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 2013جنبي في قطر االستثمار األمسح 
 

2015 فبراير  

 

MDPSًصدرت وزارة التخطيط التنموي واالحصاء )أ
 
بعنوان "مسح االستثمار األجنبي  ( تقريرا

تقديم النتائج التفصيلية لالستطالع الثاني من االستثمار والذي يهدف الى " 2013لعام 

ملعامالت املالية الدولية اقياس تحسين الى  باإلضافة، 2013عام ل( في دولة قطر FIاألجنبي )

 . 2012 - 2011 - 2010للسنوات 

 

تغطية جميع إلى ،  ري بالتعاون مع مصرف قطر املركزًيالذي أج،  االستطالع يهدفكما 

إال ان ذلك ،  الخاص والعامالعاملة في االقتصاد الوطني في القطاعين  الرئيسيةاملؤسسات 

ً. الحكومةأو  األفراداملنفذة من قبل املالية الدولية ال يشمل املعامالت 

ً

في هذا  ةلالستثمار املباشر في الخارج )والوارد من ناحية أخرى ، فإن البيانات النهائية

ارات الحكومة أو األفراد وذلك نتيجة للمراجعات التقرير( ، قد تضمن بعض استثم

،ً (CDIS)ح االستثمار املباشر املنسق بمسًو والخاصةوالتحقق من صحة نتائج الدراسة 

وعليه يتوجب على مستخدمي البيانات اتخاذ الحذر عند رجوعهم لنتائج املسح حيث انها 

غير قابلة للمقارنة مع تفاصيل احصاءات ميزان املدفوعات الصادرة عن مصرف قطر 

 .املركزي بسبب القيود على نطاق البيانات املذكورة اعاله 
 

 : هي على النحو التالي 2013لمسح االستثمار االجنبي لعام النتائج الرئيسية 

 ( بلغت أسهم االستثمار األجنبي املباشرFDI في البالد )ة عام مليار ريال في نهاي 111.8

مليار ريال قطري  110.5٪ باملقارنة مع 0.5٪ و 1.2ة تنسب، مما يدل على ارتفاع 2012

ً .على التوالي 2011و  2010 عامي نهايةمليار ريال قطري في  111.2و

  مليار ريال  0.7 بمقدار 2011انخفضت تدفقات االستثمار االجنبي املباشر خالل العام

مليار ريال قطري(  110.5) 2011بين قيمة مخزون االستثمارات في  أي الفرًق . قطرًي

 إال أنه قد لوحظ مليار ريال قطري( ، 111.2) 2010وقيمة مخزون االستثمارات في 

ً .2012مليار ريال قطري( في عام  1.3االنتعاش في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )
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 إال ستهدف مختلف األنشطة االقتصادية، إن ان االستثمار األجنبي املباشر على الرغم م

االستثمار األجنبي املباشر جمالي  إ٪ من 90.7 شكلت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية أن

  وهي كالتالي : 2012الوافد في نهاية ديسمبر 

 االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل

 (ISIC Rev.4) النشاط االقتصادي 

رصيد االستثمار 
 األجنبي المباشر

إلى الداخل 
2012  
 ق(.)مليار ر

النسبة المئوية من  
رصيد إجمالي 

االستثمار األجنبي 
 إلى الداخل المباشر
 2012 

 (.ق)مليار ر 

 %44.2  49.4   التعدين واستغالل المحاجر 

 %21.9  24.5   تصنيع 

 %13.9  15.5   البناء والتشييد 

 %10.7  12.0   المهنية العلمية أنشطة الخدمات، والتقنية واإلدارية والدعم 

 %90.7  101.4  مجموعال 

 

 ول خمس د، إال أن االستثمار األجنبي املباشر في قطر  ن فيساهمت العديد من البلدا

رئيسية استحوذت على النصيب األكبر من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 

ً .2012٪ في نهاية عام 74.8

 
 االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل

 بلد 

رصيد االستثمار 
 األجنبي المباشر

إلى الداخل 
2012  
 ق(.)مليار ر

النسبة المئوية من  
رصيد االستثمار إجمالي 

إلى  األجنبي المباشر
 الداخل

 2012 
 (.ق)مليار ر 

 %34.5  38.5   الواليات المتحدة

 %15.3  17.1   هولندا 

 %10.6  11.9   فرنسا 

 %8.1  9.0  العربية السعودية 

 %6.3  7.1   إيطاليا 

 %74.8  83.6  مجموعال 
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 يضا أن إجمالي االستثمار املباشر املوجه أ 2013االستثمار االجنبي لعام كشف مسح  كما

٪ 19.8مليار ريال قطري، بزيادة قدرها  73.9 سجل 2012إلى الخارج من قطر في نهاية عام 

 2011اية عام قبل نه ريال قطرًيمليار  47.3مليار ريال قطري و 61.7٪ باملقارنة مع 56.2و

ً. التواليعلى  2010و 

  12.2إلى  2011مليار ريال قطري في عام  14.5 من و انخفض صافي تدفقات االستثماًر  

ً.2012مليار ريال قطري في عام 

   تثمار األجنبي دور رائد في االس في اقتصاد قطًر التالية ، القطاعات كان ،2012في عام

 . املباشر في الخارج

 في الخارجاالستثمار األجنبي المباشر 

 (ISIC Rev.4) النشاط االقتصادي 

رصيد االستثمار 
 األجنبي المباشر
في الخارج  

2012  
 ق(.)مليار ر

النسبة المئوية من  
رصيد إجمالي 

االستثمار األجنبي 
 في الخارج المباشر
 2012 

 (.ق)مليار ر 

 %37.6  27.7   أنشطة المالية والتأمين 

 %27.2  20.1   المهنية العلمية أنشطة الخدمات، والتقنية واإلدارية والدعم 

 %11.5  8.5   التعدين واستغالل المحاجر 

 %9.5  7.0   إنشاءات 

 %7.4  5.5  المعلومات واالتصاالت النقل والتخزين

 %93.2  68.8  مجموعال 
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  من 63.4شكلت التي ،  ، استهدفت قطر استثمارات كبيرة في خمس دوًل2012في عام ٪

ً. 2012الخارج بحلول نهاية عام بإجمالي االستثمار األجنبي املباشر 

في الخارجاالستثمار األجنبي المباشر   

 بلد 

رصيد االستثمار 
 األجنبي المباشر
في الخارج  

2012  
 ق(.)مليار ر

النسبة المئوية من  
رصيد االستثمار إجمالي 

في  األجنبي المباشر
 الخارج

 2012 
 (.ق)مليار ر 

 %19.8  14.6   إندونيسيا

 %17.1  12.6  الكويت 

 %10.8  8.0  فرنسا 

 %9.1  6.7  األمارات العربية المتحدة 

 %6.6  4.9  الواليات المتحدة 

 %63.4  46.9  مجموعال 

ً

"، والتي هي متاحة  2013تقرير "مسح االستثمار األجنبي، عام حول لمزيد من التفاصيل ل

  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء :على موقع
  

 

http://www.mdps.gov.qa/

