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المباشراألجنبياالستثمار

للمستثمرينةاالستثماريالتدفقاتفييتمثلكونهفيالمباشراألجنبياالستثماريُعرف❑

القوةمنبالمائة10أوالشركة،مالرأسمنأكثرأوبالمائة10تمثلالتياألجانب

فحينفيالتصويتية، تتضمنالحدودعبرومواقفمعامالتأنهعلىالمحفظةاستثماريُعرَّ

األصولأوالمباشراالستثمارفيالمدرجةتلكبخالفدين،سنداتأوملكيةحقوق

.االحتياطية

تقديم
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الدول
دليل ميزان المدفوعات

الطبعة السادسةالطبعة الخامسة

√اإلمارات

√الجزائر

√السعودية

√العراق

√فلسطين

√قطر

√الكويت

√لبنان

√مصر

√المغرب

√اليمن

47إجمالي الدول

ر المنهجية المتبعة في إعداد إحصاءات االستثما

األجنبي في بعض الدول العربية
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:اإلمارات

تتعلق بمستويات االستجابة وتوقيتات الحصول على البيانات❑

:الجزائر

الستثمار االفتقار إلى وجود مسح مخصص لالستثمار األجنبي، السيما فيما يخص أرصدة ا❑
.األجنبي والعائدات الُمعاد استثمارها

:السعودية

التحويالت سرية الحسابات المصرفية، وعدم وضوح الغرض من االستثمار األجنبي المرتبط ب❑
.المالية في ظل عدم وجود نظام ُملزم لإلفصاح عن تلك البيانات

:العراق

عدد من التحديات منها عدم التصريح بدقة حول الغرض من التحويالت المالية، وعدم❑
ات المالئمةشمولية البيانات، إضافة إلى الحاجة إلى الحصول على هذه البيانات في التوقيت

تحديات إعداد إحصاءات االستثمار األجنبي 
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:فلسطين

الوقت صعوبة الحصول على إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر من الشركات والمؤسسات في❑

.الُمحدد

ين صعوبة جمع البيانات من مصادرها خصوصاً من الشركات غير المدرجة في بورصة فلسط❑

.  19-السيما في أعقاب جائحة كوفيد

.  عدم توفر بيانات ربعية لالستثمار االجنبي❑

يانات المناظرة مع الب( التدفقات الداخلة)عدم توافق بيانات االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين ❑
. (Mirror Statistics)( التدفقات الخارجة)لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدول األخرى 

:الكويت

اص، ضعف مستويات استجابة بعض الجهات الموفرة للبيانات، خاصة منها شركات القطاع الخ❑
.نتيجة لعدم وجود قانون يُلزم الشركات بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة

تحديات إعداد إحصاءات االستثمار األجنبي 
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:لبنان

حالمسيشملحيثالعام،والقطاعالماليغيرالخاصالقطاعتغطيالتيالمسوحاتغياب❑
فالمصراختصاصعدمظلفيالتأمينوقطاعوالماليالمصرفيالقطاعينفقطالحالي

.القطاعاتلباقيمسوحاتتنفيذفيالمركزي

.بهالمعمولالتشريعياإلطاربسببالمعلوماتمصادربعضمعالتنسيقغياب❑

.(امةاإلقمفهوم:مثال)المدفوعاتميزانمفاهيمبحسبالُمجمعةاإلحصاءاتبعضتوفرعدم❑

والعقاريةاليةوالمالمصرفيةغيرالقطاعاتفياألجنبياالستثمارعناإلحصائيةالبياناتغياب❑
.بياناتالهذهتقديريستدعيمما،(.إلخالخدمات،الطب،التعليم،الصناعة،الزراعة،السياحة،)

.(وسنويفصلي،شهري،)المعلوماتاستالموتيرةتنوع❑

.المعلوماتمصادربعضمنالمطلوبةالبياناتارسالفيالتأخير❑

تحديات إعداد إحصاءات االستثمار األجنبي 
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:مصر

معلتنسيقاضرورةأكدوعليهالمطلوبة،الشموليةودرجةوالتوقيتبالدقةالبياناتتوفرعدم❑

.يةالدولللمعاييروفقا ًاإلحصاءاتعلىللحصولللبياناتالموفرةالصلةذاتالجهات

:المغرب

(ITRS)الدوليةالمعامالتعناإلبالغنظامبتطبيقالبنوكالتزاممستوياتزيادةإلىالحاجة❑

تصريحاليتمالتيالمعلوماتدقةمستوىرفعبهدفاإلحصاءاتهذهمصادرأهمأحديعتبرالذي

.البنوكطرفمنبها

ورفعالمسح،نةعيمنجزءً ليستالتيبالشركاتالمتعلقةالبياناتتقديرمنهجيةتطويرضرورة❑
.المستجيبةغيرالجهاتقبلمنللمسحاالستجابةمستويات

:اليمن

.الدولياالستثمارووضعالمدفوعاتميزانإعدادبتفاصيلالجيداإللمامعدم❑

تحديات إعداد إحصاءات االستثمار األجنبي 
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الجهود المنفذةالدولة

.البياناتجودةوتقييمالقدراتلتعزيزالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسلدولاإلحصائيالمركزخبراءمعمستمربشكلالتعاوناإلمارات

السعودية

مجالفيالمعرفةلنقلاالستثمارووزارةلإلحصاء،العامةوالهيئةالسعودي،المركزيالبنكفيالمختصينبينالدوريةاالجتماعاتوعقدوالتنسيقالعملاستمرار.1

.األجنبياالستثمارإحصاءات

.الدوليالنقدوصندوقالعربيالنقدصندوقفيتعقدالتيالدوراتحضورخاللمنالمختصينقدراتتعزيز.2

.الدوليةالمعامالتعناإلبالغنظامبتطبيقالعالقةذاتاألخرىوالجهاتالتخطيطوزارةمعبالتعاوناألجنبياالستثمارمسحإعدادلجانفيالمشاركةالعراق

فلسطين

.لوبالمطبالتفصيلالبياناتلتوفيراألجنبياالستثماربياناتالستنباطللشركاتالماليةالتقاريرتحليلمجالفيتدريبيةدوراتتنفيذ.1

األجنبياالستثماربياناتءباستيفاالمدرجةالشركاتوقيامالبورصة،موقععلىتنشراألجنبياالستثمارلمسحإلكترونيةاستمارةإلعدادفلسطينبورصةمعالتنسيق.2

المنهجيةوفقالبياناتءاستيفاعلىالشركاتتلكفيالمحاسبينبتدريبالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازيقومأنعلى.إلكترونيا ًوالخصوماألصولجانبيفي

.األجنبياالستثمارمسحبياناتجمعفيالمعتمدةالدولية

الكويت

.الخصوصهذافيالدوليةالتجاربعلىوالتعرفاألجنبي،االستثمارتقديرلطرقالمستمرةالمراجعة.1

إحصاءاتتقديرطرقتحسينبغرضمشتركة،مسوحوإجراءالبيانات،تغطيةنطاقبتوسيعالقيامإمكانيةبخصوصوالتعاونللتنسيقالمعنيةالجهاتمعالتواصل.2

.األجنبياالستثمار

.المدفوعاتميزانإعداددليلبحسباألجنبياالستثماروتدفقاتأرصدةتجميعكيفيةفيمتخصصةتدريبيةدوراتفيالمستمرةالمشاركةلبنان

مصر

الالزمةمعلوماتوالالبياناتطلبحقالحرةوالمناطقلالستثمارالعامةللهيئةأتاحقانونإصدارطريقعنالمباشراألجنبياالستثماربياناتجمعمنهجيةتعديل.1

.األجنبيةاالستثماراتبياناتوتدقيقاإلحصائية،لألغراضوالخاصةالعامةالجهاتمنالمباشروغيرالمباشراألجنبياالستثمارأصوللحساب

.المباشراألجنبيلالستثمارالدقيقالقياسوسبلالدوليةبالمعاييرلاللتزاماألجنبيةاالستثماراتببياناتالخاصةالنماذجإعداد.2

االستثماراتبياناتعلىللحصولالحرةوالمناطقلالستثمارالعامةللهيئةاإللكترونيالموقععلىإلكترونيا ًالنماذجإتاحةخاللمناألجنبيةاالستثماراتبياناتحصر.3

.سنويربعبدوريةاألجنبية

المغرب

.الكليةاالقتصاديةالمؤشراتباقيبإعدادتقومالتيالمؤسساتمعالتعاونوتعزيزللبياناتمتعددةمصادربينمقارباتإجراءحاليايتم.1

.واألخرالحينبنلديهاالمراقبةبمهاموالقياماإلحصائيةالتصريحاتجودةتحسينعلىحثهاأجلمنالبنوكتدريب.2

.والشركاتالمؤسساتلدىاإلحصائيةاالستبياناتلمختلفاالستجابةنسبةرفععلىالعمل.3

بياناتإبالغامنظ"يخصفيماالبنوكوكذلكالمسحإطارفيالمستهدفةالشركاتطرفمنبهاالتصريحيتمالتيالبياناتمعالجةفيالمستعملةالطرقتطوير.4

."الدوليةالمعامالت

.بانتظاموتحديثهالمباشراألجنبياالستثمارلشركاتسجلتجميعمحاولةعلىالعمل.5

جهود الدول العربية لتطوير إعداد إحصاءات 

االستثمار األجنبي 



10

5.8

44.6

68.6

39.0 36.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2000 2005 2010 2019 2020

ي
يك
ر
أم
رً
ال
دو
رً
يا
مل

المباشر إلى إجمالي الدول العربيةتدفقات االستثمار األجنبي 

ي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إجمال

الدول العربية
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200020052010201920202020-1970

9131,9841,68973072634,396األردن

50610,9008,79717,87519,884179,616-اإلمارات

3641,0491561501100727,395البحرين

7797831,51384565231,743تونس

2801,1452,3011,3821,12533,081الجزائر

322372222402,427جيبوتي

18312,09729,2334,5625,486263,541السعودية

3921,6172,06482571729,471السودان

10,742…..2705831,469سورية

28,983-2,896-3,076-05151,396العراق

83.21,5381,2433,4204,09335,425ُعمان

6247206132523,489فلسطين

2,43428,861-2,813-2522,5004,670قطر

01849138القُمر

31912,922-162341,305104الكويت

58,874…9933,3213,7082,055لبنان

13,715…..1411,0381,909ليبيا

1,2355,3766,3869,0105,852132,589مصر

4221,6541,5741,7201,76353,365المغرب

40.0968121318859799,974موريتانيا

1,869…371-302189-6اليمن

5,80744,56468,60939,01236,936896,632الدولًالعربية

العربيةالمباشر إلى الدولتدفقات االستثمار األجنبي 

(مليون دوالر أمريكي)

ي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إجمال

الدول العربية



مناقشة مفتوحة
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