ي  جسيسبسوصسي 

بالشكر باسم مسجسلس  للس س ساهس سيس  إلسى صساحسآ للسجساللس  

مسلسك “ للفاش ي  لل لك  ب  هللا للثاني لب  للح ي  حفظ  هللا 

ولس سعسالسي  لسيس  للسحسكسومس  ”  لل  لك  لأل دني  للسفساشس سيس 

لل كتو / هاني فوزي لل لقي وإلى حكوم  وشعآ للس س سلسكس  

لأل دني  للفاش ي  لألصيل  لى كرم لستضافتفم وحفساوصسفسم 

بال شا كي  في لالجت ا ا  لل نوي  للس سشستسركس  لسلسفسيسئسا  

 لل الي  للعربي .
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أنشطة المؤسسة

 

  و  التسو ق

قام  لل  س   ب فسام ص سويسقسيس  دل سل 

دول  لل قر وفي كل م  لل  لك  للعربي  

لل عودي  م   الل لل سكستسآ لئقسلسيس سي 

في م ين  للرياض وفي سلسقسنس   س ساال 

وصركيا وأل انيا بغرض صرويج  س مسا  

لل  س   للتأمينيس  فسي مسجسالسي صسأمسيس  

لالستث ا  وللت اال للماد ل . كس سا صسم 

زيا ة   د م    الء لل  س   لتعزيسز 

 للتعاوال للقالم بي  للجفتي .

ك ا صم صنفيذ ح ل  بري يس  مسوجسفس  إلسى 

وسقاء للتأمي  في كل م  لسبانيا وسوي رل وذلك بف ت للتعري  با ما  

 لل  س   في مجال صأمي  لاللت اال ولالستث ا .

8102مااس إ ار  المؤسسة  عقد ا تماعيه الثا   والثالث لعام 

 ق  مجل  إدل ة لل  س   للعربي  لض اال لالستث ا  

يوم للثالثاء  2012وللت اال للماد ل  لجت ا   للثاني لعام 

لل  لك    –في للبحر لل ي   2012أبريل  10لل ولفق 

لأل دني  للفاش ي  وذلك  قآ لجت اع  مجل  لل  اه ي  

في دو  لنعقادا للاام  ولأل بعي خ حيث أ ذ لل جل  ل ال 

 بفحوى للقرل ل  للماد ة    ذلك لالجت اع. 

 2012ك ا  ق  مجل  إدل ة لل  س   لجت ا   للثالث لعام 

ب قر لل  س   في  2012يونيو  23يوم لئثني  لل ولفق 

دول  للكوي  وناقش لل جل  في لالجت اع موضو ا  

صتعلق بنشا  لل  س    الل فترة للتقرير وأبرزها ما يلي:

  صقرير لل  ير للعام    نشا  لل  س    الل للفترة م

.2012أبريل  30يناير إلى  1

  .لال الع  لى صوصيا  لجنتي لالستث ا  وللت قيق

  لل ذكرة لل تعلق  بأثر صقبيق لل عيا  لل وليIFRS8 

 لى للبيانا  لل الي  لل  س  . 

  يوم  2012ك ا قر  لل جل   ق  لجت ا   للرلبع لعام

في مقر لل  س   2012نوف بر  23لألح  لل ولفق 

ب ول  للكوي . 

إلسسى           2012/ 04/ 01ص سسلسس سس  للسس سس سسس سس   سسالل للسسفسستسسرة مسس  

 لبال لتأمي  للت اال صاد ل  م  شركسا  143خ 30/06/2012

دول  ربي  وم  ثالث جفا  أجنبي  ومس  جسفس   2مم  ة م  

ملحقا لتأمي   34 ق ل و 38 ربي  أجنبي  مشترك خ ك ا صم لبرلم 

مسلسيسوال دوال   182.2للت اال صاد ل  بقيس س  قس  هسا حسوللسي 

أمريكي. و لى م توى ض اال لالستث سا خ ص سلس س  للس س سس س  

لستف ا ي  لض اال قرضي  لستث ا يي  بلغ  قي ستسفس سا حسوللسي 

مليوال دوال  أمريكي. أما  لى م توى صأمي  لل  س سا   16.4

لستف ا لل لتأمي  صعزيز  قابا   12لل الي  فق  ص ل   لل  س   

مليوال دوال  أمريكي ك ا صم  314.6ل ت اد بلغ  قي تفا حوللي 

 مليوال دوال  أمريكي.    20.2إبرلم  ق ي  قي تف ا حوللي 

 ق   للس س سس س  لجستس سا سا مسع وزل ة 

لالقتماد فسي دولس  لئمسا ل  للسعسربسيس  

لسبسحسث   2012لل تح ة  الل شفر مايو 

سبل للستسعساوال للس سشستسرك فسي مسجساال  

صأمي  لالستث سا ل  لالمسا لصسيس  للسول دة 

صن ي  للبحسوث وللس  لسسا  وللماد ةخ و

ولئص ل ل  للعام  وللااص  لل ستسعسلسقس  

ب ناخ لالسستسثس سا  وبسفسرث لالسستسثس سا  

للس ستسساحس  فسي دولس  لئمسا ل  للسعسسربسيسس  

  لل تح ة.

ماحقا    الربع الثا   75عقدا و 93المؤسسة ت رم 
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تد قاذ وأرصد  االستثماراذ ا  ا ية الم اشتر  التوار   

  8105إلى الدول العربية لعام 

شف   ص فقا  لالستث ا  لألجنبي لل باشر للسول دة فسي للسعسالسم 

مليا  دوال  وذلسك  1430 % خ إلى23.4صرلجعا كبيرل بن ب  

 ب بآ لنافاض صفقا  للت لك ولالن ماج  بر للح ود بنس سبس 

فـي حسيس  ل صسفسعس  أ صس ة  .مليا  دوال  684 إلى  21.2%

 لالستث ا ل  لألجنبي  لل باشرة للول دة لس ول للسعسالسم بس سعس ل

 .مليا  دوال  بنفاي  للعام 31324 لتبل  % 14

وح آ ر سر لئحمسالسيسا  للسول دة فـسي صسقسريسر لالسستسثس سا  

خ لستقر  صس فسقسا  لالسستسثس سا  لألجسنسبسي 2012  للعال ي لعام

مسلسيسا   620 لل باشر للول دة إلى لالقتسمسادل  للسنسامسيس  حسول

 دوال خ لك  مع ل صفاع حمتفا م  للستس فسقسا  للسعسالس سيس  إلسى

للسسعسسام لل سسابسسق. فسسي للسس سسقسسابسسل  % 33.8 مسسقسسا نسس  مسسع % 46.8

 صرلجع  بح ة للت فقا  للول دة إلى للس ول للس ستسقس مس  بسنس سبس 

% 48.2 لستس سثسل 2012 مليا  دوال   سام  212 إلى 32.1%

   .م  إج الي للت فقا  للعال ي 

و ص  للتقرير لست رل  لال صفاع للقسفسيس  فسي قسيس س  أصسول 

 إلى أكثر م  % 4.2 فروع للشركا  لألجنبي  في للعالم بن ب 

خ فسي للس سقسابسل 2012صريليونا  دوال  بسنسفسايس   سام  103.4

صسريسلسيسوال دوال    30.2 إلسى % 6.1 ل صفع  مبيعاصفا ب سعس ل

مليوال  املخ أما  23.2 في ا زلد حجم للع ال  للتي صوظففا إلى

 للعال  م  لالستث ا  لألجنبي لل باشر للول د فق  ل صفع ب سعس ل

  .مليا  دوال  1321 إلى 1.1%

تحرص المؤسسة عاى متابعة وضع االستثمار ا  ا   الم اشر    الدول العربية وتاوراته متن مرتا ر متتتعتد   

وذلك لامساعد     خدمة متاةي القرار وال احثين وأصحام ا عمال    المااقة والعالم. و   هةا السياق تترصتد 

مشروعاذ االستثمار ا  ا   الم اشر الاد د     الدول العربتيتة استتتاتا ا إلتى  8102الاشر  الفراية الثا ية لعام 

قاعد  بيا اذ أسواق االستثمار ا  ا   الم اشر، والت  تعد إحدى قواعد ال يا اذ ا كثتر شتمتوال لتتتيتاتيتة متاتمتل 

، والتتت  تتعتدهتا  8119المشار ع االستثمار ة ا  ا ية الم اشر  الاد د      ميع  أ حاء العالم ا االقا متن عتام 

 مؤسسة الفا اا شيال تا مز.

 االستثماراذ والمشار ع االستثمار ة ا  ا ية الم اشر  الاد د     الدول العربية
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ك ا شف   ص فقا  لالستث ا  لألجنبي للس سبساشسر للسول دة إلسى  

ملسيسا  دوال    32.4 م  %11.3 لل ول للعربي  صرلجعا بن ب 

 . 2012مليا  دوال   ام   22.2 إلى  2016 ام  

 وق  مثل  لالستث ا ل  للول دة إلى للـ ول للعربيـ  ما ن بـستس 

مس   %  4.3 خ و2012   %  مس  لئجس سالسي للسعسالس سي  سام2

وقس  صسولصسل  سالل للسعسام  .إج الي لل ول للنامي  لنفس  للسعسام

صركز لالستث ا  لألجسنسبسي للس سبساشسر للسول د فـسي  س د  2012

مح ود م  لل ول للعربي  حيث لستحسوذ  كسل مس  لئمسا ل  

 2.4و  10.4% م  لئج اليخ بقيم بلغ  61.2وممر  لى 

 مليا ل  دوال   لى للتوللي. 

وشف   أ ص ة لالستث ا  لألجنبي لل باشر للولف ة إلسى للس ول 

% مس  2.2مليا  دوال  وبحم   221.3للعربي  ل صفا ا إلى 

. وشأنفا شأال للت فقا خ صسركسز  2012لئج الي للعال ي  ام 

لأل ص ة فـي   د مح ود م  لل ول حيث لستحسوذ  كسل مس  

% م  لئج الي بسقسيسم 34.2لل عودي  ولئما ل  وممر  لى 

  مليا ل  دوال   لى للتوللي. 108.2و  128.8و  232.2

  ظر  شاماة لتد قاذ االستثماراذ ا  ا ية الم اشر     الدول العربية
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مشار ع االستثمار ا  ا   الم اشتر التاتد تد   ت  التدول 

 8105 العربية لعام

أما  لى صعي  لل شا يسع لالسستسثس سا يس  لألجسنسبسيس  للس سبساشسرة 

للج ي ة فـي للعالم فتسشسيسر قسا س ة بسيسانسا  أسسولق لالسستسثس سا  

شفس   2012خ إلى أال  ام (FDI Markets(لألجنبي لل باشر 

مشروع جس يس   12200شرك  بإ الق نحو  10800قيام نحو 

في ماتل  أنحاء للعالم ق    صكلفتفا لالستث سا يس  لئجس سالسيس    

    2.4   مليا ل  دوال  ساه   في صوفير أكسثسر مس  210 بنحو

 .مليوال وظيف  ج ي ة

صرلجعا بشكل  في   2012 شف   ام 2016 ومقا ن  مع  ام

في م شر   د لل شا يع و س د للشسركسا  للس سنسفسذة لسفسا كس سا 

صرلجع  م شرل  للتكلف  لالستث ا ي  لئج سالسيس  لسلس سشسا يسع 

 .وللوظال  للتي وفرصفا

ووفسسسسق نفسسسس  قا سسسس ة 

 للبيانسسسا خ شسسسف   سسسسام

شسرك    622 قيام 2012

مسسشرو ا   208 بإنسسشاء

لستث ا ي  أجنبيس  ج يس ة 

فسسي للسس ول للعربيسس  وقسس  

قسسسسسسسسسس    صكلفتفسسسسسسسسسسا 

 لالسسستث ا ي  بسسأكثر مسس 

مليسسسسسسسسا  دوال   20.6

ألسسس   100 وفسسر  نحسسسو

وقس  حلس   .فرص    سل

ممر فسي مق مس  للس ول 

لل سسسسسس تقبل  ل سسسسسسشا يع 

لالسسسسسسستث ا  لألجنبسسسسسسي 

 2012 لل باشسسسسر لعسسسسام

مليا  دوال   32.2 بقي  

مسسسسسسسس   %  33.4 ص ثسسسسسسسسل

لئج سسسسسساليخ  صلتفسسسسسسا 

 8.2 لئمسسسسا ل  بقي سسسس 

مليا ل  دوال  وبحسم  

ثم للس عودي   %13 بلغ 

 % . 10 مليا ل  دوال  وبحم  2 بقي  

وفسسي لل قابسسل صسسم     وسسسيا قال سس  أهسسم لل سس تث ري  فسسي 

 %46.4 مليا  دوال  وبن ب  32.2 بقي   2012 لل نقق  لعام

مليسسا ل  دوال     4.2   مسس  لئج سسالي صلتفسسا للسس عودي  بقي سس 

مليسا ل  دوال   4 ثسم لئمسا ل  بنحسو % 6.2 وبحم  بلغ 

 %.3.6 وبحم  بلغ 

مسشرو ا  342 ونجح  دول مجلس  للتعساوال فسي لسستققاب

 شرك  وبتكلف  لستث ا ي  نحسو 443 صاس 2012 ج ي ل  ام

 31 مليا  دوال  حيث وفر  صلك لل شا يع أكثر مس   22.2

 ألس  فرصسس    سسل ج يس ةخ وقسس  لسسستحوذ  لئمسا ل   لسسى

 .% م  صلك لل شا يع60.3

 8105 مشار ع االستثمار العرب  ال يا  الاد د  لعام

مسشرو ا  122 شرك   ربي  بإنسشاء 82 قيام 2012 شف   ام

ج يسس ل فسسي لل نققسس   سسا ج حسس ود دولفسسا وقسس    للتكلفسس  

مليسا  دوال  حيسث  12.6 لالستث ا ي  لتلك لل سشا يع  بنحسو

  .فرص    ل ج ي ة  28400 وفر 

 %41 وصم    ممر قال   لل ول للعربي  باستحولذها  لى

ثسم  %24.3 م  إج الي لالستث ا ل  صلتفسا لئمسا ل  بحسم 

%.  وفي لل قابسل صسم    للس عودي  14.3 لل عودي  بحم 

للسسسسسسسسس ول لل سسسسسسسسسم  ة 

لالسسسسسستث ا ل  بحسسسسسم  

مسسسسسسسسس   %32.8 بلغسسسسسسسسس 

لئج الي صلتفسا لئمسا ل  

%  ثسسسسم 31.3 بحسسسسم 

ويعسسس   %.12.1 للكويسسس 

ققاع للعقا ل  لألهم فـي 

لسسسسسسستققاب  لل سسسسسسشا يع 

 للعربيسسس  للبينيسسس  لعسسسسام

حيسسسسسسث حظسسسسسسي  2012

 باستث ا ل  بلغ  قي تفا

مليسسسسسسسا ل  دوال   2.4

 % 38 وبحم  صبل  نحو

مسسسسس  إج سسسسسالي صكلفسسسسس  

لل سسسشا يع صسسسالا ققسسساع 

للغسسذلء وللتبسس  ثسسم ققسساع 

للقاق  لل تج دة ثم لل سولد 

 .للكي الي 

وحسس آ  سس د لل سسشا يع 

فقسس  صسسم    للسس عودي  

قال سسس  للسسسس ول للعربيسسسس  

% مس  22.8مسشرو ال ص ثسل  42لل  تقبل  باستحولذها  لى 

% ثم لئمسا ل  بحسم  14  د لل شا يع صلتفا ممر بحم  

 %. 13.4أقل م  

وفي لل قابل صم    لئما ل  لل ول لل م  ة بحم  بلغس  

% ثسم 16.8% م    د لل شا يع صلتفا للكوي  بحسم  44.1

  %.12.2لل عودي  
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(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

10,782الناشئة األوروبية الدول10,03233روسيا

2,013الهادئ والمحيط آسيا1,60011ماليزيا

1,870األوسط الشرق1,12911مصر

1,377الغربية أوروبا1,0391813اإلمارات

1,129أفريقيا75011استونيا

336الشمالية أمريكا74942السعودية

44333إيطاليا

43921البرتغال

2881313المتحدة الواليات

22011اليابان

8203025أخرى

17,5077764اإلجمالي

البلد0الشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

10,000روسيا

1,600ماليزيا

1,129مصر

750إستونيا

439السعودية

 FDI Markets:المصدر

Rosatom

YTL

Amer Group

Eesti Energia

ACWA Power International

األردن في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب األردن الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األردن في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) األردن إلى

 األقاليم

المستثمرة
%

61.6

11.5

10.7

7.9

6.4

1.9

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

1,028

3,323

474

1,730

10,953

1,484

2,866

2,143

2,518

11,882

1,171

4,946

2,526

154

1,190

12,350

2,474

1,624

227

192

160

137

127

64

38

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

الخدمات المالية

الفنادق والسياحة

االتصاالت

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

الغذاء والتبغ

التخزين

خدمات األعمال

23.5
15.3 12.9 10.1 6.4 5.2 5.0 5.8 6.1 4.3 4.0

84.4

111.1
92.9 87.2 82.9 81.1 80.6 80.2 81.1 81.6 84.3

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

المملكة األردنية الهاشمية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

3,544.02,622.12,826.32,413.11,688.61,485.91,548.31,946.82,178.51,600.31,553.01,664.8الواردة

138.148.112.872.428.530.85.415.683.41.03.26.6-الصادرة

12,713.119,012.720,405.820,761.421,898.623,384.624,933.126,945.929,059.430,628.532,162.533,885.5الواردة

311.6359.7372.4444.4473.1503.9509.3524.9608.3609.3612.5619.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



(UNCTAD) المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

20,177الهادئ والمحيط آسيا9,893130117الهند

13,182الغربية أوروبا6,277362333 المتحدة الواليات

7,521الشمالية أمريكا3,840288268المتحدة المملكة

6,331األوسط الشرق3,6804946اليابان

798الناشئة األوروبية الدول2,8893628الصين

603أفريقيا2,8642120السعودية

294الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا2,0379478ألمانيا

1,9752312الكويت

1,7409083فرنسا

1,6704038هولندا

12,040524485أخرى

48,9051,6571,508اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

4,000الهند

2,617الهند

1,800السعودية

1,444الصين

1,389الكويت

 FDI Markets:المصدر

Harbin Electric

Agility

اإلمارات في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب اإلمارات إلى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 اإلمارات في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

41.3

27.0

15.4

12.9

1.6

1.2

0.6

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) اإلمارات إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Sobha (Sobha Developers)

Apar Industries

ACWA Power International

9,254

8,298

3,306

2,935

2,719

2,641

2,401

2,168

2,065

1,633

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

المتجددة/ الطاقة البديلة 

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

مواد كيميائية

خدمات األعمال

منتجات استهالكية

9,167
9,831

9,498

13,016

7,392

10,246

9,231
10,831

11,292

22,223

10,241

16,144

9,727

3,984

8,790
5.8 5.5

1.6 0.4
3.1 2.1

2.4 2.4 2.7 2.4 2.3

18.1 18.9 17.1
21.7 22.3 20.4 21.4 23.0 24.9

29.4 30.7

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

دولة اإلمارات العربية المتحدة المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

12,806.014,186.55,063.01,134.38,796.87,152.19,566.79,764.911,071.58,550.99,604.810,354.2الواردة

10,891.814,567.715,820.32,722.92,015.02,178.02,536.08,828.311,735.916,691.612,963.913,955.5الصادرة

40,313.748,874.753,937.755,072.063,868.871,020.980,587.590,352.4101,424.0109,974.9119,579.6129,933.9الواردة

20,434.035,001.750,822.053,544.955,559.957,737.960,274.069,102.380,838.297,529.8110,493.8124,449.3الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

3,197الغربية أوروبا2,7451717المتحدة المملكة

3,147األوسط الشرق1,8104630اإلمارات

1,865الهادئ والمحيط آسيا9571916الهند

655الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا8971512الكويت

363الشمالية أمريكا65511برمودا

131أفريقيا58655الصين

67الناشئة األوروبية الدول3541514المتحدة الواليات

23022كونغ هونغ

21898السعودية

192123عمان سلطنة

7805453أخرى

9,425195161اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

2,617المتحدة المملكة

655برمودا

558الكويت

558الهند

456اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

Greenergy

Teekay Corporation

Kuwait Petroleum (KPC)

Ion Exchange India

Rotana Hotels

البحرين في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) البحرين إلى

 البحرين في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

0.7

 المستثمرة األقاليم حسب البحرين الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

33.9

33.4

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

19.8

6.9

3.8

1.4

1,276

3,807

2,146

1,018

1,178

1,353

3,774

2,466

2,086

7,531

715

5,713

1,910

402

870

3,272

1,127

1,037

913

670

533

284

187

165

161

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

مواد كيميائية

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

الغذاء والتبغ

خدمات األعمال

منتجات استهالكية

وسائل النقل

15.8
4.2

10.3
1.1 0.6 0.3 5.0

11.5
4.5

-2.6
0.9

60.5 55.7 57.3
65.4

58.9

77.6 77.6
84.8 87.2 91.0 87.7

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

البحرينمملكة  المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

2,914.9912.22,638.3257.2155.998.41,545.23,728.71,518.664.9243.4518.9الواردة

880.1229.0-393.63,191.0-920.2516.0531.9-1,791.5334.0-980.11,669.11,620.5الصادرة

11,190.712,103.714,741.214,998.115,154.022,332.423,875.027,603.725,747.125,812.026,055.326,574.2الواردة

6,050.57,719.79,340.17,548.77,882.713,476.113,992.014,523.916,693.419,884.319,004.319,233.2الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

2,895الغربية أوروبا97622النمسا

611الهادئ والمحيط آسيا9621917فرنسا

487الشمالية أمريكا41788المتحدة الواليات

32األوسط الشرق36977إسبانيا

29أفريقيا30541بلجيكا

12الناشئة األوروبية الدول22811اليابان

22333الصين

13011تايالند

9244سويسرا

8833السويد

2782727أخرى

4,0677974اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

976النمسا

636فرنسا

305بلجيكا

228اليابان

156الصين

 FDI Markets:المصدر

China National Building Material 

Group Corporation 

تونس في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب تونس الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 تونس في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

71.2

15.0

12.0

0.8

0.7

0.3

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) تونس إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

OMV

Auchan Group

WindVision

Yazaki Group

999

624

616

312

260

223

197

177

167

95

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

الغذاء والتبغ

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مكونات السيارات

الفنادق والسياحة

االتصاالت

اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

الخدمات المالية

خدمات األعمال

السيارات

787

311

405

2,117

446
1,157

1,2921,632

7,599

3,288

4,454

787

1,639

647

1,504

9.6
4.2 6.2 3.9 3.4 2.5

3.6 2.4 2.2 2.4 2.4

63.9 66.9 63.6
72.0 71.2 69.3

75.6 73.0
66.3

84.2
73.6

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الجمهورية التونسية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

3,308.01,616.32,758.61,687.81,512.51,147.91,603.21,116.51,063.81,002.7885.0879.5الواردة

33.120.342.277.074.121.313.421.521.831.1241.657.5الصادرة

21,961.326,019.528,525.131,276.931,363.831,543.432,604.233,772.431,562.431,771.629,288.128,725.4الواردة

88.7117.1152.7230.8287.2296.8296.7308.5286.4291.3463.9497.8الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

6,965الهادئ والمحيط آسيا3,539105الصين

4,056الغربية أوروبا3,15131سنغافورة

2,328الناشئة األوروبية الدول2,565106إسبانيا

554أفريقيا2,31344تركيا

317األوسط الشرق38077ألمانيا

59الشمالية أمريكا35011أفريقيا جنوب

13الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا3301210فرنسا

33044سويسرا

23211إيطاليا

21222المتحدة المملكة

8922828أخرى

14,2938269اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

3,300الصين

3,151سنغافورة

2,209إسبانيا

1,397تركيا

900تركيا

FDI Markets:المصدر

(دوالر مليون) الجزائر إلى  الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

الجزائر في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

China State Construction 

Engineering Corporation

Indorama

Grupo Ortiz Construccion y 

Servicios Del Mediterraneo

Tosyali Holding

Taypa Tekstil

 المستثمرة األقاليم حسب الجزائر الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 الجزائر في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

%

48.7

28.4

16.3

3.9

2.2

0.4

0.1

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

1,390

7,429

768560

4,146

2,377

1,311

1,367

1,505

16,163

3,793

9,69010,448

714

4,390

3,300

3,150

1,730

1,512

1,467

928

747

300

244

234

التخزين 

المعادن

العقارات

المعادن

البناء ومواد البناء

المنسوجات

السيارات

يالفحم والنفط والغاز الطبيع

الصيدلة

االتصاالت

1.6 1.3 1.5 2.0 1.4 1.3 0.7 0.8 0.7
-0.4

0.9

8.6 8.8 8.5

12.6 12.1 11.1 11.3 12.1 12.5

15.9 16.7

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الديمقراطية الشعبيةالجزائريةالجمهورية  المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

584.01,635.01,203.0-1,888.21,743.32,631.72,753.82,301.22,580.41,499.41,684.01,506.7الواردة

4.0-18.3103.246.0-268.3-41.3-34.0150.6318.0214.8220.5533.5الصادرة

10,110.211,853.514,485.217,239.019,540.222,120.623,620.025,312.926,819.626,232.327,871.029,053.0الواردة

608.8759.41,077.41,292.21,512.72,046.22,004.91,736.61,718.41,821.61,868.01,893.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر

 )ملبون $(

التدفقات

األرصدة



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون) 
المشروعات عدد

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

718الشمالية أمريكا42911كندا

404الهادئ والمحيط آسيا28933 المتحدة الواليات

126أفريقيا19711كونغ هونغ

31األوسط الشرق15011سنغافورة

15الغربية أوروبا9321أفريقيا جنوب

5722الصين

3122اإلمارات

2211تونس

1111تنزانيا

711ألمانيا

611سويسرا

211المتحدة المملكة

1,2941716اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون) 

429كندا

197كونج هونج

150 المتحدة الواليات

150سنغافورة

132 المتحدة الواليات

 FDI Markets:المصدر

SkyPower

China Merchants Group

Level 3 Communications

SEA-ME-WE 5

General Electric (GE)

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) جيبوتي إلى

جيبوتي في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

 المستثمرة األقاليم حسب جيبوتي الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 جيبوتي في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

55.5

31.2

9.7

2.4

1.1

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

11

235

540

284

225

22

891

880

1,108

5

530

300

561

346

197

93

25

24

22

20

6

المتجددة/ الطاقة البديلة 

االتصاالت

التخزين

وسائل النقل

الفنادق والسياحة

يالفحم والنفط والغاز الطبيع

الخدمات المالية

خدمات األعمال

مواد كيميائية

14.1
23.0 23.5

7.4 3.4 6.8 8.8
20.5

9.6
7.1

8.4

41.9

61.1

77.0
84.1 82.3 82.8 85.0

97.1 94.7 93.8 94.0

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

جمهورية جيبوتي المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

108.3195.4228.974.736.579.0110.0286.0153.0124.0160.0165.0الواردة

......................الصادرة

322.3517.7751.7851.7878.5956.51,066.51,352.51,505.51,629.51,789.51,954.5الواردة

......................الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

12,186األوسط الشرق9,49612265 اإلمارات

11,661الهادئ والمحيط آسيا8,8168471 المتحدة الواليات

9,306الغربية أوروبا3,9582316فرنسا

9,279الشمالية أمريكا2,981178سنغافورة

801أفريقيا2,4072320اليابان

117الناشئة األوروبية الدول2,012159الكويت

2,00011ماليزيا

1,64622كونغ هونغ

1,4844535المتحدة المملكة

1,34786الجنوبية كوريا

7,202153128أخرى

43,349493361اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

3,741اإلمارات

3,400المتحدة الواليات

2,617فرنسا

2,410اإلمارات

2,000ماليزيا

 FDI Markets:المصدر

السعودية في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

توزیع تكلفة االستثمارات الواردة الى السعودیة حسب األقالیم المستثمرة
  ما بین  ینایر 2013  ودیسمبر 2017

 السعودية في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

28.1

26.9

21.5

21.4

1.8

0.3

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) السعودية إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Majid Al Futtaim Group (MAF 

Group)

ExxonMobil

Total

EMKE Group

Shahed International

7,019

11,775

6,205

10,282

8,068

8,640

13,950

8,852

15,459

34,375

8,313

19,801

2,043

14,006

1,811

13,348

12,001

3,429

3,069

2,974

2,147

1,051

781

622

437

مواد كيميائية

العقارات

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

السيارات

الفنادق والسياحة

البالستيك

اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

االتصاالت

الخدمات المالية

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

4.9 5.8 7.6 8.5
5.5

2.4 1.7 1.2 1.1
1.2

1.1

13.4
17.7

21.7

34.5 33.5

27.9 27.1 27.9 28.6

34.3 33.6

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

المملكة العربية السعودية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

18,293.024,319.039,456.036,458.029,233.016,308.012,182.08,865.08,012.08,141.07,453.01,421.0الواردة

135.03,498.02,177.03,907.03,430.04,402.04,943.05,396.05,390.08,936.05,625.0-39.0-الصادرة

50,659.073,479.7112,935.5148,088.8176,377.9186,758.1199,032.1207,897.0215,908.7224,049.9231,502.4232,227.7الواردة

17,205.217,047.520,444.022,621.226,528.029,957.934,359.539,302.844,698.863,120.573,972.879,597.6الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

1,320أفريقيا1,26454مصر

368األوسط الشرق19233اإلمارات

12الهادئ والمحيط آسيا15011البحرين

8الناشئة األوروبية الدول4511نيجيريا

1511السعودية

1211الجنوبية كوريا

1111قطر

1111أثيوبيا

811تركيا

1,7081514اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

1,058اإلمارات

160مصر

150البحرين

130اإلمارات

55اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

السودان في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

توزیع تكلفة االستثمارات الواردة الى السودان حسب األقالیم المستثمرة 
ما بین  ینایر 2013  ودیسمبر 2017

 السودان في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

77.3

21.5

0.7

0.4

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) السودان إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Pharmaoverseas

Arab Swiss Engineering Company 

(ASEC)

Zain (Mobile Telecommunications 

Company) (MTC)

Hospitality Management Holdings

Delta Group of Companies

558

531

160

158

130

67

55

31

12

7

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

المنتجات الصيدالنية

مواد البناء والبناء

االتصاالت

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

الورق والطباعة والتغليف

وسائل النقل

االلكترونيات االستهالكية

خدمات األعمال

18

1,556

68
667772

2,292

1,889

1,249

253

420

271

666 3.7 2.6 1.8 2.2 1.1

31.9 33.5 32.7
30.7

27.5

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

السودانجمهورية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

1,841.81,504.41,653.11,726.32,063.71,734.42,311.01,687.91,251.31,728.41,063.81,065.3الواردة

----------------------الصادرة

8,742.810,247.211,900.313,626.615,690.317,424.719,736.221,424.022,675.324,403.725,467.526,532.8الواردة

----------------------الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

($ مليون) 

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

46الناشئة األوروبية الدول4631تركيا

4الغربية أوروبا411أسبانيا

111الدانمارك

5053اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

($ مليون) 

46تركيا

4أسبانيا

1الدانمارك

 FDI Markets:المصدر

 المستثمرة األقاليم حسب سورية الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 سورية في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

Posta ve Telgraf Teskilati (PTT 

Turkey)

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) سورية إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Grupo Comdifil

TV 2

سورية في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

91.3

8.7

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

461418

1,593
1,992

3,627
4,021

2,548
1,532

12,290

500

45.9

3.6

0.8

وسائل النقل

المنسوجات

االتصاالت

2.0 3.1 2.8
4.7 2.4 1.5

9.6 11.0 11.2
15.7 16.4

19.5

26.8

33.9 31.5

37.8

49.2

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الجمهورية العربية السورية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

659.01,242.01,465.62,569.51,469.2804.20.00.00.00.00.00.0الواردة

........................الصادرة

3,191.04,433.05,898.68,469.59,938.710,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.910,742.9الواردة

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

(UNCTAD) المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

($ مليون) 

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

311أفريقيا19711فرنسا

219الغربية أوروبا16322عمان سلطنة

163األوسط الشرق15011موريشيوس

15011جيبوتي

2122المتحدة المملكة

1111كينيا

69288اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

($ مليون) 

197فرنسا

150موريشيوس

150عمان سلطنة

150جيبوتي

15المتحدة المملكة

 FDI Markets:المصدر

Bollore Group

Liquid Telecom

Oman Telecommunications 

Company (Omantel)

Djibouti Data Center (DDC)

Internews Europe

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

الصومال في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب الصومال الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 الصومال في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) الصومال إلى

 األقاليم

المستثمرة
%

44.9

31.6

23.5

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

150

165

378

40
34

161150

8

450

197

21

13

11

مجال االتصاالت

التخزين والتخزين

خدمات األعمال

مواد البناء البناء

الخدمات المالية

4.0 5.7 3.3

5.4
10.5 9.6 8.2

18.4 18.1 19.6 21.7
4.9 10.4 13.3

22.6

52.9
62.6 59.4

73.9
84.1

104.1

125.8

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

جمهورية الصومال الديمقراطية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

96.0141.087.0108.0112.0102.0107.3258.0261.0303.0334.0384.0الواردة

......................الصادرة

118.2259.2346.2454.2566.2668.2775.51,033.51,294.51,597.51,931.52,315.5الواردة

......................الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

9,677الناشئة األوربية الدول8,96674روسيا

5,713األوسط الشرق4,8651814اإلمارات

2,952الشمالية أمريكا2,1021311المتحدة الواليات

1,109الغربية أوروبا85011هولندا

777الهادئ والمحيط آسيا85011كندا

64أفريقيا45722الهند

45011التشيك

28286األردن

23022الفلبين

20522الكويت

1,0356052أخرى

20,29111596اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

8,094روسيا

3,000اإلمارات

1,650المتحدة الواليات

872اإلمارات

850هولندا

 FDI Markets:المصدر

Gazprom

Emaar Properties

ExxonMobil

Abu Dhabi Water and Electricity 

Authority (ADWEA)

Royal Dutch Shell Plc

العراق في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة
 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) العراق إلى

 العراق في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

المستثمرة األقاليم حسب العراق الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

47.7

28.2

14.5

5.5

3.8

0.3

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

13,442

3,193

782

685

667

327

317

294

117

84

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

العقارات

البناء ومواد البناء

الفنادق والسياحة

المعادن

االتصاالت

الخدمات المالية

التخزين 

خدمات األعمال

السيارات

2,838

3,951

816

2,306

10,381

1,009

8,090

3,567

7,203

12,813

474

4,089

1,952
167

4,693

0.7 1.3 1.8 1.5 1.2 1.2 1.8

-1.6

-5.4 -4.7
-3.5

3.9 4.2 4.8
6.0 6.8 6.3 7.1

8.9

12.0
9.4

5.7

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

جمهورية العراق المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

5,032.4-6,255.9-7,574.2-10,176.4-3,119.8-383.0971.81,855.71,598.31,396.21,882.33,400.4الواردة

305.07.933.671.9124.9366.0489.5227.1241.5147.7304.377.8الصادرة

2,143.33,115.14,970.86,569.17,965.39,847.613,248.010,128.010,128.010,128.010,128.010,128.0الواردة

393.7401.6435.2507.1632.0998.01,487.51,714.61,956.12,103.82,408.12,485.9الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

5,787الهادئ والمحيط آسيا3,2221713المتحدة الواليات

3,602األوسط الشرق2,55777الصين

3,327الغربية أوروبا2,3266837اإلمارات

3,255الشمالية أمريكا1,4663419الهند

329أفريقيا1,28633النرويج

227الناشئة األوروبية الدول1,20833إسبانيا

95276سنغافورة

51798قطر

5161716المتحدة المملكة

44244الكويت

2,0364839أخرى

16,527217155اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

2,500المنحدة الواليات

2,300الصين

1,200إسبانيا

1,058اإلمارات

850النرويج

 FDI Markets:المصدر

ُعمان سلطنة في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب ُعمان سلطنة الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 ُعمان سلطنة في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) ُعمان سلطنة إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

 األقاليم

المستثمرة
%

35.0

21.8

20.1

19.7

2.0

1.4

Omagine

Mingyuan Holdings Group

Sacyr Vallehermoso

Majid Al Futtaim Group

Det Norske Oljeselskap

4,509

3,422

1,232

4,177

3,187

4,838
4,415

3,861

7,776
8,096

1,940

1,310
1,2401,181

2,768

5,241

2,805

1,841

989

970

733

641

555

481

388

العقارات

مواد كيميائية

خدمات األعمال

المعادن

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

الخدمات المالية

االتصاالت

الفنادق والسياحة

الغذاء والتبغ

المنسوجات

4.3
7.9

4.8 3.1 2.1 2.4 1.8 2.0 1.9
-3.9 0.2

16.1
22.1 20.1

28.4
25.6 24.5 23.4 24.8 26.0 26.4 25.8

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

ُعمانسلطنة المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

2,171.71,680.11,867.4-1,597.03,332.02,952.01,485.01,243.01,628.01,365.41,612.51,287.4الواردة

36.0585.0109.01,498.01,222.0884.3933.71,357.6335.5356.3396.0-276.0الصادرة

5,974.79,306.712,258.713,743.714,986.716,614.717,980.219,592.620,880.018,708.420,388.522,255.9الواردة

640.0604.01,189.01,298.02,796.04,018.04,902.35,835.97,193.67,529.17,885.48,281.4الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

($ مليون) 

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

5.879.5األوسط الشرق5.811األردن

1.520.5الناشئة األوروبية الدول1.511تركيا

7.322اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

($ مليون) 

5.8األردن

1.5تركيا

 FDI Markets:المصدر

WebTeb

Anadolu Ajansi (Anatolian Agency)

فلسطين في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب فلسطين الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 فلسطين في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) فلسطين إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

7
1514

1,050

5276

5.8

1.5

تخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلوما

االتصاالت

0.4 0.5 0.8
4.1 2.3 3.3

0.5 1.4 1.3 0.8 2.0

32.1
29.2

24.8
26.9

24.4
22.2 20.7 19.7 19.6 19.8 19.6

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

200620072008200920102011201220132014201520162017

18.628.351.5300.5206.3349.358.4175.7159.7102.9296.7203.2الواردة

18.6-44.8-48.3187.573.3-128.129.1-4.369.384.4-129.443.9الصادرة

1,578.41,606.71,658.21,958.72,175.32,328.02,336.02,459.02,487.02,511.02,660.02,703.0الواردة

40.083.979.6148.9240.9192.2231.9171.0358.0444.8400.0422.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

فلسطيندولة المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

1,983الغربية أوروبا1,4475141 اإلمارات

1,646األوسط الشرق5673131 المتحدة الواليات

569الشمالية أمريكا5071412إسبانيا

451الهادئ والمحيط آسيا3933323المتحدة المملكة

245أفريقيا29766سويسرا

93الناشئة األوروبية الدول28677إيطاليا

223118ألمانيا

18522مصر

1801512الهند

176109فرنسا

7275349أخرى

4,988233200اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

456اإلمارات

293اإلمارات

246إسبانيا

228إسبانيا

228سويسرا

 FDI Markets:المصدر

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

قطر دولة في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب قطر الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 قطر دولة في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

39.8

33.0

11.4

9.0

4.9

1.9

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) قطر إلى

Rotana Hotels

Landmark Group

Acciona

Melia Hotels International

Kempinski Hotels & Resorts

438744934

1,225

1,646
2,089

3,762
4,015

14,999

9,203

1,291

7,791

8,605

27,072

7,479

1,369

565

541

423

226

220

213

190

181

139

الفنادق والسياحة

االتصاالت

خدمات األعمال

الخدمات المالية

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

مواد البناء والبناء

منتجات المستهلك

الغذاء والتبغ

5.8 6.0
3.3

8.4

3.8
0.6 0.2

-0.4

0.5
0.7

0.4

17.7
19.5

15.6

26.8
24.7

18.8
17.1 15.6 15.6

20.1 19.5

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

دولة قطر المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

840.41,040.41,070.9773.9986.0-3,500.04,700.03,778.68,124.74,670.3938.5395.9الواردة

127.45,160.23,657.83,214.61,863.210,108.51,840.18,021.46,748.44,023.47,901.91,694.8الصادرة

10,655.015,355.017,768.925,893.630,564.031,502.531,898.331,058.032,098.333,169.233,943.134,929.1الواردة

1,075.96,236.27,467.210,681.812,545.022,653.524,493.632,515.039,263.443,286.751,188.752,883.4الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

1,998الغربية أوروبا1,84477فرنسا

1,315الهادئ والمحيط آسيا67054الصين

682األوسط الشرق4993618اإلمارات

118الشمالية أمريكا38711الجنوبية كوريا

29الناشئة األوروبية الدول13411اليابان

125128الهند

1121413المتحدة الواليات

601010المتحدة المملكة

4922عمان سلطنة

4886قطر

2153227أخرى

4,14212897اإلجمالي

البلد0الشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

1,800فرنسا

580الصين

387الجنوبية كوريا

134اليابان

96اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

الكويت في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

المستثمرة األقاليم حسب الكويت الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 الكويت في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

48.2

31.8

16.5

2.8

0.7

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) الكويت إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Engie (GDF SUEZ) (Gaz de France)

China State Construction 

Engineering Corporation

Doosan

KDDI

Senaat (General Holding 

Corporation)

273

1,286

158249

2,176

614

811

572

763

1,993

347

1,710

598

704

628

2,259

644

333

228

227

96

83

50

35

34

خدمات األعمال

العقارات

الخدمات المالية

منتجات استهالكية

االتصاالت

المشروبات

المنسوجات

الغذاء والتبغ

الرعاىة الصحية

اآلالت الصناعية والمعدات 

0.1
0.1 0.0

1.1 1.1 2.1 1.7 0.8 0.6 0.3 0.2
0.8 0.8

5.9

9.7 10.3 9.9 10.4 9.2 9.7

12.8 11.9

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

دولة الكويت المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

6.01,113.61,304.63,259.12,872.61,433.6953.5310.5418.7300.5-121.3111.5الواردة

10,468.35,367.14,527.98,112.4-8,210.59,784.29,090.68,581.85,889.810,772.96,741.316,648.0الصادرة

773.3945.48,721.610,231.311,883.515,176.018,144.316,097.215,732.914,620.614,968.315,166.9الواردة

10,845.214,665.222,436.523,715.528,189.232,250.331,023.437,153.134,310.531,559.230,228.030,624.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

1,087األوسط الشرق1,04644 اإلمارات

234الشمالية أمريكا2251010 المتحدة الواليات

162الغربية أوروبا4566المتحدة المملكة

49الهادئ والمحيط آسيا3922أستراليا

16الناشئة األوروبية الدول2944فرنسا

2933ألمانيا

2255إسبانيا

1922الكويت

1511األردن

1444إيطاليا

6599أخرى

1,5475050اإلجمالي

البلد0الشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

1,000اإلمارات

134المتحدة الواليات

36أستراليا

28المتحدة الواليات

19اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

لبنان في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب لبنان الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 لبنان في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

70.2

15.1

10.4

3.2

1.0

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) لبنان إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Majid Al Futtaim Group (MAF 

Group)

Verizon Communications

Servcorp

Omagine

Avaline Holding

74

110

75

1,182

106

229499

1,346

2,1962,133

432

2,022

1,219
1,220

2,649

1,064

181

63

41

40

39

27

21

19

14

العقارات

االتصاالت

الخدمات المالية

وسائل النقل

المنسوجات

خدمات األعمال

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

منتجات المستهلك

المشروبات

الصيدلة

14.2 13.6 13.7 12.3 9.7 7.8 7.1 5.6 6.0 4.7 5.1

130.7 129.4

123.8

114.4

115.3

118.3

114.6

112.7

115.2

116.6 121.2

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الجمهورية اللبنانية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

3,131.73,376.04,002.14,378.93,708.43,137.13,111.32,661.12,907.12,353.22,610.22,628.0الواردة

874.7848.1986.61,125.8486.8936.61,025.71,980.91,255.0661.7641.9567.3الصادرة

28,819.732,195.736,197.740,576.744,285.047,422.150,533.453,194.556,101.658,454.861,065.063,693.0الواردة

3,383.94,232.05,218.66,344.36,831.27,767.88,793.510,774.412,029.412,691.213,333.113,900.4الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون) 

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

199أفريقيا16011مصر

48الغربية أوروبا3933تونس

38األوسط الشرق2722 اإلمارات

22الهادئ والمحيط آسيا2211كازاخستان

7الشمالية أمريكا2122ألمانيا

1111لبنان

1111فرنسا

811المتحدة المملكة

811فنلندا

711 المتحدة الواليات

111أيرلندا

3141515اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون) 

160مصر

22كازاخستان

17تونس

15تونس

15اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

Arabian Construction House

KazMunayGas (KazMunaiGaz)

Societe Nouvelle Maison de la Ville 

de Tunis (SNMVT)

Tunisair

Etihad Airways

ليبيا في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 المستثمرة األقاليم حسب ليبيا الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 ليبيا في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 األقاليم

المستثمرة

2.2

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) ليبيا إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

 قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

%

63.3

15.3

12.2

7.1

17913588449731,813
2,980

2,594

20,976

1,024
570278

160

46

22

22

17

14

12

8

8

6

مواد البناء البناء

وسائل النقل

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

الخدمات المالية

الغذاء والتبغ

خدمات األعمال

المنسوجات

الفضاء والدفاع

مجال االتصاالت

خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

3.7
6.1

3.3
4.8 2.4 0.0 1.5 0.9 0.1 2.1 1.5

7.4
12.7 11.7

21.0 20.2

40.2

18.5
24.1

38.5

55.8 58.9

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

200620072008200920102011201220132014201520162017

2,064.03,850.03,180.03,310.01,909.00.01,425.0702.00.00.00.00.0الواردة

474.03,947.05,888.21,165.02,722.0131.02,509.06.077.0394.8440.0110.0الصادرة

4,085.57,935.511,115.514,425.516,334.516,334.517,759.518,461.518,461.918,461.918,461.918,461.9الواردة

2,892.76,839.712,727.913,892.916,614.916,745.919,254.919,260.919,337.919,732.720,172.720,282.7الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

دولة ليبيا المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

30,829الناشئة األوروبية الدول30,07955روسيا

29,041األوسط الشرق22,8832617الصين

27,317الغربية أوروبا14,7065230 اإلمارات

25,094الهادئ والمحيط آسيا10,01232اليونان

1,977الشمالية أمريكا8,918117إيطاليا

827أفريقيا8,8032920السعودية 

190الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا3,52232البحرين

2,3792317المتحدة المملكة

1,9891912ألمانيا

1,848105لبنان

10,137163129أخرى

115,275344246اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

30,000روسيا

20,000الصين

10,000اليونان

8,500اإلمارات

8,099إيطاليا

 FDI Markets:المصدر

Rosatom

China Fortune Land Development 

(CFLD)

Mac Optic

Al Habtoor Group

Eni SpA (Eni)

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

مصر في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

المستثمرة األقاليم حسب مصر الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 مصر في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

26.7

25.2

23.7

21.8

1.7

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) مصر إلى

0.7

0.2

51,067

37,532

8,597

5,627

3,354

1,297

1,175

933

900

477

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

العقارات

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مواد كيميائية

الغذاء والتبغ

خدمات األعمال

وسائل النقل

االتصاالت

المنسوجات

البالستيك

37,666

40,914

14,700

17,628

4,368

11,076

6,265

12,752

21,645

12,836

11,976
11,656

13,022

1,951

4,933

9.3 8.8
5.8 3.6 3.0

-0.2

2.2 1.6 1.6 2.2
2.9

36.1 38.2 36.4 35.5 34.1
31.4

28.8 30.9 29.5 29.9
36.0

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

جمهورية مصر العربية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

483.06,031.04,256.04,612.06,925.28,106.87,391.7-10,042.811,578.19,494.66,711.66,385.6الواردة

148.4664.81,920.2571.11,175.5625.5211.1301.0252.7181.7206.6199.0الصادرة

38,924.750,502.859,997.466,709.073,094.672,611.978,643.082,893.087,485.094,307.0102,324.0109,660.0الواردة

1,115.71,780.53,700.74,272.95,448.46,074.06,285.06,586.06,839.07,020.07,227.07,426.0الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

11,634الغربية أوروبا3,6768878فرنسا

4,426الهادئ والمحيط آسيا3,3071512الصين

2,983األوسط الشرق2,5983219اإلمارات

2,701الشمالية أمريكا2,0685144إسبانيا

860الناشئة األوروبية الدول1,9894534المتحدة الواليات

122أفريقيا1,729137إيطاليا

1,4621614سويسرا

1,0271313اليابان

91033الدنمارك

71265كندا

3,2488874أخرى

22,725370303اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

2,000الصين

1,356إيطاليا

1,288فرنسا

1,006سويسرا

1,000اإلمارات

 FDI Markets:المصدر

المغرب في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

المستثمرة األقاليم حسب المغرب الى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 المغرب في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

51.2

19.5

13.1

11.9

3.8

0.5

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) المغرب إلى
(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

Shanghai Electric

Enel

Groupe PSA (PSA Peugeot-Citroen)

LafargeHolcim

Middle East Development

3,954

6,562

4,357

5,203

2,649

1,203

2,921

2,281

6,771

15,844

5,148

3,737

3,972

2,219

1,480

4,277

3,986

3,564

1,493

1,250

1,059

1,032

791

777

671

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

السيارات

مواد البناء والبناء

خدمات األعمال

التخزين 

مكونات السيارات

الفنادق والسياحة

مواد كيميائية

وسائل النقل

3.6 3.5 2.7 2.1 1.7 2.5 2.8 3.1 3.2 3.2 2.2

43.4
48.9

42.6
45.8 48.4

43.9 46.0 48.3 46.5 49.5
53.0

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

المملكة المغربية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

2,449.42,804.52,487.11,951.71,573.92,568.42,728.43,298.13,561.23,254.82,157.22,651.4الواردة

444.9621.6485.2470.3588.8179.0406.1332.0436.3653.3579.7960.4الصادرة

29,938.738,613.339,388.342,581.145,081.644,515.945,245.751,816.051,192.049,670.554,784.262,663.8الواردة

1,053.61,337.11,699.11,861.41,914.01,981.12,156.72,554.74,187.04,557.35,203.35,891.6الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة
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(UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر 

الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

1,173الغربية أوروبا90011سويسرا

171أفريقيا24321فرنسا

16األوسط الشرق16011نيجيريا

16الشمالية أمريكا3022المتحدة المملكة

1611قطر

1622 المتحدة الواليات

1111تونس

1,375109اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

900سويسرا

243فرنسا

160نيجيريا

22المتحدة المملكة

16قطر

 FDI Markets:المصدر

Dangote Group

Tullow Oil

A.Aziz Khalid Al-Ghanem Group

Glencore (Glencore Xstrata)

CMA CGM

موريتانيا في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

توزیع تكلفة االستثمارات الواردة الى موریتانیا حسب األقالیم المستثمرة
 ما بین  ینایر 2013  ودیسمبر 2017

 موريتانيا في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 األقاليم

المستثمرة
%

85.3

12.4

1.2

1.1

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) موريتانيا إلى

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

18
24

1,312

22

350
274

46

270

39

575

1,137

537

820

900

197

160

46

22

16

11

9

8

7

المعادن

التخزين والتخزين

مواد البناء والبناء

وسائل النقل

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

العقارات

الخدمات المالية

الفضاء والدفاع

االتصاالت

خدمات األعمال

5.1 4.2 8.5 -0.1 3.0 11.4
26.5

19.0
8.8 10.0

5.4

58.0 56.7 55.7 61.2 54.7 57.3

83.1
92.4

105.0

129.0 133.6

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية رالمالمح العامة لالستثمار األجنبي المباش

200620072008200920102011201220132014201520162017

3.1130.5588.71,388.61,125.7501.0502.1271.2329.6-154.6139.4342.8الواردة

2.718.627.70.21.09.7-1.33.00.016.81.5-0.1الصادرة

1,762.61,902.02,244.82,241.72,372.22,961.04,349.65,475.25,976.36,478.46,749.67,079.2الواردة

9.88.611.511.528.329.827.145.773.473.774.784.4الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة



الدولة
التكلفة

(دوالر مليون)

 عدد

المشروعات

 عدد

الشركات

التكلفة

(دوالر مليون) 

509الهادئ والمحيط آسيا22011الهند

186األوسط الشرق17811عمان سلطنة

134الشمالية أمريكا13411الصين

23الغربية أوروبا13411سنغافورة

13411 المتحدة الواليات

2311فرنسا

2211أستراليا

811اإلمارات

85288اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(دوالر مليون)

220الهند

178ُعمان سلطنة

134سنغافورة

134الصين
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 FDI Markets:المصدر

Verizon Communications

اليمن في مستثمرة شركات 5  أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما 

 األقاليم

المستثمرة
%

Raysut Cement

SEA-ME-WE 5

AAE-1 Consortium

(%) اإلجمالي المحلي الناتج من المباشر األجنبي االستثمار نسبة

 المستثمرة األقاليم حسب اليمن إلى الواردة االستثمارات تكلفة توزيع

2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما

 اليمن في المستثمرة الدول أهم

2017 وديسمبر  2013 يناير بين ما

 الواردة الجديدة االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) اليمن إلى

قطاعات 10 أهم حسب االستثمارية المشاريع تطور

(دوالر مليون) 2017 وديسمبر  2013 يناير  بين ما 

Bharat Heavy Electricals (BHEL)

59.8

21.8

15.7

2.7

409

220

178

23

22

االتصاالت

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مواد البناء والبناء

الخدمات المالية

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

30

644
178302

6

1,413

910

2,345

377
259

3,474

1,862

1,895

4.9

3.6 5.1

0.5 0.6

-1.7 -1.7 -0.4 -0.7 -0.1
-1.8

8.4

11.6

14.9
16.4 15.7

14.0
11.9

10.6 10.1
11.5

9.0

التدفقات الواردة األرصدة الواردة

الجمهورية اليمنية المالمح العامة لالستثمار األجنبي المباشر

200620072008200920102011201220132014201520162017

269.9-561.0-15.4-233.1-133.6-531.0-518.4-1,121.0917.31,554.6129.2188.6الواردة

9.339.5229.971.971.357.88.55.411.64.40.85.6الصادرة

1,924.32,985.14,539.74,668.94,857.64,339.13,808.13,674.53,441.43,426.02,865.02,595.1الواردة

158.7198.2428.0499.9571.2629.0637.5642.9654.5659.0659.7665.3الصادرة

االستثمار األجنبي المباشر 

)مليون $(

التدفقات

األرصدة

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD( المصدر : مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية 



لالستفسار عن محتویات النشرة یرجى االتصال بإدارة البحوث والمخاطر القطریة

mona@dhaman.org 84959561-965+ 

رئيس وحدة 

المعلومات والمخاطر 
القطریة 

منى قمحية riadh@dhaman.org 84959552-965+ 
مدير إدارة البحوث 

والمخاطر القطرية
د. رياض بن جليلي

aymang@dhaman.org  +aeldabh@dhaman.org 84959568-965 أيمن غازي سكرتير +84959589-965
رئيس وحدة البحوث 

والنشر
أحمد الضبع

http://www.dhaman.org


 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

 سنة  01نوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر االئتمان والمخاطر السياسية منذ أكثر من 

 2112من وكالة ستاندرد أند بورز منذ عام  AAنتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع 

سندكم افمثن لضمان استثماراتكم في مختلف الدون 

  العربية وتأمين صادراتكم تلر اميع أنتا  العالم

www.dhaman.org 
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