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  مقدمة: 

 مركزفقد قام . 2009و  2008 لألعواميعرض ھذا التقرير إحصاءات االستثمار األجنبي في "إمارة أبوظبي" 

جميع المنشآت المعروفة شمل الذي  دانييالمالمسح بجمع البيانات من خالل  أبوظبي - اإلحصاء 

التقرير األھمية النسبية لالستثمارات األجنبية  وقد تناول"إمارة أبو ظبي". في االستثمارات األجنبية ب

  األخرى.جنبية األ اتالحافظة واالستثمارفي ستثمارات االالمباشرة و

بھا في  ىالموصوالمبادئ التوجيھية  للمعايير الدولية وفقاً إحصاءات االستثمار األجنبي فقد تم اعداد 

ر األجنبي إحصاءات االستثماحيث تضمن التقرير على  صندوق النقد الدولي.لدليل ميزان المدفوعات 

  . لمنشأوحسب بلد ا حسب مجموعة الدولو حسب النشاط االقتصاديالمباشر 

حصاءات االستثمار األجنبي الرئيسية إلى جانب الجداول التحليلية والرسوم إل تحليالً  التقريرھذا  ويقدم

شرحاً للمصطلحات الرئيسية والمفاھيم  في نھاية التقرير الواردةالمالحظات الفنية  كما توفرالبيانية. 

 السادة القراء على الرجوع لذا نحث ،بيإحصاءات االستثمار األجن إعداد جمع و الفنية المستخدمة في

  قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في التقرير. عندإلى ھذا القسم 
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  االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي

االستثمار األجنبي المباشر إجمالي  نمو في في إمارة أبوظبي اظھرت نتائج مسح االستثمار االجنبي

 38,855مقابل  2009عام  في نھايةمليون درھم  43,171في المائة لتصل قيمته إلى  11.1بنسبة 

يعزى ھذا النمو إلى ارتفاع قيمة االستثمار في نشاط العقارات وخدمات  .2008مليون درھم في عام 

 مليون درھم 16,965بواقع  2009 ) في عامشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين(بما ي األعمال

في المائة  32.5مليون درھم بما يعادل  12,620 يمتهق بإستثماروفي المائة  39.3سبة مساھمة وبن

  . 2008من إجمالي حجم االستثمار االجنبي المباشر في عام 

على الرغم من كونه يشكل ثاني المالية والتأمين  المؤسساتنشاط فيما تراجعت االستثمارات في 

في المائة  14.9تثمار األجنبي المباشر إذ ساھم بنسبة اعلى نسبة مساھمة من إجمالي االس

بعد أن كانت قيمة استثماراته تبلغ  ،2009مليون درھم في عام  6,422 لتصبح قيمة االستثمار فيه

 والماءنشاط الكھرباء والغاز استحوذ  كما .2008في عام  في المائة 24.6بما يعادل مليون درھم  9,568

مليون درھم في عام  5,886 وبقيمة من إجمالي االستثمار األجنبيمائة في ال 13.6 على ما نسبته

  .2008في عام  مليون درھم 5,182 بواقع في المائة 13.3 مساھمة وبنسبة 2009

مليون درھم في  3,419فقد بلغ قيمة االستثمار فيه  النقل والتخزين واالتصاالتنشاط ل اما بالنسبة 

ن مفي المائة  8.3 و 7.9 نسبة مساھمة ليشكل 2008ھم في عام مليون در 3,218 بقيمةو 2009عام 

   .على التوالي 2009، 2008للعامين  االستثمار األجنبي المباشرإجمالي 

   2008/2009 ،ة المختارةاالقتصادي نشطةاأل بعض ستثمار األجنبي المباشر حسباال: 1الشكل 

 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  2009،بي المباشر حسب النشاط اإلقتصاديجنستثمار األوزيع النسبي لالالت: 2الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 
  
  

  2008،قتصاديالمباشر حسب النشاط االبي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 3الشكل 

 
 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

المباشرة  االستثمارات األجنبيةفي المائة من  8.8ما نسبتة استثمارات دول مجلس التعاون  شكلت

مليون درھم في  3,786نحو  مجموع استماراتھا بلغحيث في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول 

أما  .مليون درھم 5,736بواقع و  في المائة 14.8بنسبة اذ اسھمت  2008عام  مقارنة مع 2009عام 

وبنسبة مساھمة مليون درھم  2,900و  2,690 استثماراتھامجموع قيمة  فقد بلغاقي الدول العربية ب

على  2009 و 2008 ألعواممن إجمالي االستثمار األجنبي المباشر ل في المائة 6.7و  في المائة 6.9

  التوالي. 

في إمارة مباشر مساھمة من إجمالي االستثمار األجنبي الروبية أعلى نسبة وسجلت الدول اال

 في المائة 24.3شكلت بينما  2009في عام  في المائة 22.9 مساھمتھانسبة  شكلتأبوظبي حيث 

  .على التوالي 9,459 و 9,877 استثمار بلغتبقيمة و 2008في عام 

بما  2008مليون درھم في عام  986من مارة اإلفي فقد ارتفعت مجموع استثماراتھا الدول اآلسيوية  أما

عزى ي 2009في عام  في المائة 14.5 مساھمة وبنسبة مليون درھم 6,241 إلى في المائة 2.5 يعادل

في حين بلغ إجمالي قيمة االسثمار األجنبي ، ھذا النمو إلى ارتفاع استثمارات كل من اليابان والصين

 17,859 و 18,158) حوالي شمل المبيعات العقارية لغير المقيمين(تلدول األخرى مجموعة الالمباشر 

من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر  في المائة 41.4 و 46.7مساھمة مليون درھم وبنسب 

  .على التوالي 2009 و 2008لالعوام 

  *االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول : 1جدول 

 الدول مجموعة  نھاية 2008 نھاية 2009

  —ن ولقيمة بالمليا —                          
 

 لدول الخليج العربية مجلس التعاون 5,736 3,786

 الدول العربية األخرى 2,690 2,900

  أخرى دول آسيوية 986 6,241

 خرى أدول افريقية  81 224

 روبيةودول أ 9,459 9,877

 دول أمريكا الشمالية  1,517 2,059

 دول أمريكا الجنوبية 227 226

 ** ىأخردول مجموعة  18,158 17,859

43,171 38,855  المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  2009،مجموعة الدولالمباشر حسب بي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 4الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا

  

  2008،مجموعة الدولالمباشر حسب بي جناألالتوزيع النسبي لإلستثمار : 5الشكل 

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا 
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  االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ

من مقدمة الدول العشر األولى جاءت في  المملكة المتحدةأشارت نتائج االستثمار األجنبي إلى أن 

على نسبة اذ سجلت أفي إمارة أبوظبي تثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ حيث حجم االس

وبنسبة  2009في عام  في المائة 9.9بنسبة مساھمة جنبي مباشر بين الدول المستثمرة أستثمار ا

 2009و  2008مليون درھم لالعوام  4,279و  5,500 بلغ استثمار وبحجم 2008في عام  في المائة 14.2

في  مليون درھم 2,832تھا بإجمالي استثمار وصل إلى استثماراما اليابان فقد ارتفعت  .ليعلى التوا

في  1.9االجنبي المباشر وبنسبة من إجمالي االستثمار  في المائة 6.6لتسحوذ بذلك على  2009عام 

  . 2008عام نھاية مليون درھم في  720بواقع  المائة

مليون درھم  3,199نحو  2009الفرنسية المباشرة في عام وبحسب النتائج بلغ إجمالي االستثمارات 

من إجمالي  في المائة 6.1حيث شكلت نسبة  2008مقارنة بعام  في المائة 7.4وبنسة مساھمة 

في حين بلغ قيمة استثمار دولة ، مليون درھم 2,357االجنبي المباشر وبقيمة استثمار االستثمار 

من إجمالي  في المائة 7.3و  في المائة 8.5 تشكل ما نسبتهمليون درھم ل 3,147و  3,284استراليا 

   .على التوالي 2009و  2008عوام لأل االجنبي المباشراالستثمار 

 بلغت فقد )المبيعات العقارية لغير المقيمين (بما يشمل أبوظبي خرى في إمارةالدول األاستثمارات أما 

مليون درھم  15,272بإجمالي  و 2009في عام  ئةفي الما 33.9 بما يعادلمليون درھم  14,616قيمتھا 

 .االجنبي المباشر ستثماراالمن إجمالي  في المائة 39.3 نسبةبو 2008في عام 

  * بلد المنشأاالستثمار األجنبي المباشر حسب : 2جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008  الدول

  —ن لقيمة بالمليوا —                            

5,5004,279 حدةالمملكة المت

2,3573,199 فرنسا

3,2843,147 استراليا

3,5302,848 الكويت

7202,832 اليابان

1,4511,946 الواليات المتحدة 

361,551وتتضمن ھونغ كونغ ومكاو -الصين

1,4281,319 ليبيـــا

8411,111 ھولندا

363642 لبنــان

15,27214,616  ** أخرىدول

38,85543,171 مـــوعالمج

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

  تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **

أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  2009،المباشر حسب بلد المنشأبي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 6الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا

  

  

  2008،المباشر حسب بلد المنشأبي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 7الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا
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  2009،المباشر حسب بلد المنشأبي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 6الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا

  

  

  2008،المباشر حسب بلد المنشأبي جناألستثمار التوزيع النسبي لال: 7الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  لمصدر:ا
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 الحافظة حسب النشاط االقتصادي في ستثمارات اال

 حوالي 2009لعام  في إمارة أبوظبي "ستثناء سندات الدينإب" الحافظةفي ستثمارات االلغ مجموع ب

 6,012كان مجموع االستثمارات في الحافظة حيث  في المائة 26.6نمو بلغ بمعدل مليون درھم  7,609

ابرز األنشطة االقتصادية التي ساھمت في تحقيق . كما اظھرت النتائج بأن 2008في عام  مليون درھم

 نسبة مساھمة في إجمالي أعلى مشكالً  العقارات وخدمات األعمالنشاط  ھيھذا النمو 

 و 5,529بواقع  في المائة 68.8و  72.7 ليشكل نسبة 2008و  2009ألعوام ات في الحافظة لستثماراال

  .على التواليمليون درھم  4,136

ات ستثماراال من إجمالي في المائة 21.6فقد ساھم بنسبة نشاط المؤسسات المالية والتأمين اما 

وإجمالي استثمار  في المائة 2.6نسبة وبمليون درھم  1,641ستثمار ابقيمة و 2009 لعامفي الحافظة 

  . 2008مليون درھم في عام  1,720

  2008/2009،ستثمارات الحافظة حسب النشاط االقتصاديا: 8الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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 2009، ستثمارات الحافظة حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي ال: 9الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

  

  

 2008،ستثمارات الحافظة حسب النشاط االقتصادي التوزيع النسبي ال: 10الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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 خرى حسب النشاط االقتصادي األاألجنبية ستثمارات اال

مليون  186,739حوالي  2009عام  خاللخرى في إمارة أبوظبي األ األجنبية االستثمارات قيمة بلغت

 في المائة 3.9مسجله تراجعاً بلغت نسبته   2008في عام مليون درھم 194,275بالمقارنة مع درھم 

إلى نشاط المؤسسات المالية والتأمين حيث انخفضت قيمة االستثمارات األجنبية األخرى في 

في عام  خرىاألاألجنبية اجمالي االستثمارات إمن  في المائة 74.2ليشكل  مليون درھم 138,620

   .في المائة 75.7مساھمة نسبة و 2008في عام  مليون درھم 147,074مقابل  2009

من إجمالي  في المائة 10.6و  9.3على ما نسبته نشاط الكھرباء والغاز والماء  استحوذ وقد

عوام ألمليون درھم ل 19,863و   18,099حيث بلغت قيمة االستثمارات فيهاالستثمارات األجنبية األخرى 

العقارات وخدمات نشاط  فيما بلغت قيمة االستثمارات االجنبية االخرى في، على التوالي 2009، 2008

 2009في عام مليون درھم  16,549وبإجمالي  2008في عام مليون درھم   14,669األعمال نحو

سالفي  لعامينمن إجمالي االستثمارات األجنبية االخرى ل في المائة 8.9 و 7.6 وبنسبة مساھمة

في  1في المائة إلى  3.7باقي األنشطة فقد تراوحت نسبة مساھمتھا ما بين  اما .على التواليالذكر 

  .2009المائة في عام 

  2008/2009 ،المختارة االقتصادية ةطنشاألبعض األخرى حسب ات ستثمار اال: 11الشكل 

  

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  2009، ط االقتصاديخرى حسب النشاالتوزيع النسبي لالستثمارات األ :12الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

  2008، خرى حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي لالستثمارات األ :13الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  2009، ط االقتصاديخرى حسب النشاالتوزيع النسبي لالستثمارات األ :12الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

  2008، خرى حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي لالستثمارات األ :13الشكل 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 13 
 

 

 

  إحصائيـــةجداول 

  * االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي: 1جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   البيــان

  —ن لقيمة بالمليوا —                            

3,2963,436 الصناعات االستخراجية 

3,5334,692 الصناعات التحويلية 

5,1825,886  الكھرباء والغاز والمياه 

1,0871,886  التشييد والبناء

282392  تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

44  المطاعم والفنادق

3,2183,419  النقل والتخزين واالتصاالت 

9,5686,422  المؤسسات المالية والتأمين

12,62016,965  **العقارات وخدمات األعمال

722  التعليم 

2629  الصحة 

3219  الخدمات اإلجتماعية والشخصية

38,85543,171 المجمـــوع 

  سبب التقريببالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

   تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **

   أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  * الستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي ل: 2جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   البيــان

                                       —  %—  

8.58.0 خراجية الصناعات االست

9.110.9 الصناعات التحويلية 

13.313.6  الكھرباء والغاز والمياه 

2.84.4  التشييد والبناء

0.70.9  تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

8.37.9  النقل والتخزين واالتصاالت 

24.614.9  المؤسسات المالية والتأمين

32.539.3  **العقارات وخدمات األعمال

0.00.1  التعليم 

0.10.1  الصحة 

0.10.0  الخدمات اإلجتماعية والشخصية

100100 المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

   تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **

   أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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 *بلــد المنشأ المباشر حسب االستثمار األجنبي : 3دول ج

 نھاية 2009 نھاية 2008 الدول

  —ن لقيمة بالمليوا —                               
1,464637 البحرين
192165 العراق
3,5302,848 الكويت
3821 قطر
112141 عمان
1417 االردن

019 فلسطين 
544503 الجزائر
065 سوريا 
34166 السودان
363642 لبنــان
1,4281,319 ليبيـــا
307168 مصر

0224 جزر القمر 
810 اثيوبيا
361,551 وتتضمن ھونغ كونغ ومكاو - الصين
123513 الھند
7202,832 اليابان

22378 باكستان
419 سنغافورة

0488 كوريا الجنوبية 
58374 بنجالدش
2485 ماليزيا
314580 ياالمان

5,5004,279 المملكة المتحدة
11 النمسا
4149 بلجيكا
2309 اليونان
2,3573,199 فرنسا
156157 قبرص

5639 لخشتاين
024 جبل طارق

01 ايرلندا 
05 سويسرا 
01 السويد 
0291 ايطاليا 

032 اسبانيا 
8411,111 ھولندا
194296 بنما

330 شيلي
1,4511,946 الواليات المتحدة

043 برمودا 
6669 كندا

3,2843,147 استراليا
15,27214,616  **اخرى  

38,85543,171 المجمـــوع
  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

   تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **
    بيأبوظ –مركز اإلحصاء  المصدر:    
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*بلــد المنشأ الستثمار األجنبي المباشر حسب ل التوزيع النسبي: 4دول ج

 نھاية 2009 نھاية 2008 الدول

                                         — % —  
3.81.5 البحرين
0.50.4 العراق
9.16.6 الكويت
0.10.0 قطر
0.30.3 عمان
1.41.2 الجزائر
0.00.2 سوريا 
0.10.4 السودان
0.91.5 لبنــان
3.73.1 ليبيـــا
0.80.4 مصر

0.00.5 جزر القمر 
0.20.0 اثيوبيا
0.13.6 وتتضمن ھونغ كونغ ومكاو - الصين
0.31.2 الھند
1.96.6 اليابان

0.10.9 باكستان
0.01.1 كوريا الجنوبية 

0.20.9 بنجالدش
0.10.2 ماليزيا
0.81.3 المانيا

14.29.9 المملكة المتحدة
0.00.3 بلجيكا
0.60.0 اليونان
6.17.4 فرنسا
0.40.4 قبرص

0.10.1 لخشتاين
0.00.7 ايطاليا 

0.00.1 اسبانيا 
2.22.6 ھولندا
0.50.7 بنما

0.10.0 شيلي
3.74.5 الواليات المتحدة

0.00.1 برمودا 
0.20.2 كندا

8.57.3 استراليا
39.333.9  **اخرى  

100100 المجمـــوع

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

   تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين **

  أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:    

 

. 
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  *الحافظة حسب النشاط االقتصادي في ستثمارات الالتوزيع النسبي ل :6جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   البيــان

                                       —  %—  

2.65.8  التشييد والبناء

28.621.6  المؤسسات المالية والتأمين

68.872.7  ت األعمالالعقارات وخدما

100100 المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

  

  *الحافظة حسب النشاط االقتصادي في ستثمارات اال :5جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   ــانالبي

  —ن لقيمة بالمليوا —                            

156440  التشييد والبناء

1,7201,641  المؤسسات المالية والتأمين

4,1365,529  العقارات وخدمات األعمال

6,0127,609 المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

أبوظبي –مركز اإلحصاء  مصدر:ال
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  *ستثمارات االخرى حسب النشاط االقتصادي اال :7جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   البيــان

  —ن لقيمة بالمليوا —                            

2,357161 الصناعات االستخراجية 

4,1941,880 الصناعات التحويلية 

18,09919,863  الكھرباء والغاز والمياه 

1,1842,699  التشييد والبناء

0.433  تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

6,6996,924  النقل والتخزين واالتصاالت 

147,074138,620  المؤسسات المالية والتأمين

14,66916,549  العقارات وخدمات األعمال

09  التعليم 

194,275186,739 المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  *ستثمارات االخرى حسب النشاط االقتصادي الالتوزيع النسبي ل :8جدول 

 نھاية 2009 نھاية 2008   ــانالبي

                                       —  %—  

1.20.1 الصناعات االستخراجية 

2.21.0 الصناعات التحويلية 

9.310.6  الكھرباء والغاز والمياه 

0.61.4  التشييد والبناء

0.00.02  تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

3.43.7  واالتصاالت  النقل والتخزين

75.774.2  المؤسسات المالية والتأمين

7.68.9  العقارات وخدمات األعمال

100100 المجمـــوع 

  بسبب التقريبالمبينة قد ال تساوي المجموع  اآلرقام *

أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  مالحظات الفنيةال

  وظبياالستثمار األجنبي في إمارة أب

شمل كافة ، 2009السنة المنتھية في ديسمبر أبوظبي" مسحاً ميدانياً  –أجرى "مركز اإلحصاء  

وذلك بھدف الميدانية لھذه المنشآت،  اتفي إمارة أبوظبي من خالل الزيار منشآت االستثمار األجنبي

في داخل  لتعرف على حقيقة وحجم االستثمارالمؤسسات والتعرف على األنشطة التي تقوم بھا ا

  إمارة أبوظبي.

  المسـح:نطـاق 

تم الحصول على إطار ھذا المسح من خالل إطار المنشآت االقتصادية، الذي يتكون من المنشآت التي 

  وجدت بھا استثمارات أجنبية.

  أسلوب المسـح :

  تم استھداف كافة المنشآت التي وردت بھا مساھمة أجنبية في رأس المال.

    :أھميــة المسح و أھدافه 

أبوظبي بإجراء مسح ميداني شمل كافة منشآت االستثمار األجنبي المباشر في  –قام مركز اإلحصاء 

إمارة أبوظبي، وتم ذلك من خالل استمارة خاصة أعدت لھذا الغرض وفق المعايير الدولية المتبعة في 

 إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر.

  

  األھداف

 .جنبية في إمارة أبوظبي التعرف على حجم االستثمارات األ.1

 التعرف على توزيع ھذه االستثمارات على األنشطة االقتصادية..2

 التعرف على مصادر ھذه االستثمارات وحجمھا..3

 التعرف على مساھمة ھذه االستثمارات في توفير فرص العمل وخاصة للمواطنين..4

 معرفة دور ھذه االستثمارات في نقل التكنولوجيا الحديثة..5

انات الالزمة التي تساعد جھات االختصاص في اتخاذ القرارات المناسبة لجذب توفير البي.6

 االستثمارات األجنبية والتعريف بفرص االستثمار المتاحة باإلمارة.

توفير بيانات عن دور المستثمرين األجانب في تنشيط التجارة بالدولة ومعرفة أي توسع أو تغيير .7

 في نوع نشاطھم في المستقبل.
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  المباشر  ف االستثمار األجنبيتعري

يعرف االستثمار األجنبي المباشر على أنه نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان 

مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر. و يشار إلى الكيان 

 ،»مؤسسة االستثمار المباشر«، وإلى المؤسسة باصطالح »المستثمر المباشر«المقيم باصطالح 

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

  ودرجة كبيرة من التأثير من جانب المستثمر على إدارة المؤسسة.

  الحافظة في ستثماراتاالتعريف 

، سھم وسندات الديناألصول والخصوم ھي األ المصنفة ضمنالستثمارات الحافظة والمكونات الرئيسية 

تقسم سندات و ،األسواق الماليةمنظم في  بشكل(أو قابلة للتداول)  متداولةعادة ما تكون وكالھما 

   ستثمارات أخرى في ھذا التقرير.االكجزء من سجلت حيث  .صكوك ماليةإلى سندات و الدين

   ات األخرى تعريف االستثمار

المباشر أو األجنبي االستثمار غير المشمولة في الجميع المعامالت المالية  تضماالستثمارات األخرى 

 . الحافظةاستثمارات 

  

  

لكتروني مزيد من المعلومات حول اإلحصاءات االقتصادية، يرجى زيارة الرابط "اإلحصاء" على الموقع اإلل

http://www.scad.aeللمركز: 

 

  

  

  

  

  

  

  




