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 قطر في دولة مسح االستثمار األجنبي 
 2018مايو 

في  السادسمسح االستثمار األجنبي  بتنفيذ وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بالتعاون مع مصرف قطر املركزي  قامت

     .املسحلنتائج  يةوللتقديرات االاا يعرضهذا البيان الصحفي . 2017 وذلك للسنة املرجعية 2018عام 

من إجمالي  %90من  كثر أ استثماراتها شركة كبيرة شكلت 150على بيانات حوالي تم الحصول هذا املسح  في

أما بالنسبة لباقي الشركات التي االقتصادية. االنشطة الوظيفية والجغرافية و  الخصائصحسب مختلف االستثمارات، 

  هاتم تقدير بيانات فقدالخارج( الى الداخل و  إلى) لديها استثمارات أجنبية
 
   . السابقة جهاتلتو ل وفقا

ا إلى بيانات 2016بيانات تمت مراجعة   من املستجيبين. ت وردنقحة وم جديدة وذلك استناد 

)في القطاعين الخاص  رئيسيةإلى تغطية جميع الشركات ال الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر املركزي  هدف املسح

 واملؤسسات العامة اململوكة للقطاع الخاصبيانات الشركات  على الحصول  د تمقو والعام( العاملة في االقتصاد الوطني. 

وبناء  عليه نوجه عناية ، بينما لم يتم تغطية املعامالت املالية الدولية التي يقوم بها األفراد أو الحكومة.  فقط

 عن مصرف قطر املركزي.  الصادر ميزان املدفوعات  بياناتاملستخدمين بأن نتائج هذا املسح ال يمكن مقارنتها مع 

 غير املقيمين لخصوم ال

 745,6، أي من (مليار ريال قطري  96,4)  %13الخصوم لغير املقيمين بنسبة ت نخفضا 2017 سنةنهاية  في 

 مليار.  649,2إلى  قطري  مليار ريال

 مليار ريال قطري(، متبوعة باالستثمار  424,4) %65االستثمارات األجنبية األخرى ت شكل 2017 سنةنهاية  في

بما يعادل املحافظ في ستثمارات (، يليه اال %20)مليار ريال قطري  130,5األجنبي املباشر في دولة قطر بمقدار 

 ( من إجمالي الخصوم. %14) ، أيمليار ريال قطري  89,8

 مليار ريال قطري  2,2الداخل بمقدار  إلىاالستثمارات األجنبية املباشرة  رصيدانخفض  2017 سنةنهاية  في

 جراء صافي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة والتغيرات األخرى التي حصلت خالل السنة. 

 املقيمين غير مع  األصولا

 مليار ريال قطري أي من  47,5بمقدار غير املقيمين  معاألصول القطرية قيمة ت نخفضا 2017 سنةنهاية  مع

    مليار ريال قطري.  390,1نهاية السنة املاضية إلى  فيمليار ريال قطري  437,6

 طويلة األجل واألدوات املالية القروض ال فيل مثت االستثمارات األجنبية األخرى التي تتشكل 2017 سنةنهاية  في

مليار ريال قطري من إجمالي األصول، تلتها االستثمارات  206,1أي  %53القصيرة األجل املتعلقة بالتجارة 

 االوراق املالية في محفظةستثمارات ال اثم (، %38مليار ريال قطري ) 146,9األجنبية املباشرة في الخارج بمقدار 

 (. %9مليار ريال قطري ) 36,6 قيمته)سندات مالية( ما 

 مليار ريال  2,3الخارج والتغيرات األخرى  الىبلغ صافي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  2017 سنة لخال

 قطري. 
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(1)جدول رقم   

  ةاألجنبي اتوتدفقات االستثمارا واألصول املالية الخصوم

غير املقيمينل املالية الخصوم /إلى الداخل  اتاالستثمارا  

 

 النوع الوظيفي لالستثمار 

 رصيد نهاية السنة

 ق.( )مليار ر. 

ا**التدفقات خالل السنة

 ق.( )مليار ر.

*2016 2017 2017 

 2.2- 130.5 132.7 االستثمار األجنبي املباشر

 5.0- 89.8 94.8 االستثمار األجنبي في املحفظة 

 89.0- 424.4 513.4 ستثمارات أجنبية أخرى االا

 0.2- 4.5 4.7االتدفقات املالية

 96.4- 649.2 745.6 املجموع

 
    

 االستثمار إلى الخارج / األصول املالية على غير املقيمين

 النوع الوظيفي لالستثمار

 رصيد نهاية السنة 

 ق.( )مليار ر.

ا**قات خالل السنةالتدف

 ق( )مليار ر.

*2016 2017 2017 

 2.3 146.9 144.6 االستثمار األجنبي املباشر

 2.4 36.6 34.2 االستثمار األجنبي في املحفظة

 51.5- 206.1 257.6 ستثمارات أجنبية أخرىااالا

 0.7- 0.5 1.2االتدفقات املالية

 47.5- 390.1 437.6 املجموع

 . 
ا العامة.  والهيئات الشركات اململوكة للقطاع الخاص وبعض املؤسسات تشمل البيانات

ا رقامملجاميع بسبب تدوير االاا مع األرقامتتساوى ال قد 

اةعدلأرقام م   *

 سعر الصرفمثل معدالت   التغيرات في الرصيد والتي تشمل كل من صافي التدفقات املالية، والتغيرات األخرى،  على إفادات معظم الشركات اقتصرت **

اوتغيرات األسعار. 

 
 

ا  
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 إلى الداخل رااملباش األجنبي االستثمارا

 النفط والغاز وما يرتبط بها  في أنشطة لداخلمن االستثمارات األجنبية املباشرة إلى ا %90حوالي  تركزت

فقد الصناعات التحويلية، واألنشطة األخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية لالستثمارات 

ها أنشطة ستثمارات األجنبية املباشرة، تلتمن إجمالي قيمة اال  %53أنشطة الصناعات التحويلية شكلت 

   (. %10أمين )أنشطة القطاع املالي والتو ، %33بنسبة  التعدين واستغالل املحاجر 

 
ا(2)جدول رقم 

  (مجموعات صناعية) أنشطة اقتصادية ثالث ىلعأاملباشر إلى الداخل حسب  األجنبي االستثمارا
 

  نشاط االقتصاديال

)حسب التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع 

(4األنشطة االقتصادية، التنقيح   

 رصيد االستثمارا

إلى  األجنبي املباشرا

 نهاية الداخل

*6201لعام ا  

ق.[ ]مليار ر.  

 املئوية الىنسبة ال

 رصيد االستثمارا

إلى  املباشرااألجنبي 

(6201) الداخل   

 رصيد االستثمارا

إلى  األجنبي املباشرا

 نهاية الداخل

]مليار  7201لعام ا

ق.[ ر.  

الى  املئويةنسبة ال

 رصيد االستثمارا

إلى  األجنبي املباشرا

(7201)الداخل   

 % 53 69.1 % 53 70.7 الصناعة التحويلية 

 % 33 42.4 % 35 46.2 التعدين واستغالل املحاجر

 % 10 12.9 % 7 9.0 أنشطة القطاع املالي والتأمين

 % 95 124.4 % 95 125.9  أنشطة اقتصادية(ثالث  علىأمجموع )

 % 5 6.1 % 5 6.8 أخرىا

 % 100 130.5 % 100 132.7  العام جموعامل

 البيانات تشمل الشركات اململوكة للقطاع الخاص وبعض املؤسسات والهيئات العامة.

ا قد ال تتساوى األرقام مع املجاميع بسبب تدوير االرقام

اأرقام معدلة  *

 
 
 

 الحصة . 2017نهاية عام  فيفي دولة قطر وذلك  األجنبي املباشر  دولة في رصيد االستثمار  60من  كثر أ ساهمت

من إجمالي االستثمار  %93 حصتها لتحيث شك ظلت مستقرة األربع الرئيسية ملجموعات الدول النسبية 

 . 2017في نهاية عام األجنبي املباشر 

 

 
 
 

ا  
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ا(3)جدول رقم 

 مجموعات دولاأعلى أربع إلى الداخل حسب  األجنبي املباشرا االستثمارا

 

 
 البيانات تشمل الشركات اململوكة للقطاع الخاص وبعض املؤسسات والهيئات العامة.  

  قد ال تتساوى األرقام مع املجاميع بسبب تدوير االرقام

أرقام معدلة  *  

 
 

احسب بلد املنشأ إلى داخل قطرا املباشرا األجنبي االستثمارا ةصدأرا

ا(2017)التوزيع النسبي في عام 

  

 

ا  

دول أمريكية أخرىا

36%

االتحاد 

%29األوروبي

الواليات املتحدة

%23األمريكية  سيا  
َ
 بدون دولا)ا

مجلس التعاون 

%5(االخليجي

%7دول أخرى 

الدولا اتمجموع  

رصيد االستثمار 

املباشر إلى األجنبي 

الداخل نهاية العام 

6201*  

ق.[ ]مليار ر.  

النسبة املئوية الى 

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

(6201الداخل  )  

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

الداخل نهاية العام 

ق.[ ]مليار ر. 7201  

النسبة املئوية الى 

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

(7201)الداخل   

 % 36 46.6 % 36 47.4 دول أمريكية أخرى 

 % 29 38.4 % 29 39.0 االتحاد األوروبي 

 % 23 30.2 % 23 30.8 الواليات املتحدة األمريكية 

سيا )بدون 
َ
 % 5 6.4 % 5 6.5    (دول مجلس التعاون الخليجيا

 % 93 121.6 % 93 123.7 (أعلى أربع مجموعات دولامجموع )

 % 7 8.9 % 7 9.0اأخرىا

العام املجموع  132.7 100 % 130.5 100 % 
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 إلى الخارج  األجنبي املباشرا االستثمارا

 2017في نهاية عام  وذلك مليار ريال قطري  146,9الخارج  في األجنبي املباشر  رصيد دولة قطر من االستثمار  بلغ ،

 ة. سابقالسنة ال عن %2 بزيادة قدرها

  معظم االستثمارات األجنبية املباشرة في الخارج،  التالية االقتصادية شكلت مجموعات األنشطة 2017في عام

(، %33، وأنشطة النقل والتخزين واملعلومات واالتصال )%40حيث بلغت أنشطة القطاع املالي والتأمين 

  (. %18) جر احاملاستغالل التعدين و  أنشطةو 

 
ا4جدول رقم 

  انشطة اقتصاديةثالث مجموعات  علىإلى الخارج حسب أ املباشرااالستثمار األجنبي 
 

 

  نشاط االقتصاديا

)حسب التصنيف الصناعي الدولي املوحد 

(4لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح   

رصيد االستثمار 

إلى  األجنبي املباشرا

 الخارج 

  (*6201 )نهاية

ق.[ ]مليار ر.  

 املئوية الىنسبة ال

رصيد االستثمار 

إلى  األجنبي املباشرا

(6201) الخارج  

رصيد االستثمار 

إلى  األجنبي املباشرا

 الخارج 

  (7201 )نهاية

ق.[ ]مليار ر.  

النسبة املئوية الى 

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

 الخارج 

(7201)  

 % 40 59.4 % 42 60.3 أنشطة القطاع املالي والتأمين 

والتخزين واملعلومات أنشطة النقل 

 واالتصال
44.6 31 % 47.9 33 % 

 % 18 26.6 % 18 25.6 أنشطة التعدين واستغالل املحاجر

أنشطة ثالث مجموعات  أعلىمجموع )

 اقتصادية(
130.5 90 % 133.9 91 % 

 % 9 13.1 % 10 14.1 أخرىا

العام املجموع  144.6 100 % 146.9 100 % 

 اململوكة للقطاع الخاص وبعض املؤسسات والهيئات العامة.البيانات تشمل الشركات 

ا قد ال تتساوى األرقام مع املجاميع بسبب تدوير االرقام

اأرقام معدلة  *

 
 80في حوالي  بالخارج تمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة  

 
مجموعات دول  أعلى أربع بلغت حصةو  بلدا

 . 2017من اإلجمالي مع نهاية عام  80%

 
ا

ا  
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ا5جدول رقم 

  مجموعات دولا أعلى أربع إلى الخارج حسباألجنبي املباشر  االستثمارا

 

 مجموعة الدولا

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

 الخارج 

*( 6201)نهاية   

 ]مليار ر. ق.[

النسبة املئوية الى 

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

(6201الخارج )  

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

 الخارج 

( 7201)نهاية   

 ]مليار ر. ق.[

النسبة املئوية الى 

رصيد االستثمار 

األجنبي املباشر إلى 

 الخارج 

(7201)  

 % 34 50.1 %34 49.4 االتحاد األوروبي

 % 24 35.7 % 24 35.2 دول مجلس التعاون الخليجي 

 % 14 20.5 %14 20.2 دول عربية أخرىا

دول مجلس التعاون )بدون آسيا

  (وبدون دول عربية أخرىا الخليجي
11.7 8 % 11.9 8 % 

(أعلى أربع مجموعات دولا)مجموع   116.4 80 % 118.2 80 % 

 % 20 28.7 % 20 28.2 دول أخرىا

العام املجموع  144.6 100 % 146.9 100 % 

 املؤسسات والهيئات العامة.البيانات تشمل الشركات اململوكة للقطاع الخاص وبعض 

ا قد ال تتساوى األرقام مع املجاميع بسبب تدوير االرقام

اأرقام معدلة  *
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QATAR FOREIGN INVESTMENT SURVEY 
          May, 2018 

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

Central Bank (QCB) conducted the sixth Foreign Investment Survey in 2018, for the reference 

year 2017. Preliminary estimates of the survey results are presented in this press release. 

This 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 past trends.  

Revisions were made to the published 2016 data on new and revised data provided by 

respondents.  

The objective of the survey, conducted in collaboration with QCB, was to cover all 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.    

Liabilities to non-residents 

 At the end of 2017, liabilities to non-residents decreased by 13% or 96.4 Bn QR from 

745.6 Bn QR  to 649.2 Bn QR. 

 At the end of 2017, other foreign investments accounted for 65% or 424.4 Bn QR, 

followed by foreign direct investment in Qatar at 130.5 Bn QR or 20% and portfolio 

investments at 89.8 Bn QR or 14% of the total liabilities.  

 At the end of 2017, stock of inward FDI had been reduced by 2.2 Bn QR due to net 

outflows of FDI and other changes during the year. 

Assets with non-residents 

 At the end of 2017, Qatar’s assets with non-residents decreased by 47.5 Bn QR from 

437.6 Bn QR at the end of the previous year to QR 390.1 Bn QR.   

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

related short term financial instruments accounted for 53% or 206.1 Bn QR of the total 

assets, followed by foreign direct investment abroad at 146.9 Bn QR or 38% and 

portfolio investments (financial securities) at 36.6 Bn QR or 9%. 

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

amounted to 2.3 Bn QR.  
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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) 

2016* 2017 2017 

Foreign Direct Investment 132.7 130.5 -2.2 

Foreign Portfolio Investment 94.8 89.8 -5.0 

Foreign Other Investment 513.4 424.4 -89.0 

Financial Derivatives 4.7 4.5 -0.2 

Total 745.6 649.2 -96.4 

 

  

Outward Investment / Financial Assets on Non-Residents 
 

 Functional Type of Investment 

Year End Stock 
 (Bn QR) 

Flows  
During the Year** 

(Bn QR) 

2016* 2017 2017 

Foreign Direct Investment 144.6 146.9 2.3 

Foreign Portfolio Investment 34.2 36.6 2.4 

Foreign Other Investment 257.6 206.1 -51.5 

Financial Derivatives 1.2 0.5 -0.7 

Total 437.6 390.1 -47.5 

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 
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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 53% 

of the total value of FDI, followed by mining and quarrying (33%) and financial and 

insurance activities (10%) at the end of 2017. 

 
 

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

 

Economic Activity 
(as per ISIC Rev.4) 

FDI Inward 
Stock 2016*  

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 

Inward Stock 
2016 

FDI Inward 
Stock 2017   

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 

Inward Stock 
2017 

Manufacturing  70.7 53% 69.1 53% 

Mining and quarrying 46.2 35% 42.4 33% 

Financial and insurance activities 9.0 7% 12.9 10% 

Total (Top 3 Economic Activity 
groups) 

125.9 95% 124.4 95% 

Other 6.8 5% 6.1 5% 

Total 132.7 100% 130.5 100% 

 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 2017. The top 

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

to 93% of total at the end of 2017. 
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Table (3) 
Inward Foreign Direct Investment by top 4 Group of countries 

 

Group of countries 
FDI  Inward 
Stock 2016* 

[Bn QR] 

Percentage  
to total FDI 

Inward Stock 
2016  

FDI  Inward 
Stock 2017 

[Bn QR] 

Percentage  
to total FDI 

Inward Stock 
2017  

Other American Countries 47.4 36% 46.6 36% 

European Union 39.0 29% 38.4 29% 

United States of America 30.8 23% 30.2 23% 

Asia (not including GCC)  6.5 5% 6.4 5% 

Total (Top 4 Group of countries) 123.7 93% 121.6 93% 

Other 9.0 7% 8.9 7% 

Total 132.7 100% 130.5 100% 

 
 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 2017) 

 

 
  

Other 
American 
Countries, 

36%

European 
Union, 29%

United States 
of America, 

23%

Asia
(not 

including 
GCC), 5%

Other, 7%
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Outward Foreign Direct Investment  
 

 Stock of outward direct investment from Qatar at the end of 2017 was 146.9 Bn QR, an 

increase of 2% over the previous year. 

 In 2017, the following groups of economic activities accounted for most of the FDI 

abroad; financial and insurance activities (40%), transportation, storage, information 

and communication (33%) and mining and quarrying (18%).   

 

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

groups 
 

Economic Activity 
 (as per ISIC Rev.4) 

FDI Outward 
Stock 2016*  

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 

Outward Stock 
2016 

FDI Outward 
Stock 2017   

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 

Outward Stock 
2017 

Financial and insurance activities 60.3 42% 59.4 40% 

Transportation and storage; 
Information and communication 

44.6 31% 47.9 33% 

Mining and quarrying 25.6 18% 26.6 18% 

Total (Top 3 Economic Activity 
groups) 

130.5 90% 133.9 91% 

Other 14.1 10% 13.1 9% 

Total 144.6 100% 146.9 100% 

 

 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 80% of the total at the end of 2017. 
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Table (5) 

Outward Foreign Direct Investment by top 4 group of countries 
 

Group of countries 
FDI Outward 
Stock 2016* 

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 
Outward  

Stock 2016  

FDI Outward 
Stock 2017 

[Bn QR] 

Percentage to 
total FDI 
Outward  

Stock 2017 

European Union 49.4 34% 50.1 34% 

GCC 35.2 24% 35.7 24% 

Other Arab Countries 20.2 14% 20.5 14% 

Asia (not including GCC and 
other Arab countries) 

11.7 8% 11.9 8% 

Total (Top 4 Group of countries) 116.4 80% 118.2 80% 

Other 28.2 20% 28.7 20% 

Total 144.6 100% 146.9 100% 

 

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

 

 


