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7.1. االستثمار األجنبي

المناسب لتعزيز ثقة المستثمرين في  المناخ  تقوم حكومة أبوظبي بخطوات عديدة من شأنها خلق 
االقتصاد، حيث تساهم العديد من العوامل التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في تعزيز تصور المستثمرين 
بشأن فرص األعمال في اإلمارة، على سبيل المثال وليس الحصر نظام الضرائب الذي يتسم بالشفافية، 
االستثمار  تشجيع  إلى  تهدف  التي  االقتصادية  والتشريعات  القضائي،  النظام  من  المقدم  والدعم 

والمناطق الصناعية. 

 81,112 بلغ  أبوظبي  إمارة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  رصيد  إجمالي  أن  إلى  النتائج  أظهرت  وقد 
مليون درهم في نهاية عام 2014، بعد أن كان 71,931 مليون درهم في نهاية عام 2013. ويعزى هذا 
بلغت  مباشرة  أجنبية  استثمارات  استقطبت  والتي  التأمين((  وأنشطة  المالية  ))األنشطة  إلى  النمو 
قيمتها 12,731 مليون درهم في نهاية عام 2014، بالمقارنة مع 10,137 مليون درهم في نهاية عام 
2013. وقد ساهم ))نشاط الصناعات التحويلية(( بما نسبته %19.1 من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي 
المباشر في عام 2014 مقارنة مع نسبة %18.1 في عام 2013. أما ))نشاط الصناعات االستخراجية(( التي 
عام  7,045 مليون درهم في  وبواقع   %  8.7 بنسبة  الطبيعي فقد ساهم  والغاز  الخام  النفط  تشمل 
2014 مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 7,267 مليون درهم بما يعادل 10.1 % من إجمالي رصيد االستثمار 

األجنبي المباشر في عام 2013.

الدول  أبوظبي حسب مجموعات  إمارة  المباشرة في  األجنبية  االستثمارات  أن  إلى  النتائج  وأشارت  كما 
المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  إجمالي  3.5 % من  الخليجي شكلت ما نسبته  التعاون  لدول مجلس 
حيث بلغ مجموع استثماراتها نحو 2,820 مليون درهم في عام 2014 مقارنة مع نسبة مساهمة 2.2 % 
وقيمة استثمارات 1,614 مليون درهم في عام 2013. فيما بلغ مجموع قيمة االستثمارات األجنبية لباقي 
الدول  استثمارات  أما  التوالي.  على  و2014   2013 لألعوام  درهم  مليون  و6,643   6,637 العربية  الدول 

األوربية فقد ارتفعت من 26,684 مليون درهم في عام 2013 إلى 32,980 مليون درهم في عام 2014. 

وبالنسبة لاستثمارات األجنبية في الحافظة ))متضمنة سندات الدين(( في إمارة أبوظبي لعام 2014 
فقد بلغت حوالي 57,283 مليون درهم. أما االستثمارات األجنبية األخرى في إمارة أبوظبي فقد وصلت 
قيمة استثماراتها إلى 160,364 مليون درهم خال عام 2014 بالمقارنة مع 135,066 مليون درهم في 

عام 2013.
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1.7.1 إجمالي رصيد االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي
)مليون درهم( 

2011201220132014النشاط االقتصادي

235,768250,319264,123298,758المجموع

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
1,9927,5389,0468,342الخام والغاز الطبيعي(

10,92612,36825,08615,865الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
19,06218,98317,96118,792النفايات

5,1625,9956,3908,247التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
191349459366المحركات والدراجات النارية

10,4342,9344,1584,056النقل والتخزين

9221418خدمات اإلقامة والطعام

4,9705,9607,13931,306المعلومات واالتصاالت

147,653160,057159,900179,727األنشطة المالية وأنشطة التأمين

23,98034,34731,15727,398األنشطة العقارية*

10,5421,3831,9383,177األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

596275355887أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2982461480التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
193211112االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
3054885الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
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2.7.1 إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 
)مليون درهم(

2011201220132014النشاط االقتصادي

52,23260,89871,93181,112المجموع

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
1,8866,0847,2677,045الخام والغاز الطبيعي(

9,18011,55613,04315,502الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
6,4236,7406,9048,279النفايات

3,9584,7275,8917,281التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
148155293295المحركات والدراجات النارية

2,1786041,9921,850النقل والتخزين

9221418خدمات اإلقامة والطعام

17154145151المعلومات واالتصاالت

6,1345,89810,13712,731األنشطة المالية وأنشطة التأمين

20,23423,35723,59923,513األنشطة العقارية*

1,3111,2271,7823,015األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

513273355875أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

1975452460التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
193211112االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
3054685الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب 

الشكل 1.7.1 إجمالي رصيد االستثمار األجنبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

)مليون درهم(
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3.7.1 إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

6.26.77.78.4المجموع

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
0.20.70.80.7الخام والغاز الطبيعي(

1.11.31.41.6الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
0.80.70.70.9النفايات

0.50.50.60.8التشييد والبناء

0.30.10.20.2النقل والتخزين

0.70.61.11.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.42.62.52.4األنشطة العقارية*

0.20.10.20.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب 

4.7.1 األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي
)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

100100100100المجموع
الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 

3.610.010.18.7الخام والغاز الطبيعي(

17.619.018.119.1الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 

12.311.19.610.2النفايات

7.67.88.29.0التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات 

0.30.30.40.4ذات المحركات والدراجات النارية

4.21.02.82.3النقل والتخزين

0.00.30.20.2المعلومات واالتصاالت

11.79.714.115.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

38.738.432.829.0األنشطة العقارية*

2.52.02.53.7األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.00.40.51.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

0.00.10.60.6التعليم
أنشطة الصحة البشرية والخدمة 

0.40.00.00.0االجتماعية
الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 

0.10.00.10.1الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين
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5.7.1 اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب أكبر عشر دول
)مليون درهم(

 الدول 
20132014

%القيمة%القيمة

71,93110081,112100المجموع

7,99711.19,50311.7النمسا

8,27511.58,95911.0فرنسا

3,9305.55,8207.2المملكة المتحدة

3,0074.24,1095.1المانيا

2,4253.43,1123.8هولندا

2,6603.72,7193.4كوريا الجنوبية

2,6693.72,7103.3ليبيا

2,2723.22,3072.8اليابان

2,2883.22,2512.8جزر كايمان

1,0511.51,4331.8لبنان

35,35749.238,18947.1اخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

6.7.1 اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعات الدول
)مليون درهم(

2011201220132014مجموعة الدول 

52,23260,89871,93181,112المجموع

2,2401,8251,6142,820مجلس التعاون لدول الخليج العربية

4,8226,1206,6376,643الدول العربية األخرى

4,1564,8346,3427,982دول آسيوية أخرى

11431830دول أفريقية أخرى 

13,66419,98426,68432,980دول أوروبية

1,2514,6161,7441,796دول أمريكا الشمالية 

4226671,6131,701دول أمريكا الجنوبية

25,67522,70727,11527,190مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين
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7.7.1 األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول
 )%(

2011201220132014مجموعة الدول 

100100100100المجموع

4.33.02.23.5مجلس التعاون لدول الخليج العربية

9.210.19.28.2الدول العربية األخرى

8.07.98.89.8دول آسيوية أخرى

0.00.20.30.0دول أفريقية أخرى 

26.232.837.140.7دول أوروبية

2.47.62.42.2دول أمريكا الشمالية 

0.81.12.22.1دول أمريكا الجنوبية

49.237.337.733.5مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

الشكل 2.7.1 األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول، 2014  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدول العربية األخرى

دول أسيوية أخرى

دول أوروبية

دول أمريكا الشمالية

دول أمريكا الجنوبية

مجموعة دول أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%2.2
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8.7.1 اجمالي رصيد االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي
)مليون درهم( 

2011201220132014النشاط االقتصادي

179,662145,294135,066160,364المجموع

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
1061,4541,7791,297الخام والغاز الطبيعي(

1,74681312,043364الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
12,63912,24310,91610,512النفايات

966235498966التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات 
4319416671ذات المحركات والدراجات النارية

8,2562,3302,1662,206النقل والتخزين

4,9535,8066,99431,154المعلومات واالتصاالت

139,397122,053100,107113,591األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2,23202307األنشطة العقارية*

9,232156156162األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

843912أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

107220التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب


