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مؤخراً بتقييم بيانات الشركات ذات رأس المال األجنبي  (TOBB) قام اتحاد غرف التجارة وسوق األوراق المالية في تركيا
 (TEPAV) االقتصادية التركيةوكان من ضمنها الشركات ذات رأس المال السوري، حيث يقوم وقف أبحاث السياسات 

بنشر بيانات الشركات السورية المنشأ جديدا كل شهر. تتضمن البيانات المنشورة عن الشركات ذات رأس المال السوري 
معلومات عن القطاعات االقتصادية العاملة بها، حجم رأس المال والمحافظات التي أنشئت بها حيث ستضاف هذه النشرة 

لتغطية مجاالت TEPAV) األخرى التي يقوم بها وقف أبحاث السياسات االقتصادية التركية ( إلى النشرات الشهرية
 متنوعة ذات صلة باالقتصاد التركي.

 بالمئة ٤۱بنسبة  ۲۰۱۸أيارعدد الشركات السورية المنشأة مقارنة بشهر  ازداد

العام الحالي حيث بلغ إجمالي رأس مال هذه الشركات  من أيارشركة مع رأس مال سوري خالل شهر ۱٦۲تم إنشاء 
من العام الماضي، انخفض عدد الشركات المنشأة مع رأس مال سوري  أيارمليون ليرة تركية. بالمقارنة مع شهر  ۲۸٬۱

، فقد ۲۰۱۸من عام  نيسانبالمئة. أما لدى المقارنة مع  ۱۷٬۳بالمئة وانخفض حجم رأس مالها بنسبة  ٦٬۹هذا العام بنسبة 
 بالمئة. ٤۱٬٤بالمئة بينما ازداد حجم رأس مالها بنسبة  ۲۳٬۷عدد الشركات المنشأة مع رأس مال سوري بنسبة  ازداد

 -۲۰۱۷ أيار: عدد الشركات المنشأة مع شريك سوري وحجم رأس المال السوري المستثمر مقدراً بالمليون ليرة تركية (۱الرسم البياني رقم 
  0F۱)۲۰۱۸ أيار

 

  TEPAV، حسابات   TOBBالمصدر:

 اإلجمالي المال رأس بلغ وقد ۲۰۱۸ عام من أيار شهر إلى الثاني كانون شهر من سوري شريك مع شركة ٦۷٤ إنشاء تم
 عدد في انخفاضا نالحظ فإننا ،۲۰۱۷ عام من الفترة بنفس المقارنة لدى. تركية ليرة مليون ۹۸٬۱ الشركات بهذه المستثمر
  .   بالمئة ۳۲٬٥  وقدره المستثمر المال برأس وانخفاضا بالمئة ۲۰٬۷ بنسبة المنشأة الشركات

 بالمئة من عدد الشركات ذات رأس المال األجنبي ۱۳تمثل الشركات السورية 

 ۱۲٬۷نسبة  ۱٦۲والبالغ عددها  ۲۰۱۸من عام  أيارتمثل الشركات المنشأة مع رأس مال سوري والتي أسست بشهر 
شركة حيث يمثل  ۱۲۷۸بالمئة من إجمالي عدد الشركات ذات رأس المال األجنبي المنشأة بنفس الشهر والتي بلغ عددها 

   بالمئة من مجموع رؤوس أموال الشركات األجنبية. ۸رأس المال السوري 
                                                           

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

 المال السوري
 رأس المال السوري

 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)
 رأس المال الكلي

 نوع الشركة عدد الشركات (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 مساهمة ٤ ٤٬۷ ۰٬٦ ۱۳٬٤
 محدودة ۱٥۸ ٤٦٬۹ ۲۷٬٥ ٥۸٬٦
الكلي العدد ۱٦۲ ٥۱٬٥ ۲۸٬۱ ٥٤٬٥  

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

تواليا من ناحية عدد الشركات المنشأة  هاتايوتحتل محافظة اسطنبول المرتبة األولى وتأتي محافظات مرسين وبورصا 
 المال رأس بحجم األولى المرتبة اسطنبول محافظة وتحتل كما ،۲۰۱۸ أيارمع رأس مال سوري التي أسست بشهر 

   المستثمر السوري

 1F۲)۲۰۱۸ أياررأس مال سوري حسب المحافظات التركية (: توزع الشركات المنشأة مع ۲جدول رقم 
 رأس المال السوري

 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)
 رأس المال الكلي

 المحافظة عدد الشركات (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 اسطنبول ۱۰۱ ۲٦٬٦ ۱٤٬٦
 مرسين ۳۰ ۸٬٥ ٥٬۲
 بورصا ۱۳ ۳٬۸ ۱٬۹
 هاتاي ۱۰ ۱۰٬۲ ٥٬۲  
 كيليس ۳ ۱٬۱ ۰٬٥
 شانله اورفا ۲ ۰٬٤ ۰٬۱
 انقرة ۱ ۰٬۱   ۰٬۱
 انطاليا ۱ ۰٬۲ ۰٬۲
 كوجالي ۱ ۰٬٦ ۰٬٤

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

من ناحية عدد الشركات المنشأة مع رأس مال سوري التي أسست بشهر  والثانية األولى تينالمرتب كيليس ومرسين تيتحتل محافظ
بالمئة  ٥٦٬٦و  ٦۰٬۰وذلك بنسبة  رأس المال السوري المستثمر بنسبة والثانية األولى تينالمرتب تينمحافظال، كما وتحتل ۲۰۱۸أيار 

 تواليا.
 

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

عدد الشركات ذات رأس المال  النسبة
 األجنبي

عدد الشركات المنشأة مع رأس 
 مال سوري

 المحافظات

 كيليس ۳ ٥ ٦۰٬۰
 مرسين ۳۰ ٥۳ ٥٦٬٦
 بورصا ۱۳ ٥۱ ۲٥٬٥
 هاتاي ۱۰ ٥۹ ۱٦٬۹
 اسطنبول ۱۰۱ ۷۹٥ ۱۲٬۷
 كوجالي ۱ ۸ ۱۲٬٥
 شانله اورفا ۲ ۲۷ ۷٬٤
 انقرة ۱ ٤۰ ۲٬٥
 انطاليا ۱ ٦۲ ۱٬٦

  TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

 

                                                           
 ۲۰۱۸ أيار شهر خالل تركية محافظات تسع في فقط سوري مال برأس شركات إنشاء تم ۲

۲ 
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يالحظ أن تجارة الجملة  ۲۰۱۸ أيارللشركات المنشأة مع رأس مال سوري التي أسست بشهر  االقتصاديةالتمحيص بالقطاعات  لدى
 أكثر عدد من الشركات ورأس المال بتستقط

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

 رأس المال السوري
بالمليون ليرة تركية) (مقدرا  

 رأس المال الكلي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
عدد 

 (Nace Rev. 2) القطاع اإلقتصادي الشركات

 تجارة الجملة ٦٥ ۲۸٬٤ ۱٤٬٤
 األنشطة العقارية ۲۲ ٦٬۲ ۲٬۹
 البناء ۱٦ ٥٬٤ ۲٬۷
 تجارة التجزئة ۱۰ ۱٬۳ ۱٬۰
السفر، مشغل سياحي وخدمات الحجز واألنشطة ذات الصلة وكالة ۷ ۱٬٤ ۰٬۸  
 انشطة متعلقة بالتدريب ٥ ۰٬۸ ۰٬٥
المالبس أصناف ُصنع ٤ ۱٬۲ ۰٬۹  
والنقل عبر األنابيبالنقل البري  ٤ ۱٬۸ ۱٬۷  
اإلدارية االستشاراتالمتعلقة ب أنشطة ٤ ۰٬۹ ۰٬۸  

 المحركات ذات المركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة ۳ ۰٬٦ ۰٬۲
النارية والدراجات  

الشراب خدمات الطعام و ۳ ۰٬٥ ۰٬۳  
 أشطة خدمات أخرى ۳ ۰٬۳ ۰٬۲
الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعة ۲ ۰٬۳ ۰٬۲  
والبالستيك المطاط منتجات تصنيع ۲ ۰٬۲ ۰٬۱  
والتحليل الفني التفتيش :والهندسية المعمارية األنشطة ۲ ۰٬۳ ۰٬۳  
الغذائية المنتجات تصنيع ۱ ۰٬٥ ۰٬۳  
المسجلة الوسائط وتكرار طباعة ۱ ۰٬٤ ۰٬۲  
المواد استعادة ؛ منها والتخلص ومعالجتها النفايات جمع أنشطة ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
 اتصاالت ۱ ۰٬۱ ۰٬۱
الصلة ذات واألنشطة الكمبيوتر برمجة ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
يالسوق وبحث اإلعالن ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
األخرى والتقنية والعلمية المهنية األنشطة ۱ ۰٬۱ ۰٬۱  
اإلجباري االجتماعي الضمان والدفاع العامة اإلدارة ۱ ۰٬۲ ۰٬۱  
الترفيهية واألنشطة ، الرياضية األنشطة ۱ ۰٬۱ ۰٬۰  
والمنزلية الشخصية الكمبيوتر أجهزة إصالح ۱ ۰٬۳ ۰٬۱  

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:
 

 بالمئة من الشركات المنشأة في تركيا ۸تمثل الشركات المنشاة برأسمال أجنبي 

بالمئة  ۱٥٬٤شركة ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها  2F۳۱۱٬٥۷٤ لغ عدد الشركات المنشأة في تركياب ۲۰۱۸ أياروفقا لبيانات شهر 
 . ۲۰۱۸ اّذاربالمئة مقارنة بشهر  ٤٬۸ قدرهوانخفاضا و ۲۰۱۷ أيارمقارنة بشهر 

واستقطبت محافظة  في تركيا بالمئة من مجموع الشركات التي أنشئت ۱۰٬۹ برأسمال أجنبيالمنشاة وبلغت نسبة الشركات هذا 
 ۳٥٬۱بنسبة  هاتايالتركية وتليها محافظة  المحافظاتمما يضعها بطليعة  المنشاة برأسمال أجنبيبالمئة من الشركات  ۳۸٬٥ كيليس

   بالمئة ۱۸٬۸ بنسبة مرسينبالمئة ومحافظة  ۲۳٬۹بنسبة  يالوفابالمئة فمحافظة 

 

                                                           
 الفردية الملكية ذات الشركات ۳

۳ 
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 )۲۰۱۸ أيار( : المحافظات العشر األولى التي شهدت ارتفاعا بعدد الشركات المنشأة مع رأس مال أجنبي٥جدول 
 المحافظات عدد الشركات المنشاة برأسمال أجنبي نسبة الشركات المنشاة برأسمال أجنبي

 كيليس ٥ ۳۸٬٥
 هاتاي ٥۹ ۳٥٬۱
 يالوفا ۱۱ ۲۳٬۹
 مرسين ٥۳ ۱۸٬۸
 شانله اورفا ۲۷ ۱۸٬۰
 اسطنبول ۷۹٥ ۱٦٬۷
 غازي عنتاب ٥۸ ۱٦٬۳
 بورصا ٥۱ ۱۲٬٤
 انطاليا ٦۲ ۱۱٬٤
 دوزجه ۲ ۸٬۷

 المجموع ۱۲۷۸ ۱۰٬۹
 

شركة ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها  ٥۹٬٥٦۲بلغ عدد الشركات المنشأة في تركيا  ،۲۰۱۸ لغاية أيار كانون الثاني منلبيانات لوفقا 
 منلبيانات لوفقا شركة  ٤٬۸۹٤عدد الشركات المنشأة برأسمال أجنبي  وبلغنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالمئة مقارنة ب ۱۳٬۱

    ليرة تركية ويمثل رأس المال األجنبي مليار ۱٬۳من العام الحالي حيث بلغ إجمالي رأس مال هذه الشركات  أيارلغاية  كانون الثاني
 بالمئة. ۷۸٬٤

 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المنشأة مع شركاء أجانب ۸۱رأس المال األجنبي يمثل 

مليون  ٤۲۹٬٥شركة مع رأس مال أجنبي حيث بلغ إجمالي رأس مال هذه الشركات  ۱٬۲۷۸، تم تأسيس ۲۰۱۸ أياروفقا لبيانات 
 في المئة منها هو رأس مال أجنبي. ۸۱٬۳ليرة تركية و 

 ۲۰۱۸ أياربشهر  : نظرة عامة على أنواع الشركات المنشأة مع رأس المال األجنبي٦ جدول رقم

 
 نسبة رأس المال األجنبي

 

رأس المال 
 األجنبي

(مقدرا بالمليون 
 ليرة تركية)

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

 مساهمة ۱۰٤ ٤۳٬٤ ۳۳٬٥ ۷۷٬۳
 محدودة ۱٬۱۷٤ ۳۸٦٬۱ ۳۱٥٬٤ ۸۱٬۷
 المجموع العام ۱٬۲۷۸ ٤۲۹٬٥ ۳٤۸٬۹ ۸۱٬۳

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

 في المئة مقارنة بالعام الماضي ٦٤ ازداد عدد الشركات المنشأة مع رأس مال أجنبي بنسبة قدرها

في المئة مقارنة بنفس الشهر من  ۱۱۹٬۲بنسبة  ۲۰۱۸ أيارالتي أسست في شهر  المنشأة مع رأس مال أجنبيارتفع عدد الشركات 
 ۲۰۲كما وارتفع رأس هذه الشركات بمبلغ وقدره الحالي. من العام  اّذاربالمئة مقارنة بشهر  ۳٦٬۲بنسبة  وارتفعالعام الماضي 

 شهربالمقارنة ) بالمئة ٦۳٬۷مليون ليرة تركية ( ۱۳٦وقدره  عاارتفو ب بالمئة) مقارنة بالعام الماضي۱۳٦٬۷(مليون ليرة تركية 
  .الماضي

 

 

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

 )۲۰۱۸ أيار – ۲۰۱۷ أيار(٤

 
 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:

 
مع رأس مال أجنبي مقارنة بنفس الفترة من العام  األكبر بعدد الشركات المنشأء االرتفاعمرسين هاتاي وشهدت محافظات اسطنبول، 

  الماضي

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

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:
 

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

٠ 
٢٠٠ 
٤٠٠ 
٦٠٠ 
٨٠٠ 

١٠٠٠ 
١٢٠٠ 
١٤٠٠ 

٠ 
٥٠٠ 
١٠٠٠ 
١٥٠٠ 
٢٠٠٠ 
٢٥٠٠ 
٣٠٠٠ 
٣٥٠٠ 
٤٠٠٠ 
٤٥٠٠ 
٥٠٠٠ 

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

 رأس المال األجنبي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
۲۰۱۸ أيار  

 رأس المال الكلي
بالمليون ليرة تركية) (مقدرا  

۲۰۱۸ أيار  
 عدد الشركات المنشأة التغير السنوي

۲۰۱۸ أيار  
 عدد الشركات المنشأة

۲۰۱۷ أيار  المحافظات 

 اسطنبول ۳۲۷ ۷۹٥ ٤٦۸ ۲۳۸٬٤ ۱۹٥٬۲

 هاتاي   ۱۹ ٥۹ ٤۰ ۳٥٬۸ ۲٦٬۰

 مرسين ۱۷ ٥۳ ۳٦ ۲۲٬۲ ۱۷٬۷

 غازي عنتاب ۲۷ ٥۸ ۳۱ ۲٦٬٦ ۲۰٬۷

 انطاليا ۳۷ ٦۲ ۲٥ ٦٬۷ ٦٬۰

 شانله اورفا ٦ ۲۷ ۲۱ ٤٬۳ ۳٬۲

 بورصا ۳٤ ٥۱ ۱۷ ۱٦٬٥ ۱۳٬۲

 أنقرة ۲٥ ٤۰ ۱٥ ۸٬٦ ٥٬۸

 يالوفا ٥ ۱۱ ٦ ٤٬٤ ۲٬۹

 اضنه ۲ ۷ ٥ ۱٬۱ ۰٬۹

 كونيا ۹ ۱٤ ٥ ۳٬۳ ۲٬۲

٥ 



  
 نشرة عن الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية

 الشركات المنشأة برأسمال سوري
۲۰۱۸حزيران  ۲۹  
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 بتستقطفإننا نالحظ أن تجارة الجملة  ۲۰۱۸ أياربشهر  المنشأة مع رأس مال أجنبيللشركات  االقتصاديةلدى التمحيص بالقطاعات 
بالمئة من المجموع الكلي لرؤوس األموال  ۸۱٬٤ هما نسبتأكثر عدد من الشركات حيث تمثل رؤوس األموال األجنبية بهذا القطاع 

 مليون ليرة تركية ۱۷۲المستثمرة بهذا القطاع والتي تبلغ 

 )۲۰۱۸ أيار( المنشأة مع رأس مال أجنبيثمارا من قبل الشركات : القطاعات الخمس عشر األكثر است۸جدول 

 TEPAV، حسابات  TOBBالمصدر:
 

 رأس المال األجنبي
 (مقدرا بالمليون ليرة تركية)

 رأس المال الكلي
(مقدرا بالمليون ليرة 

 تركية)
 القطاع اإلقتصادي عدد الشركات

 تجارة الجملة ٤٥۸ ۱۷۲٬۰ ۱٤۰٬۰

 البناء ۱۰۷ ٥۲٬۷ ٤۳٬٤

العقارية األنشطة ۱۰۳ ۲۹٬۰ ۲۳٬۳  
 تجارة التجزئة ۸۷ ۱٤٬۳ ۱۱٬۷

 وكالة السفر، مشغل سياحي وخدمات الحجز واألنشطة ذات الصلة ۷۲ ۱۷٬٤ ۱۲٬۱

المشروبات و  الغذائية الخدمات أنشطة ٤٦ ۷٬۳ ٥٬۲  

الصلة ذات واألنشطة الكمبيوتر برمجة ۳۰ ۸٬۳ ۷٬۷  
اإلدارية االستشاراتالمتعلقة ب أنشطة ۳۰ ٤٬۷ ۳٬٥  

 المحركات ذات المركبات وإصالح التجزئة و  الجملة تجارة ۲٥ ۷٬۱ ٥٬۲
النارية والدراجات  

والنقل عبر األنابيبالنقل البري  ۲۳ ٦٬٥ ٤٬۸  

الصلة ذات الخدمات و والصيد والحيواني النباتي اإلنتاج ۲۱ ۱۹٬٤ ۱۸٬٤  
المالبس أصناف ُصنع ۱۹ ۳٬۸ ۳٬۱  

 تدريب ۱٦ ۲٬۱ ۱٬٥

خدمات أخرى أنشطة ۱٥ ۳٬۲ ۲٬٥  

الغذائية المنتجات تصنيع ۱٤ ۳٬۷ ۲٬٤  

والتحليل الفني التفتيش :والهندسية المعمارية األنشطة ۱٤ ۱٬۳ ۱٬۱  

٦ 


