
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كطر في دولت مسح الاستثمار ألاجىبي 
 خامسمسح الاسدثماز ألاحىبي ال بدىفير مؼ مصسف كطس املسهصي  بالخػاون وشازة الخخطيط الخىمىي وإلاخصاء  كامذ

 . 2016 وذلً للسىت املسحػيت 2017في غام 

حػمل دولت كطس مً أحل اجخاذ الخطىاث الالشمت لالشتران في "املػياز الخاص بيشس البياهاث" والري ٌشسف غليه 

بصىزة زبؼ وبمىحب هرا الىظام ًخػين غلى البلدان إغداد ووشس إخصاءاث الاسدثماز ألاحىبي صىدوق الىلد الدولي. 

ت ذ الىشازة وبالخػاون مؼ مصسف كطس املسهصي بدىفير أٌو مسح زبؼ سىىي لالسدثماز وفي هرا الصدد كام .سىٍى

. هرا البيان الصحفي ٌػسض الىخائج السئيسيت لهرًً 2017وذلً للفصلين املسحػيين الاٌو والثاوي مً سىت الاحىبي 

 املسحين. 

)في اللطاغين  سئيسيتإلى حغطيت حميؼ الشسواث ال التي جىفر بالخػاون مؼ مصسف كطس املسهصي  حى املس هره هدفت

 د جم الحصٌى غلى بياهاث الشسواث اململىهت لللطاع الخاصكالخاص والػام( الػاملت في الاكخصاد الىطني. و 

 ، بيىما لم ًخم حغطيت املػامالث املاليت الدوليت التي ًلىم بها ألافساد أو الحيىمت. وبىاًء غليه فلط واملؤسساث الػامت

هىحه غىاًت املسخخدمين بأن هخائج هرا املسح ال ًمىً ملازهتها مؼ بياهاث ميزان املدفىغاث الصادز غً مصسف كطس 

 املسهصي.

ت في كسمين : ت والسبؼ سىٍى  ًخم غسض هخائج املسىح السىٍى

 2016( هتائج املسح السىوي لالستثمار الاجىبي للسىت املرجػيت 1

% مً إحمالي 90مً  هثر أ اسدثمازاتها شسهت هبيرة شيلذ 150اهاث خىالي غلى بيجم الحصٌى هرا املسح  في

أما باليسبت لباقي الشسواث الاكخصادًت. الاوشطت الىظيفيت والجغسافيت و الخصائصخسب مخخلف الاسدثمازاث، 

   . السابلت حهاثلخى ابىاًء غلى  هاجم جلدًس بياهات فلدالخازج( الى الداخل و  إلى) التي لديها اسدثمازاث أحىبيت

 مً املسخجيبين. ث وزدىلدت وم حدًدة وذلً اسدىاًدا إلى بياهاثالتي سبم وشسها  2015 سىتبياهاث جمذ مساحػت 

 

 غير املليمين لخصوم ال

 اٌ كطسي مً  144,2أي  %23ازجفػذ الخصىم لغير املليمين بيسبت  2016 سىتنهاًت  في ملياز  629,8ملياز ٍز

اٌ اٌ كطسي. ملياز  774,0إلى  كطسي  ٍز   ٍز

 اٌ كطسي مخبىغت  541,6أي % 70ألاحىبيت  ألاخسي  الاسدثمازاثذ شيل، 2016 سىتنهاًت  في ملياز ٍز

اٌ كطسي  135,4باالسدثماز ألاحىبي املباشس في دولت كطس بملداز  في سدثمازاث ًليه الا  %25أي ملياز ٍز

اٌ كطسي  93,2بما ٌػادٌ  املاليت املدافظ  مً إحمالي الخصىم.  %12 أي ملياز ٍز

 اٌ كطسي  5,2الداخل بملداز  إلىالاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة  زصيداهخفع  2016 سىتنهاًت  في ملياز ٍز

 حساء صافي جدفلاث الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة والخغيراث ألاخسي التي خصلذ خالٌ السىت. 

 



 
 

 املليمين غير مؼ  ألاصول 

 ت كيمت ازجفػذ  2016 سىتنهاًت  في اٌ كطسي مً  63,4بملداز غير املليمين  مؼألاصٌى اللطٍس  396,2ملياز ٍز

اٌ كطسي  اٌ كطسي.  459,6ت إلى سابلنهاًت السىت ال فيملياز ٍز     ملياز ٍز

 لت ألاحل وألادواث اللسوض ال فيل مثألاحىبيت التي جخ ألاخسي  ذ الاسدثمازاثشيل 2016 سىتنهاًت  في طٍى

، جلتها  286,4% أي 62املاليت اللصيرة ألاحل املخػللت بالخجازة  اٌ كطسي مً إحمالي ألاصٌى ملياز ٍز

اٌ كطسي  139,9الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة في الخازج بملداز   في مدفظتسدثمازاث الا ثم % 31أيملياز ٍز

اٌ كطسي  33,1 هدز ك)سىداث ماليت( ما  الاوزاق املاليت  %. 7 أي ملياز ٍز

 اٌ  10,9الخازج والخغيراث ألاخسي  الىبلغ صافي جدفلاث الاسدثماز ألاحىبي املباشس  2016 سىت ٌخال ملياز ٍز

 كطسي. 

 (1)جدول ركم 

  تألاجىبي اثوجدفلاث الاستثمار  وألاصول املاليت الخصوم

غير املليمينل املاليت الخصوم/ إلى الداخل  اثالاستثمار   
 

 الىوع الوظيفي لالستثمار 

 رصيد نهاًت السىت

 ق.( )مليار ر. 

 **التدفلاث خالل السىت

 ق.( )مليار ر.

2015* 2016 2016 

 5.2- 135.4 140.6 الاستثمار ألاجىبي املباشر

 14.4 93.2 78.8  املاليت فظاالاستثمار ألاجىبي في املح

 135.7 541.6 405.9  ***جىبيت ألا  خر  ألا  ستثماراثالا 

 0.7- 3.8 4.5 املشتلاث املاليت

 144.2 774.0 629.8 املجموع

    
 الاستثمار إلى الخارج / ألاصول املاليت غلى غير املليمين

 الىوع الوظيفي لالستثمار

 رصيد نهاًت السىت 

 ق.( )مليار ر.

 **لاث خالل السىتالتدف

 ق( )مليار ر.

2015* 2016 2016 

 10.9 139.9 129.0 ألاجىبي املباشر الاستثمار 

 3.1- 33.1 36.2 املاليت فظاالاستثمار ألاجىبي في املح

 55.6 286.4 230.8 ***جىبيت ألا خر  ألا ستثماراث الا 

 0.0 0.2 0.2 املشتلاث املاليت

 63.2 459.6 396.2 املجموع

 . 
  العامة.  والهيئات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات تشمل البيانات

  رقاملمجاميع بسبب تدوير االا مع األرقامتتساوى ال قد 
 ةعدلأرقام م   *
  التغيرات في الرصيد والتي تشمل كل من صافي التدفقات المالية، والتغيرات األخرى،  على إفادات معظم الشركات اقتصرت **

 وتغيرات األسعار.  سعر الصرفمثل معدالت 
 



 
 

 إلى الداخل ر املباش ألاجىبي الاستثمار 

  الىفط  في أوشطت لداخل% مً الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة إلى ا90خىالي  جسهصث 2016 سىتفي نهاًت

م. وفيما ًخص الليمت  ليت وألاوشطت ألاخسي مثل الىلل والدسٍى والغاش وما ًسجبط بها الصىاغاث الخدٍى

ت لالسدثمازاث  ليت أوشطت فلد شيلذ الدفتًر سدثمازاث ألاحىبيت % مً إحمالي كيمت الا 56الصىاغاث الخدٍى

   %. 6بيسبت أمين أوشطت اللطاع املالي والخو %، 32ها أوشطت الخػدًً واسخغالٌ املداحس بيسبت املباشسة، جلت

 
 (2)جدول ركم 

  (مجموغاث صىاغيت) أوشطت اكتصادًت ثالث ىلغأاملباشر إلى الداخل حسب  ألاجىبي الاستثمار 
 

  يشاط الاكتصاديال

)حسب التصييف الصىاعي الدولي املوحد لجميؼ 

(4ألاوشطت الاكتصادًت، التىليح   

 رصيد الاستثمار 

 ألاجىبي املباشر 

 إلى الداخل

لػام ا نهاًت

2015 *  

ق.[ ]مليار ر.  

املئويت يسبت ال

رصيد  الى

 الاستثمار 

 املباشر ألاجىبي 

 إلى الداخل 

(2015)  

 رصيد الاستثمار 

 ألاجىبي املباشر 

 نهاًت إلى الداخل

 2016لػام ا

ق.[ ]مليار ر.  

الى  املئويتيسبت ال

 رصيد الاستثمار 

إلى  ألاجىبي املباشر 

(2016)الداخل   

 % 56 75.2 % 56 78.1 الصىاغت التحويليت 

 % 32 43.7 % 32 45.4 التػدًً واستغالل املحاجر

 % 6 8.7 % 6 8.9 أوشطت اللطاع املالي والتأمين

 % 94 127.6 % 94 132.4  أوشطت اكتصادًت(ثالث  غلىأمجموع )

 % 6 7.8 % 6 8.1 أخر  

 % 100 135.4 % 100 140.6  الػام جموعامل

 البيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة.
  قد ال تتساوى األرقام مع المجاميع بسبب تدوير االرقام

 أرقام معدلة  *
 

 
 

 2016نهاًت غام  فيفي دولت كطس وذلً  ألاحىبي املباشس  دولت في زصيد الاسدثماز  60مً  هثر أ ساهمذ .

ٌ اسخمسث في الازجفاع الحصت اليسبيت  مً إحمالي % 93 خصتها لذخيث شيألازبؼ  السئيسيت ملجمىغاث الدو

 . 2016في نهاًت غام الاسدثماز ألاحىبي املباشس 

 

 

 

 

 



 
 

 (3)ركم جدول 

 مجموغاث دول أغلى أربؼ إلى الداخل حسب  ألاجىبي املباشر  الاستثمار 

 

 
 البيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة.  

األرقام مع المجاميع بسبب تدوير االرقامقد ال تتساوى    
أرقام معدلة  *  
 

 حسب بلد امليشأ إلى داخل كطر  املباشر  ألاجىبي الاستثمار  ةصدأر 

 (2016)التوزيؼ اليسبي في غام 

 

 

  

دول أمريكيت 

 %36أخر  

الاجحاد 

 %29ألاوروبي

الوالًاث املتحدة 

سيا   %23 ,ألامريكيت 
َ
بدون دول )ا

مجلس التػاون 

 %5( الخليجي

 %7دول أخر  

الدول  اثمجموغ  

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

الداخل نهاًت 

* 2015الػام 

ق.[ ]مليار ر.  

اليسبت املئويت الى 

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

2015الداخل    

رصيد الاستثمار 

املباشر إلى ألاجىبي 

الداخل نهاًت 

 2016الػام 

ق.[ ]مليار ر.  

اليسبت املئويت الى 

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

2016الداخل   

 % 36 48.3 % 36 50.2 دول أمريكيت أخر  

 % 29 39.8 % 29 41.3 الاجحاد ألاوروبي 

 % 23 31.4 % 23 32.6 الوالًاث املتحدة ألامريكيت 

سيا )بدون 
َ
 % 5 6.6 % 5 6.9    (دول مجلس التػاون الخليجيا

 % 93 126.1 % 93 130.9 (أغلى أربؼ مجموغاث دول مجموع )

 % 7 9.3 % 7 9.6 أخر  

الػام املجموع  140.6 100 % 135.4 100 % 



 
 

 إلى الخارج  ألاجىبي املباشر  الاستثمار 

 

 اٌ كطسي  139,9الخازج  في ألاحىبي املباشس زصيد دولت كطس مً الاسدثماز  بلغ في نهاًت غام  وذلً ملياز ٍز

ادة كدزها 2016  ت. سابلالسىت ال غً% 8 بٍص

  مػظم الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة في  الخاليت الاكخصادًت شيلذ مجمىغاث ألاوشطت 2016في غام

ً واملػلىماث والاجصاٌ 36الخازج، خيث بلغذ أوشطت اللطاع املالي والخأمين  %، وأوشطت الىلل والخخٍص

  %. 27 حساداملاسخغالٌ الخػدًً و  أوشطت%، و 31

 
 4ركم جدول 

  اوشطت اكتصادًتثالث مجموغاث  غلىإلى الخارج حسب أ الاستثمار ألاجىبي املباشر 
 

 

  يشاط الاكتصاديلا

)حسب التصييف الصىاعي الدولي املوحد 

(4لجميؼ ألاوشطت الاكتصادًت، التىليح   

رصيد الاستثمار 

إلى  ألاجىبي املباشر 

 الخارج 

* 2015 نهاًت  

ق.[ ]مليار ر.  

املئويت يسبت ال

رصيد  الى

الاستثمار ألاجىبي 

إلى  املباشر 

2015 الخارج  

رصيد الاستثمار 

إلى  ألاجىبي املباشر 

 الخارج 

  2016 نهاًت

ق.[ ]مليار ر.  

اليسبت املئويت الى 

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

 الخارج 

2015 

 % 37 52.2 % 31 40.5 أوشطت اللطاع املالي والتأمين 

أوشطت الىلل والتخسيً واملػلوماث 

 والاجصال
46.2 36 % 45.8 33 % 

 % 25 34.5 % 27 34.8 أوشطت التػدًً واستغالل املحاجر

أوشطت ثالث مجموغاث  أغلىمجموع )

 اكتصادًت(
121.5 94 % 132.5 95 % 

 % 5 7.4 % 6 7.5 أخر  

الػام املجموع  129.0 100 % 139.9 100 % 

 البيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة.
  قد ال تتساوى األرقام مع المجاميع بسبب تدوير االرقام

 أرقام معدلة  *

 
 

 80في خىالي  بالخازج جمخلً كطس اسدثمازاث أحىبيت مباشسة  
ً
مجمىغاث دٌو  أغلى أزبؼ بلغذ خصتو  بلدا

 . 2016% مً إلاحمالي مؼ نهاًت غام 95

 
 

 

  



 
 

 5جدول ركم 

  مجموغاث دول  أغلى أربؼ إلى الخارج حسبألاجىبي املباشر  الاستثمار 

 

 مجموغت الدول 

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

 الخارج 

  *2015نهاًت 

 ]مليار ر. ق.[

اليسبت املئويت الى 

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

2015الخارج   

رصيد الاستثمار 

ألاجىبي املباشر إلى 

 الخارج 

  2016نهاًت 

 ]مليار ر. ق.[

اليسبت املئويت الى 

رصيد الاستثمار 

لى ألاجىبي املباشر إ

 الخارج 

2016 

 % 34 47.7 % 34 44.0 الاجحاد ألاوروبي

 % 24 34.0 % 24 31.3 دول مجلس التػاون الخليجي 

 % 14 19.5 % 14 18.0 دول غربيت أخر  

دول مجلس التػاون )بدون آسيا

  (وبدون دول غربيت أخر   الخليجي
10.4 8 % 11.3 8 % 

أغلى أربؼ مجموغاث )مجموع 

(دول   
103.8 80 % 112.6 80 % 

 % 20 27.3 % 20 25.2 دول أخر  

الػام املجموع  129.0 100 % 139.9 100 % 

 البيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة.
  قد ال تتساوى األرقام مع المجاميع بسبب تدوير االرقام

 أرقام معدلة  *
 

2017لالستثمار الاجىبي، الربؼ الثاوي ( هتائج املسح ربؼ السىوي 2  

٪ مً كيمت الاسدثماز ألاحىبي املباشس الى 84والتي شيلذ  مً أهبر الشسواث في اللطاع الخاص 30استهدف املسح هدى 

 43كام مصسف كطس املسهصي بخغطيت وافت املؤسساث املاليت اٌ . 2016الداخل للشسواث غير املصسفيت في غام 

 شسهت 73وبالخالي فلد كامذ الجهخان )الىشازة واملصسف( بخغطيت ما مجمىغه الخاطػت إلشسافه. 

 الخصوم لغير املليمين

  اٌ كطسي مً  37,1أي  %5ذ الخصىم لغير املليمين بيسبت هخفظا 2017 السبؼ الثاويفي نهاًت ملياز ٍز

اٌ كطسي إلى  780,3 اٌ كطسي. ملياز  743,2ملياز ٍز   ٍز

  اٌ كطسي مخبىغت  512,9أي % 70، شيلذ الاسدثمازاث ألاخسي ألاحىبيت 2017 السبؼ الثاويفي نهاًت ملياز ٍز

اٌ كطسي  135,8باالسدثماز ألاحىبي املباشس في دولت كطس بملداز  % ًليه الاسدثمازاث في 18أي ملياز ٍز

اٌ كطسي أي  89,4بما ٌػادٌ  املاليت املدافظ  % مً إحمالي الخصىم. 12ملياز ٍز

  اٌ  1,0اهخفع زصيد الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة إلى الداخل بملداز  2017 لثاويالسبؼ افي نهاًت ملياز ٍز

 كطسي حساء صافي جدفلاث الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة والخغيراث ألاخسي التي خصلذ خالٌ السىت. 

 



 
 

 ألاصول مؼ غير املليمين 

 ت مؼ غير املليمين بملداز هخفظا 2017 السبؼ الثاوينهاًت  في اٌ كطسي  12,6ذ كيمت ألاصٌى اللطٍس ملياز ٍز

اٌ كطسي في نهاًت السىت ال 463,7مً  اٌ كطسي.   451,1ت إلى سابلملياز ٍز    ملياز ٍز

  لت ألاحل  2017 السبؼ الثاويفي نهاًت شيلذ الاسدثمازاث ألاخسي ألاحىبيت التي جخمثل في اللسوض الطٍى

، جلتها  266,0% أي 59اللصيرة ألاحل املخػللت بالخجازة  وألادواث املاليت اٌ كطسي مً إحمالي ألاصٌى ملياز ٍز

اٌ كطسي  145,8الاسدثمازاث ألاحىبيت املباشسة في الخازج بملداز  % ثم الاسدثمازاث في مدفظت 32أيملياز ٍز

اٌ كطسي  38,0ه دز الاوزاق املاليت )سىداث ماليت( ما ك  %. 9 أي ملياز ٍز

  ٌملياز  1,5بلغ صافي جدفلاث الاسدثماز ألاحىبي املباشس الى الخازج والخغيراث ألاخسي  2017 السبؼ الثاويخال

اٌ كطسي.   ٍز

 2017جلدًراث مسح الفصل الثاوي 

 (6)جدول ركم 

 الخصوم وألاصول املاليت وجدفلاث الاستثماراث ألاجىبيت

لغير املليمين الاسدثمازاث إلى الداخل / الخصىم املاليت  
 

 الىوع الوظيفي لالستثمار 

 فصلرصيد نهاًت ال

 )مليار ر. ق.( 

 *فصل التدفلاث خالل ال

 )مليار ر. ق.(

Q1, 2017 Q2, 2017 Q2, 2017 

 1.0- 135.8 136.8 الاستثمار ألاجىبي املباشر

 1.0- 89.4 90.4  املاليت فظاالاستثمار ألاجىبي في املح

 35.4- 512.9 548.3  ***جىبيت ألا خر  ألا ستثماراث الا 

 0.3 5.1 4.8 املشتلاث املاليت

 37.1- 743.2 780.3 املجموع

    

 الاستثمار إلى الخارج / ألاصول املاليت غلى غير املليمين

 الىوع الوظيفي لالستثمار

  فصلرصيد نهاًت ال

 )مليار ر. ق.(

 فصل*التدفلاث خالل ال

 )مليار ر. ق(

Q1, 2017 Q2, 2017 Q2, 2017 

 1.5 145.8 144.3 الاستثمار ألاجىبي املباشر

 2.4 38.0 35.6 املاليت فظاالاستثمار ألاجىبي في املح

 16.6- 266.0 282.6 ***جىبيت ألا خر  ألا الاستثماراث 

 0.1 1.3 1.2 املشتلاث املاليت

 12.6- 451.1 463.7 املجموع

  
 البيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة.  

  قد ال تتساوى األرقام مع المجاميع بسبب تدوير االرقام
* اقتصرت إفادات معظم الشركات على التغيرات في الرصيد والتي تشمل كل من صافي التدفقات المالية، والتغيرات األخرى،  مثل معدالت 

 سعر الصرف وتغيرات األسعار. 



 
 

QATAR FOREIGN INVESTMENT SURVEY 
           

The Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) in collaboration with the Qatar 

Central Bank (QCB) conducted the fifth annual Foreign Investment Survey for the reference 

year 2016. 

The State of Qatar is taking necessary steps to become a subscriber of IMF's Special Data 

Dissemination System (SDDS). Under this scheme, countries are required to compile and 

disseminate quarterly foreign investment statistics. In this respect, MDPS and QCB launched 

the first quarterly Foreign Investment survey referencing the period Q1 and Q2, 2017.  Major 

findings of the these two surveys are presented in this press release. 

The objective of these surveys, conducted in collaboration with QCB, was to cover major 

enterprises (private and public) operating in the national economy. However, data could be 

obtained only from privately owned companies and public corporations. International financial 

transactions made by individuals and by the Government were not covered. Users are 

accordingly cautioned that the survey results are not strictly comparable with the BOP 

statement of the QCB. 

Findings for the annual and quarterly survey will be presented in two sections: 

1) Annual Foreign Investment Survey Results for the reference year 2016 

The survey obtained data from about 150 significant enterprises that had accounted for more 

than 90 percent of total investments and by various functional, geographical and economic 

activity (industrial) characteristics. For the remaining enterprises with foreign investments 

(inward/outward) data were estimated on the basis of past trends.  

Revisions were made to the previously published 2015 data on the basis of new and revised 

data provided by respondents. 

Liabilities to non-residents 

 At the end of 2016, liabilities to non-residents increased by 23% or Bn QR 144.2 from 

Bn QR  629.8 to Bn QR 774.0 

 At the end of 2016, other foreign investments accounted for 70% or 541.6 Bn QR, 

followed by foreign direct investment in Qatar at 135.4 Bn QR or 18% and portfolio 

investments at 93.2 Bn QR or 12% of the total liabilities.  

 At the end of 2016, stock of inward FDI had been reduced by 5.2 Bn QR due to net 

outflows of FDI and other changes during the year. 

Assets with non-residents 

 At the end of 2016, Qatar’s assets with non-residents increased by 63.4 Bn QR from 

396.2 Bn QR at the end of the previous year to QR 459.6 Bn QR.   

 

 At the end of 2016, other foreign investments consisting of long term loans and trade 

related short term financial instruments accounted for 62% or 286.4 Bn QR of the  



 
 

 

  

 

 total assets, followed by foreign direct investment abroad at 139.9 Bn QR or 31% and 

portfolio investments (financial securities) at 33.1 Bn QR or 7%. 

 During 2016, net out flows of foreign direct investment abroad and other changes 

amounted to 10.9 Bn QR.  

 

 

Table (1) 
Financial Liabilities, Assets and Flows of Foreign Investment  

 
Inward Investment / Financial Liabilities to Non-Residents 

 

Functional Type of Investment 

Year End Stock 
 (Bn QR) 

Flows  
During The Year** 

(Bn QR) 

2015* 2016 2016 

Foreign Direct Investment 140.6 135.4 -5.2 

Foreign Portfolio Investment 78.8 93.2 14.4 

Foreign Other Investment 405.9 541.6 135.7 

Financial Derivatives 4.5 3.8 -0.7 

Total 629.8 774.0 144.2 

 

Outward Investment / Financial Assets on Non-Residents 
 

 Functional Type of Investment 

Year End Stock 
 (Bn QR) 

Flows  
During The Year** 

(Bn QR) 

2015* 2016 2016 

Foreign Direct Investment 129.0 139.9 10.9 

Foreign Portfolio Investment 36.2 33.1 -3.1 

Foreign Other Investment*** 230.8 286.4 55.6 

Financial Derivatives 0.2 0.2 0.0 

Total 396.2 459.6 63.4 

     Data cover privately owned companies and some public corporations. 
     Numbers may not add to totals due to rounding.       
     *  Revised figures 
     **Most enterprises reported only the changes in stock positions which include both net financial flows 
        and other changes such as exchange rates and price changes 
     
 

  



 
 

 

Inward Foreign Direct Investment  

 About 90 percent of inward FDI was accounted for by the oil and gas and associated 

downstream manufacturing and other activities such as transportation and marketing. 

In terms of the book value of investments, manufacturing activities accounted for 56% 

of the total value of FDI, followed by mining and quarrying (32%) and financial and 

insurance activities (6%) at the end of 2016. 

 
 

Table (2) 
Inward Foreign Direct Investment by top 3 Economic Activity (Industry) groups 

 

Economic Activity 
(as per ISIC Rev.4) 

FDI Inward 
Stock 2015*  

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 

Inward Stock 
2015 

FDI Inward 
Stock 2016   

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 

Inward Stock 
2016 

Manufacturing  78.1 56% 75.2 56% 

Mining and quarrying 45.4 32% 43.7 32% 

Financial and insurance activities 8.9 6% 8.7 6% 

Total (Top 3 Economic Activity 
groups) 

132.4 94% 127.6 94% 

Other 8.1 6% 7.8 6% 

Total 140.6 100% 135.4 100% 

 Data cover privately owned companies and some public corporations. 
 Numbers may not add to totals due to rounding.       
 *  Revised figures 
      
       

 Over 60 countries contributed to the stock of FDI in Qatar at the end of 2016. The top 

four group of countries’ relative share of total FDI continued to grow and amounted to 

93% of total at the end of 2016. 

 

  



 
 

 
 

Table (3) 
Inward Foreign Direct Investment by top 4 Group of countries 

 

Group of countries 
FDI  Inward 
Stock 2015* 

[Bn QR] 

Percentage  
of total FDI 

Inward Stock 
2015  

FDI  Inward 
Stock 2016 

[Bn QR] 

Percentage  
of total FDI 

Inward Stock 
2016  

Other American Countries 50.2 36% 48.3 36% 

European Union 41.3 29% 39.8 29% 

United States of America 32.6 23% 31.4 23% 

Asia (not including GCC)  6.9 5% 6.6 5% 

Total (Top 4 Group of countries) 130.9 93% 126.1 93% 

Other 9.6 7% 9.3 7% 

Total 140.6 100% 135.4 100% 

 
 Data cover privately owned companies and some public corporations. 
 Numbers may not add to totals due to rounding 
 *  Revised figures 
   
 

 

 

 

Qatar Inward Foreign Direct Investment Stocks by Country of Origin  

(Percentage distribution in 2016) 
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Outward Foreign Direct Investment  
 

 Stock of outward direct investment from Qatar at the end of 2016 was 139.9 Bn QR, 

an increase of 8% over the previous year. 

 In 2016, the following groups of economic activities accounted for most of the FDI 

abroad; financial and insurance activities (36%), transportation, storage, information 

and communication (31%) and mining and quarrying (27%).   

 

Table (4) 
Outward Foreign Direct Investment by top 3 Economic Activity (Industry) groups 

 

Economic Activity 
 (as per ISIC Rev.4) 

FDI Outward 
Stock 2015*  

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 

Outward Stock 
2015 

FDI Outward 
Stock 2016   

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 

Outward Stock 
2016 

Financial and insurance activities 40.5 31% 52.2 37% 

Transportation and storage; 
Information and communication 

46.2 36% 45.8 33% 

Mining and quarrying 34.8 27% 34.5 25% 

Total (Top 3 Economic Activity 
groups) 

121.5 94% 132.5 95% 

Other 7.5 6% 7.4 5% 

Total 129.0 100% 139.9 100% 

 

 Data cover privately owned companies and some public corporations. 
 Numbers may not add to totals due to rounding 
 *  Revised figures 
   

 
 

 Qatar had FDI abroad in about 80 countries. The top four group of countries 

accounted for a relative share of 95% of the total at the end of 2016. 

 

  



 
 

 
Table (5) 

Outward Foreign Direct Investment by top 4 group of countries 
 

Group of countries 
FDI Outward 
Stock 2015* 

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 
Outward  

Stock 2015  

FDI Outward 
Stock 2016 

[Bn QR] 

Percentage of 
total FDI 
Outward  

Stock 2016 

European Union 44.0 34% 47.7 34% 

GCC 31.3 24% 34.0 24% 

Other Arab Countries 18.0 14% 19.5 14% 

Asia (not including GCC and 
other Arab countries) 

10.4 8% 11.3 8% 

Total (Top 4 Group of countries) 103.8 80% 112.6 80% 

Other 25.2 20% 27.3 20% 

Total 129.0 100% 139.9 100% 

 

 Data cover privately owned companies and some public corporations. 
 Numbers may not add to totals due to rounding 
 *  Revised figures 
   

 

 

2) Quarterly Foreign Investment Survey Results for Q2, 2017 

The survey was addressed to about 30 of the largest enterprises in the private sector which 

accounted 84% of value of inward FDI of non-banks enterprises in 2016. Qatar Central Bank 

surveyed all 43 financial institutions under its supervision. Both institutions had therefore 

surveyed 73 enterprises in total. 

Liabilities to non-residents 

 At the end of Q2 2017, liabilities to non-residents decreased by 5% or Bn QR 37.1 

from Bn QR  780.3 to Bn QR 743.2 

 At the end of Q2 2017, other foreign investments accounted for 70% or 512.9 Bn QR, 

followed by foreign direct investment in Qatar at 135.8 Bn QR or 18% and portfolio 

investments at 89.4 Bn QR or 12% of the total liabilities.  

 At the end of Q2 2017, stock of inward FDI had been reduced by 1.0 Bn QR due to 

net outflows of FDI and other changes during the quarter. 

  



 
 

 

Assets with non-residents 

 At the end Q2 2017, Qatar’s assets with non-residents decreased by 12.6 Bn QR 

from 463.7 Bn QR at the end of the previous quarter to 451.1 Bn QR.   

 At the end of Q2 2017, other foreign investments consisting of long term loans and 

trade related short term financial instruments accounted for 59% or 266.0 Bn QR of 

the total assets, followed by foreign direct investment abroad at 145.8 Bn QR or 32% 

and portfolio investments (financial securities) at 38.0 Bn QR or 9%. 

 During Q2 2017, net out flows of foreign direct investment abroad and other changes 

amounted to 1.5 Bn QR.  

 

Q2, 2017 SURVEY ESTIMATES 
 

Table (6) 
Financial Liabilities, Assets and Flows of Foreign Investment  

 

Inward Investment / Financial Liabilities to Non-Residents 
 

 

Functional Type of Investment 

Quarter End Stock 
 (Bn QR) 

Flows  
During the quarter* 

(Bn QR) 

Q1, 2017 Q2, 2017 Q2, 2017 

Foreign Direct Investment 136.8 135.8 -1.0 

Foreign Portfolio Investment 90.4 89.4 -1.0 

Foreign Other Investment 548.3 512.9 -35.4 

Financial Derivatives 4.8 5.1 0.3 

Total 780.3 743.2 -37.1 

      

Outward Investment / Financial Assets on Non-Residents 
 

Functional Type of Investment 

Quarter End Stock 
 (Bn QR) 

Flows  
During the quarter* 

(Bn QR) 

Q1, 2017 Q2, 2017 Q2, 2017 

Foreign Direct Investment 144.3 145.8 1.5 

Foreign Portfolio Investment 35.6 38.0 2.4 

Foreign Other Investment 282.6 266.0 -16.6 

Financial Derivatives 1.2 1.3 0.1 

Total 463.7 451.1 -12.6 

 Data cover privately owned companies and some public corporations. 
 Numbers may not add to totals due to rounding.       
     *  Most enterprises reported only the changes in stock positions which include both net financial flows 
        and other changes such as exchange rates and price changes  


