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تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية ارتفعت 19.4% في 2008

 الماجد: »بوبيان« يطمح لبلوغ المركز الثالث بين البنوك المحلية خالل 5 سنوات

كشف تقرير االستثمار العاملي لعام 2009 
عن ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الوافدة إلى الدول العربية مبعدل 19.4% إلى 
96.5 مليار دوالر عام 2008 وذلك مقارنة مع 

80.8 مليار دوالر عام 2007.
وأش���ار التقرير الذي أطلقه أمس مؤمتر 
األمم املتح���دة للتجارة والتنمية »األنكتاد« 
بالتعاون م���ع املؤسس���ة العربية لضمان 
االس���تثمار وائتمان الصادرات في الكويت 
إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية 
متثل 5.7% م���ن اإلجمالي العاملي البالغ 1.7 
تريليون دوالر، و36.6% من إجمالي الدول 

النامية البالغ 620.7 مليار دوالر. 
وأوضح التقرير أن السعودية حلت في 
املرتب���ة األولى عربيا كأكب���ر دولة مضيفة 
لالستثمارات األجنبية املباشرة بتدفقات بلغت 
38.2 مليار دوالر وبحصة بلغت 39.6% من 
اإلجمالي العربي، تلتها اإلمارات في املرتبة 
الثانية بقيمة 13.7 مليار دوالر وبحصة %14.2، 
ثم مصر في املرتبة الثالثة بقيمة 9.5 مليارات 

دوالر وبحصة %9.8.
وأضاف التقري���ر أن مجموعة من الدول 
العربية األخرى ش���هدت قفزات في تدفقات 
االس���تثمار األجنبي املباش���ر الوافدة إليها 
ومنها قطر، التي شهدت زيادة بنسبة %43 
إل���ى 6.7 ملي���ارات دوالر، تركزت معظمها 
في قطاعات الغاز الطبيعي املسال والطاقة 
واملياه واالتصاالت، ولبنان التي شهدت زيادة 
نس���بتها 32% إلى 3606 مليون دوالر، كان 
محركها الرئيسي االستثمارات املوجهة للقطاع 
العقاري، وسورية التي شهدت ارتفاعا نسبته 
70% إلى 2116 مليون دوالر، أرجعه التقرير 
إلى تنامي ف���رص األعمال التجارية نتيجة 
االنفتاح املتزايد لالقتصاد السوري على العالم 

اخلارجي ولتحسن عالقاته الدولية. 
وأوض���ح التقري���ر أن تراج���ع تدفقات 
إلى  الوافدة  املباش���ر  االس���تثمار األجنبي 
اإلمارات، بنسبة 3.4% إلى 13.7 مليار دوالر، 
أمنا يعزى إلى اآلثار الس���لبية التي خلفتها 
األزمة االقتصادية واملالية العاملية على النشاط 
السياحي والعقاري واملصرفي وخاصة في 

دبي.
أما االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة 
إلى البحرين والعراق واألراضي الفلسطينية 
فلم تشهد س���وى ارتفاع طفيف. وفي حني 

حافظت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الوافدة إلى األردن على نفس املستوى الذي 
بلغته عام 2007، تراجعت التدفقات الواردة 
إلى كل من الكويت واليمن وسلطنة عمان.

وأضاف التقرير أن التدفقات الوافدة إلى 
تونس بلغت 2761 مليون دوالر مبعدل منو 
70.6% خالل 2008، كما بلغت التدفقات الوافدة 
إلى اجلزائر 2646 مليون دوالر مبعدل منو 
59.2% خالل 2008، وف���ي املقابل تراجعت 
التدفق���ات الوافدة إلى املغرب مبعدل %14.8 
لتبلغ 2388 مليون دوالر، وكذلك تراجعت 
التدفقات الوافدة إلى ليبيا مبعدل 12.3% لتبلغ 

4111 مليون دوالر في عام 2008.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن التدفقات 
الوافدة إلى الس���ودان استقرت على ارتفاع 
طفيف بنس���بة 6.8% مقارنة مع عام 2007 
لتبل���غ 2601 مليون دوالر ع���ام 2008، كما 
حققت جيبوتي من���وا في التدفقات الوافدة 
إليه���ا مبعدل 20% إل���ى 234 مليون دوالر، 
وذلك في مقابل تراجع التدفقات الوافدة إلى 
الصومال بنسبة 38.3% إلى 87 مليون دوالر 
وكذلك إلى موريتانيا بنسبة 32.7% إلى 103 

ماليني دوالر. 

التدفقات الصادرة

أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات االستثمار 
األجنبي الصادرة، فقد أشار التقرير إلى أنها 
شهدت تراجعا بنسبة 23.3% إلى 39.7 مليار 
دوالر مقارنة مع 51.8 مليار دوالر عام 2007. 
وقد حلت اإلمارات في املرتبة األولى عربيا 
كأكبر مصدر لالستثمارات األجنبية املباشرة 
بتدفقات بلغت 15.8 مليار دوالر وبنس���بة 
39.76% من اإلجمالي العربي، تلتها الكويت 
في املرتبة الثانية بقيمة 8.5 مليارات دوالر 
وبحصة 21.4%، ثم ليبيا في املرتبة الثالثة 

بقيمة 5.9 مليارات دوالر وبحصة %14.8.
ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة، 
بدرجة كبي���رة إلى انخف���اض ملحوظ في 
قيم���ة عمليات االندماج واالس���تحواذ عبر 
احلدود، حيث شهدت السعودية أكثر حاالت 
االنخفاض ش���دة في االستثمارات الصادرة 
عنها لهذا الغ���رض )من 13 مليار دوالر إلى 
مليار دوالر( وقطر )من 5.3 مليارات دوالر 
إلى 2.4 مليار دوالر(، وهو ما يفس���ر نزوع 
الشركات املستثمرة في هذه الدول إلى جتنب 

مخاطر االستثمار في اخلارج نتيجة األزمة 
العاملية.

وفيما يتعلق بالكويت، أشار التقرير إلى 
تراجع تدفقات االس���تثمار األجنبي املباشر 
الواردة إليها بنس���بة 54.5% إلى 56 مليون 
دوالر عام 2008 لتقتصر على 0.2% فقط من 
إجمالي تكوين رأس املال الثابت )االستثمارات 
احمللية( مقارنة م���ع 123 مليون دوالر عام 
2007 وبنسبة 0.5% من إجمالي تكوين رأس 

املال الثابت.
وعلى صعي���د التدفقات الص���ادرة من 
الكويت، فقد ش���هدت أيضا تراجعا بحسب 
بيانات التقرير بنسبة 16.1% إلى 8521 مليون 
دوالر لتمثل نسبة 26.2% من إجمالي تكوين 
رأس املال الثابت في الدولة )االس���تثمارات 
احمللية( مقارنة مع 10156 مليون دوالر عام 
2007 وبنسبة 44.1% من إجمالي تكوين رأس 

املال الثابت.
وعلى صعيد عمليات االندماج واالستحواذ 
عبر احلدود، أش���ار التقرير إلى أن الكويت 
نف���ذت عمليات بقيم���ة 3285 مليون دوالر 
كمشتر خالل عام 2008 بلغت نسبتها %3.3 
من إجمالي ال���دول النامية البالغ99.1 مليار 
دوالر و0.5% من اإلجمالي العاملي البالغ 673.2 
مليار دوالر، وعمليات بقيمة 496 مليون دوالر 
كبائع بلغت نسبتها 0.5% من إجمالي الدول 
النامية البالغ 100.9 مليار دوالر و0.1% من 

اإلجمالي العاملي.
وأدرج التقرير شركتني كويتيتني ضمن 
قائمة اكبر 100 ش���ركة غير مالية في الدول 
النامية وفقا ملعيار األصول األجنبية اململوكة 
لهما لع���ام 2007، حيث حلت ش���ركة زين 
لالتصاالت ف���ي املرتبة ال���� 18 وفقا ملعيار 
األصول األجنبية واملرتبة ال� 54 وفقا ملعيار 
عوملة النشاط )الذي يقيس نسبة األصول 
واملبيعات والعمالة خارج القطر إلى اإلجمالي 
في الداخل واخلارج( وذلك بإجمالي أصول 
بلغت قيمتها 10257 مليون دوالر ومبيعات 
4828 مليون دوالر وعدد 1151 موظفا، في حني 
الوطنية  جاءت شركة مجموعة الصناعات 
القابضة في الترتيب ال� 66 وفقا ملعيار األصول 
األجنبية وال� 58 وفقا ملعيار عوملة النشاط 
وذلك بإجمالي أصول بلغ���ت قيمته 2945 
مليون دوالر ومبيع���ات 297 مليون دوالر 

وعدد 1366 موظفا.

في تقرير االستثمار العالمي لعام 2009 الذي أطلقه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األنكتاد( بالتعاون مع »المؤسسة العربية لضمان االستثمار«

عموميته العادية وافقت على زيادة رأسماله من 116.6 إلى 174.9 مليون دينار

ر بقيم�ة 8.5 ملي�ارات دوالر وبحصة  الكوي�ت ثان�ي أكب�ر مص�دِّ
21.4% رغ�م تراجع تدفقاتها الص�ادرة بنس�بة 16.1% خالل 2008

الس�عودية أكب�ر متل�قٍّ لالس�تثمارات عربي�ًا حيث اس�تقطبت 
العرب�ي اإلجمال�ي  م�ن   %39.6 وبنس�بة  دوالر  ملي�ار   38.2

زيادة رأسمال البنك ترفع كفايته إلى 36 مرة لتكون األعلى بين البنوك االنتهاء من إستراتيجية »ماكينزي« نهاية العام الحالي وتنفيذها في 2010
عمر راشد

أقرت عمومية بنك بوبيان زيادة 
رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار 
إلى 174.9 مليون دينار بزيادة عدد 
أس����هم مقدارها 583 مليون سهم 
بقيمة اس����مية تع����ادل 100 فلس 
للسهم وعالوة إصدار قدرها 150 
فلسا وأتعاب اكتتاب 5 فلوس لكل 
سهم لتصل قيمة السهم 255 فلسا، 
على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة 
وعالوة اإلصدار وأتعاب االكتتاب 

نقدا ودفعة واحدة.
 وبهذه املناسبة أوضح الرئيس 
التنفيذي في بن����ك بوبيان عادل 
املاجد أن موافقة عمومية البنك على 
زيادة رأس املال سيصل برأسمال 
البنك إلى 174.9 مليون دينار وهو 
ضعف حقوق امللكية للبنك، مضيفا 
أن معدل كفاية رأس املال سيرتفع 
إلى 36 بدال من 21 مرة حاليا ليكون 
بذلك أعلى معدل كفاية رأسمال على 
مستوى القطاع املصرفي.  وأشار 
املاج����د في تصريح صحافي على 
هامش عمومية البنك، أمس، بنصاب 
قانوني 59.08% أن زيادة رأس املال 
التي متت املوافقة عليها ستكون 
انطالق����ة لتحقيق اس����تراتيجية 
البنك التي يطمح املساهمون إلى 
حتقيقها في الفترة املقبلة.  وأضاف 
أن ملكية البنك تغيرت استراتيجيا، 
مضيفا أنه حسب افصاحات البنك 
فإن بن����ك الكويت الوطني ميتلك 
40% تقريبا والبنك التجاري %19 
والتأمينات االجتماعية 4%، مشيرا 
الى أن البنك حاليا مملوك لثالث 
مؤسسات مالية كبيرة باإلضافة إلى 
التأمينات االجتماعية وهو ما يدعم 
وضع البنك للقيام مبهامه الفترة 
املقبل����ة.  وفيما يتعلق بتطورات 
استراتيجية البنك والتي تضعها 
»ماكينزي«، أشار املاجد إلى أن بنك 
بوبيان لم يكن لديه استراتيجية 
واضحة قبل ذلك، ومت االتفاق مع 
مالك البنك ومجلس اإلدارة بتكليف 
شركة ماكينزي بوضع استراتيجية 
للبنك، مضيفا أنه مت عقد اجتماعات 
أولية مع الشركة وسيتم تكثيف 
العيد وسيكون  االجتماعات بعد 
تقريرهم النهائي جاهزا قبل نهاية 
الع����ام احلالي حتى يتم البدء في 

تنفيذها 2010.
وأوض����ح أن مجل����س اإلدارة 

سيقوم خالل الفترة املتبقية من 
الع����ام احلالي، بدراس����ة الهيكل 
التنظيمي للبنك وحصر الكفاءات 
املوجودة مع احتمال إضافة قيادات 
تنفيذية، مستدركا بأن البنك يطمح 
ألن يكون البنك الثالث في الكويت 
خالل ال� 5 سنوات املقبلة، مستدركا 
بأن هذا الطموح لدينا القدرة على 
حتقيقه مع دعم املالك خلطة وعمل 
مجلس اإلدارة. وأشار إلى أن البنك 
سيسعى إلى زيادة فروع البنوك 
بعد االنتهاء من خطة ماكينزي. 

زيادة رأس المال 

وقد تال رئي����س مجلس إدارة 
البن����ك إبراهي����م القاضي جدول 
التي  العمومية  أعمال اجلمعي����ة 
الت����أم نصابها القانوني بأس����هم 
حضور بلغت 688.4 مليون سهم 
ما يعادل 59.08%، فيما مت تأجيل 
عمومية البنك غي����ر العادية إلى 
األول من أكتوبر الساعة التاسعة 

صباحا وقد وافقت عمومية البنك 
على بن����ود جدول أعمالها الثالثة 
واملتمثل����ة في:  � زيادة رأس املال 
من 116.6 مليون دينار إلى 174.9 
مليون دينار بزيادة عدد أس����هم 
مقدارها 583 مليون س����هم بقيمة 
اس����مية تعادل 100 فلس للسهم 
وعالوة إصدار قدرها 150 فلس����ا 
وأتعاب اكتتاب 5 فلوس لكل سهم 
لتصل قيمة السهم الى 255 فلسا، 
على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة 
وعالوة اإلصدار وأتعاب االكتتاب 
نقدا ودفعة واحدة وتكون األولوية 
اليوم  للمساهمني املس����جلني في 
السابق على تاريخ دعوة مجلس 
اإلدارة ملس����اهمي البنك لالكتتاب 
بحصة من األسهم اجلديدة متناسبة 
مع عدد أس����همهم، على أن مينح 
املساهمون مدة 15 يوما من ممارسة 
حق األولوية تبدأ من تاريخ بدء 

االكتتاب. 
- تفوي����ض مجل����س اإلدارة 

بتحديد ضوابط وشروط استدعاء 
زيادة رأس املال. 

- تفويض مجلس اإلدارة في 
التصرف في األسهم التي لم يكتتب 
فيها عن طريق البيع باملزاد العلني 
ومبا يراه مناس����با من إجراءات 

وشروط. 

لجنة تقصي الحقائق 

 وفي بند ما يستجد من أعمال، 
خلصت جلنة تقصي احلقائق التي 
إدارة بنك بوبيان  شكلها مجلس 
بناء على مقترح عموميته في 14 
أبريل 2009 للرد على تقرير بنك 
الكويت املركزي املوجه إلى وزير 
التجارة والصناعة بشأن التفتيش 
على البنك بتاريخ 31 مارس 2009، 
خلصت إلى تعذر القيام بواجباتها 
املنوطة بها الختالف طبيعة عملها 
القانوني الذي مينعها من مخاطبة 
اجلهات الرس����مية وفحص دفاتر 
الشركات واملؤسسات للتأكد مما 

ورد في التقرير، وبناء عليه اقترح 
مساهمو البنك الوطني غلق باب 
النقاش في املوضوع ومتت املوافقة 
عليه.  وقد تال املستشار القانوني 
للبنك تطور عمل اللجنة، مشيرا إلى 
أن عمومية البنك السابقة فوضت 
مجلس اإلدارة في تش����كيل جلنة 
تقصي احلقائق للرد على تقرير بنك 
الكويت املركزي اخلاص بالتفتيش 

الذي أجري على البنك. 
وقال إنه إعماال ملبدأ الشفافية، 
فسيقوم املستشار القانوني أحمد 
فوزي بتالوة التقرير، حيث أوضح 
إلى أنه باإلشارة قرار عمومية بنك 
بوبيان املنعقدة بتاريخ 14 أبريل 
2009 بتفوي����ض جلن����ة تقصي 
احلقائ����ق للرد عل����ى تقرير بنك 
الكويت املركزي ورد مجلس اإلدارة 
السابق عليه والذي مت عرضه في 

اجلمعية العمومية املشار إليه. 
وأضاف أنه باالستناد إلى قرار 
عمومي����ة بنك بوبي����ان والصادر 

بتاريخ 18 أغسطس 2009، القاضي 
بتش����كيل جلنة تقصي احلقائق 
التي تنحص����ر مهمتها في تفنيد 
م����ا ورد في كتاب بن����ك الكويت 
املركزي املوجه إلى وزير التجارة 
والصناعة بشأن التفتيش على أداء 
البنك في 31 مارس 2009 وكذلك 
رد مجلس اإلدارة الس����ابق في 14 
أبري����ل 2009. وأوضح فوزي أن 
اللجنة عقدت اجتماعها بتاريخ 25 
أغسطس 2009، وبدأته باإلطالع 
على كتاب بن����ك الكويت املركزي 
إلى وزير التجارة والصناعة وبعد 
املناقشة والتداول فيما بينها، استقر 
الرأي على ما يلي:   ملا كان ما ورد 
في بنك الكويت املركزي املوجه إلى 
وزير التجارة والصناعة يستلزم 
العم����ل االطالع على محاضر بنك 
الكويت املركزي ومناقشة واضعي 
التقرير مع ممثل����ي بنك الكويت 
التقرير،  املركزي وتفنيد بن����ود 
ومناقشتهم في البنود الواردة فيه، 
فإن طبيعة عمل اللجنة ال تخولها 
سلطة قانونية في مخاطبة اجلهات 
احلكومية.  وأضاف أن احملور اآلخر 
في نطاق عمل اللجنة يتمثل في 
تفنيد رد مجلس اإلدارة الس����ابق 
على بنك الكويت املركزي وتفنيد 
م����ا ورد فيه من قرارات من خالل 
سماع رأي بعض أعضاء مجالس 
الس����ابقة للبنك وكذلك  اإلدارات 
االطالع على عقود تأسيس شركات 
وعقود وأوراق سابقة لشركات ال 
عالقة لها ببنك بوبيان وذلك إلثبات 
أو نفي الصلة بني أعضاء مجلس 
اإلدارة وتلك الشركات التي تعامل 
معه����ا البن����ك.   وأوضح أن عمل 
اللجنة تطلب البحث في مستندات 
بعض األص����ول التي تعامل فيها 
البنك والتقصي عن ملكيتها سواء 
العائدة ألشخاص أو لشركات أخرى 
أو لعمالئه����ا واالطالع على دفاتر 
وزارة التجارة والصناعة، مضيفا 
أن اللجنة تعذر عليها القيام بتلك 
املهام حيث مهام تكليفها وطبيعة 
عملها، مستندا إلى أن قرار تشكيل 
جلنة تقصي احلقائق ال ينسحب 
أثره على الغير من األشخاص أو 
املؤسسات.  وأضاف ان استمرار 
اللجنة في عملها ال ميكن أن يتم 
دون التعرض للمحورين السابقني 

»سيكون غير ذي جدوى«.

)أحمد باكير(ابراهيم القاضي مترئسا عمومية البنك وعلى ميينه عادل املاجد عادل املاجد

إغالق ملف »لجنة تقصي الحقائق«

»بنك وربة« سيزيد من حصة
البنوك اإلسالمية السوقية

لن يؤثر سلباً على المصارف

للمرة األولى بالكويت: األسهم
غير المكتتب فيها في »مزاد«

اقترح رئيس مجل���س إدارة بنك بوبيان ابراهيم 
القاضي إضافة بند رابع على جدول أعمال العمومية 
حتت بند ما يستجد من أعمال على املساهمني لالستماع 
إلى تقرير جلنة تقصي احلقائق التي ش���كلها البنك 
ف���ي عموميته بتاريخ 14 أبريل 2009 وذلك للرد على 
ما ورد من معلومات في تقرير بنك الكويت املركزي 
املرفوع إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن التفتيش 
على البنك وكذلك رد مجلس اإلدارة السابق إليه والذي 
حس���مته العمومية بإغالق باب النقاش في األمر بعد 

تعذر عمل اللجنة.

تعليقا منه على تأثير تأسيس بنك وربة على أداء 
البنوك اإلسالمية احلالية، أوضح الرئيس التنفيذي 
ف���ي بنك بوبيان عادل املاجد أن هناك منوا في العمل 
املصرفي اإلس���المي، مشيرا إلى أن احلصة السوقية 
للبنوك اإلسالمية سوف تزيد، مستدركا أن بنك بوبيان 
وضعه جيد بدعم من كبار املالك املالكني ل� 60% للتوسع 

وزيادة استراتيجية البنك وزيادة حصته.
وأوضح املاجد أن تأس���يس بنك إسالمي جديد لن 
يؤثر س���لبا على أداء املصارف اإلسالمية، مضيفا أن 
بن���ك بوبيان تبلغ حصت���ه 2.5%، موضحا أن العمل 
املصرفي اإلس���المي يش���هد زيادة واضحة، وأن عدد 
الس���كان دون ال� 21 عاما يبل��غ 60%، وكذل��ك زي��ادة 
ع�����دد العمالء وهو ما س���يزيد قاعدة العمالء للبنك 

عاما بعد آخر.

أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عادل املاجد أنه ألول 
مرة في الكويت يتم تخويل مجلس اإلدارة بالتصرف في 
اجلزء غير املكتتب في أس���هم زيادة رأس املال، فسيتم 
طرحه في مزاد وهو ما يقوي قاعدة رأسمال البنك ويحقق 

في الوقت نفسه مزيدا من الشفافية.

15 يوما لممارسة حق األولوية
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية لبنك بوبيان 
وافقت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار إلى 
174.9 مليون دينار بزيادة عدد من األسهم تعادل 583 مليون سهم بقيمة اسمية مقدرها 
100 فلس للسهم الواحد مضافا إليها عالوة إصدار مقدرها 150 فلسا وأتعاب اكتتاب 
بواقع 5 فلوس للس���هم الواحد على أن تسدد نقدا ودفعة واحدة، وذلك للمساهمني 
املسجلني بس���جالت البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس اإلدارة بدعوة 
املس���اهمني لالكتتاب على أن مينح املس���اهمني مدة خمسة عشر يوما ملمارسة حق 

األولوية تبدأ من تاريخ بدء  االكتتاب.

االستفادة من حكم »بيتك«
في الرهن والتمويل العقاري

أشار املاجد إلى أن البنك سيستفيد من 
احلكم الذي حصل بيت التمويل الكويتي 
عليه ف���ي الرهن والتمويل العقاري في 
السكن اخلاص لقانوني 8 و9 لسنة 2008، 
مستدركا أن البنك سيستفيد من احلكم 

في حال إقراره.

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بالمليون دوالر خالل الفترة »2005 � 2008«

نسبة 2008 من االجمالي2005200620072008الدولة/ السنة
اجمالي الدول العربية

نسبة النمو بين 
2007 و2008

0.21%2.03%1.7743.2681.9501.9548.946االردن

2.16%1.86%1.0492.9151.7561.7947.514البحرين

59.21%2.74%1.0811.7951.6622.6467.184اجلزائر

57.18%39.62%12.09718.29324.31838.22392.931السعودية

6.77%2.70%2.3053.5412.4362.60110.883السودان

38.30%0.09%249614187348الصومال

0.62%0.51%5153834854881.871العراق

54.47%0.06%23412212356535الكويت

14.81%2.48%1.6532.4502.8032.3889.294املغرب

70.64%2.86%7823.3121.6182.7618.473تونس

20.00%0.24%59164195234652جيبوتي

-6.30%3.03%1.5381.6883.1252.9289.279سلطنة عمان

70.37%2.19%5836591.2422.1164.600سورية

3.57%0.03%47192829123فلسطني

42.55%6.94%2.5003.5004.7006.70017.400قطر

32.04%3.74%2.6242.6752.7313.60611.636لبنان

12.33%4.26%1.0382.0134.6894.11111.851ليبيا

17.99%9.84%5.37610.04311.5789.49536.492مصر

32.68%0.11%8141551531031.225موريتانيا

-3.43%14.20%10.90012.80614.18713.70051.593االمارات

49.51%0.48%3021.1219174632.199-اليمن

19.35%*5.68%46.69171.01880.83796.483295.029اجمالي الدول العربية
17.26%*36.57%329.328433.764529.344620.7331.913.169الدول النامية

14.22%-973.3291.461.0741.978.8381.697.3536.110.594العالم

املصدر: قاعدة بيانات مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية )األنكتاد(، تقرير االستثمار العاملي 2009.
* نسبة من اجمالي العالم.


