إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ

إسم الدولة

الناتج المحلي
اإلجمالي

النمو
الحقيقي

قطاع الزراعة
كنسبة
من اإلنتاج

قطاع الصناعة
كنسبة
من االنتاج

قطاع
الخدمات
كنسبة

الـ ُتضخم

البطالة

السعودية

683.7 Billion $

0.5%

2.6%

44.2%

53.2%

-0.3%

النفط والمُنتجات
النفطية تشكل
136.8 Billion $ 231.3 Billion $ 5.8%
 90%من قيمة
صادراتھا

قيمة الصادرات

قيمة الواردات

أبرز ما تصدره

أبرز ما تستورده

شركاء التصدير

شركاء التوريد

تفصيل الصناعة

إنتاج النفط الخام  ،تكرير النفط ،
البتروكيماويات األساسية  ،األمونيا
،
المعدات و اآلالت ،
اليابان  ، %12.2الصين ، %15.4
الغازات الصناعية  ،ھيدروكسيد
المواد الغذائية ،
الصين  ،%11.7أمريكا %13.6
الصوديوم )الصودا الكاوية(
الكيماويات
كوريا الجنوبية  %9اإلمارات %6.5
 ،األسمنت  ،األسمدة  ،البالستيك ،
المعادن  ،إصالح السفن التجارية ،
إصالح الطائرات التجارية  ،البناء

الفرص اإلستثمارية

تأسيس األعمال
والجھات المعنية بذلك

المشروعات الصناعية :
اإلكسسوارات النسائية  ،العاب
األطفال  ،العطور ،
الشاالت وأغطية الرأس  ،الحقائب
و لوازم السفر  ،مصنع مخلالت
المشروعات الخدمية  :مركز للعناية
بالطفل  ،معھد نسائي لتعليم فن
التصوير ،
مركز تدريب حاسب آلي  ،مركز إلصدار ترخيص لمُمارسة نشاط إستثماري ) صناعي  -خدمي ( يتم
مراجعة ھيئة المدن اإلقتصادية  ،ويستغرق إنشاء الترخيص مدة من -7
تجميل وتخسيس ،مركز تجاري
 10أيام كما ھو موضح على موقع وزارة التجارة واإلستثمار السعودية
مخصص للنساء

اإلمارات

378.7 Billion $

1.3%

0.9%

49.8%

49.2%

2.1%

النفط الخام  ، %45اآلالت  ،معدات النقل
 ،المواد
الغاز الطبيعيا
241.3 Billion $ 314.7 Billion $ 1.6%
الكيمائية  ،المواد
ألسماك والتمور
الغذائية

الھند ، %10.1
إيران ، %9.9
الصين %8.5

قطاع النقل والخدمات اللوجستية
:نظراً ألھمية التجارة ولصناعات
التحويلية
في اإلقتصاد و يشھد القطاع نمو
حيث نما من  1.82درھم إماراتي
البترول ،صيد األسماك ،
عام 2015
الصين  ، %8.5واأللمنيوم  ،واألسمنت  ،واألسمدة  ،إلى  2.66مليار درھم في عام
أمريكي  ، %6.8وإصالح السفن التجارية  ،ومواد  2018و المتوقع ان يبلغ 3.02
البناء  ،والحرف اليدوية ،
الھند %6.6
مليار درھم إمارتي عام  .السياحة
والمنسوجات
والسفر  :يوفر النمو في القطاع
السياحي فرصا ً جيدة لإلسثتمار
 1.44 :2015مليار ردھم إماراتي
1.74 :2018 ،مليار درھم ،
والمتوقع لعام  2019ان يبلغ :
 1.85مليار درھم إماراتي

قطر

166.3 Billion $

2.5%

0.2%

50.3%

49.5%

0.9%

اآلالت  ،معدات النقل
 ،المواد
الكيمائية  ،المواد
الغذائية

اليابان %17.3
كوريا الجنوبية
16%
الھند %15.9

بعد فرض الحصار على الدوحة،
إنشاء شركة سواء فردية /ذ.م.م
تسارعت الخطوات لتطوير البيئة
 -1تعبئة مسودة النظام االساسي للشركة  -2اختيار اسم تجاري من
السياحية ،وزادت الدعوات لضخ
الغاز الطبيعي المسال  ،إنتاج النفط المزيد من االستثمارات السياحية في موظف السجل التجاري -3.طباعة النظام االساسي.
 -4توثيق عقود التأسيس من موظف وزارة العدل وإدارة مراقبة الشركات
الصين  %10.9الخام وتكريره  ،األمونيا  ،األسمدة البالد.
أو موظف السجل التجاري -5.تعبئة طلب قيد السجل التجاري من الموقع
أبرز اإلستثمارات المطلوبة في
 ،البتروكيماويات  ،قضبان حديد
أمريكا %8.9
اإلمارات  %8.5التسليح  ،األسمنت  ،إصالح السفن السوق القطرية مرتبطة بالصناعات االلكتروني لوزارة االقتصاد والتجارة.
 -6االشتراك في غرفة تجارة وصناعة قطر.
الدوائية والغذائية ،صناعات مواد
التجارية
 -7صور بطاقة الشريك  /الشركاء والمخولين بالتوقيع.
البناء الخضراء وصناعات إعادة
التدوير ،صناعات البتروكيماويات -8 ،استخراج السجل التجاري من موظف السجل التجاري
صناعات األلمنيوم

الكويت

118.3 Billion $

-2.1%

0.4%

58.7%

40.9%

2.5%

الغاز الطبيعي
المُسال ،
26.69 Billion $ 56.26 Billion $ 0.6%
المُنتجات النفطية ،
األسمدة

2%

كوريا الجنوبية
الغذاء  ،المالبس ،
18.3%
النفط والمُنتجات
مواد البناء ،
29.36 Billion $ 54.09 Billion $
الصين %17.4
المكررة واألسمدة
المركبات وقطع الغيار
اليابان %11.5

الصين %13.5
أمريكا %13.3
اإلمارات %9.5

النفط والبتروكيماويات واالسمنت
وبناء السفن وإصالحھا ،
وتحلية المياه  ،وتجھيز األغذية
ومواد البناء

يجب على المستثمرين الوافدين الحصول على موافقة اإلدارة العامة
لإلقامة وشؤون األجانب قبل الحصول على الموافقة المبدئية.
ال تخول الموافقة المبدئية للمستثمر البدء بممارسة النشاط االقتصادي ما لم
يتم إصدار رخصة تجارية حسب االجراءات المتبعة  ،تسجيل االسم
التجاري  -بوابة حكومة أبوظبي اإللكترونية
البحث عن اسم تجاري  -دائرة التنمية االقتصادية في دبي  ،إصدار اسم
تجاري -دائرة التنمية االقتصادية في الشارقة

الشروط لتأسيس األعمال
يجب أن تكون بين شخصين أو أكثر * أن ال يكون أحد الشركاء لدية
سوابق جنائية أو احكام قضائية محددة
قطاع الصناعة  :صناعة الكيماويات
أن ال تزيد حصة الشركاء غير الكويتيين عن * %49أن يكون للشريك
البترولية ،
األجنبي إقامة سارية المفعول *أال يكون الشريك المدير موظفا ً بالدولة
قطاع الخدمات  :الخدمات المالية
أن يكون المدير كويتي أو من دول مجلس التعاون
والمصرفية  ،السياحة والفنادق
أن يقدم كل شريك ما يثبت أنه دفع قيمة حصته في رأس المال
الترفيه  ،خدمات التخزين
الجھات المعنية في تأسيس األعمال
والخدمات اللّوجستية .
مجمع الوزارات -وزارة التجارة و الصناعة
ادرة السجل التجاري * بلدية الكويت *وزارة العدل
وزارة الداخلية واألدلة الجنائية
جھات ذات عالقة بنشاطات الشركة

البحرين

33.87 Billion $

3.3%

0.3%

38.2%

61.50%

عُمان

71.93 Billion $

لم يحقق أي نمو

1.7%

45.3%

53%

قائمة المصادر
1
2
3
4
5
6
7

وكالة اإلستخبارات المركزية central intelligence agency -
وزراة الصناعة والتجارة والسياحة مملكة البحرين  -الفرص اإلستثمارية
ھيئة تشجيع اإلستثمار المباشر  -دليل الفرص اإلستثمارية في الكويت
عٌـمانُــنا ) البوابة الرسمية للخدمات الحكومية (
غرفة الرياض  -دليل الفرص اإلستثمارية
غرفة قطر  -الخدمات  -فرص إستثمارية
غرفة دبي  -ملخص فرصة اإلستثمارية

0.9%

النفط و المُمنتجات
النفطية ،
13.96 Billion
14.33 Billion $ 3.8%
األلومنيوم ،
$
المنسوجات

معالجة وتكرير البترول  ،صھر
اإلمارات  %19.6الصين %8.8
األلمنيوم وتكوير الحديد  ،األسمدة
النفط الخام  ،اآلالت ،
السعودية  %11.7اإلمارات %7.2
واألعمال المصرفية اإلسالمية
للمواد الكيميائية
امريكا %7.1
أمريكا %10.8
والخارجية والتأمين وإصالح السفن

اآلالت  ،معدات النقل
البترول  ،المعادن ،
 ،السلع المصنعة ،
22.71 Billion $ 31.90 Billion $ 15.5% 3.2%
األسماك والمسنوجات
المواد الغذائية

نفط الخام وتكريره وإنتاج الغاز
الصين %43.7
اإلمارات  %35.5الطبيعي و الغاز والمُسال ؛ البناء
اإلمارات %11
واألسمنت
أمريكا %27.8
كوريا الجنوبية
والنحاس والصلب والمواد
البرازيل %4
7.9%
الكيميائية واأللياف البصرية

الخدمات المالية.
قطاع الصناعة.
العقارات.
الخدمات اللوجستية.
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الغذائية ،الصناعات
المعدنية ،الصناعات الخشبية،
 ،القري السياحية
والمنتجعات ،المجمعات التجارية
والسكنية والمكتبية ،الصناعات
الخفيفة،
الصناعات البالستيكية ،صيانة
االليات والمعدات الثقيلة

من أجل تسھيل عملية الشركات تم إستحداث نظام يتيح التسجيل خالل 7
أيام من تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والزراعة مشفوعا بما يلي-:
عقد التأسيس والنظام األساسي *.أحدث بيانات مالية مدققة.
توكيل رسمي ونموذج لتوقيع المدير المقيم المرشح *توصيات البنوك.
موافقة مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التنمية والصناعة بالنسبة للمؤسسات
المالية أو الشركات الصناعية فقط .وتقدم وزراة التنمية والصناعة العون
للشركات الصناعية * التعريف بالمواقع الصناعية المناسبة* .توفير
الخدمات والمرافق * .الدعم الممنوح إلنشاء معمل أو مصنع* .المساعدة
في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
والجھات المعنية بذلك  :مجلس التنمية اإلقتصادية * المصرف المركزي *
منطقة البحرين العالمية لإلسثمار * غرفة تجاة وصناعة البحرين

ينص قانون اإلستثمار األجنبي الصادر من وازة التجارة والصناعة في
سلطنة عُمان علي انة يحق ألي مستثمر غير عماني أن يستثمر أموالة
داخل سلطنة عمان في قطاع من قطاعات االعمال ولكن بوجب توافر
شرطين أساسين ،وھما ،أن يكون لدي المستثمر او المسثمرين االجانب
شريك عماني أو أكثر بنسبة مساھمة ال تقل عن  %51من رأس مال
المشروع  ،أن يتم تأسيس المشروع بشكل صحيح ووفقا ً ألحكام قانون
تأسيس الشركات التجارية.

