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 عامة لمحة

المركز لتحسين البيانات من خالل  يسعىألهمية دور االستثمار األجنبي في تطوير ونمو اقتصاد إمارة أبوظبي،  نظرا  

جلب في  رئيسيا   ثة عن حجم االستثمار األجنبي في إمارة أبوظبي حيث يلعب دورا  حد  دقيقة وم  إنشاء قاعدة بيانات 

هناك فوائد أخرى مثل  ،ذلك إلىالموارد المالية. وإضافة  الستقطابالتكنولوجيا ونقل الخبرة لالقتصاد وليس فقط 

المضافة  والقيمةالمحلي اإلجمالي ي في الناتج ثر االستثمار األجنبؤيو .التمويل الخارجي للمشاريع والخبرة اإلدارية

ا ت غ د و في التمويل الخارجي. تشير الدراسات إلى أنه مصدر أقل تقلبا  ، حيث التمويل الخارجي في كما يؤثر أيض 

للتحليل االقتصادي وترتكز على حسابات مهمة في أبوظبي  األجنبي ثة عن االستثمارمحد  الموثوقة والمعلومات ال

مع التوصيات العامة  أبوظبي -مركز اإلحصاء يصدرهاإحصاءات االستثمار األجنبي التي وتنسجم  .االستثمار الدوليوضع 

 .من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدوليالصادرة 

 

  ةألهميا

االقتصادية التي تنبع أهمية مسح االستثمار األجنبي لما يوفره من بيانات عن حجم االستثمار األجنبي واألنشطة 

ودور االستثمار األجنبي في نقل  ،لتعرف على خصائص المستثمرينا فيالمسح أهمية هذا وتتمثل  .يتوجه إليها

ف على دور االستثمار األجنبي في االقتصاد الوطني وحجم التأثير والتعر   االقتصاد المحلي،التكنولوجيا الحديثة إلى 

 فيه.

للبيانات عن االستثمار األجنبي بالدولة للطبيعة االستثمارية الجاذبة لدولة اإلمارات العربية وتظهر أهمية بناء قاعدة 

المتحدة؛ وللنمو االقتصادي الذي يشهده اقتصاد الدولة وانعكاسات ذلك على االستثمارات بشكل عام واالستثمار 

ألجنبي خالل هذه المرحلة الهامة والدقيقة األجنبي بشكل خاص. وتتعاظم أهمية بناء قاعدة البيانات عن االستثمار ا

 التي يمر بها االقتصاد الدولي؛ وكذلك سعي دول المنطقة بصفة خاصة لجذب واستقطاب االستثمار األجنبي.

 

 األهداف

  إمارة أبوظبيبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن حجم االستثمار األجنبي على مستوى. 

   جنبي على االقتصاد الوطني ومدى مساهمته في إنجاز البرامج والخطط ف على تأثير االستثمار األالتعر

 التنموية االقتصادية واالجتماعية.

 .تزويد صانعي القرار بالبيانات الحديثة والدقيقة عن حجم االستثمار األجنبي وتدفقاته 

 .توزيع االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي 

 ب البلد المصدر لهذه االستثمارات[.تحديد مصادر االستثمار األجنبي  ]حس 

  الصادراتو التدريبو العمالةتوفير البيانات عن تأثير االستثمار األجنبي على االقتصاد الوطني في مجاالت 

 التكنولوجيا. قلون

 

 :وستوفر قاعدة البيانات ما يلي

   المال الوطني الخارج ف على حجم رأس والتعر   ،ف على حجم رأس المال األجنبي الداخل لالقتصادالتعر

 .من االقتصاد

  إلى االقتصاد المحليالمساهمة في توضيح الصورة الحقيقية لالستثمار األجنبي الداخل. 

   ناجحا  في نشاط اقتصادي معين أو منطقة جغرافية ليتم  ف على المنشآت التي لم تحقق استثمارا  التعر

 .توجيهها إلى نشاط اقتصادي أو منطقة جغرافية أخرى

  من االستثمارات المزيدواستقطاب مساعدة متخذي القرار في وضع السياسات المناسبة لجذب. 
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 إمارة والتعريف بالطبيعة االستثمارية الجاذبة القتصاد  ،المساعدة في جلب االستثمارات من الخارج

 .؛ والنمو االقتصادي الذي تشهدهأبوظبي

  والهيئات اإلقليمية والدولية أسوة ببقية  اتوالمنظم والباحثينتلبية االحتياجات اإلحصائية للمستخدمين

 دول العالم.

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

 االستثمار:

عتبر صافي الزيادة في رأس المال الحقيقي لالقتصاد وي   ،عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنية

يتم التمويل من فائض ) ل من قبل حكوماتمو  يقوم به أفراد أو شركات أو ي  ا م  إألي مجتمع من المجتمعات. واالستثمار 

 (.الميزانية أو االقتراض الداخلي والخارجي

 من عدة أنواع أهمها: االستثماريتكون حيث 

 االستثمار الخاص. .1

 االستثمار الحكومي. .2

في االقتصاد المعني الخاضع  قد يكون االستثمار محليا  عندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد مقيمين .3

 لسلطة تدير إقليم جغرافي ما.

يكون االستثمار أجنبيا  عندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد غير مقيمين في االقتصاد المعني الخاضع و .4

لسلطة تدير إقليم جغرافي ما. وهو ما يعني توجيه مدخرات اقتصاد ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين أصول 

 ة حقيقية جديدة أو امتالكها في اقتصاد آخر في إقليم جغرافي آخر.رأسمالي

 

 االستثمار المباشر:

إنتاجية إلنتاج السلع والخدمات، وهو إجراء اقتصادي لتخفيف العبء على ميزان يقوم على أساس إنشاء مشاريع 

عالقة طويلة األجل بين المستثمر المدفوعات القتصاد اإلقليم الجغرافي المعني. وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود 

المباشر والمؤسسة؛ باإلضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة. ويشمل المعاملة 

المنتسبة سواء كانت مساهمة أو  األصلية وجميع المعامالت الالحقة بينهما وجميع المعامالت فيما بين المؤسسات

 يز بين المؤسسات المقيمة الخاضعة لسيطرة أجنبية وتلك الخاضعة لسيطرة محلية.غير مساهمة. ويجدر التمي

 

 االستثمار األجنبي:

توجيه مدخرات اقتصاد ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين أصول رأسمالية حقيقية جديدة أو امتالكها في اقتصاد 

 آخر في إقليم جغرافي آخر. ويتضمن األنواع التالية:

 

 األجنبي المباشراالستثمار  .1

هو ذلك االستثمار الذي يعكس عالقة طويلة األمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير االقتصاد 

له % أو أكثر من حقوق المساهمين، مما يخو  10المستثمر به. وهذا يعني امتالك المستثمر األجنبي ما نسبته 

أجنبيا   صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمارا  لممارسة نوع من التأثير على عملية 

 مباشرا .
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 مشروع االستثمار األجنبي المباشر:

% أو أكثر من األسهم العادية أو حق التصويت 10مشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم في اقتصاد آخر 

ذات الشخصية االعتبارية. وتشمل مشاريع االستثمار األجنبي المباشر  المشاريع)اإلدارة واتخاذ القرار( بالنسبة إلى 

 أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل للمستثمر. الكيانات المعرفة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة

 

 المستثمر األجنبي المباشر:

قد يكون المستثمر األجنبي المباشر شخصا  أو شركة محدودة أو شركة عامة أو خاصة أو حكومة أو مجموعة من 

قامة المستثمر األجنبي أو بلدان تعمل في بلد غير بلد إ –األفراد المترابطين أو مجموعة من الشركات المترابطة 

  % أو أكثر من األسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك المؤسسة.10المستثمرين األجانب؛ شريطة امتالك 

 

 شركات االستثمار األجنبي المباشر:

الشركات أو  تشمل الشركات التابعة )مملوكة بالكامل؛ مملوكة بأكثرية أسهمها؛ أو مملوكة بأقلية أسهمها(، وفروع

هنا أشكال نورد مؤسسات شريكة؛ فيستخدم تعبير " مؤسسة تابعة" لإلشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات. و

 شركات االستثمار األجنبي المباشر:

 

o :الشركة التابعة 

% من األسهم العادية أو حق التصويت مع 50هي شركة محدودة يمتلك فيها المستثمر األجنبي المباشر أكثر من 

 غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة.إقالة وجود حق تعيين أو 

 

o :الفرع 

 هو شركة غير محدودة مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل المستثمر األجنبي المباشر. ويكون:

  منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي المباشر أو شراكة غير محدودة في مشروع

مباشر وأطراف أخرى، أو أراضي وإنشاءات )باستثناء تلك التي  مشترك بين مستثمر أجنبي

تملكها كيانات حكومية أجنبية( ومعدات غير منقولة في البلد المضيف تكون مملوكة بالكامل 

  .غير المقيم اقتصاديا  من قبل ة مباشر

 د ما أجهزة منقولة )مثل السفن والطائرات وأجهزة التنقيب عن الغاز والنفط( تعمل في اقتصا

لسنة واحدة على األقل إذا تم احتسابها بشكل منفصل من قبل المشغل وباعتراف السلطة 

 الضريبية في البلد المضيف.

 

o  :الشركة الشريكة 

% من األسهم العادية أو من 50% و10بين ما المؤسسة الشريكة هي شركة محدودة يملك فيها المستثمر المباشر 

 قوة التصويت.

 

o :الشركة الفرعية 

يشمل تعبير "شركة فرعية" الشركات التابعة والفروع والمؤسسات الشريكة، ويستخدم لوصف شركة متمركزة في 

 بلد ما عندما:

% أو أكثر من األسهم العادية أو سلطة التصويت. 10يملك مستثمر أو مجموعة من مستثمرين مقيمين في بلد آخر 

أو مجموعة من مستثمرين مقيمين في بلد آخر مصالح توازي  مسجال  أو يملك مستثمر في حال كانت الشركة كيانا  

 % أو أكثر من فرع أو مشروع غير مسجل.10
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 استثمار الحافظة )امتالك األسهم والسندات( .2

هو االستثمار األجنبي في األدوات المالية القابلة للتداول مثل أسهم رأس مال الشركات والسندات ]عدا ما يوصف 

 األصول االحتياطية[ وأدوات سوق النقد والمشتقات المالية وسندات الدين.استثمار أجنبي مباشر و

 

تنقسم العناصر الرئيسية الستثمارات الحافظة على جانبي األصول والخصوم إلى عنصرين رئيسيين هما: سندات 

مالية. وتنقسم الملكية وسندات الدين وكالهما قابل للتداول واإلتجار في األسواق المنظمة وغيرها من األسواق ال

سندات الدين بدورها إلى سندات وأذونات، وأدوات السوق النقدية ومشتقات مالية، وتشمل المشتقات المالية 

 مجموعات متنوعة من األدوات المالية الجديدة.

 

 استثمارات الحافظة:

 :سندات الملكية 

القيمة المتبقية للمؤسسات تشمل كافة األدوات والصكوك التي تثبت حق مالكها أو حاملها في جزء من 

األسهم والصكوك المشاركة في الملكية إلى شير المساهمة بعد خصم استحقاقات كل الدائنين. وعادة ما ت  

حاملها حق الحصول على جزء من القيمة لل وما شابهها. ويدخل في هذا التبويب األسهم الممتازة التي تخو  

 المتبقية الموزعة للمؤسسة عند تصفيتها.

 

 :سندات الدين 

 .السندات واألذون والصكوك وما شابهها 

 .أدوات السوق النقدية أو غيرها من أدوات الدين القابلة للتداول 

  المشتقات المالية أو األدوات الثانوية مثل عقود االختيار التي تستخدم ألغراض الوقاية من

 للسلعة المتعاقد عليها.المخاطر وعادة ما يكون أجلها ال يمتد إلى مرحلة التسليم الفعلي 

 

 االستثمارات األجنبية األخرى .3

القروض أو وتشمل كافة االستثمارات )عدا االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات الحافظة( مثل االئتمان التجاري 

 الودائع ... وغيرها.

 

 اإلقامة االقتصادية:

متى كان لها مركز مصلحة اقتصادية رئيسية في اإلقليم الجغرافي/  تكون الوحدة المؤسسية وحدة مقيمة اقتصاديا  

 االقتصادي للبلد المعني واإلقامة االقتصادية غير مرتكزة على مفهوم الجنسية أو اإلقامة القانونية.

 

 اإلقامة القانونية:

واجد داخل اإلقليم تكون الوحدة المؤسسية وحدة مقيمة قانونيا  متى حصلت على إذن من السلطات المختصة بالت

 وربما تكون تعتمد على مفهوم الجنسية. ،الجغرافي للبلد المعني مطبقا  عليها جميع القوانين المعمول بها

 

 مركز المصلحة االقتصادي الرئيسي:

موقع أو   ،محل سكني وأ ،نصف الوحدة المؤسسية بأنها لها مركز مصلحة اقتصادية رئيسي عندما يكون لها موقع ما

بقصد االستمرار فيها ألجل غير سع اوعلى نطاق  ةأو أخرى تقوم فيه أو منه بممارسة أنشطة ومعامالت اقتصادي إنتاج

بقي ضمن حدود اإلقليم  طالما   مسمى أو لمدة زمنية محدودة ولكن طويلة. وال يشترط بأن يكون الموقع ثابتا  

  االقتصادي.
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 اإلقليم االقتصادي:

األفراد والسلع ورأس المال بحرية التنقل داخل هذا اإلقليم. ويتضمن ذلك أي  عويتمتة هو إقليم جغرافي تديره حكوم

جزر تابعة تخضع لنفس السلطات السياسية والنقدية والمالية دون المرور بإجراءات الجمارك أو الجوازات والهجرة؛ 

الجمركية أو المصانع التي تقوم بإدارتها ويشمل ذلك المياه اإلقليمية والمجال الجوي؛ والمناطق الحرة والمخازن 

 شركات خارجية في ظل الرقابة الجمركية.

حيث تقوم  ]وهي أراض واضحة الحدود تقع في بلدان أخرى[كما يتضمن المناطق التابعة للبلد في جميع أنحاء العالم 

لمية بموافقة سياسية من جانب الحكومات المالكة أو المستأجرة لها باستعمالها ألغراض دبلوماسية أو عسكرية أو ع

 حكومات البلدان التي تقع األراضي المذكورة فيها.

وال يشمل اإلقليم االقتصادي ألي بلد تلك المناطق التابعة لوالية حكومات أجنبية أو منظمات دولية؛ والواقعة ماديا 

 داخل الحدود الجغرافية للبلد المذكور. 

 

 ائية(الوحدات اإلحص –التغطية )الجغرافية 

  كافة المنشآت التي وردت بها مساهمة أجنبية في رأس المال في إمارة أبوظبي يشملالمجتمع المستهدف. 

  مجتمع المسح: يستمد إطار هذا المسح من خالل إطار المنشآت االقتصادية، الذي يتكون من المنشآت التي

 .يةوجدت بها استثمارات أجنب

 جنبي.المسح الشامل لجميع المنشآت في إطار االستثمار األ يتم اختيار وحدات عينة المسح باستخدام 

 

 صداردورية اإل

وجداول إحصاءات االستثمارات االجنبية بشكل سنوي وهناك دورية على شكل نشرة تحليلية اإلحصائية تقارير ت عد ال

 .بوظبيأجنبي إلمارة سنوية تغطي حجم االستثمار األحصائية إوجداول 

 

  التصانيف المستخدمة

ي للتجميع وه اباستخدامه ىهمها الموصأوالتجارة الخارجية حصاءات إهناك العديد من التصانيف المستخدمة في 

 كالتالي:

 ا( لتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع االنشطة االقتصاديةISIC). 

 دليل الجنسيات.  

 دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة الصادر عن صندوق النقد الدولي. 

 ( 2001معجم الحسابات القومية الصادر عن األسكوا ومجلس الوحدة االقتصادية العربية).  

 

 المصادر األساسية للبيانات

 :أهمهاساسية هناك عدة مصادر للبيانات األ

 . بيانات المسح الشامل لالستثمار األجنبي .1

 بيانات ملكية الوحدات العقارية لغير المقيمين. .2
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 االستماراتنماذج جمع البيانات/ 

 السنوي  استمارة مسح االستثمار األجنبي 

  سنوي الاستمارة مسح االستثمار األجنبي المباشر ربع 

 ستمارة المبيعات العقارية للشركات العقاريةا 

 

 سلوب المعاينةأ

 استثمارات بها وجدت التي المنشآت من يتكون الذي االقتصادية، المنشآت إطار خالل من المسح هذا إطار يستمد

 .أجنبية

 

 طرق جمع البيانات

 جنبيالمسح السنوي من خالل استمارة مسح االستثمار األ 

  المسح الربع سنوي من خالل استمارة االستثمار األجنبي المباشر 

 مسح الشركات العقارية لمبيعات الوحدات العقارية لغير المقيمين 

 
 آلية تدقيق البيانات

 

 وأيضااألخطاء  وقواعدالمطابقة  وقواعدتطبيق المعادالت الحسابية فيه  يتملكتروني نظام إليات التدقيق عبر آبرمجة 

 الربع السابق.بالعام الماضي/ البيانات مقارنة 

 

 المخرجات )المؤشرات/ اإلحصاءات(
 

 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي 

  االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار إجمالي رصيد

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و الجارية

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 

 حسب  االستثمار األجنبي المباشر األهمي ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في رصيد

 مناطق إمارة أبوظبي.

  إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و باألسعار الجارية

 أبوظبي.حسب مناطق إمارة و إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي. نسبة مساهمة مجموعة الدول في رصيد االستثمار األجنبي المباشر 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب أكبر عشر دول 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي. نسبة مساهمة أكبر عشر دول في رصيد االستثمار األجنبي المباشر 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ 

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي 
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 حسب  األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في رصيد االستثمارات في الحافظة

 ة أبوظبي.مناطق إمار

 حسب مناطق إمارة أبوظبي.و إجمالي رصيد االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي 

 

 صدار البياناتإوقتية 

 ./ ربعية على شكل تقارير سنوية األجنبييتم نشر البيانات الخاصة باالستثمار 

 

 أسلوب نشر البيانات

النتائج.رسوم تصويرية و جداول إلى  باإلضافة ربعية  /نشرة سنوية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






