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 مسح االستثمار األجنبي في دولة قطر 
 2019 يونيو

تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات الالزمة لالشتراك في "املعيار الخاص بنشر البيانات" والذي يشرف عليه صندوق 

وفي هذا  .بصورة ربع سنويةوبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات االستثمار األجنبي النقد الدولي. 

سح ربع الننوي لالستثمار االجنبي وذل  املوبالتعاون مع مصرف قطر املركزي بتنفيذ  جهاز التخطيط واالحصاء الصدد قام

 . ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئينية لهذا املسح.2019من سنة  و  أل للفصل ا

د قالوطني. و  في االقتصادالعاملة  رئينيةإلى تغطية الشركات ال الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر املركزي  املسح يهدف هذا

الشركات اململوكة للدولة. تم عمل  بعضو وتشمل البنوك( ( على بيانات الشركات اململوكة للقطاع الخاص فقط تم الحصو  

تقديرات للشركات غير املنتهدفة باملسح بناًء على نتائج املنوح الشاملة النابقة باإلضافة الى معلومات متوفرة في وسائل 

 .تتضمن االستثمارات التي يقوم بها االفرادال  نوجه عناية املنتخدمين بأن نتائج هذا املسح االعالم الجارية. 

 
 2019 ولنتائج املسح ربع السنوي لالستثمار االجنيب، الربع األ 

  

٪ من قيمة االستثمار 84 تشكلوالتي  الشركات اململوكة للدولةبعض و  القطاع الخاصكبرى شركات   استهدف املسح

قام مصرف قطر املركزي بتغطية كافة املؤسنات . و 2016األجنبي املباشر الى الداخل للشركات غير املصرفية في عام 

  املالية الخاضعة إلشرافه.
 

 )االستثمار  إىل الداخل( : اخلصوم لغري املقيمني

  714.7 من، مليار ريا  قطري 7.9 بقيمة أي ٪1.1 بننبةت الخصوم لغير املقيمين رتفعا 2019 األو  الربع في نهاية 

 . ريا  قطري  مليار  722.6 إلى في نهاية الربع النابق  ار ريا  قطري ملي

  مليار ريا  قطري متبوعة  490.5 أي بقيمة ٪67.9، شكلت االستثمارات األخرى األجنبية 2019 األو  الربع في نهاية

 ليه االستثمارات في املحافظت ٪17.1أي مليار ريا  قطري  123.7 باالستثمار األجنبي املباشر في دولة قطر بمقدار

من  ٪0.4مليار قطري أي  2.8املشتقات املالية بمقدار  اليهت ٪14.6مليار ريا  قطري أي  105.6 بما يعاد  املالية

 . إجمالي الخصوم

  مليار ريا  قطري جراء  0.4 بمقدار الداخلرصيد االستثمارات األجنبية املباشرة إلى  رتفعا 2019 الربع األو  في نهاية

   . 2019ربع األو  صافي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة والتغيرات األخرى التي حصلت خال  ال
 

 )االستثمار  إىل اخلارج( :األصول مع غري املقيمني 

 من  ،مليار ريا  قطري  17.7 القطرية مع غير املقيمين بمقدار قيمة األصو   ارتفعت 2019 األو  الربع نهاية  في

   .   مليار ريا  قطري  409.9إلى  الربع النابق  مليار ريا  قطري في نهاية 392.2

  شكلت االستثمارات األخرى األجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة األجل واألدوات املالية  2019 األو  الربع في نهاية

ها االستثمارات األجنبية يمليار ريا  قطري من إجمالي األصو ، تل 218.6 أي ٪53.3القصيرة األجل املتعلقة بالتجارة 

ثم االستثمارات في محفظة االوراق املالية )سندات  ٪37.5أي مليار ريا  قطري  153.8 املباشرة في الخارج بمقدار

من إجمالي  ٪0.05مليار قطري أي  0.2املشتقات املالية بمقدار  اتليه ٪9.1 أي مليار ريا  قطري  37.3 بمقدارمالية( 

 صو .األ 

 مليار ريا  قطري جراء  7.0 بمقدار الخارجرصيد االستثمارات األجنبية املباشرة إلى  رتفعا 2019 و  األ  الربع  الخ

   . 2019ربع األو  والتغيرات األخرى التي حصلت خال  ال جر اخلا ىلا صافي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة
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QATAR FOREIGN INVESTMENT SURVEY 

 
June 2019 

 

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

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

disseminate quarterly foreign investment statistics. In this respect, the Planning and Statistics 

Authority (PSA) and Qatar Central Bank (QCB) launched the quarterly Foreign Investment Survey 

referencing the period Q1, 2019. Major findings of this survey are presented in this press release.  

The objective of this survey, conducted in collaboration with the QCB, was to cover major enterprises 

operating in the national economy. However, data could be obtained only from privately owned 

companies )including banks) and some government owned enterprises. Estimates were made for non-

surveyed corporations based on the previous comprehensive surveys and current media information. 

Users are cautioned that the survey results are not comprehensive as it does not include investments 

made by individuals. 

 

Quarterly Foreign Investment Survey Results for Q1, 2019 

The survey targeted large enterprises in the private sector and some government owned enterprises 

which accounted for 84% of the value of inward FDI of non-banks enterprises in 2016. QCB surveyed 

all  financial institutions under its supervision.  

Liabilities to non-residents (Inward Investment) : 

 At the end of Q1 2019, liabilities to non-residents increased by about 1.1% or QR 7.9 Bn from  

QR 714.7 Bn at the end of previous quarter to QR 722.6 Bn. 

 At the end of Q1 2019, other foreign investments accounted for 67.9% or QR 490.5 Bn, 

followed by foreign direct investment at QR 123.7 Bn or 17.1% , portfolio investments at QR 

105.6 Bn or 14.6% ,and financial derivatives at QR 2.8 Bn or 0.4% of the total liabilities. 

 At the end of Q1 2019, stock of inward FDI had increased by QR 0.4 Bn due to net inflows of 

FDI and other changes during the quarter. 

Assets with non-residents (Outward Investment) : 

 At the end Q1 2019, Qatar’s assets with non-residents increased by QR 17.7 Bn from  

QR 392.2 Bn at the end of the previous quarter to QR 409.9 Bn. 

 At the end of Q1 2019, other foreign investments consisting of long-term loans and trade 

related short term financial instruments accounted for 53.3% or QR 218.6 Bn of the total 

assets, followed by foreign direct investment abroad at QR 153.8 Bn or 37.5% , portfolio 

investments (financial securities) at QR 37.3 Bn or 9.1% ,and financial derivatives at QR 0.2 

Bn or 0.05% of the total assets. 

 During Q1 2019, stock of outward FDI had increased by QR 7.0 Bn due to net outflows of FDI 

and other changes during the quarter. 
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 Q1, 2019 SURVEY ESTIMATES   2019 األولتقديرات مسح الفصل 

 

  Table No ( 1)  جدول رقم

 االستثمارات إلى الداخل / الخصوم املالية لغير املقيمين
Inward Investment / Financial Liabilities to Non-Residents 

 (Bn QR)             )مليار ر. ق.(

 النوع الوظيفي لالستثمار

 )مليار ر. ق.( فصلرصيد نهاية ال
Quarter End Stock (Bn QR) 

التدفقات خالل 

 * األول  فصلال

 ()مليار ر. ق
Flows during 
the quarter* 

(Bn QR) 

Q1, 2019 

Functional Type of 
Investment 

2017 2018             2019                    

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

 Foreign Direct Investment 0.4 123.7 123.3 121.5 124.7 123.9 129.3 130.9 131.4 االستثمار األجنبي املباشر

 5.7 105.6 99.9 101.7 100.7 95.1 90.3 92.4 94.1  املالية فظااالستثمار األجنبي في املح
Foreign Portfolio 
Investment 

 Foreign Other Investment 2.1 490.5 488.4 482.1 453.4 455.9 424.7 425.1 487.6 جنيية األ خر  األ ستثمارات اال 

 Financial Derivatives 0.3- 2.8 3.1 2.5 2.8 2.8 3.8 4.6 5.0 املشتقات املالية

 Total 7.9 722.6 714.7 707.8 681.6 677.7 648.1 653.0 718.1 املجموع
 

  .  اململوكة للدولة اتشركوبعض الالبيانات تشمل الشركات اململوكة للقطاع الخاص 

  قد ال تتناوى األرقام مع املجاميع بنبب تدوير االرقام

* اقتصرت إفادات معظم الشركات على التغيرات في الرصيد والتي تشمل كل من صافي التدفقات 

 املالية، والتغيرات األخرى،   مثل معدالت سعر الصرف وتغيرات األسعار. 

 

Data cover privately owned companies and some government owned 
enterprises. 
Numbers may not add to totals due to rounding.  
*Most enterprises reported the changes in stock positions  
   only which include both net financial flows and other 
   changes such as exchange rates and price change 
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 Table No ( 2)  جدول رقم

 االستثمار إلى الخارج / األصول املالية على غير املقيمين
Outward Investment / Financial Assets on Non-Residents 

 (Bn QR)             )مليار ر. ق.(

 النوع الوظيفي لالستثمار

 )مليار ر. ق.( فصلرصيد نهاية ال
Quarter End Stock (Bn QR) 

التدفقات خالل 

 * األول  فصلال

 ()مليار ر. ق
Flows during 
the quarter* 

(Bn QR) 

Q1, 2019 

Functional Type of 
Investment 

2017 2018  2019                   

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

 Foreign Direct Investment 7.0 153.8 146.8 145.7 146.6 147.2 145.2 149.7 147.6 االستثمار األجنبي املباشر

 0.2- 37.3 37.5 35.5 32.5 38.1 36.6 39.1 38.8  املالية فظااالستثمار األجنبي في املح
Foreign Portfolio 
Investment 

 Foreign Other Investment 11.1 218.6 207.5 203.4 207.7 217.0 218.2 202.1 232.7 جنيية األ خر  األ ستثمارات اال 

 Financial Derivatives 0.2- 0.2 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 1.3 1.3 املشتقات املالية

 Total 17.7 409.9 392.2 385.2 387.2 402.8 400.5 392.2 420.4 املجموع
 

 .  اململوكة للدولة اتلشركوبعض االبيانات تشمل الشركات اململوكة للقطاع الخاص 

  بنبب تدوير االرقامقد ال تتناوى األرقام مع املجاميع 

* اقتصرت إفادات معظم الشركات على التغيرات في الرصيد والتي تشمل كل من صافي التدفقات 

 املالية، والتغيرات األخرى،   مثل معدالت سعر الصرف وتغيرات األسعار. 

 

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