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  مةمقد  

. فقد تام مركز 2012و 2011 لعام يعرض هذا التقرير إسااءا  االستثمار األنجني  ف  "إمارة أبوظي " 

الذ  رمل المناآ  المعروفة باالستثمارا   بجمع الييانا  من خالل المسح الميدان  أبوظي  -اإلسااء 

لالستثمارا  األنجنيية المياررة  ة النسييةف  "إمارة أبوظي ". وتد تناول التقرير األهمي   هانجميعاألنجنيية 

 واالستثمارا  ف  الحافظة واالستثمارا  األنجنيية األخرى.

بها ف   ىالموصإسااءا  االستثمار األنجني  وفقاً للمعايير الدولية والميايئ التونجيهية  إعداي تم  تد و

ار األنجني  الميارر سس  ن التقرير إسااءا  االستثمسيث تضم   ،يليل ميزان المدفوعا  لاندوق النقد الدول 

 النااط االتتااي  وسس  مجموعة الدول وسس  بلد المناأ. 

م هذا التقرير تحليالً إلسااءا  االستثمار األنجني  الرئيسة إلى نجان  الجداول التحليلية والرسوم ويقد  

ة والمفاهيم الفنية الييانية. كما توفر المالسظا  الفنية الوارية ف  نهاية التقرير ررساً للماطلحا  الرئيس

إلى هذا  اء على الرنجوعاية القر  الس   ، لذا نحث  هاوإعداي االستثمار األنجني  إسااءا المستخدمة ف  نجمع 

 القسم عند تراءة اإلسااءا  والمعلوما  الوارية ف  التقرير.
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 النقــاط الرئيسة: 

o   ل ف  غاليية األناطة، سيث بلغ معد   ارتفاعاً  3113ام ال  النمو لرصيد االستثمار األنجني  لعلت معد  سج

. كما ارتفعت 3111لعام  %63.6كانت  أنبعد  3113لعام  %62.9النمو ف  األناطة المالية وأناطة التأمين 

 . 3111ف  عام  %11.17كانت  أنبعد  3113لعام  %12.7األناطة العقارية بنسية 

 

o  ف  إنجمال  االستثمار األنجني  الميارر  اً إمارة أبوظي  نموف   األنجني نتائج مسح االستثمار  أظهر

مليون يرهم ف   538323مقابل  3113ف  نهاية عام مليون يرهم  618898لتال تيمته إلى  %16.6بنسية 

 . 3111عام 

 

o   ف  إمارة أبوظي  االستثمار األنجني  الميارر أعلى نسية مساهمة من إنجمال   األوروبيةلت الدول سج

 ف  عاممليون يرهم  118666 بـمقارنة  3113ف  عام مليون يرهم  128664تيمة استثماراتها  بلغتسيث 

3111. 

 

o  مة الدول العار األولى من سيث سجم نجاء  ف  مقد   أسترالياأرار  نتائج االستثمار األنجني  إلى أن

ة استثمار أنجني  لت أعلى نسيسج   إذ ،المناأ ف  إمارة أبوظي سس  بلد االستثمار األنجني  الميارر 

 3111ف  عام  %11.8وبنسية  3113ف  عام  %12.7ميارر بين الدول المستثمرة بنسية مساهمة 

 التوال .على  3113و 3111 لعام مليون يرهم  88218و 68164 ااستثمار بلغ  بحجمو

 

o مليون  448138 نحو 3113ين" ف  إمارة أبوظي  لعام سندا  الد  مع " بلغ مجموع االستثمارا  ف  الحافظة

  .3111ف  عام  مليون يرهم 28874 بـ مقارنةيرهم 

 

o  3113إمارة أبوظي  خالل عام  ين( ف الد  ف  ذلك سندا   بما)األخرى بلغت تيمة االستثمارا  األنجنيية 

 .3111 عام يرهم ف مليون  1798663 بـ مقارنةمليون يرهم  4145839 نحو

 

o  االستمارةوبعد تعديل  األخرى االستثمارا كانت ضمن  3111عام  ين ف سندا  الد   أن إلىتجدر اإلرارة 

ين وبما أن سندا  الد   ،األنجني  االستثماربما يتمارى مع المنهجيا  الدولية والدتة العالية ف  استساب 

وبقيت ضمن  3113الحافظة ف  عام  استثمارا  إلىوإضافتها  استسابها الحافظة تم   استثمارا تأت  ضمن 

 .3111األخرى ف  عام  مارا االستث
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 األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي الستثمارا

ف  إنجمال  االستثمار األنجني  الميارر  اً ف  إمارة أبوظي  نمواألنجني   االستثمارنتائج مسح أظهر  

م ف  مليون يره 538323مقابل  3113مليون يرهم ف  نهاية عام  618898لتال تيمته إلى  %16.6بنسية 

)بما يامل المييعا  العقارية  "األناطة العقارية"عزى هذا النمو إلى ارتفاع تيمة االستثمار ف  ي  و. 3111عام 

مليون  318324 بـ مقارنة %28.4مليون يرهم وبنسية مساهمة  328257بواتع  3113لغير المقيمين( ف  عام 

 . 3111لميارر ف  عام ا األنجني من إنجمال  سجم االستثمار  %28.7يرهم بما يعايل 

على نسية ل ثان  أرك  الذ   "نااط الاناعا  التحويلية"االستثمارا  ف  وتد ارتفعت تيمة 

مليون  118556قيمة استثمار وب %19إذ ساهم بنسية  ،مساهمة من إنجمال  االستثمار األنجني  الميارر

. 3111ف  عام  %17.6بما يعايل مليون يرهم  98181بلغت  بقيمة استثمارا  مقارنة، 3113يرهم ف  عام 

 68741من إنجمال  االستثمار األنجني  وبقيمة  %11.1كما استحوذ نااط الكهرباء والغاز والماء على ما نسيته 

بالنسية  أما .3111مليون يرهم ف  عام  68432بواتع و %13.2وبنسية مساهمة  3113مليون يرهم ف  عام 

 3113مليون يرهم ف  عام  58898 ااالستثمار فيه تاتيم تقد بلغفالمالية وأناطة التأمين ألناطة إلى ا

من إنجمال  االستثمار األنجني   %9.7و %11.7مساهمة  ت نسي الاك  لت 3111مليون يرهم ف  عام  68124و

 على التوال .  3113و 3111الميارر للعامين 

 

 

 

 

  

 Infoاالستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 
graphic 

 (مليون يرهم)    
 األنشطة  2011 2012
 المجموع  52,232   60,898 
 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  1,886   6,084 
 الاناعا  التحويلية  9,180   11,556 
 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   6,423   6,740 
 د واليناءالتايي  3,958   4,727 
 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  148   155 
 النقل والتخزين  2,178   604 
 خدما  اإلتامة والطعام  9   22 
 المعلوما  واالتااال   17   154 
 األناطة المالية وأناطة التأمين  6,134   5,898 
 األناطة العقارية *  20,234   23,357 
 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  1,311   1,227 
 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم  513   273 
 التعليم  19   75 
 أناطة الاحة اليارية والخدمة االنجتماعية  193   21 
 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى  30   5 
 .أبوظي  -مركز اإلسااء  المادر:    

  
 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   مالسظة:

  
  .لغير المقيمينعة يالميالعقارية  تامل الوسدا  *

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات
  والدراجات النارية

الصناعات التحويلية

التشييد والبناء

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

* األنشطة العقارية

 الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام
)والغاز الطبيعي

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

المعلومات واالتصاالت

التعليم

خدمات اإلقامة والطعام

20112012

االســـتثمار األجنبي 
المبــاشـــر حســــــب 
النشاط االقتصادي

مليون درهم

9,180

3,958 

148 

6,134 

20,234 

6,423

1,886 

2,178 

17

19 

9

30 

4,727 

155

5,898 

23,357 

6,740

6,084 

604

154

75 

22 

5 

11,556 

المصدر: مركز اإلحصاء أبوظبي -

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي 
المجموع بسبب التقريب

*تشمل الوحدات المباعة العقارية 
لغير المقيمين

المجموع

2011
52,23260,898

2012
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 االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

من  %2 نسيتهما  لعربيةلدول الخليج ا يول مجلس التعاوناألنجنيية المياررة من ستثمارا  االلت رك  

سيث بلغ مجموع  ،سس  مجموعا  الدول 3113ف  عام  االستثمارا  األنجنيية المياررة ف  إمارة أبوظي 

 ة بلغتممساه بنسيةمليون يرهم و 38341 بـمقارنة  3113مليون يرهم ف  عام  18835ماراتها نحو ثاست

يرهم  مليون 68131و 48833استثماراتها  ت تيموع أما بات  الدول العربية فقد بلغ مجم .3111ف  عام  4.2%

  التوال . على 3113و 3111 لعام من إنجمال  االستثمار األنجني  الميارر  %11و %9.3مساهمة  ت وبنسي

أعلى نسية مساهمة من إنجمال  االستثمار األنجني  الميارر ف  إمارة  األوروبيةلت الدول سج  

 ت وبقيم 3113ف  عام  %19.3لت بينما رك   ،3111ف  عام  %36.3لت نسية مساهمتها أبوظي  سيث رك  

 على التوال . 3113و 3111 لعام  118666و 128664 ااستثمار بلغت

 3111مليون يرهم ف  عام  48156أما الدول اآلسيوية فقد ارتفعت مجموع استثماراتها ف  اإلمارة من 

 %7.9مليون يرهم وبنسية مساهمة  48824ى إلالميارر  األنجني االستثمار  إنجمال من  %8.1بما يعايل 

ثمار األنجني  الميارر لمجموعة الدول األخرى )تامل تاالس ت تيم، ف  سين بلغ إنجمال  3113ف  عام 

من  %51.9و %49.3مساهمة  ت مليون يرهم وبنسي 218135و 358675 نحوالمييعا  العقارية لغير المقيمين( 

 التوال . على 2012و 3111 عام لإنجمال  االستثمار األنجني  الميارر 

  info graphic االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول
 (مليون يرهم)    

 الدول  2012 2011

 المجمـــوع 52,232 60,898

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2,240 1,825

 الدول العربية األخرى 4,822 6,120

 يول آسيوية أخرى 4,156 4,834

 يول أفريقية أخرى  1 143

 يول أوروبية 13,664 11,666

 يول أمريكا الامالية  1,251 4,616

 يول أمريكا الجنوبية 422 667

 *مجموعة يول أخرى 25,675 31,025

 

 

 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء 
 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   مالسظة:

  .عة لغير المقيمينيالعقارية المي تامل الوسدا  *

 

 

2011

52,232

2012

60,898
االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول    

المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي 

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

*تشمل الوحدات المباعة العقارية لغير المقيمين
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 االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ

مة الدول من سيث سجم االستثمار نجاء  ف  مقد   أسترالياأرار  نتائج االستثمار األنجني  إلى أن 

رر بين لت أعلى نسية استثمار أنجني  مياسج   إذ ،أبوظي األنجني  الميارر سس  بلد المناأ ف  إمارة 

  ااستثمار بلغ  وبحجم 3111ف  عام  %11.8و 3113ف  عام  %12.7مساهمة  ت بنسيالدول المستثمرة 

 على التوال .  2012 و 2011 لعام مليون يرهم  88218و   68164

إلى  3113ف  عام بإنجمال  استثمار وصل االستثمارا  الفرنسية المياررة  ارتفعتوبحس  النتائج 

من إنجمال   %8.2لت نسية سيث رك   3111مقارنة بعام  %9.7ة مساهمة ييرهم وبنسمليون  58891نحو 

 38896اليابان استثمار  تاتيم تمليون يرهم، ف  سين بلغ 48231الميارر وبقيمة استثمار  األنجني االستثمار 

 3111 لعام الميارر  األنجني من إنجمال  االستثمار  %4.5و %5.5 نسيت  اليرهم لتاك   مليون 38741و

 التوال .  على 3113و

أما استثمارا  الدول األخرى ف  إمارة أبوظي  )بما يامل المييعا  العقارية لغير المقيمين( فقد 

مليون يرهم ف  عام  368216وبإنجمال   3113ف  عام  %54.1مليون يرهم بما يعايل  238918بلغت تيمتها 

 ارر.المي األنجني من إنجمال  االستثمار  %51.4وبنسية  3111

 

 info graphicنسبة مساهمة أكبر عشر دول في االستثمار األجنبي المباشر  

    (%) 

 الدول  2011 2012

 المجمـــوع 100 100

 أستراليا 11.8 13.6

 فرنسا 8.3 9.7

 اليابان 5.5 4.5

 هولندا 3.3 4.0

 ليييـــا 3.1 3.4

 األرين 1.7 2.6

 الواليا  المتحدة 2.2 2.5

 المملكة المتحدة 10.2 2.3

 ألمانيا 2.7 1.8

 كوريا الجنوبية  0.8 1.7

 *خرى أ 50.4 54.1

 .أبوظي  -مركز اإلسااء  المادر:    

  
 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  مالسظة: 

 .لغير المقيمينعة يالمي العقارية امل الوسدا ت *

نسبة مساهمة أكبر عشر دول في االستثمار األجنبي المباشر 

2011

2012

11.8

13.6

8.3

9.7

5.5

4.5

3.3

4.0

3.1

3.4

1.7

2.6

2.2

2.5

10.2

2.3

2.7

1.8

0.8

1.7

%100

%100

المصدر: مركز اإلحصاء أبوظبي -

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

*تشمل الوحدات المباعة العقارية لغير المقيمين
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 شاط االقتصادي االستثمارات في الحافظة حسب الن

 448138 نحو 3113ين" ف  إمارة أبوظي  لعام سندا  الد   مع" بلغ مجموع االستثمارا  ف  الحافظة

. 3111مليون يرهم ف  عام  28874 ين""عدا سندا  الد   كان مجموع االستثمارا  ف  الحافظةومليون يرهم 

األناطة المالية " ه  الحافظة استثمارا ف  األناطة االتتاايية الت  ساهمت  أبرزالنتائج بأن  أظهر كما 

 يرهم.مليون  238116بواتع  %73.8 سيث بلغت 3113 عامأعلى نسية مساهمة ل ماك لة "التأمين وأناطة

ف  الحافظة  ستثمارا االف   االمرتية الثانية من سيث مساهمته ف  "األناطة العقارية"  وتد نجاء

مليون  118989وبقيمة استثمار  3113تثمارا  ف  الحافظة لعام من إنجمال  االس %34.9بنسية  تفقد ساهم

 . يرهم

سيث مليون يرهم  18122 إلى 3113عام  استثماراته ف تيمة وصلت فقد  "نااط التاييد واليناء" أما

 .3113من إنجمال  االستثمارا  ف  الحافظة لعام  %3.2ساهم بنسية 

 

 اط االقتصادي: االستثمارات في الحافظة حسب النش(2)الشكل 

 
 .أبوظي  -مركز اإلسااء  المادر: 
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 االستثمارات األجنبية األخرى حسب النشاط االقتصادي 

مليون  1458394 نحو 3113بلغت تيمة االستثمارا  األنجنيية األخرى ف  إمارة أبوظي  خالل عام 

تيمة االستثمارا   بلغتو(، ين  الد  ف  ذلك سندا بما) 3111 عام مليون يرهم ف  1798663 بـ مقارنةيرهم 

من إنجمال   %84ل اك  تلمليون يرهم  1338152األنجنيية األخرى ف  "نااط المؤسسا  المالية والتأمين" 

 . 3113االستثمارا  األنجنيية األخرى ف  عام 

مال  من إنج %8.4" على ما نسيته النفايا  والغاز والمياه وأناطة إيارةوتد استحوذ "نااط الكهرباء 

فيما  ،3113مليون يرهم ف  عام  138342 سيث بلغت تيمة االستثمارا  فيه ،االستثمارا  األنجنيية األخرى

 3113مليون يرهم ف  عام  58816 نحو "واالتااال ف  "المعلوما   األخرى األنجنييةبلغت تيمة االستثمارا  

 . رىاألخمن إنجمال  االستثمارا  األنجنيية  %4.1وبنسية مساهمة بلغت 

 ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في االستثمارات األخرىاألهمي  

 
 
 
 
 
 
 

    (%) 

 األنشطة  2012 2011

 المجموع  100   100 

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  0.1   1.0 

 الاناعا  التحويلية  1.0   0.6 

 والمياه وأناطة إيارة النفايا  الكهرباء والغاز  7.0   8.4 

 التاييد واليناء  0.5   0.2 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  0.0   0.1 

 النقل والتخزين  4.6   1.6 

 المعلوما  واالتااال   2.8   4.0 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  77.6   84.0 

 *األناطة العقارية   1.2   0.0 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  5.1   0.1 

 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم  0.0   0.0 

 التعليم  0.0   0.0 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء 
 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   مالسظة:

 .لغير المقيمينعة يالميرية العقا تامل الوسدا  *
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  إحصائيةاول جد
 

  األجنبي حسب النشاط االقتصادي : إجمالي رصيد االستثمار(2)جدول 

 (مليون يرهم)    

 األنشطة 2011 2012

 المجموع 235,768 250,319

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع ( 1,992 7,538

 الاناعا  التحويلية 10,926 12,368

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا  19,062 18,983

 التاييد واليناء 5,162 5,995

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية 191 349

 النقل والتخزين 10,434 2,934

 خدما  اإلتامة والطعام 9 22

 المعلوما  واالتااال  4,970 5,960

 األناطة المالية وأناطة التأمين 147,653 160,057

  * األناطة العقارية 23,980 34,347

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية 10,542 1,383

 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم 596 275

 التعليم 29 82

 تماعيةأناطة الاحة اليارية والخدمة االنج 193 21

 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى 30 5

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  : (1) مالسظة

  .4ية التنقيح د لجميع األناطة االتتاايأعاله وفقاً للتانيف الاناع  الدول  الموس   3113و 3111 إسااءا : (3) مالسظة

  

  .لغير المقيمينعة يالعقارية المي تامل الوسدا * 
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األجنبي حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج  إجمالي رصيد االستثمار: (1)جدول 

 المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

    (%) 

  األنشطة 2011 2012

 المجموع  27.8   27.5 

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  0.2   0.8 

 الاناعا  التحويلية  1.3   1.4 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   2.3   2.1 

 التاييد واليناء  0.6   0.7 

   الناريةتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  0.0   0.0 

 النقل والتخزين  1.2   0.3 

 خدما  اإلتامة والطعام  0.0   0.0 

 المعلوما  واالتااال   0.6   0.7 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  17.4   17.6 

 *األناطة العقارية  2.8   3.8 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  1.2   0.2 

   اإليارية وخدما  الدعمأناطة الخدما  0.1   0.0 

 التعليم  0.0   0.0 

 أناطة الاحة اليارية والخدمة االنجتماعية  0.0   0.0 

 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى  0.0   0.0 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  : (1) مالسظة

  .4د لجميع األناطة االتتاايية التنقيح أعاله وفقاً للتانيف الاناع  الدول  الموس   3113و 3111 إسااءا : (3) مالسظة

  

  .لغير المقيمينعة يالعقارية المي تامل الوسدا  *
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 ياالستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصاد: (3)جدول 

    ( رهممليون ي ) 

  األنشطة 2011 2012

 المجموع  52,232   60,898 

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  1,886   6,084 

 الاناعا  التحويلية  9,180   11,556 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   6,423   6,740 

 التاييد واليناء  3,958   4,727 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  148   155 

 النقل والتخزين  2,178   604 

 خدما  اإلتامة والطعام  9   22 

 المعلوما  واالتااال   17   154 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  6,134   5,898 

 *قاريةاألناطة الع  20,234   23,357 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  1,311   1,227 

 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم  513   273 

 التعليم  19   75 

 أناطة الاحة اليارية والخدمة االنجتماعية  193   21 

 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى  30   5 

 .أبوظي  -ااء المادر: مركز اإلس    

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  : (1) مالسظة

 .4د لجميع األناطة االتتاايية التنقيح أعاله وفقاً للتانيف الاناع  الدول  الموس   3113و 3111 إسااءا : (3) مالسظة

  

  .لغير المقيمينعة يالعقارية المي تامل الوسدا * 
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ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في االستثمار األجنبي األهمي   :(4)جدول 

 المباشر

  
(%) 

  األنشطة 2011 2012

 المجموع  100   100 

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  3.6   10.0 

 الاناعا  التحويلية  17.6   19.0 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   12.3   11.1 

 التاييد واليناء  7.6   7.8 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  0.3   0.3 

 النقل والتخزين  4.2   1.0 

 خدما  اإلتامة والطعام  0.0   0.0 

 ااال المعلوما  واالت  0.0   0.3 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  11.7   9.7 

 *األناطة العقارية  38.7   38.4 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  2.5   2.0 

 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم  1.0   0.4 

 التعليم  0.0   0.1 

 أناطة الاحة اليارية والخدمة االنجتماعية  0.4   0.0 

 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى  0.1   0.0 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  : (1) مالسظة

 .4التنقيح د لجميع األناطة االتتاايية أعاله وفقاً للتانيف الاناع  الدول  الموس   3113و 3111 إسااءا : (3) مالسظة

  

  .لغير المقيمينعة يالعقارية المي تامل الوسدا * 
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االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي  النشاط : االستثمار األجنبي المباشر حسب(5)جدول 

 اإلجمالي باألسعار الجارية

    (%) 

  األنشطة 2011 2012

 المجموع  6.2   6.7 

 ناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (الا  0.2   0.7 

 الاناعا  التحويلية  1.1   1.3 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   0.8   0.7 

 التاييد واليناء  0.5   0.5 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  0.0   0.0 

 النقل والتخزين  0.3   0.1 

 خدما  اإلتامة والطعام  0.0   0.0 

 المعلوما  واالتااال   0.0   0.0 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  0.7   0.6 

 * األناطة العقارية  2.4   2.6 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  0.2   0.1 

 دما  الدعمأناطة الخدما  اإليارية وخ  0.1   0.0 

 التعليم  0.0   0.0 

 أناطة الاحة اليارية والخدمة االنجتماعية  0.0   0.0 

 الفنون والترفيه والترويح وأناطة الخدما  األخرى  0.0   0.0 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  : (1) مالسظة

 .4د لجميع األناطة االتتاايية التنقيح أعاله وفقاً للتانيف الاناع  الدول  الموس   3113و 3111 إسااءا : (3) مالسظة

  

  .لغير المقيمينعة يالعقارية الميالوسداتتامل  *
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 االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول :(6)جدول 
 (مليون يرهم)    

 الدول  2012 2011

 المجمـــوع 52,232 60,898

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2,240 1,825

 الدول العربية األخرى 4,822 6,120

 يول آسيوية أخرى 4,156 4,834

 يول أفريقية أخرى  1 143

 يول أوروبية 13,664 11,666

 يول أمريكا الامالية  1,251 4,616

 يول أمريكا الجنوبية 422 667

 *مجموعة يول أخرى 25,675 31,025

.أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء       

 

.نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  مالسظة:   

  

.تامل المييعا  العقارية لغير المقيمين *  

 

 نسبة مساهمة مجموعة الدول في االستثمار األجنبي المباشر :(7)جدول 

 
 
 

     (%) 

 ل الدو 2012 2011

 المجمـــوع 100 100

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية  4.3   3.0 

 الدول العربية األخرى  9.2   10.1 

 يول آسيوية أخرى  8.0   7.9 

 يول أفريقية أخرى   0.0   0.2 

 يول أوروبية  26.2   19.2 

 يول أمريكا الامالية   2.4   7.6 

 ةيول أمريكا الجنوبي  0.8   1.1 

 *مجموعة يول أخرى  49.2   50.9 

  
.أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء   

.نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   مالسظة:    

  .تامل المييعا  العقارية لغير المقيمين *  
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 : االستثمار األجنبي المباشر حسب أكبر عشر دول(8)جدول 

 (مليون يرهم)    

2011 2211  الدول  

 المجمـــوع 52,232 60,898

 أستراليا 6,164 8,318

 فرنسا 4,320 5,890

 اليابان 2,896 2,740

 هولندا 1,729 2,411

 ليييـــا 1,596 2,092

 األرين 912 1,563

 الواليا  المتحدة 1,144 1,492

 المملكة المتحدة 5,311 1,371

 ألمانيا 1,414 1,084

 لجنوبية كوريا ا 429 1,021

 * أخرى 26,316 32,918

.أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء      

  
.نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   مالسظة:  

  

.نالمييعا  العقارية لغير المقيمي تامل *  
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 جنبي المباشر: نسبة مساهمة أكبر عشر دول في االستثمار األ(9)جدول 
    (%) 

 الدول  2011 2012

 المجمـــوع 100 100

 أستراليا 11.8 13.6

 فرنسا 8.3 9.7

 اليابان 5.5 4.5

 هولندا 3.3 4.0

 ليييـــا 3.1 3.4

 األرين 1.7 2.6

 الواليا  المتحدة 2.2 2.5

 المملكة المتحدة 10.2 2.3

 ألمانيا 2.7 1.8

 كوريا الجنوبية  0.8 1.7

 * أخرى 50.4 54.1

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

  
 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي  مالسظة: 

 .تامل المييعا  العقارية لغير المقيمين *
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 نسبة مساهمة بلـد المنشأ في االستثمار األجنبي المباشر: (21)جدول  

     (%) 
 الدول  2011 2012
 المجمـــوع  100   100 
 اليحرين 1.22 1

 الكويت 0.4 0.4

 تطر 0.1 0.0

 المملكة العربية السعويية 2.0 1.6

 مانع   0.2 0.2

 األرين 1.7 2.6

 فلسطين  0.1 0.0

 الجزائر 1.2 1.3

 لينــان 1.6 1.6

 ليييـــا 3.1 3.4

 مار 1.5 1.1

 ونغ ومكاوهونغ ك نوتتضم   - الاين 0.2 0.4

 اليابان 5.5 4.5

 باكستان 0.6 0.6

 سنغافورة 0.0 0.6

 كوريا الجنوبية  0.8 1.7

 بنجاليش 0.2 0.1

 لمانياأ 2.7 1.8

 المملكة المتحدة 10.2 2.3

 بلجيكا 0.8 0.3

 اليونان 0.0 0.1

 فرنسا 8.3 9.7

 تيرص 0.5 0.4

 لخاتاين 0.1 0.1

  إيرلندا 0.1 0.0

  الياإيط 0.1 0.1

 هولندا 3.3 4.0

 بنما 0.8 0.9

 الواليا  المتحدة 2.2 2.5

 برمويا  0.1 0.5

 أستراليا 11.8 13.7

 اليرازيل  0.1 0.2
 * أخرى 38.4 42.7

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

 

 .تد ال تساو  المجموع بسي  التقري  نةاألرتام الميي  مالسظة: 

  

  .ارية لغير المقيمينتامل المييعا  العق *
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 االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي: (22)جدول 
 (مليون يرهم)    

  األنشطة 2012 2011

 المجموع  3,874   44,128 

 التاييد واليناء  238   1,033 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  2,122   32,106 

 عقاريةاألناطة ال   1,514   10,989 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

  

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري الميي   األرتام: (1) مالسظة

 

 .نةمتضم  الغير  3111نة تيمة السندا  بعكس متضم   3113نتائج  :(3) مالسظة

 

ارات في ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في االستثماألهمي   :(21)جدول  
 الحافظة

 
 )%(  

 

 

 

 

 

 

 

  األنشطة 2012 2011

 المجموع  100   100 

 التاييد واليناء  6   2 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  55   73 

 األناطة العقارية   39   25 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

  

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري الميي   األرتام: (1) مالسظة

 

 .نةمتضم  الغير  3111نة تيمة السندا  بعكس متضم   3113 نتائج: 3مالسظة
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 االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي: (23)جدول  
 (مليون يرهم)    

 األنشطة 2012 2011

 المجموع  179,662   145,294 

 ز الطييع (الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغا  106   1,454 

 الاناعا  التحويلية  1,746   813 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   12,639   12,243 

 التاييد واليناء  966   235 

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  النارية  43   194 

 النقل والتخزين  8,256   2,330 

 لوما  واالتااال معال  4,953   5,806 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  139,397   122,053 

 األناطة العقارية   2,232   0 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  9,232   156 

 أناطة الخدما  اإليارية وخدما  الدعم  84   3 

 التعليم  10   7 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء     

  

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   :(1) مالسظة

 

 .متضمنةالغير  3113نة تيمة السندا  بعكس متضم   3111 نتائج: (3) مالسظة
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 ة النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في االستثمارات األخرىاألهمي  : (22)جدول 

 .أبوظي  -المادر: مركز اإلسااء 

 .نة تد ال تساو  المجموع بسي  التقري األرتام الميي   :(1) مالسظة

 .نةمتضم  الغير  3113نة تيمة السندا  بعكس متضم   3111نتائج  :(3) مالسظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (%) 

  األنشطة 2012 2011

 المجموع  100   100 

 الاناعا  االستخرانجية )تامل النفط الخام والغاز الطييع (  0.1   1.0 

 الاناعا  التحويلية  1.0   0.6 

 الكهرباء والغاز والمياه وأناطة إيارة النفايا   7.0   8.4 

 التاييد واليناء  0.5   0.2 

 ؛ إصالح المركيا  ذا  المحركا  والدرانجا  الناريةتجارة الجملة والتجزئة  0.0   0.1 

 النقل والتخزين  4.6   1.6 

 المعلوما  واالتااال   2.8   4.0 

 األناطة المالية وأناطة التأمين  77.6   84.0 

 األناطة العقارية   1.2   0.0 

 األناطة المهنية والعلمية والتقنية  5.1   0.1 

 دما  اإليارية وخدما  الدعمأناطة الخ  0.0   0.0 

 التعليم  0.0   0.0 
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 مالحظات الفنيةال

 في إمارة أبوظبياالستثمار األجنبي 

، رمل مناآ  االستثمار 3113و  3111 لعام أبوظي " مسحاً ميدانياً  -أنجرى "مركز اإلسااء 

ف األناطة الت  ف  إمارة أبوظي  من خالل الزيارا  الميدانية لهذه المناآ ، وذلك بهدف تعر  كافة األنجني  

 أبوظي .ياخل إمارة  هوسجمف سقيقة االستثمار تقوم بها المؤسسا  وتعر  

 نطـاق المسـح:

ن من المناآ  الت  الحاول على إطار هذا المسح من خالل إطار المناآ  االتتاايية، الذ  يتكو   تم    

 ونجد  بها استثمارا  أنجنيية.

 أسلوب المسـح:

 الت  وري  بها مساهمة أنجنيية ف  رأس المال.كافة تم استهداف المناآ    

  ـة المسح وأهدافه:أهميـ  

ف  كافة أبوظي  بإنجراء مسح ميدان  رمل مناآ  االستثمار األنجني  الميارر  -ز اإلسااء تام مرك

يعة ف  إسااءا    لهذا الغرض وفق المعايير الدولية المت  ذلك من خالل استمارة خاصة أعد   إمارة أبوظي ، وتم  

 االستثمار األنجني  الميارر.

 

 :األهداف

 ارة أبوظي .ف سجم االستثمارا  األنجنيية ف  إمتعر   .1

 ف توزيع هذه االستثمارا  على األناطة االتتاايية.تعر   .3

 ف مااير هذه االستثمارا  وسجمها.تعر   .2

 خاصة للمواطنين. ،ف مساهمة هذه االستثمارا  ف  توفير فرص العملتعر   .4

 معرفة يور هذه االستثمارا  ف  نقل التكنولونجيا الحديثة. .5

اتخاذ القرارا  المناسية لجذب االستثمارا   على  االختااص توفير الييانا  الالزمة الت  تساعد نجها .6

 .اإلمارةف  األنجنيية والتعريف بفرص االستثمار المتاسة 

ع أو تغيير ومعرفة أ  توس   مارةاإلف  توفير بيانا  عن يور المستثمرين األنجان  ف  تنايط التجارة  .7

 ف  نوع نااطهم ف  المستقيل.
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 مباشر تعريف االستثمار األجنبي ال

أنه نوع من أنواع االستثمار الدول  الذ  يعكس ساول كيان مقيم بف االستثمار األنجني  الميارر يعر  

الكيان المقيم باصطالح  وياار إلىف  اتتااي ما على مالحة يائمة ف  مؤسسة مقيمة ف  اتتااي آخر. 

وتعن  المالحة الدائمة ونجوي ، "مؤسسة االستثمار الميارر"وإلى المؤسسة باصطالح ، "المستثمر الميارر"

عالتة طويلة األمد بين المستثمر الميارر ومؤسسة االستثمار الميارر، ويرنجة كييرة من التأثير من نجان  

 إيارة المؤسسة. ف المستثمر 

رة لالستثمار األنجني  الميارر ف  النااط االتتااي  "العقارا  وخدما  التغيير ف  القيمة المقد  

ية" من نهاية السنة المرنجعية السابقة إلى نهاية السنة المرنجعية الحالية يعكس التغيير ف  األعمال التجار

هذا التقرير  العقارية إلمارة أبوظي  من المقيمين إلى غير المقيمين خالل السنة المرنجعية. وف  مييعا ال

نجعية مستيعد منها التغيير القيمة التقديرية لالستثمار األنجني  الميارر ف  العقارا  ف  نهاية كل سنة مر

را  إلى استيعاي تعديال  تغي   إضافةأبوظي  إلى المقيمين  إمارةف  الملكية العقارية لغير المقيمين ف  

 األسعار.

 تعريف االستثمارات في الحافظة

فة ضمن األصول والخاوم ه  األسهم وسندا  ة الستثمارا  الحافظة والمان  ينا  الرئيسالمكو  

هما عاية ما تكون متداولة )أو تابلة للتداول( باكل منظم ف  األسواق المالية، وتقسم سندا  ين، وكالالد  

 ين إلى سندا  وصكوك مالية. الد  

 تعريف االستثمارات األخرى

المامولة ف  االستثمار األنجني  الميارر أو  غير هانجميعالمعامال  المالية  االستثمارا  األخرى تضم  

  استثمارا  الحافظة.

 

الموتع اإللكترون  للمركز: زيارة لمزيد من المعلوما  سول اإلسااءا  االتتاايية، يرنجى 

http://www.scad.ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




