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 مقّدمة ال

 إحدى أهم التقارير التيالسنوي لالستثمار األجنبي حسب أقاليم إمارة أبوظبي  د التقريريع

 هما  مالتي تشكل مدخالُ   قتصاديةإلاد من المؤشرات اإلحصائية أبوظبي، حيث تع -حصا  إلا مركز ايصدره

 .العملية التخطيطية والتنموية الشاملة المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار في

 

، ظبيأبو -إحصا ات االستثمار األجنبي في أقاليم إمارة أبوظبي الثالثرصيد لتقرير ايعرض   

ورصيد االستثمارات في الحافظة ورصيد  حسب النشاط االقتصادي 1125والعين والغربية لعام 

إحصا ات رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب  تضمن التقريريكما ، االستثمارات األجنبية األخرى

دد من عيتض ن كونهمة التقرير وتأتي أهمي  . الثالث مارةاإلأقاليم  في مجموعة الدول وحسب بلد المنشأ

ه االستثمارات األجنبية اتجاهات هذ التي تساعد على متابعة بحسب أقاليم إمارة أبوظبي المؤشرات من

ورسم الخطط  ،استشراف المستقبل مقا وتحليل آثارها فيوتع   تخص صا ركثاودراستها بشكل 

 أبوظبي. أبوظبيلتنمية المستدامة بما ينسجم مع خطة ا  لتحقيقواالستراتيجيات المتكاملة، 

 

إلى جانب  إمارة أبوظبيأقاليم  في ةاألجنبي اتإلحصا ات االستثمار وصفا  ويقد م هذا التقرير 

البيانية. كما توفر المالحظات الفنية الواردة في نهاية التقرير شرحا  والتصويرية  اتالجداول والرسوم

اداالستثمار األجنبيإحصا ات في للمصطلحات الرئيسة والمفاهيم الفنية المستخدمة  ة ، لذا نحث  الس 

 إلى هذا القسم عند قرا ة اإلحصا ات والمعلومات الواردة في التقرير. القر ا  على الرجوع

 

 

 

 

 

 

 



5 | P a g e 

 الملخص التنفيذي

 

  212112ليصل إلى  %2.5بنسبة  رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة في إقليم أبوظبيارتفع 

من اجمالي رصيد االستثمارات  %11وبنسبة مساهمة شكلت  1125عام في  مليون درهم

عام في  مليون درهم 212468مقارنة بقيمة استثمارات  األجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي

 526 في حين بلغت قيمة إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في إقليم الغربية ،1124

ارتفعت االستثمارات االجنبية  وفي إقليم العين ،مليون درهم 424بـ مقارنة  مليون درهم

 .1125في عام  مليون درهم 812 لتصل إلى 1124في عام  مليون درهم 128 المباشرة من 

 

 الدول األوروبية أعلى  حسب مجموعة الدول سجلتالمباشر  األجنبي بحسب نتائج االستثمار

 ،1125في عام  في إمارة أبوظبينسبة مساهمة من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر 

من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي  %41 أبوظبي إقليمفي  حيث شك لت نسبة مساهمتها

في  %1.1و  الغربية إقليمفي  %1.1 ما نسبته بينما شك لت ، على مستوى اإلمارةالمباشر 

 .إقليم الغربية

 

 من  المركز األولاحتلت النمسا حسب بلد المنشأ  ةالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمارب وفيما يتعلق

حيث بلغت قيمة استثماراتها في إقليم أبوظبي ، في إمارة أبوظبيحيث الدول االعلى استثمارا  

، في إقليم أبوظبيمليون درهم  12111 قيمتها استثماراتبفرنسا تلتها  ،مليون درهم 282115

 مليون درهم 52254بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث باستثمارات وصلت قيمتها إلى 

 .على التوالي إقليم الغربيةوفي إقليم أبوظبي مليون درهم  526 و

 

  ين" في إمارة أبوظبي لعام بلغ مجموع رصيد االستثمارات في الحافظة "متضمنة سندات الدَّ

حيث تمركزت كافة ، 1124في عام  مليون درهم 512128وبواقع  درهممليون  212215 ونح 1125

 .أبوظبي إقليمماراتها في ثاست

 

  أبوظبي  إقليمإلى أن  1125االستثمارات األجنبية األخرى في إمارة أبوظبي خالل عام تشير نتائج

نسبة حيث شكلت على مستوى االمارة، ات كبر من حجم االستثمارالنصيب األبحظي 

بقيمة و ،مارة أبوظبيفي إمن إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %11.2ه تمساهم

، فيما بلغت مساهمة االستثمارات االجنبية االخرى مليون درهم 2152421 وصلتاستثمارات 

على مستوى من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %1.1الغربية ما نسبته  إقليمفي 

 11 فقد وصلت استثمارته إلى  العين أما إقليم .مليون درهم 22614استثمارات  وبقيمة اإلمارة

 . مليون درهم
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  أبوظبيإمارة أقاليم  فيالنشاط االقتصادي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب 

 

إجمالي رصيد إلى أن  1125عام ل إمارة أبوظبيأقاليم  في نتائج االستثمار األجنبي أظهرت

عد األعلى مساهمة في اجمالي االستثمارات بأبوظبي  إقليمفي  المباشرة ةاألجنبي اتاالستثمار

 212112 بحجم استثمارات %11 تهمساهم نسبة تبلغعلى مستوى االمارة، حيث المباشرة األجنبية 

مليون  812العين  إقليماألجنبية المباشرة في االستثمارات في حين بلغت قيمة إجمالي  .مليون درهم

ة األجنبياالستثمارات جمالي األعلى مساهمة في إ من حيث الثانيقليم اإل الغربية إقليميعد و درهم.

الكلي  رصيدال فيما بلغ، درهم مليون526 إلى وصلت استثمارات بقيمةفي إمارة أبوظبي  المباشرة

 مليون درهم.  222115في إمارة أبوظبي  المباشرة ةاألجنبي ستثماراتالل

 

 قليم اإلحسب المباشرة الستثمارات األجنبية اجمالي إل( : التوزيع النسبي 1شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 

 

 

 

 

أبوظبي
99

العين
0.4

الغربية
0.7

أبوظبي العين الغربية
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نجد  يأبوظب إقليمفي لالنشطة االقتصادية المباشرة وبالنظر إلى إجمالي االستثمارات األجنبية 

 "والبنا  التشييد نشاط"و الطبيعي(الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز نشاط  ان

األنشطة "و "المعلومات واالتصاالتنشاط "و "خدمات اإلقامة والطعامانشطة "و "النقل والتخزينأنشطة "و

أنشطة "و  (الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين)تشمل األنشطة العقاريةو "المالية وأنشطة التأمين

 "الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرىانشطة "و "الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

إلمارة على مستوى االمباشرة من إجمالي االستثمارات األجنبية  %211 نسبته ما استحوذت على

 . كل نشاط من هذه االنشطةلنفس 

 

 نم ألنشطة العقاريةأبوظبي ل إقليمفي  االستثمارات األجنبية المباشرة رصيد ارتفعيث ح

، بينما وصلت قيمة 1125مليون درهم في عام  182118إلى  1124في عام  مليون درهم 182528

الصناعات االستخراجية ونشاط  "ألنشطة المالية وأنشطة التأمينل"االستثمارات األجنبية المباشرة 

 إقليمفي  "نشاط النقل والتخزين"و "التشييد والبنا نشاط "و )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي(

مليون درهم  82518 و مليون درهم 62811 و مليون درهم 22854 و 282882مليون درهم  أبوظبي إلى

مليون  22251و مليون درهم 12122و مليون درهم 12145و مليون درهم 212182مقارنة بـ  على التوالي

 .1124في عام درهم 

 

فقد   1125لعام  والعلمية والتقنيةنشطة المهنية ألل رصيد االستثمارات األجنبية المباشرةأما 

من  %211مشكله مانسبته  مليون درهم 82212 بقيمة استثمارات بلغت أبوظبيإقليم في تمركزت 

 %1.8تساهم بنسبة  ، بعد ان كانت إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة على مستوى اإلمارة

مليون  2قيمتها  تصل وباستثمارات 1124عام في  أبوظبي  إقليم في  %11.1 وبنسبةالعين إقليم في 

 لإلقليمين العين و أبوظبي على التوالي. مليون درهم 82111و  درهم
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 أبوظبي إقليم لألنشطة االقتصادية في المباشرة ( : االستثمارات األجنبية 2شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 المقيمين* تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير 
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تجارة الجملة نشطة ألفي إمارة أبوظبي " المباشرة االستثمارات األجنبية قيمة كما بلغت 

 818و مليون درهم  551 و "نشاط التعليم" "والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 إقليم فياالجنبية المباشرة لهذه األنشطة االستثمارات  تمركزتعلى التوالي، حيث مليون درهم 

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات " أنشطة  شكلت مساهمةفالعين،  إقليمأبوظبي و

من إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة لنفس  % 11.6 ما نسبته" المحركات والدراجات النارية

فيما ساهم "نشاط  أبوظبي.في إقليم  مليون درهم 545 بلغاستثمار  النشاط في إمارة أبوظبي وبحجم

على من إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة  %12.2 بنسبة أبوظبي إقليمفي التعليم" 

في حين ساهم"نشاط  ،مليون درهم 821لنفس النشاط وبقيمة استثمارات بلغت مستوى اإلمارة 

 .مليون درهم 5 ستثمارات قيمتهااوب العين إقليمفي  % 2.1 بنسبة التعليم" 

 

"نشاط بين 1125األجنبية المباشرة لعام  العين فقد توزعت االستثماراتقليم إلبالنسبة و

تجارة الجملة  و"انشطة "نشاط الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات" و الصناعات التحويلية"

ة البشري أنشطة الصحة "و" التعليمنشاط " و"والدراجات الناريةوالتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

قد استحوذ اقليم العين على كامل االستثمارات االجنبية في أنشطة الصحة و". والخدمة االجتماعية

من اجمالي رصيد االستثمارات  %211مليون درهم، والتي تمثل  2البشرية والخدمة االجتماعية بقيمة 

 .لنفس النشاط إلمارة أبوظبياالجنبية المباشرة 

 

اعلى  عينال إقليمفي “نشاط الصناعات التحويلية ل" األجنبية المباشرة  ستثماراتاال تشك ل فيما

وبنسبة  ،% 25.1 بواقعقليم إلالنفس  المباشرة ةاألجنبيات إجمالي االستثمار مننسبة مساهمة 

باستثمارات على مستوى االمارة لنفس النشاط المباشرة ة األجنبيات إجمالي االستثمارمن  2.5%

" أنشطة  تاله أبوظبي.  إقليملنفس النشاط في مليون درهم  262141 بـ مليون درهم مقارنة 164قيمتها 

 %4.8 بنسبة تفقد ساهم" تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

من إجمالي  %1.4مساهمة نسبة العين وب إقليمفي المباشرة ات األجنبية ستثماررصيد االإجمالي من 

 مليون درهم 28وبما يعادل لنفس النشاط في إمارة أبوظبي المباشرة األجنبية االستثمارات رصيد 

 551والبالغة  لنشاطلنفس ا في إمارة أبوظبيالمباشرة إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية مقارنة ب

 مليون درهم. 
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  2015لعام  العين قليمإو أبوظبي إقليمفي المباشرة ( : االستثمارات األجنبية 3شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين

 

 مليون526 البالغة األجنبية المباشرة ستثماراتاالتمركزت قيمة فقد الغربية  إقليموفيما يتعلق ب

على نسبة مساهمة  حيث استحوذ "الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نشاطفي " درهم

وذ ، بينما استحاإلمارةعلى مستوى  لنفس النشاط المباشر االستثمار األجنبيمن إجمالي رصيد  5.1%

إمارة  فياألجنبية المباشرة  اتستثماراالرصيد من اجمالي  %14.2 ما نسبته أبوظبي على إقليم

مليون 12521 وبقيمة استثمارات بلغت" الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نشاطل" أبوظبي 

  "الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات " نشاطأما إقليم العين فقد وصلت  قيمة استثمار  درهم.

 . مليون درهم 22فيه إلى  
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إمارة أقاليم  حسب النشاط االقتصادي فيالمباشرة ( : االستثمارات األجنبية 4شكل)

 2015لعام  أبوظبي

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين
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 أبوظبي إمارة أقاليم  في حسب مجموعة الدولرصيد االستثمار األجنبي المباشر 

 

أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر  األوروبيةسج لت الدول 

من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر  %41.1 ما نسبته مشكله، 1125لعام  في إمارة أبوظبي

وبقيمتي استثمار بلغتا ، الغربية إقليمفي  %1.1 وبنسبة، أبوظبي إقليمفي على مستوى اإلمارة 

الدول األوروبية قيمة استثمارات في حين بلغت   على التوالي. مليون درهم 526 و مليون درهم 852116

 .مليون درهم 241 في إقليم العين 

 

نسبة مساهمة من إجمالي  أعلى ثانيمسجلة  (عدا الدول العربية)الدول اآلسيوية  وتأتي

 222124استثمارات  بإجماليعلى مستوى اإلمارة لمجموعة الدول رصيد االستثمار األجنبي المباشر 

 نسبة مساهمةمشكلة  أبوظبي إقليم حيث تمركزت كافة استثمارات هذه المجموعة في .مليون درهم

 .في إمارة أبوظبيمن إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر  21.5%

 

 

غت فقد بل الخليج العربيةدول مجلس التعاون لدول لاالستثمارات األجنبية المباشرة وفي جانب 

من رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي  % 8.5 أبوظبي إقليمنسبة مساهمة 

 على مستوىمن رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة  %1.2بالمقارنة مع  حسب مجموعات الدول

 إقليمفي مليون درهم  281ومليون درهم  82128العين، وبحجم استثمارات بلغت  إقليمفي مارة اإل

 . العين على التواليإقليم  أبوظبي و

 

 نسبةوالتي احتلت  )عدا دول الخليج(األخرىالدول العربية مجموعة استثمارات وفيما يتعلق ب

المرتبة التالية مارة أبوظبي إلإجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر لمجموعة الدول  من تهامساهم

في  هااستثمارات فقد تمركزت، مليون درهم 62428ار بلغ مثبإجمالي است الدول اآلسيوية استثمارات بعد

 . على التواليمليون درهم  81ومليون درهم  62828قيمة العين ب إقليمو أبوظبي إقليم

 

 مليون درهم 52126و دول أمريكا الشمالية نحلاالستثمار األجنبي المباشر  ةبلغ إجمالي قيمو

 في دول أمريكا الجنوبية استثماراتفيما تمركزت  العين. إقليمفي مليون درهم  2 وأبوظبي  إقليمفي 

 .مليون درهم 22811 بقيمة استثمارات أبوظبي إقليم
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مجموعة الدول األخرى )تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين( استثمارات لقيمة وبالنسبة 

من  %12.4وبنسبتي مساهمة  أبوظبي  إقليمفي مليون درهم  152122و نح استثماراتها فقد وصلت

 على التوالي. إلمارة أبوظبي إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر

 

 مارة اإلأقاليم  فيحسب مجموعة الدول المباشرة ( : االستثمارات األجنبية 5شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 المباعة لغير المقيمين* تشمل الوحدات العقارية 
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 إمارة أبوظبي أقاليم  في حسب بلد المنشأ رصيد االستثمار األجنبي المباشر

ام في ع إمارة أبوظبي حسب بلد المنشأأقاليم  فيالمباشر نتائج االستثمار األجنبي  بحسب

حيث بلغت  ،اإلمارةفي استثمارا  االعلى الدول  المراكز األولى من حيث فرنساو النمسا، احتلت 1125

 ستثماراتاالهذه وتمركزت  على التوالي مليون درهم 12111 و مليون درهم 282115 هماقيمة استثمارات

من اجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة على مستوى االمارة لنفس  %211 بلغت بنسة مساهمة

 باستثمارات وصلت قيمتها إلى الثالثالمركز  المملكة المتحدةاحتلت  بينما ،في إقليم أبوظبي الدول

 .الغربية إقليمفي  مليون درهم 526 وأبوظبي  إقليمفي  مليون درهم 52254

 

نسبة بأعلى كدول مساهمة في المراكز التالية  اليابانو لمانياأ و هولنداو كوريا الجنوبيةوجا ت 

، حيث تمركزت كافة استثمارات هذه الدول إمارة أبوظبيفي استثمار أجنبي مباشر حسب بلد المنشأ 

مليون  82481 ومليون درهم  82644و مليون درهم  42211 قيمتها بلغت أبوظبي بإستثمارات إقليمفي 

 .على التواليمليون درهم  82112 ودرهم 

 

 بلغت حيث ،في اإلمارة بين الدول المستثمرة الثامناحتلت المركز  والتي الواليات المتحدةاما 

النصيب األكبر  كان حيث، مليون درهم 82111في إمارة أبوظبي  ةمباشرال ةجنبياتها األاستثماراجمالي 

 إقليمفي  مليون درهم 2 و ،مليون درهم 82121 وصلت إلى أبوظبي بقيمة إقليمفي  استثماراتهامن 

  أبوظبي.كزت في أقليم تمر مليون درهم 12611بإستثمارات قيمتها ليبيـــا تلتها  .العين

 

 إقليمفي  قيمة استثماراتهما توزعت جزر كايمان و المملكة االردنية الهاشميةالمالحظ أن من و

في  مليون درهم 22114المملكة االردنية الهاشمية  قيمة استثماراتفقد بلغت  ،العين إقليمأبوظبي و

مليون  22612ها اراتيمة استثمفكانت قجزر كايمان اما . العين إقليمفي  مليون درهم 28 وأبوظبي  إقليم

دولة استثمارات  كما بلغت قيمة .على التوالي العينأبوظبي و يإقليمفي مليون درهم  241 و درهم

وبإجمالي ، مليون درهم 211 العين إقليمفي و ،ليون درهمم 22815 أبوظبي إقليمفي  سلطنة عمان

 في إمارة أبوظبي.مليون درهم  22485استثمارات قيمتها 

 

مليون  666ابوظبي  إقليم في لبنــانلدولة األجنبية المباشرة االستثمارات قيمة بلغت فيما 

المملكة العربية لدولة استثمار  ةقيم ت، في حين بلغمليون درهم 22 بقيمةالعين  إقليمفي ودرهم 

 على التوالي. العين  إقليمأبوظبي و إقليمفي مليون درهم  2 ومليون درهم  548السعودية 
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 إمارة أبوظبيأقاليم  في االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ ( :6شكل)

 
  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين
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 إمارة أبوظبيأقاليم  فياالستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي رصيد 
 

ين" في إمارة أبوظبي  ةمتضمن" في الحافظة االجنبية االستثماراتبلغ مجموع رصيد  سندات الدَّ

قيمة حيث تمركزت  ، 1124في عام  مليون درهم 512128مقارنة بـ  مليون درهم 212215و نح 1125لعام 

كما أظهرت النتائج أن أبرز األنشطة االقتصادية التي ساهمت في  ،أبوظبي إقليمكافة في ارات ثمستاال

أعلى  األنشطة المالية وأنشطة التأمين" مشك لة" هيمارة على مستوى اإلرصيد استثمارات الحافظة 

من إجمالي رصيد  %15.1 نسبة مساهمتها حيث بلغت ،1125 و 1124عوام ألفي انسبة مساهمة 

شكلت  بينما ،مليون درهم 282111وبقيمة  1125في عام  إمارة أبوظبيفي االستثمارات في الحافظة 

مليون  582415بواقع ومن إجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة في إمارة أبوظبي  %18.1 مانسبته

 .1124في عام  درهم

 

في من إجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة %4.4بنسبة "األنشطة العقارية" ساهمت  فيما

 82282 و مليون درهم 82212بقيمة استثمار   1124في عام  %6.2بنسبة و 1125في عام  أبوظبيإمارة 

 .على التوالي 1125و  1124عوام لأل مليون درهم

  

ين" في دخول ارصدة والجدير بالذكر  االستثمارات االجنبية في الحافظة "متضمنة سندات الدَّ

 الكهربا و" االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي(لصناعات لكل من نشاطي اإمارة أبوظبي 

و  مليون درهم 11حيث بلغت قيمة االستثمارات فيهما  1125" لعام والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

 على التوالي. مليون درهم 128

 أبوظبي  قليمإفي في الحافظة حسب النشاط االقتصادي ( : االستثمارات 7شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:
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 إمارة أبوظبيأقاليم  في حسب النشاط االقتصاديرصيد االستثمارات األجنبية األخرى 

 

رصيد االستثمارات األجنبية األخرى في إمارة  إجماليإلى ان  االستثمار االجنبي تشير نتائج

في عام  مليون درهم 2612864 معبالمقارنة  مليون درهم 2112222 نحو تبلغ 1125أبوظبي خالل عام 

حيث   1125و 1124للعامين  اتكبر من حجم االستثمارالنصيب األبأبوظبي  إقليمفقد حظي  ،1124

مليون درهم  2152421 و مليون درهم 2522411فيه  رصيد االستثمارات األجنبية األخرىوصلت قيمة 

من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %12.2 هنسبة مساهممشكله لنفس الفترة على التوالي، 

 االجنبية مساهمة االستثمارات بلغت، فيما 1125في عام  %11.2 و 1124في عام  مارة أبوظبيفي إ

على من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %1.1 ما نسبته 1125لعام  الغربية إقليماالخرى في 

فقد كانت  العين إقليم في ماراتثستاال قيمة، أما 1124في عام  %2.1 مقارنة بنسبة مستوى اإلمارة

 حيث وصلت قيمة االستثمارات في اإلقليم في إمارة أبوظبي األخرىقاليم باألمساهمة مقارنة  األقل

 . 1125في عام  مليون درهم 11

 

تثمارات قيمة االس فقد بلغت، النشطة االقتصاديةلاالستثمارات األجنبية األخرى وبالنسبة لقيمة 

في إمارة  مليون درهم 282641 ما يقارب "الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفاياتفي "نشاط 

وتمركزت في  ،في إمارة أبوظبي من إجمالي اإلستثمارات األجنبية األخرى %1.1أي ما نسبته  أبوظبي

 لنفس النشاط من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى %22.1 نسبة مساهمة لتشك لإقليم أبو ظبي 

ين قليملإلمليون درهم 22614و مليون درهم  212182 اتاستثمار بقيمةالغربية و إقليمفي  %22.2و 

  .على التوالي

 

مليون 452" نشاط الصناعات التحويلية" قيمة اإلستثمارات األجنبية األخرى في في حين بلغت 

إجمالي االستثمارات من  %14.1 مساهمة هنسبأبوظبي على  إقليم وقد استحوذ ،1125درهم في عام 

مليون درهم، أما  481وبقيمة وصلت  ،إمارة أبوظبيفي  الصناعات التحويلية" نشاطل"األجنبية األخرى 

من إجمالي رصيد  %5.2 ما نسبته ت االستثمارات األجنبية االخرى فيهالعين فقد شكل إقليم

 .مليون درهم11 ةقيموب لنفس النشاط ى اإلمارةوعلى مست االستثمارات األجنبية األخرى

 

كان  والتيأبوظبي  إقليملباقي األنشطة في رصيد االستثمارات األجنبية األخرى تمركزت فيما  

مليون درهم وبنسبة  2122184بلغت ستثمارات ابقيمة " األنشطة المالية وأنشطة التأمين "  أبرزها

 . على مستوى االمارة من إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى %11.1شكلت مساهمة 
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 إقليمفي  االستثمارات األجنبية األخرى" األبرز أهمية من حيث المعلومات واالتصاالتويأتي نشاط "

مليون  822242ما قيمته  فيه ستثماراتاالحيث وصلت  " األنشطة المالية وأنشطة التأمين "أبوظبي بعد 

 .في إمارة ابوظبيمن إجمالي االستثمارات األجنبية األخرى  %21.6مساهمة  نسبة شكلهمدرهم 

 2015لعاممارة اإلأقاليم  فيلألنشطة االقتصادية االستثمارات األجنبية األخرى  ( :8شكل)

 

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 المباعة لغير المقيمين* تشمل الوحدات العقارية 
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 حصائية اإلاول جدال

 

 

 إمارة أبوظبيأقاليم  رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي في (:1الجدول )

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

88,095 586 308 87,201 

الخام والغاز الطبيعي(الصناعات االستخراجية )تشمل النفط  8,354     8,354  

 الصناعات التحويلية 16,940 264.2   17,204

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 9,587 17.7 586 10,190

 التشييد والبنا  6,379     6,379

559   13.3 545 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

 النقل والتخزين 3,523     3,523

 خدمات اإلقامة والطعام 24     24

 المعلومات واالتصاالت 139     139

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 13,338     13,338

 األنشطة العقارية * 23,793     23,793

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 3,198     3,198

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعمأنشطة  908     908  

 التعليم 388.6 4.7   393

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية   8   8

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى 86     86

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين* 
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إمارة أقاليم  إلستثمارات األجنبية المباشرة حسب األنشطة اإلقتصادية موزعة نسبيا علىا :(2الجدول )

 أبوظبي

)%( 

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

 100  0.7 0.4 99 

الخام والغاز الطبيعي(الصناعات االستخراجية )تشمل النفط  100  - 100  

 الصناعات التحويلية 98.5 1.5 - 100

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 94.1 0.2 5.7 100

 التشييد والبنا  100  - 100

100 - 2.4 97.6 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

والتخزينالنقل  100.0  - 100  

 خدمات اإلقامة والطعام 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 98.8 1.2 - 100

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 0.0 100 - 100

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى 100 0.0 - 100

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر: 

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 المباعة لغير المقيمين* تشمل الوحدات العقارية 
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الستثمارات رصيد اإجمالي في األهمي ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها  :(3الجدول )

 إمارة أبوظبيقاليم األجنبية المباشرة أل

)%( 

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

100 100 100 100 

النفط الخام والغاز الطبيعي( الصناعات االستخراجية )تشمل 9.6   9.5  

 الصناعات التحويلية 19.4 85.7  19.5

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 11.0 5.7 100 11.6

 التشييد والبنا  7.3   7.2

0.6  4.3 0.6 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

والتخزين النقل 4.0   4.0  

 خدمات اإلقامة والطعام 0.0   0.0

 المعلومات واالتصاالت 0.2   0.2

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 15.3   15.1

 األنشطة العقارية * 27.3   27.0

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 3.7   3.6

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 1.0   1.0

 التعليم 0.4 1.5  0.4

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 0.0 2.8  0.0

 الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى 0.1   0.1

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين
 

 

 

 

 

 



22 | P a g e 

 

 إمارة أبوظبيأقاليم  رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول في :(4الجدول )

 )مليون درهم(

 الدول   أبوظبي   العين   الغربية   المجموع 

 المجمـــوع 87,201 308 586 88,095

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3,083 130   3,213

 العربية األخرى الدول 6,383 30   6,413

 دول آسيوية أخرى 11,014     11,014

 دول أفريقية أخرى  0     0

 دول أوروبية 35,296 140 586 36,021

 دول أمريكا الشمالية  5,086 8   5,095

 دول أمريكا الجنوبية 1,322     1,322

 *مجموعة دول أخرى 25,018   586 25,018

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين

 

 

إمارة أبوظبي من حيث مساهمتها في رصيد أقاليم  في مجموعة الدولاألهمي ة النسبية ل :(5الجدول )

 المجموعةاالستثمارات األجنبية المباشرة إلمارة أبوظبي لنفس 

)%( 

 الدول   أبوظبي   العين   الغربية   المجموع 

 المجمـــوع 99 0.3 0.7 100

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3.5 0.1   3.6

 الدول العربية األخرى 7.2     7.3

 دول آسيوية أخرى 12.5     12.5

 دول أفريقية أخرى        0.0

 دول أوروبية 40.1 0.2 0.7 40.9

 دول أمريكا الشمالية  5.8     5.8

 دول أمريكا الجنوبية 1.5     1.5

 *مجموعة دول أخرى 28.4     28.4

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين
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 إمارة أبوظبيأقاليم  األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ فيرصيد االستثمار  :(6الجدول )

 )مليون درهم(

 الدول أبوظبي العين الغربية المجموع
 المجمـــوع 87,201 308 586 88,095

 البحرين 269   269
 الكويت 939   939
 قطر 28   28

 المملكة العربية السعودية 543 1  543

 سلطنة عمان 1,305 129  1,435

 الممكلة االردنية الهاشمية 1,904 13  1,916
 فلسطين  62   62
 الجزائر 957   957
 سوريا  18   18

 لبنــان 666 18  684
 ليبيـــا 2,622   2,622

 مصر 170   170

 ماليزيا 918   918

 وتتضمن هونغ كونغ ومكاو -الصين 1,093   1,093

 اليابان 3,291   3,291

 الهند 562   562

 باكستان 445   445

 سنغافورة 377   377

 تركيا 19   19

 كوريا الجنوبية  4,199   4,199

 بنجالدش 108   108

 المانيا 3,439   3,439

 جزيرة فيرجن البريطانية 219   219

 المملكة المتحدة 5,154  586 5,740

 اسبانيا 80   80

 بلجيكا 2   2

 اليونان 48   48
 النمسا 13,005   13,005

 فرنسا 7,002   7,002

 جزر كايمان 1,678 140  1,818
 قبرص 58   58

 لخشتاين 679   679

 ايرلندا  9   9

 البرتغال 31   31
 سويسرا  384   384

 ايطاليا  31   31
 هولندا 3,644   3,644

 بنما 1,213   1,213

 الواليات المتحدة 3,289 8  3,297

 برمودا  1,322   1,322
 نيوزالندا 38   38

 استراليا 78   78

 البرازيل  24   24

 *اخرى  25,277   25,277
  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:
 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 * تشمل الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين
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 إمارة أبوظبيأقاليم  االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي فيرصيد  :(7الجدول )

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

87,895 - - 87,895 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 79   79

 النفاياتالكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة  283   283

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 83,702   83,702

 األنشطة العقارية  3,831   3,831

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة

 

 

 

رصيد في إجمالي من حيث مساهمتها اإلمارة أقاليم  فياألهمي ة النسبية لألنشطة االقتصادية  :(8الجدول )

 .إمارة أبوظبيفي االستثمارات في الحافظة 

 )%( 

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

100 - - 100 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 0.1 - - 0.1

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 0.3 - - 0.3

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 95.2   95.2

 األنشطة العقارية  4.4   4.4

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة
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 إمارة أبوظبيأقاليم  رصيد االستثمارات األجنبية األخرى حسب النشاط االقتصادي في :(9الجدول )

 )مليون درهم(

 أبوظبي العين الغربية المجموع
 األنشطة

177,111 1,875 27 175,480 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 488   488

 الصناعات التحويلية 432 27  458

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 12,038  1,604 13,642

 التشييد والبنا  867   867

106   106 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

 النقل والتخزين 1,424   1,424

 المعلومات واالتصاالت 31,148   31,148

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 128,734   128,734

 األنشطة العقارية  8   8

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 211   211

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة األخرى  9   9

 التعليم 16   16

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة
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رصيد االستثمارات في إجمالي األهمي ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها  :(10الجدول )

  .إمارة أبوظبيأقاليم  فياألجنبية األخرى 

(%) 

 أبوظبي العين الغربية اإلجمالي
 األنشطة

100 100 100 100 

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي( 0.3   0.3

 الصناعات التحويلية 0.2 100  0.3

 الكهربا  والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 6.9  100 7.7

 التشييد والبنا  0.5   0.5

 النقل والتخزين 0.1   0.8

 المعلومات واالتصاالت 0.8   17.6

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 17.7   72.7

 والتقنيةاألنشطة المهنية والعلمية  73.4   0.1

  أبوظبي –مركز اإلحصا   المصدر:

 بسبب التقريب المجموعاألرقام المبي نة قد ال تساوي  :مالحظة
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 المالحظات الفنية

 

تم  إعداد إحصا ات االستثمار األجنبي وفقا  للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الموصى  عمل:الإطار 

وقد عمل المركز على استخراج نتائج هذا التقرير  .المدفوعات لصندوق النقد الدوليبها في دليل ميزان 

 استنادا  على موقع المركز الرئيسي للمنشأة واإلقليم التي تقع به وليس موقع اإلنتاج.

 

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

 ي بحسب موقعها في إمارة أبوظبي.األجنبية جميعها في "إمارة أبوظبباالستثمارات 

 

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

 .من المنشآت التي وجدت بها استثمارات أجنبية

 

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

 

( لتصنيف اإلحصا ات ISIC4استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموح د، التنقيح الرابع ) تم :تصنيفال

  حسب النشاط االقتصادي.

 

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

الوقت كأدلة مهمة جديدة متاحة للمراكز اإلحصائية الرسمية. وتعد قيحات بمرور نالرسمية هي جعل الت

 .اإلحصا ات في هذا اإلصدار تقديرات أولية

 

من  االنتها بعد إمارة أبوظبي أقاليم  االستثمار األجنبي حسبإحصا ات تم نشر سيالمقبل: اإلصدار 

 .بعد نهاية الفترة المرجعةاثنى عشر شهرا  ب ه السنويةائجمسح االستثمار األجنبي واستخراج نت
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 التعاريف والمصطلحات

 

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

الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في 

المقيم باصطالح "المستثمر المباشر"، وإلى المؤسسة باصطالح اقتصاد آخر. ويشار إلى الكيان 

"مؤسسة االستثمار المباشر"، وتعني المصلحة الدائمة وجود عالقة طويلة األمد بين المستثمر المباشر 

 ومؤسسة االستثمار المباشر، ودرجة كبيرة من التأثير من جانب المستثمر في إدارة المؤسسة.

 

التغيير في القيمة المقد رة لالستثمار األجنبي المباشر في المبيعات العقارية لغير المقيمين: 

النشاط االقتصادي "العقارات وخدمات األعمال التجارية" من نهاية السنة المرجعية السابقة إلى نهاية 

ر المقيمين إلى غي العقارية إلمارة أبوظبي من مبيعاتالسنة المرجعية الحالية يعكس التغيير في ال

القيمة التقديرية لالستثمار األجنبي المباشر في هذا التقرير  المقيمين خالل السنة المرجعية. وفي

العقارات في نهاية كل سنة مرجعية مستبعد منها التغيير في الملكية العقارية لغير المقيمين في إمارة 

 ات األسعار.أبوظبي إلى المقيمين إضافة إلى استبعاد تعديالت تغي ر

 

المكو نات الرئيسة الستثمارات الحافظة والمصن فة ضمن األصول : تعريف االستثمارات في الحافظة

ين، وكالهما عادة ما تكون متداولة )أ قابلة للتداول( بشكل منظم ووالخصوم هي األسهم وسندات الدَّ

ين إلى سندات وصكوك مالية.   في األسواق المالية، وتقسم سندات الدَّ

 

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

 استثمارات الحافظة. واالستثمار األجنبي المباشر أ

 

 إمارة أبوظبي.أقاليم  هو اسم اإلقليم التي تقع به المنشأة مناإلقليم:  
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  المسـؤولية

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

 واإلحصا ات التي يقد مها خالية من األخطا . وال يعتبر المركز مسؤوال  عن أي خسائر أ والبيانات أ وضمانات بأن المعلومات أ

غير المباشر لإلحصا ات المقد مة على الموقع بحسن ني ة من قبل  وأضرار تلحق بالمستخدمين جر ا  االستخدام المباشر أ

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

 بعينها
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