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 المقدمة

 -حصا  إلإحدى أهم التقارير التي يصدرها مركز اإمارة أبوظبي  مناطقالسنوي لالستثمار األجنبي حسب  د التقريريع

ة العملية التخطيطية والتنموية الشامل في مهما   د من المؤشرات اإلحصائية االقتصادية التي تشكل مدخالا أبوظبي، حيث تع

 .المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار

 

 1106لعام  ظفرة، والعين والأبوظبي-الثالثإمارة أبوظبي  مناطقرصيد إحصا ات االستثمار األجنبي في يعرض التقرير  

 ، كما يتضمن التقريرورصيد االستثمارات في الحافظة ورصيد االستثمارات األجنبية األخرى حسب النشاط االقتصادي

. وتأتي اإلمارة الثالث مناطقفي  إحصا ات رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول وحسب بلد المنشأ

ه التي تساعد على متابعة اتجاهات هذ إمارة أبوظبي مناطقبحسب  المؤشرات من عدد منيتض من كونهة التقرير أهمي  

ورسم الخطط  ،مقا وتحليل آثارها في استشراف المستقبلع  وت تخص صا كثراودراستها بشكل االستثمارات األجنبية 

 لتنمية المستدامة بما ينسجم مع خطة أبوظبي.ا  لواالستراتيجيات المتكاملة، تحقيق

 

ويرية التص اتإلى جانب الجداول والرسوم إمارة أبوظبي مناطقفي  ةاألجنبي اتإلحصا ات االستثمار وصفا  ويقد م هذا التقرير 

البيانية. كما توفر المالحظات الفنية الواردة في نهاية التقرير شرحا  للمصطلحات الرئيسة والمفاهيم الفنية المستخدمة و

ادة القر ا  على الرجوعفي  إلى هذا القسم عند قرا ة اإلحصا ات والمعلومات  إحصا ات االستثمار األجنبي، لذا نحث  الس 

 الواردة في التقرير.
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يذيالملخص التنف  

  مليون درهم 99,867 ليصل إلى %14.5بنسبة  أبوظبي منطقةرصيد االستثمارات األجنبية المباشرة في ارتفع 

من اجمالي رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة في إمارة  %99وبنسبة مساهمة شكلت  2016عام في 

في حين بلغت قيمة إجمالي االستثمارات  ،1105في عام  مليون درهم 122110مقارنة بقيمة استثمارات  أبوظبي

 منطقةوفي  ،1105في عام  مليون درهم 516مقارنة بـ  مليون درهم 651 ظفرةال منطقةاألجنبية المباشرة في 

 مليون درهم 361لتصل إلى  1105في عام  مليون درهم 311ارتفعت االستثمارات االجنبية المباشرة من  العين

 .1106في عام 

 

 أعلى نسبة مساهمة الدول األوروبية  جلتاالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول سنتائج  بحسب

 حيث شك لت نسبة مساهمتها ،1106في عام  من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي

 بينما شك لتعلى مستوى اإلمارة، من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر  %44.1 أبوظبي منطقةفي 

 .الظفرة منطقةفي  %1.6العين و  منطقةفي  %1.1 ما نسبته

 

 يث من حالمركز األول  مملكة المتحدةحسب بلد المنشأ احتلت ال ةالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمارب وفيما يتعلق

 مليون درهم 042511أبوظبي  طقةمنالدول االعلى استثمارا  في إمارة أبوظبي، حيث بلغت قيمة استثماراتها في 

أبوظبي،  منطقةفي  مليون درهم 042355 قيمتها استثماراتب تليها النمسا .ظفرةال منطقةمليون درهم في  651و 

 .1106لعام  مليون درهم 22251المركز الثالث باستثمارات وصلت قيمتها إلى فرنسا بينما احتلت 

 

  

 ين" في إمارة أبوظبي  تنوعت ارصدة  1106لعام في االنشطة االقتصادية استثمارات الحافظة "متضمنة سندات الدَّ

 تمركزت، 1105في عام مليون درهم  122195 مقارنة بـ مليون درهم 0302354نحو حيث بلغ مجموع استثماراتها 

 .أبوظبي منطقةماراتها في ثاست معظم

 

  في إمارة أبوظبيمليون درهم  1122191البالغة  الستثمارات األجنبية األخرىألرصدة ا 1106عام بحسب نتائج، 

 %99.4مشكلة ما نسبته ات على مستوى االمارة، كبر من حجم االستثمارالنصيب األأبوظبي ب منطقةحظيت 

درهم، مليون  1152912وبقيمة استثمارات وصلت  في إمارة أبوظبيمن إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى 

من إجمالي االستثمارات  %1.6نسبته ما  ظفرةال منطقةة االستثمارات االجنبية االخرى في فيما بلغت مساهم

العين فقد وصلت  منطقة. أما مليون درهم 02351استثمارات  وبقيمة على مستوى اإلمارةاألجنبية األخرى 

 . مليون درهم 31إلى  اهاستثمارات
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  أبوظبيإمارة  مناطقالنشاط االقتصادي في رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب 

المباشرة  ةاألجنبي اتإلى أن إجمالي رصيد االستثمار 1106عام ل إمارة أبوظبي مناطقفي  نتائج االستثمار األجنبيأظهرت 

على مستوى االمارة، حيث بلغت المباشرة أبوظبي يعد األعلى مساهمة في اجمالي االستثمارات األجنبية  منطقةفي 

في حين بلغت قيمة إجمالي االستثمارات األجنبية  .مليون درهم 992162بحجم استثمارات  %99مساهمته  نسبة

جمالي من حيث األعلى مساهمة في إ ةالثاني منطقةظفرة الال منطقةعد وت مليون درهم. 361العين  منطقةالمباشرة في 

، فيما بلغ الرصيد درهم مليون 651بقيمة استثمارات وصلت إلى في إمارة أبوظبي  ية المباشرةاالستثمارات األجنب

 . مليون درهم 0112112في إمارة أبوظبي  ة المباشرةاألجنبيلالستثمارات  اإلجمالي

 6102 لعام منطقةحسب الالمباشرة التوزيع النسبي إلجمالي االستثمارات األجنبية : (0)ل الشك

 

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

مارات االستث رصيدنجد أن  أبوظبي منطقة في االقتصادية لالنشطة المباشرة األجنبية االستثمارات إجمالي إلى وبالنظر

 122954إلى  1105في عام  مليون درهم 132293من  ارتفع ألنشطة العقاريةأبوظبي ل منطقةفي األجنبية المباشرة 

 " و"نشاطالصناعات التحويلية"لنشاط االستثمارات األجنبية المباشرة ، بينما وصلت قيمة 1106مليون درهم في عام 

 درهم و مليون 17,795أبوظبي إلى منطقةفي  الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي(

مليون درهم على التوالي في 8,354 و  مليون درهم16,940بـ ، مقارنة 1106مليون درهم على التوالي لعام 17,414

 .2015عام 

99.0

0.4 0.6

ابوظبي  العين الظفرة 
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6102لعام أبوظبي  منطقةلألنشطة االقتصادية في المباشرة االستثمارات األجنبية  :(6شكل)  

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصا  

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريبمالحظة: 

  لغير المقيمينتشمل المبيعات العقارية * 
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"نشاط و "نشاط الصناعات التحويلية"بين  1106العين فقد توزعت االستثمارات األجنبية المباشرة لعام  منطقةوبالنسبة ل

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات  و"انشطةالكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات" 

 منطقة في %0.1 بنسبة" التحويلية الصناعات نشاط" ساهمفقد ". البشرية والخدمة االجتماعية أنشطة الصحة" و"النارية

 ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة نشاط" ساهم حين في ،درهم مليون 301 قيمتها وباستثمارات العين

 .درهم مليون 03 قيمتها وباستثمارات العين منطقة في %1.6 بنسبة" النارية والدراجات المحركات

ة بنسبالعين على كامل االستثمارات االجنبية في أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية  منطقة تاستحوذ وقد

 إلمارة أبوظبي لنفس النشاط.من اجمالي رصيد االستثمارات االجنبية المباشرة  011%

  6102لعام  العين منطقةأبوظبي و منطقةفي المباشرة االستثمارات األجنبية : (3شكل)

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصا  

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريبمالحظة: 
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 نشاطفي " درهم مليون 651 البالغة الظفرة فقد تمركزت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة منطقةوفيما يتعلق ب

االستثمار من إجمالي رصيد  %6.6على نسبة مساهمة  " حيث استحوذالكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

من اجمالي  %93أبوظبي على ما نسبته  منطقة تالمباشر لنفس النشاط على مستوى اإلمارة، بينما استحوذ األجنبي

مة " وبقيالكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات " لنشاط إمارة أبوظبي ات األجنبية المباشرة فيستثماررصيد اال

الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة  العين فقد وصلت قيمة استثمار " نشاط منطقةمليون درهم. أما  92134استثمارات بلغت 

 .1106في عام  مليون درهم 44" فيه إلى إدارة النفايات

  إمارة أبوظبي مناطق حسب النشاط االقتصادي فيالمباشرة االستثمارات األجنبية  (:4شكل)

 

 

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 

 4المنشآت االقتصادية وفق التصنيف الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح تعديل ترميز بعض  الكبير في هذه االنشطة يعود إلى االرتفاع واالنخفاض** 
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أبوظبي إمارة  مناطقفي  رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول  

لعام  سج لت الدول األوروبية أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي

عيد على صاإلمارة. و على مستوىمن إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر  %44.1 ما نسبته ، مشكله1106

 المباشر األجنبي االستثمار رصيد إجمالي من ابوظبي منطقةفي  %44.4نسبة تمركزت االستثمارات بقد ف منطقةال

 درهم مليون 063 و درهم مليون 442316 بلغت استثمار بقيمتيعين ال منطقةفي  %2.0 سبةنبو اإلمارة مستوى على

 .مليون درهم 651 ةبقيمو %1.6 تهنسب قد استحوذت على ماالظفرة ف منطقةاما بالنسبة ل .التوالي على

 

أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي مسجلة ثاني  (عدا الدول العربية)الدول اآلسيوية  وتأتي

حيث تمركزت  .مليون درهم 012511بإجمالي استثمارات  1106 عام فيعلى مستوى اإلمارة لمجموعة الدول المباشر 

من إجمالي رصيد االستثمار  %12.6مشكلة نسبة مساهمة  أبوظبي منطقةكافة استثمارات هذه المجموعة في 

 .األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي

 

 قةمنطفقد بلغت نسبة مساهمة  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةلوفي جانب االستثمارات األجنبية المباشرة 

من  %1.1 وبنسبة من رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول %1.2 أبوظبي

مليون  12201 العين، وبحجم استثمارات بلغت منطقةفي مارة اإل على مستوىرصيد االستثمارات األجنبية المباشرة 

األخرى )عدا دول الدول العربية مجموعة استثمارات اما . العين منطقة فيمليون درهم 052و  أبوظبي منطقة فيدرهم 

على مليون درهم  56 قيمةومليون درهم  22921 استثمار العين بقيمة منطقةو أبوظبي منطقةفي  فقد توزعت الخليج(

 . 1106التوالي في عام 

 

بقيمة وأبوظبي  منطقةفي مليون درهم  32124و دول أمريكا الشمالية نحلاالستثمار األجنبي المباشر  ةبلغ إجمالي قيمو

ة بقيم أبوظبي منطقةدول أمريكا الجنوبية في  استثماراتفيما تمركزت العين.  منطقةفي مليون درهم  2سالبة بلغت 

 .1106في عام  مليون درهم 055 استثمارات

 

و نحا فقد وصلت استثماراتهمجموعة الدول األخرى )تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين( وبالنسبة لقيمة استثمارات 

 في من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر %12.9مساهمة  ةوبنسبأبوظبي  منطقةفي مليون درهم  112024

 .أبوظبي إمارة
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  6102اإلمارة لعام  مناطقحسب مجموعة الدول في المباشرة االستثمارات األجنبية  (:5شكل)

 )مليون درهم(

 

   أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

   األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,867

2,710
7,978

12,582

8

44,386

3,874
155

28,174

36815756163

-7

652652

مجلس التعاون المجمـــوع
لدول الخليج 

العربية

الدول العربية 
األخرى

دول آسيوية 
أخرى

دول أفريقية 
أخرى 

دول أمريكا دول أوروبية
الشمالية 

دول أمريكا 
الجنوبية

مجموعة دول 
*أخرى

أبوظبي 

العين 

الظفرة



 

 

   

12   

إمارة أبوظبي  مناطقفي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ   

، احتلت المملكة 1106في عام  إمارة أبوظبي حسب بلد المنشأ مناطقفي المباشر نتائج االستثمار األجنبي  بحسب

كل  بلغت قيمة استثماراتالمتحدة والنمسا وفرنسا المراكز األولى من حيث الدول االعلى استثمارا  في اإلمارة، حيث 

استثمارات اما ، متمركزة في منطقة أبوظبي 1106على التوالي في عام  مليون درهم 22251و  042355 وفرنسا النمسامن 

الظفرة لعام  منطقةمليون درهم في  651و ابوظبي  منطقةفي  مليون درهم 042511بقيمة  توزعت فقد المملكة المتحدة

1106. 

 

استثمار أجنبي مباشر حسب بلد وكوريا الجنوبية وليبيا في المراكز التالية كدول مساهمة بأعلى نسبة  اليابانوجا ت 

 62011أبوظبي باستثمارات بلغت قيمتها  منطقة، حيث تمركزت كافة استثمارات هذه الدول في إمارة أبوظبيفي المنشأ 

 .1106على التوالي في عام هم مليون درهم مليون در 32334و مليون درهم  32924و مليون درهم 

 

 ةجنبياتها األاستثماراجمالي بلغت في اإلمارة،  بين الدول المستثمرةاما جزر الكايمان والتي احتلت المركز السابع 

أبوظبي بقيمة  منطقة، حيث كان النصيب األكبر من استثماراتها في مليون درهم 12246ة في إمارة أبوظبي مباشرال

مليون  12111باستثمارات قيمتها  العين. تلتها هولندا منطقةفي  مليون درهم 063 بقيمةو يون درهممل 12513وصلت إلى 

 . 1106أبوظبي لعام  منطقةتمركزت في  درهم

 

ن، العي منطقةأبوظبي و منطقةوسلطنة عمان توزعت قيمة استثماراتهما في  المملكة االردنية الهاشميةومن المالحظ أن 

قيمة  العين منطقة في أبوظبي و منطقةفي  مليون درهم 02919المملكة االردنية الهاشمية قيمة استثمارات فقد بلغت 

مليون  056 وقيمة أبوظبي منطقةفي  مليون درهم 02309فكانت قيمة استثماراتها  اما سلطنة عمان .مليون درهم 01

 منطقةوفي  ،ليون درهمم 02161 أبوظبي منطقةفي . كما بلغت قيمة استثمارات دولة لبنان العين منطقةفي درهم 

. فيما بلغت قيمة 1106في إمارة أبوظبي لعام مليون درهم  02315وبإجمالي استثمارات قيمتها مليون درهم،  44العين 

 بقيمةالعين  منطقةوفي مليون درهم  511ابوظبي  منطقةاالستثمارات األجنبية المباشرة للمملكة العربية السعودية في 

 . 1106عام  في مليون درهم 0
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 6102لعام  إمارة أبوظبي مناطق في االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ (:2شكل)

 

 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصا   أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريبمالحظة:  األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:
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إمارة أبوظبي مناطقفي رصيد االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي   

 0302354و نح 1106سندات الدَّين" في إمارة أبوظبي لعام  ة"متضمن في الحافظة االجنبية بلغ مجموع رصيد االستثمارات

 متضمنة" الحافظة في االجنبية االستثمارات رصيد توزع وقد .1105في عام  مليون درهم 122195مقارنة بـ  مليون درهم

 نحو أبوظبي منطقة استثمارات إجمالي بلغت حيث الظفرة ومنطقة أبوظبي منطقة بين 1106 لعام" الدَّين سندات

 إدارة وأنشطة والمياه والغاز الكهربا  نشاط" في استثماراتها كافة تمركزت فقد الظفرة منطقة اما درهم، مليون 0302119

 . درهم مليون 165 بقيمة" النفايات

 امع في أبوظبي منطقة فيأظهرت النتائج أن أبرز األنشطة االقتصادية التي ساهمت في رصيد استثمارات الحافظة  وقد

من  %21.1 نسبة مساهمتها بلغت فقد ،مساهمةلتأمين" مشك لة أعلى نسبة هي "األنشطة المالية وأنشطة ا 1106

مقارنة مع ، مليون درهم 952591استثمارات  بقيمة إمارة أبوظبي على مستوىإجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة 

في عام مليون درهم  132211وبواقع من إجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة في إمارة أبوظبي  %95.1 ما نسبته

1105.  

عام  درهم مليون 12692إلى  1105في عام .درهم مليون 32130ارتفعت قيمة استثماراتها من " العقارية األنشطةاما 

 نشاط" ةمساهم نسبة بلغت كما .أبوظبي إمارة في الحافظة في االستثمارات رصيد إجمالي من %6.6مشكلة  1106

 مليون 52065 وبقيمة الحافظة في االستثمارات رصيد إجمالي من %3.9" النفايات إدارة وأنشطة والمياه والغاز الكهربا 

 .درهم

في عام  الدَّين سندات متضمنة" الحافظة في االجنبية االستثمارات والجدير بالذكر دخول انشطة جديدة ضمن ارصدة

 اعلى يثان مشكال   اإلجباري االجتماعي الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة نشاط" منهامقارنة بالسنوات السابقة،  1106

 مليون 012413 وبقيمة %9.4 نسبةب أبوظبي إمارة مستوى على الحافظة في االستثمارات رصيد إجمالي من نشاط

 مليون 62132 ستثماراتا قيمةب "النارية والدراجات المحركات ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة انشطة"و. درهم

 .درهم
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 6102لعام  أبوظبي إمارةفي في الحافظة حسب النشاط االقتصادي االستثمارات  :(7شكل)

 

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:
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  إمارة أبوظبي مناطقرصيد االستثمارات األجنبية األخرى حسب النشاط االقتصادي في 

 بلغ 1106رصيد االستثمارات األجنبية األخرى في إمارة أبوظبي خالل عام  نتائج االستثمار االجنبي إلى ان إجمالي تشير

كبر النصيب األأبوظبي ب منطقة تفقد حظي ،1105في عام  مليون درهم 0222000 بالمقارنة مع مليون درهم 1122191 نحو

مليون  1152912إلى مليون درهم  0252411ارتفع من ستثمارات ارصيد ب 1106و  1105ات للعامين من حجم االستثمار

في إمارة أبوظبي من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %99.0سبة مساهمه لنفس الفترة على التوالي وبندرهم 

 1106الظفرة لعام  منطقة، فيما بلغت مساهمة االستثمارات االجنبية االخرى في 1106في عام  %99.4و  1105في عام 

، أما 1105في عام  %1.9على مستوى اإلمارة مقارنة بنسبة من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %1.6ما نسبته 

حيث وصلت  في إمارة أبوظبي األخرى مناطقالعين فقد كانت األقل مساهمة مقارنة بال منطقةقيمة االستثمارات في 

متركزة كافة  1105مليون درهم في عام  12مقارنة بـ  1106في عام  مليون درهم 31 منطقةقيمة االستثمارات في ال

 . "التحويلية الصناعات نشاط" استثماراتها في 

 

ات صيد االستثمارأعلى االنشطة االقتصادية مساهمة في ر "التأمين وأنشطة المالية األنشطة"كانت  أبوظبي منطقة في

من إجمالي االستثمارات  %10.6شكلت مليون درهم وبنسبة مساهمة  0152455بقيمة استثمارات األجنبية األخرى 

" حيث وصلت االستثمارات فيه ما المعلومات واالتصاالتنشاط " يليها .1106على مستوى االمارة لعام  األجنبية األخرى

في إمارة ابوظبي من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %03.1مساهمة  مشكله نسبةدرهم  مليون 312121قيمته 

 .1106لعام 

 

في  مليون درهم 12393ما يقارب  االستثمارات قيمة بلغت فقد "نشاط الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات"اما 

 منطقةفي  مليون درهم 02351مليون درهم و  22140قيمة استثمارات بأبو ظبي  منطقةتمركزت في  إمارة أبوظبي،

 الظفرة 

 

 اتوالدراج المحركات ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة" األجنبية األخرى في  االستثماراتقيمة في حين بلغت 

إجمالي من  %1.9على نسبه مساهمة  تاستحوذ، 1106درهم في منطقة أبوظبي في عام مليون  02925 "النارية

 في إمارة أبوظبي.االستثمارات األجنبية األخرى 
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  6102لعام  إمارة أبوظبي مناطقفي لألنشطة االقتصادية االستثمارات األجنبية األخرى  :(8شكل)

 

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:
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 الجداول اإلحصائية

 لعام إمارة أبوظبي مناطق رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي في :(0)لجدول ا

6102 

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

100,887 652 368 99,867 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 17,414    17,414

 الصناعات التحويلية 17,795 318   18,113

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 9,234 44 652 9,929

 التشييد والبنا  8,010    8,010

2,362   13 2,349 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية

 النقل والتخزين 1,246    1,246

 خدمات اإلقامة والطعام 30    30

 المعلومات واالتصاالت 491    491

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 10,497    10,497

 األنشطة العقارية * 27,954    27,954

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 4,327    4,327

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 63    63

 التعليم 459    459

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية  (7)   (7)

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى (2)    (2)

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصا  

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريبمالحظة: 

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

19   

رة إما مناطقموزعة نسبيا على  االقتصاديةاألجنبية المباشرة حسب األنشطة  االستثمارات :(6الجدول )

 6102لعام  أبوظبي

)%( 

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

 100  0.2 0.4 ..91 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 100.0   100

 الصناعات التحويلية 98.2 1.8  100

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 93.0 0.4 6.6 100

 التشييد والبنا  100.0   100

100  0.6 99.4 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية

 النقل والتخزين 100.0   100

والطعامخدمات اإلقامة  100.0   100  

 المعلومات واالتصاالت 100.0   100

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 100.0   100

 األنشطة العقارية * 100.0   100

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 100.0   100

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 100.0   100

 التعليم 99.9   100

البشرية والخدمة االجتماعية أنشطة الصحة 1.1 011  100  

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى 100.0   100

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصا  

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريبمالحظة: 

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 
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رصيد االستثمارات في إجمالي األهميّة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها  :(3الجدول )

 6102لعام  إمارة أبوظبي مناطقاألجنبية المباشرة ل

%() 

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

100 100 100 100 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي(  17.4   17.3

 الصناعات التحويلية  17.8 86.4  18.0

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات  9.2 11.9 100 9.8

 التشييد والبنا   8.0   7.9

2.3  3.5 2.4  
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية

 النقل والتخزين  1.2   1.2

 خدمات اإلقامة والطعام  0.0   0.0

 المعلومات واالتصاالت  0.5   0.5

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين  10.5   10.4

 األنشطة العقارية *  28.0   27.7

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية  4.3   4.3

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم  0.1   0.1

 التعليم  0.5 0.1  0.5

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 0.0 (1.9)  0.0

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى 0.0   0.0

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 
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لعام  إمارة أبوظبي مناطقرصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول في  :(4الجدول )

6102 

 )مليون درهم(

 الدول  أبوظبي   العين    الظفرة  المجموع  

 المجمـــوع 99,867 368 256 100,887

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2,710 157   2,866

 األخرىالدول العربية  7,978 56   8,034

 دول آسيوية أخرى 12,582    12,582

 دول أفريقية أخرى  8    1

 دول أوروبية 44,386 163 651 45,201

 دول أمريكا الشمالية  3,874 (7)   3,867

 دول أمريكا الجنوبية 155    155

 *مجموعة دول أخرى 28,174  586 28,174

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

 

 

 

 

إمارة أبوظبي من حيث مساهمتها في رصيد  مناطقفي  مجموعة الدولاألهميّة النسبية ل :(5الجدول )

 6102لعام  المجموعةاالستثمارات األجنبية المباشرة إلمارة أبوظبي لنفس 

)%( 

 الدول  أبوظبي   العين   الظفرة المجموع  

 المجمـــوع 99.0 0.4 0.2 100

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2.7 0.2  2.8

 الدول العربية األخرى 7.9 0.1  8.0

 دول آسيوية أخرى 12.5   12.5

 دول أفريقية أخرى  0.0   0.0

 دول أوروبية 44.0 0.2 0.6 44.8

 دول أمريكا الشمالية  3.8   3.8

 الجنوبيةدول أمريكا  0.2   0.2

 *مجموعة دول أخرى 27.9   27.9

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

 

 

 



 

 

   

22   

 

 6102لعام  إمارة أبوظبي مناطقرصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ في  :(2الجدول )

 )مليون درهم(

 الدول أبوظبي العين الظفرة المجموع

 المجمـــوع 99,867  368 256 100,887
 البحرين 144    144

 الكويت 716    716

 قطر 30    30

 المملكة العربية السعودية 500  1  501

 عمان 1,319  156  1,475

 االردن 1,989  12  2,001

 فلسطين 66    66

 الجزائر 1,270    1,270

 سوريا  22    22

 السودان  (120)    (120)

 لبنــان 1,262  44  1,305

 ليبيـــا 3,334    3,334

 مصر 155    155

 ماليزيا 950    950

 وتتضمن هونغ كونغ ومكاو -الصين 1,373    1,373

 اليابان 6,100    6,100

 الهند (131)    (131)

 باكستان 537    537

 سنغافورة 354    354

 تركيا  15    15

 كوريا الجنوبية 3,974    3,974

 بنجالدش 112    112

 المانيا 1,546    1,546

 المملكة المتحدة 14,502   651 15,154

 اسبانيا 105    105

 اليونان 546    546

 النمسا 14,355    14,355

 فرنسا 7,752    7,752

 جزر كايمان 2,583  163  2,746

 قبرص 125    125

 لخشتاين 136    136

 إيرلندا  171    171

 سويسرا 209    209

 إيطاليا 315    315

 هولندا 2,020    2,020

 سلوفينيا 22    22

 بنما 1,350    1,350

 البرازيل  52    52

 كندا 328    328

 جزيرة فيرجن البريطانية 392    392

 الواليات المتحدة 1,751 (7)  1,744

 برمودا 155    155

 سوازيالند 8    8

 نيوزالندا 136    136

 أستراليا 144    144

 *اخرى  27,894    27,894

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين* 
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لعام  إمارة أبوظبي مناطقرصيد االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي في  :(7الجدول )

6102 

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

131,354 625  131,089 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي(  181   181

 الصناعات التحويلية  213   213

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات  5,165  165 5,430

 التشييد والبنا   2   2

6,037    6,037  
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية

 المعلومات واالتصاالت  2,801   2,801

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين  95,590   95,590

 األنشطة العقارية  8,697   8,697

 والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجبارياإلدارة العامة   12,403   12,403

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

 

في إجمالي من حيث مساهمتها اإلمارة  مناطقفي األهميّة النسبية لألنشطة االقتصادية  :(8الجدول )

 6102لعام  أبوظبيإمارة في رصيد االستثمارات في الحافظة 

 )%( 

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

100 0.2  99.8 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 0.1   0.1

 الصناعات التحويلية 0.2   0.2

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.9  0.2 4.1

 التشييد والبنا  0.0   0.0

4.6   4.6 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية**

 المعلومات واالتصاالت 2.1   2.1

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 72.8   72.8

 األنشطة العقارية  6.6   6.6

 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري 9.4   9.4

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:
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ام لع إمارة أبوظبي مناطقرصيد االستثمارات األجنبية األخرى حسب النشاط االقتصادي في  :(9الجدول )

6102 

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

227,290 05356 36 225,907 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 622   622

 الصناعات التحويلية 209 31  240

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 7,041  1,352 8,393

 التشييد والبنا  188   188

1,975   1,975 
المحركات والدراجات  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات

 **النارية

 **النقل والتخزين 53   53

 المعلومات واالتصاالت 30,070   30,070

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 185,455   185,455

 األنشطة العقارية  22   22

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 239   239

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة األخرى  21   21

 التعليم 13   13

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

 4التصنيف الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح تعديل ترميز بعض المنشآت االقتصادية وفق  الكبير في هذه االنشطة يعود إلى االرتفاع واالنخفاض** 
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رصيد االستثمارات في إجمالي األهميّة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها  :(10الجدول )

 6102لعام  إمارة أبوظبيفي األجنبية األخرى 

(%) 

 أبوظبي العين الظفرة المجموع
 األنشطة

011 192 1910  0.3  

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 0.1   0.3

 الصناعات التحويلية 3.7 1.10  0.1

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 0.1  1.6 3.7

 التشييد والبنا  0.9   0.1

0.9   0.0 
والدراجات  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 **النارية

 **النقل والتخزين 13.2   0.0

 المعلومات واالتصاالت 81.6   13.2

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 0.0   81.6

 األنشطة العقارية  0.1   0.0

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 0.0   0.1

 **أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة األخرى  0.0   0.0

 التعليم 0.3   0.0

 أبوظبي -مركز اإلحصا  المصدر: 

 األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب مالحظة:

 4التصنيف الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح تعديل ترميز بعض المنشآت االقتصادية وفق  الكبير في هذه االنشطة يعود إلى االرتفاع واالنخفاض** 
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 المالحظات الفنية

 

تم  إعداد إحصا ات االستثمار األجنبي وفقا  للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الموصى بها في دليل ميزان  عمل:الإطار 

استخراج نتائج هذا التقرير استنادا  على موقع المركز الرئيسي وقد عمل المركز على  .المدفوعات لصندوق النقد الدولي

 التي تقع به وليس موقع اإلنتاج. منطقةللمنشأة وال

 

جمع البيانات من خالل المسح الميداني الذي شمل المنشآت المعروفة باالستثمارات األجنبية تم البيانات: مصادر 

 أبوظبي.ي بحسب موقعها في إمارة جميعها في "إمارة أبوظب

 

تم  الحصول على إطار هذا المسح من خالل إطار المنشآت االقتصادية، الذي يتكو ن من المنشآت التي  نطـاق المسـح:

 .وجدت بها استثمارات أجنبية

 

 تم  استهداف المنشآت كافة التي وردت فيها مساهمة أجنبية في رأس المال. :نطاق التغطية

 

( لتصنيف اإلحصا ات حسب النشاط ISIC4الصناعي الدولي الموح د، التنقيح الرابع )استخدام التصنيف  تم :تصنيفال

 االقتصادي. 

 

إن الممارسات المعتادة في اإلنتاج والتحسين المستمر في جودة اإلحصا ات الرسمية هي جعل  :سياسة المراجعة

الرسمية. وتعد اإلحصا ات في هذا اإلصدار تقديرات قيحات بمرور الوقت كأدلة مهمة جديدة متاحة للمراكز اإلحصائية نالت

 أولية.

 

إمارة أبوظبي بعد االنتها  من مسح االستثمار  مناطق إحصا ات االستثمار األجنبي حسبتم نشر سيالمقبل: اإلصدار 

 اثنى عشر شهرا  بعد نهاية الفترة المرجعة.باألجنبي واستخراج نتائجه السنوية 
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والمصطلحاتالتعاريف   

يعر ف االستثمار األجنبي المباشر بأنه نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي  المباشر:تعريف االستثمار األجنبي 

يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر. ويشار إلى الكيان 

المؤسسة باصطالح "مؤسسة االستثمار المباشر"، وتعني المصلحة الدائمة المقيم باصطالح "المستثمر المباشر"، وإلى 

وجود عالقة طويلة األمد بين المستثمر المباشر ومؤسسة االستثمار المباشر، ودرجة كبيرة من التأثير من جانب المستثمر 

 في إدارة المؤسسة.

 

 ستثمار األجنبي المباشر في النشاط االقتصاديالتغيير في القيمة المقد رة لالالمبيعات العقارية لغير المقيمين: 

"العقارات وخدمات األعمال التجارية" من نهاية السنة المرجعية السابقة إلى نهاية السنة المرجعية الحالية يعكس التغيير 

قيمة الر هذا التقري العقارية إلمارة أبوظبي من المقيمين إلى غير المقيمين خالل السنة المرجعية. وفي مبيعاتفي ال

التقديرية لالستثمار األجنبي المباشر في العقارات في نهاية كل سنة مرجعية مستبعد منها التغيير في الملكية العقارية 

 لغير المقيمين في إمارة أبوظبي إلى المقيمين إضافة إلى استبعاد تعديالت تغي رات األسعار.

 

ستثمارات الحافظة والمصن فة ضمن األصول والخصوم هي المكو نات الرئيسة ال: تعريف االستثمارات في الحافظة

ين، وكالهما عادة ما تكون متداولة )أو قابلة للتداول( بشكل منظم في األسواق المالية، وتقسم  األسهم وسندات الدَّ

ين   مالية.  إلى سندات وصكوكسندات الدَّ

 

المالية جميعها غير المشمولة في االستثمار االستثمارات األخرى تضم  المعامالت : تعريف االستثمارات األخرى

 استثمارات الحافظة.  األجنبي المباشر أو

 

 إمارة أبوظبي. مناطق التي تقع به المنشأة من منطقةهو اسم ال: منطقةال 
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  المسـؤولية

الرسمية، فإن المركز ال يعطي أبوظبي يبذل كل الجهد والعناية في إعداد اإلحصا ات  -على الرغم من أن مركز اإلحصا  

اإلحصا ات التي يقد مها خالية من األخطا . وال يعتبر المركز مسؤوال  عن أي خسائر  البيانات أو أي ضمانات بأن المعلومات أو

غير المباشر لإلحصا ات المقد مة على الموقع بحسن ني ة من  أضرار تلحق بالمستخدمين جر ا  االستخدام المباشر أو أو

مركز اإلحصا . وعليه فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت استخدامهم لهذه اإلحصا ات وكيفي ته ألي  قبل

 أغراض بعينها
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