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مؤخراً بتقييم بيانات الشركات ذات رأس المال األجنبي وكان  (TOBB) غرف التجارة وسوق األوراق المالية في تركيا اتحادقام 
بنشر بيانات  (TEPAV) االقتصادية التركيةمن ضمنها الشركات ذات رأس المال السوري، حيث سيقوم وقف أبحاث السياسات 

الشركات السورية المنشأ جديدا كل شهر. تضمن البيانات المنشورة حول الشركات ذات رأس المال السوري معلومات عن القطاعات 
األخرى التي  حيث ستضاف هذه النشرة إلى النشرات الشهرية بها أنشئت التي العاملة بها، حجم رأس المال والمحافظات االقتصادية

 التركي. باالقتصادلتغطية مجاالت متنوعة ذات صلة TEPAV) يقوم بها وقف أبحاث السياسات االقتصادية التركية (

 بالمئة ۱۲بنسبة  ۲۰۱۸ اّذاربشهر عدد الشركات السورية المنشأة مقارنة  ازداد

مليون  ۱۸٬۳حيث بلغ إجمالي رأس مال هذه الشركات  خالل شهر اّذار من العام الحالي شركة مع رأس مال سوري ۱۳۹تم إنشاء 
 ۲۳٬۲انخفض عدد الشركات المنشأة مع رأس مال سوري هذا العام بنسبة من العام الماضي، اّذار  ليرة تركية. بالمقارنة مع شهر

زداد عدد الشركات ، فقد ا۲۰۱۸من عام  شباطبالمئة. أما لدى المقارنة مع شهر  ٤٤٬۹بالمئة وانخفض حجم رأس مالها بنسبة 
 .بالمئة ۲۳٬٦حجم رأس مالها بنسبة  انخفضبالمئة و ۱۲٬۱المنشأة مع رأس مال سوري بنسبة 

 -۲۰۱۷اّذار مقدراً بالمليون ليرة تركية ( المستثمر : عدد الشركات المنشأة مع شريك سوري وحجم رأس المال السوري۱الرسم البياني رقم 
 0F۱)۲۰۱۸اّذار 

  

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

وقد بلغ رأس المال اإلجمالي المستثمر بهذه  ۲۰۱۸من شهر كانون الثاني إلى اّذار من عام شركة مع شريك سوري ۳۸۱تم إنشاء 
، فإننا نالحظ انخفاضا في عدد الشركات المنشأة بنسبة ۲۰۱۷مليون ليرة تركية. لدى المقارنة بنفس الفترة من عام  ٥۰٬۲الشركات 

  بالمئة.    ٤۱٬۱وانخفاضا برأس المال المستثمر وقدره  بالمئة۲۱٬۱

 بالمئة من عدد الشركات ذات رأس المال األجنبي  ۱٤تمثل الشركات السورية 

بالمئة من إجمالي  ۱٤نسبة  ۱۳۹والبالغ عددها  ۲۰۱۸من عام اّذار تمثل الشركات المنشأة مع رأس مال سوري والتي أسست بشهر 
 ۱۱٬۷شركة حيث يمثل رأس المال السوري  ۹۷٤عدد الشركات ذات رأس المال األجنبي المنشأة بنفس الشهر والتي بلغ عددها 

  بالمئة من مجموع رؤوس أموال الشركات األجنبية.

 
 

                                                           
وفقا لجنسية الشركاء األجانب وليس وفقا لإلقامة التي  ۲۰۱۷ابتداء من شهر تموز بدء تحديد الشركات األجنبية المنشأة برأسمال أجنبي   ۱
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 ۲۰۱۸ اّذار: نظرة عامة على أنواع الشركات المنشأة مع رأس مال سوري في شهر ۱جدول رقم 
نسبة رأس 
 المال السوري

 رأس المال السوري
 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 رأس المال الكلي
 نوع الشركة عدد الشركات (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 مساهمة - - - -
 محدودة ۱۳۹ ۳۳٬٤ ۱۸٬۳ ٥٤٬۹
 العددالكلي ۱۳۹ ۳۳٬٤ ۱۸٬۳ ٥٤٬۹

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

تحتل محافظة اسطنبول المرتبة األولى ومحافظة مرسين المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المنشأة مع رأس مال سوري التي 
 .المال السوري المستثمر، كما وتحتل محافظة اسطنبول المرتبة األولى بحجم رأس ۲۰۱۸اّذار أسست بشهر 

 1F۲)۲۰۱۸(اّذار  : توزع الشركات المنشأة مع رأس مال سوري حسب المحافظات التركية۲جدول رقم 
 رأس المال السوري

 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)
 رأس المال الكلي

 المحافظة عدد الشركات (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 اسطنبول ۸٤       ۱۸٬۸      ۹٬۹
 مرسين     ۲۸ ٥٬٤ ۳٬٥
 كيليس ۱۱ ۳٬۰ ۱٬۸
 هاتاي    ۱۰ ۳٬۳ ۱٬٦
 بورصا ٤ ۲٬۱ ۱٬۱
 شانله اورفا ۱ ۰٬۷ ۰٬۲
 قونيا ۱ ۰٬۱ ۰٬۱

 TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

ويمثل  تمثل الشركات المنشأة مع رأس مال سوري أكثر من نصف الشركات األجنبية المنشأة بكل من محافظتي مرسين وكيليس
 مرسين ةبالمئة بمحافظ٦۳٬٦بالمئة بينما يمثل  ۸٤٬٦نسبة  كيليسرأس المال السوري بالشركات المنشأة بمحافظة 

 )۲۰۱۸اّذار مع رأس مال سوري من عدد الشركات ذات رأس المال األجنبي وفقا للمحافظات التركية ( المنشأة: نسبة الشركات ۳جدول رقم 

المال عدد الشركات ذات رأس  النسبة
 األجنبي

عدد الشركات المنشأة مع رأس 
 مال سوري

 المحافظات

 كيليس ۱۱ ۱۳     ۸٤٬٦
 مرسين ۲۸ ٤٤ ٦۳٬٦
 هاتاي ۱۰ ٥٤ ۱۸٬٥
 اسطنبول ۸٤ ٦۱٤ ۱۳٬۷
 بورصا ٤ ۳۰   ۱۳٬۳
 قونيا ۱       ۸ ۱۲٬٥
 شانله اورفا ۱ ۱۳ ۷٬۷

 TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

يالحظ أن تجارة الجملة  ۲۰۱۸ اّذارللشركات المنشأة مع رأس مال سوري التي أسست بشهر  االقتصاديةلدى التمحيص بالقطاعات 
 .أكثر عدد من الشركات ورأس المال بتستقط

 

 

                                                           
 ۲۰۱۸ اّذارمحافظات تركية خالل شهر  سبعتم إنشاء شركات برأس مال سوري فقط في  ۲

۲ 
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 )۲۰۱۸ اّذار( المنشأة مع رأس مال سوري: القطاعات األكثر جذبا للشركات ٤جدول رقم 

 رأس المال السوري
تركية)(مقدرا بالمليون ليرة   

 رأس المال الكلي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
عدد 

 (Nace Rev. 2) القطاع اإلقتصادي الشركات

 تجارة الجملة ٥۸ ۱۱٬۲ ٦٬٥
 البناء ۱۷ ٥٬۸ ۳٬۸
 األنشطة العقارية ۱۸ ٤٬٤ ۲٬٤
الصلة ذات الخدمات و والصيد والحيواني النباتي اإلنتاج ۳ ۳٬٦ ۱٬۱  
 تجارة التجزئة ۹ ۱٬٦ ۱٬۰
الشراب خدمات الطعام و ٦ ۰٬۹ ۰٬۹  
والنقل عبر األنابيبالنقل البري  ٤ ۰٬۹ ۰٬٤  
 وكالة السفر، مشغل سياحي وخدمات الحجز واألنشطة ذات الصلة ٤ ۰٬۸ ۰٬۳
التأجير أنشطة ۳ ۰٬۹ ۰٫۲  

 المحركات ذات المركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة ۱ ۰٬۷ ۰٫۲
النارية والدراجات  

الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعة ۱ ۰٬۲ ۰٫۲  
 أنشطة إنتاج أخرى ۱ ۰٫٦ ۰٫۲
باألبحاث  ةواالنشطة المتعقل اإلعالن ۲ ۰٬۳ ۰٫۲  
المالبس أصناف ُصنع ۲ ۰٬۳ ۰٫۲  
)األثاث باستثناء( والفلين والخشب األخشاب منتجات ُصنع ۲ ۰٫۲ ۰٬۱  
 أنشطة خدمية أخرى ۲ ۰٬۲ ۰٬۱
اإلدارية االستشاراتالمتعلقة ب أنشطة ۱ ۰٬۲ ۰٬۱  
األخرى والتقنية والعلمية المهنية األنشطة ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
والتحقيق األمن أنشطة ۱ ۰٬۲ ۰٬۱  
 انشطة متعلقة بالتدريب ۱ ۰٬۱ ۰٬۱
الصلة ذات واألنشطة الكمبيوتر برمجة ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
الغذائية المنتجات تصنيع ۱ ۰٬۱ ۰٬۰  

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

 بالمئة من الشركات المنشأة في تركيا ۹تمثل الشركات المنشاة برأسمال أجنبي 

بالمئة مقارنة  ۰٬٦شركة ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها  2F۳۱۰٬۷٥٥ لغ عدد الشركات المنشأة في تركياب ۲۰۱۸ اّذاروفقا لبيانات شهر 
 ۹٬۱ المنشاة برأسمال أجنبيوبلغت نسبة الشركات . هذا ۲۰۱۸ شباطبالمئة مقارنة بشهر  ٥٬۱ قدرهوارتفاعا و ۲۰۱۷ اّذاربشهر 

مما  المنشاة برأسمال أجنبيبالمئة من الشركات  ٤۸٬۱واستقطبت محافظة كيليس في تركيا بالمئة من مجموع الشركات التي أنشئت
بالمئة ومحافظة غازي  ۲۱٬٤بنسبة  مرسينبالمئة فمحافظة  ۳۰٬۷بنسبة  هاتايالتركية وتليها محافظة  المحافظاتيضعها بطليعة 

 بالمئة۱۸٬۲عنتاب بنسبة 

 )۲۰۱۸ اّذار( : المحافظات العشر األولى التي شهدت ارتفاعا بعدد الشركات المنشأة مع رأس مال أجنبي٥جدول 
المنشاة برأسمال أجنبينسبة الشركات  المنشاة برأسمال أجنبيعدد الشركات    المحافظات 

 كيليس ۱۳ ٤۸٬۱
 هاتاي ٥٤ ۳۰٬۷
 مرسين ٤٤ ۲۱٬٤
 غازي عنتاب ۳۷ ۱۸٬۲
 اسطنبول ٦۱٤ ۱٤٬۳
 شانله اورفا ۱۳ ۱۳٬۱
 بوردور ۲ ۱۲٬٥

                                                           
 الفردية الملكية ذات الشركات ۳

۳ 



  
 نشرة عن الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية

 الشركات المنشأة برأسمال سوري
 

۲۰۱۸ نيسان ۳۰                  

 

 

4 
 

 يالوفا ۳ ۹٬٤
 بورصا ۳۰ ۸٬٤
 انطاليا ۳۲ ۷٬٤
 ماردين ٤ ۷٬٤
 المجموع ۹۷٤ ۹٬۱

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

شركة ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها  ۳٥٬٤٥۷بلغ عدد الشركات المنشأة في تركيا  ،۲۰۱۸ لغاية اّذار كانون الثاني منلبيانات لوفقا 
 منلبيانات لوفقا شركة  ۲٬٦۷۸عدد الشركات المنشأة برأسمال أجنبي  وبلغنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالمئة مقارنة ب ۱۲٬۱

مليون ليرة تركية ويمثل رأس المال  ٥۸۹٬٥هذه الشركات  لغاية اّذار من العام الحالي حيث بلغ إجمالي رأس مال كانون الثاني
 بالمئة. ۷٥٬۳األجنبي 

 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المنشأة مع شركاء أجانب ۷۲رأس المال األجنبي يمثل 

مليون ليرة  ۲۱٦٬۷شركة مع رأس مال أجنبي حيث بلغ إجمالي رأس مال هذه الشركات  ۹۷٤، تم تأسيس ۲۰۱۸ اّذاروفقا لبيانات 
 في المئة منها هو رأس مال أجنبي. ۷۲٬۲تركية و 

 ۲۰۱۸ اّذاربشهر  : نظرة عامة على أنواع الشركات المنشأة مع رأس المال األجنبي٦جدول رقم 

 
 نسبة رأس المال األجنبي

 

رأس المال 
 األجنبي

(مقدرا بالمليون 
 ليرة تركية)

 رأس المال الكلي
 نوع الشركة عدد الشركات (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 مساهمة ۸٥   ۳۲٬۱ ۱٦٬۰ ٤۹٬۸
 محدودة   ۸۸۹ ۱۸٤٬۷ ۱٤۰٬٦ ۷٦٬۱
 المجموع العام ۹۷٤ ۲۱٦٬۷ ۱٥٦٬٥ ۷۲٬۲

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

 في المئة مقارنة بالعام الماضي ٥٦ ازداد عدد الشركات المنشأة مع رأس مال أجنبي بنسبة قدرها

في المئة مقارنة بنفس الشهر من  ۱۲۱٬۹بنسبة  ۲۰۱۸ اّذارالتي أسست في شهر  المنشأة مع رأس مال أجنبيارتفع عدد الشركات 
كما وارتفع رأس هذه الشركات بمبلغ وقدره الحالي. من العام  الثانيبالمئة مقارنة بشهر كانون  ۱۳٬٤العام الماضي وارتفع بنسبة 

 شهرمقارنة بال) بالمئة ۱۸٬٦(مليون ليرة تركية  ۲٥وقدره  عاارتفبو  بالعام الماضيبالمئة) مقارنة  ٥٥٬۹(مليون ليرة تركية  ٥٦
 .الماضي

 

 

 

 

 

 

٤ 
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3Fوحجم االستثمارالمنشأة مع رأس مال أجنبي : عدد الشركات ۲الرسم البياني رقم 

 )۲۰۱۸ اّذار – ۲۰۱۷ اّذار( ٤

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

مع رأس مال أجنبي مقارنة بنفس الفترة من العام  ةاألكبر بعدد الشركات المنشأ االرتفاعمرسين هاتاي وشهدت محافظات اسطنبول، 
  الماضي

 )۲۰۱۸ اّذار( األولى التي شهدت ارتفاعا بعدد الشركات المنشأة مع رأس مال أجنبي االثنا عشر: المحافظات ۷جدول 

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

 بتستقطفإننا نالحظ أن تجارة الجملة  ۲۰۱۸ اّذاربشهر  المنشأة مع رأس مال أجنبيللشركات  االقتصاديةلدى التمحيص بالقطاعات 
بالمئة من المجموع الكلي لرؤوس األموال  ۷٥نسبته  أكثر عدد من الشركات حيث تمثل رؤوس األموال األجنبية بهذا القطاع ما

 مليون ليرة تركية ۸۳٬۱المستثمرة بهذا القطاع والتي تبلغ 

 

                                                           
 واحدة شركة من أتيت ۲۰۱۷شهر أيلول  في الزيادة من كبير جزء ٤
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شباط 
١٨ 

ذار   ١٨ا�

�ك سوري  كات المنشأة مع �ش ك�ة(رأس المال السوري المستثمر  )�سار(عدد ال�ش ة ال�ت ن ) (مقدرا بالل�ي  )�مني

 رأس المال األجنبي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
۲۰۱۸ اّذار  

 رأس المال الكلي
 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

۲۰۱۸ اّذار  
 عدد الشركات المنشأة التغير السنوي

۲۰۱۸ اّذار  
 عدد الشركات المنشأة

۲۰۱۷ اّذار  المحافظات 

 اسطنبول ۲٥٥ ٦۱٤ ۳٥۹ ۱۲٤٬٤ ۹٤٬۸

 هاتاي ۲۲ ٥٤ ۳۱ ۱٦٬۸ ۱۲٬۲

 مرسين ۲۳ ٤٤ ۲۱ ۸٬۲ ٥٬۸

 أنقرة   ۱۸ ۳٤ ۱٦ ٦٬۳ ٥٬۲

 ازمير ٥ ۱۸ ۱۳    ۱٬۲ ۰٬۹

 بورصا    ۱۸ ۳۰ ۱۲ ۷٬۰ ٤٬۱

 غازي عنتاب ۲٦ ۳۷ ۱۱ ۹٬٤ ۷٬۲

 كيليس ۳ ۱۳ ۱۰ ۳٬۸ ۲٬۷

 شانله اورفا ۳ ۱۳ ۱۰ ۲٬۷ ۲٬۳

 انطاليا ۲٤ ۳۲ ۸ ۸٬۳ ٤٬۲

٥ 



  
 نشرة عن الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية

 الشركات المنشأة برأسمال سوري
 

۲۰۱۸ نيسان ۳۰                  
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 )۲۰۱۸ اّذار( المنشأة مع رأس مال أجنبي: القطاعات الخمس عشر األكثر استثمارا من قبل الشركات ۸جدول 

 

 رأس المال األجنبي
 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 رأس المال الكلي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
 القطاع اإلقتصادي عدد الشركات

 تجارة الجملة ۳٦۳ ۸۳٬۱ ٦۲٬٤

 البناء ۷۸ ۱۸٬٥ ۱۲٬۷

والمشروبات الغذائية الخدمات أنشطة ٤۷ ۱٥٬۲ ۱۱٬۰  

 األنشطة العقارية ۷۹ ۱۳٬۳ ۱۰٬۷
 تجارة التجزئة ٦۹ ۱۲٬۲ ۹٬۰

التأمين وأنشطة المالية لخدماتا أنشطة ۳ ٦٬۰ ٦٬۰  

 وكالة السفر، مشغل سياحي وخدمات الحجز واألنشطة ذات الصلة ٤٦ ٥٬۹ ٤٬٦

اإلدارية االستشاراتبالمتعلقة  أنشطة ۲۷ ٤٬٤ ۳٬٤  

والنقل عبر األنابيبالنقل البري  ۱٥ ٥٬۷ ۳٬۲  

الصلة ذات الخدمات و والصيد والحيواني النباتي اإلنتاج ۱۱ ٦٬۱ ۳٬۱  
الغذائية المنتجات تصنيع   ۱٤ ٤٬۰ ۲٬۹  

 المحركات ذات المركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة ۹ ۲٬٥ ۲٬٥
النارية والدراجات  

 خدمات اإلقامة ۱۳ ٥٬۹ ۲٬٥

الصلة ذات واألنشطة الكمبيوتر برمجة ۲٤ ۲٬۱ ۱٬۷  
الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعة ۱۱ ۲٬۱ ۱٬۷  

٦ 


