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 2102لعام لالمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار 
 2100العام  عمقارنة م

 
ما  2102لعام خالل ا بلغت قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

%(، مقارنة مع العام 85بنسبة نمو مقدارها ) ،( مليون دينار0.0161مجموعه )
 .( مليون دينار0121التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100

 

 
  
 التوزيع القطاعي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار: 
 
 2102 بلغت قيمة المشاريع في القطاع الصناعي خالل العام القطاع الصناعي: – 0

 قيمتها%(، مقارنة مع 011بنسبة نمو مقدارها )، ( مليون دينار02.668)ما مجموعه 
 ( مليون دينار.1.61.التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100العام  خالل

االستثمارية  قيمة المشاريع%( من مجموع .656وقد شكل القطاع الصناعي ما نسبته )
 .2102لعام ل

 
ما  2102بلغت قيمة المشاريع في قطاع الفنادق خالل العام  قطاع الفنادق: – 2

 قيمتهامع %(، مقارنة ..( مليون دينار، بنسبة انخفاض مقدارها )168.مجموعه )
 ( مليون دينار .06061التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100العام  خالل

%( من مجموع قيمة المشاريع االستثمارية للعام 1ما نسبته ) وقد شكل قطاع الفنادق
2102. 
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ما  2102بلغت قيمة المشاريع في قطاع الزراعة خالل العام  قطاع الزراعة: – 3
 قيمتهامع %(، مقارنة 11( مليون دينار، بنسبة انخفاض مقدارها ).216مجموعه )

 ( مليون دينار.1061التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100العام  خالل
%( من مجموع قيمة المشاريع االستثمارية 0682وقد شكل قطاع الزراعة ما نسبته )

 .2102للعام 
 
بلغت قيمت المشاريع في قطاع المستشفيات خالل العام  قطاع المستشفيات: – 4

%(، مقارنة مع 20( مليون دينار، بنسبة نمو مقدارها )6668ما مجموعه ) 2102
 ( مليون دينار.5066التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100العام  خالل قيمتها

%( من مجموع قيمة المشاريع االستثمارية 60.وقد شكل قطاع المستشفيات ما نسبته )
 .2102للعام 

 

 
 
 
ما مجموعه  2102بلغت قيمة المشاريع في قطاع النقل خالل العام  قطاع النقل: – 5
 2100العام  خالل قيمتهامع %( مقارنة 111( مليون دينار، بنسبة نمو مقدارها )1)

 ( مليون دينار.0التي بلغت في حينه ما مجموعه )
 %( من مجموع قيمة المشاريع االستثمارية للعام1628وقد شكل قطاع النقل ما نسبته )

2102.  

 قطاع الصناعة
 مليون دينار 1269.5

 قطاع الفنادق 
 مليون دينار 64.577

 قطاع الزراعة 
 مليون دينار 24.664

 قطاع المستشفيات
 مليون دينار 99.5

 قطاع النقل
 مليون دينار 4

 المؤتمرات والمعارض
 مراكز التسلية والترفيه  ألف دينار 510

 قطاعات اخرى مليون دينار 25.544 
 مليون دينار 126

 2012التوزيع القطاعي للمشاريع االستثمارية للعام  
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بلغت قيمة مشاريع المؤتمرات والمعارض خالل العام  المؤتمرات والمعارض: – 6
مع %(، مقارنة 68( ألف دينار، بنسبة انخفاض مقدارها )801ما مجموعه ) 2102
 ( مليون دينار.01التي بلغت في حينه ) 2100العام  خالل قيمتها

مجموع قيمة المشاريع %( من 1611وقد شكلت المعارض والمؤتمرات ما نسبته )
 . 2102االستثمارية للعام 

  
 2102بلغت قيمة مشاريع التسلية والترفيه خالل العام  مراكز التسلية والترفيه: – 7

%(، مقارنة مع قيمتها 81( مليون دينار، بنسبة انخفاض مقدارها )2868ما مجموعه )
 دينار. ( مليون8166التي بلغت في حينه ما مجموعه ) 2100خالل العام 

%( من مجموع قيمة المشاريع .06وقد شكلت مراكز التسلية والترفيه ما نسبته ) 
 .2102االستثمارية للعام 

 
بلغت قيمة المشاريع في باقي القطاعات االخرى خالل العام  قطاعات اخرى: – 8

 ( مليون دينار..02ما مجموعه ) 2102
%( من مجموع قيمة المشاريع 666ما نسبته ) وقد شكلت قيمة القطاعات االخرى

 .2102االستثمارية للعام 
 

 التوزيع القطاعي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار 
 2102و 2100خالل العامين 

                                                                
 القطاع

 1122العام 

 )مليون دينار(

)%( 

من إجمالي قيمة 

 المشاريع

 1121العام 

 )مليون دينار(

)%( 

من إجمالي قيمة 

 المشاريع

 )%( 

 نسبة التغير

 

 011 6.46 036641 6243 66646 الصناعة 

 66- 6 6641 .0.4 06046 الفنادق

 61- 0413 3646 6 6046 الزراعة

 30 640 6641 . 046. المستشفيات

 

 211 1431 6 14166 0 النقل

المؤتمرات 

 والمعارض

01 1466 14101 1412 -61 

مراكز التسلية 

 والترفيه

1146 1 3141 046 -11 

 - 646 036 - - قطاعات اخرى

 85 %211 2.2161 %211 2111 المجموع

 


