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 المقدمة

 

 وذلك سنوي ربع بشكل المباشر األجنبي لالستثمار حديثة إحصائیة تقديرات إنتاج على أبوظبي-اإلحصاء مركز يعمل
 المباشــر األجنبي لالســتثمار الربعي المســح على باالســتناد الحديثة، البیانات على المتزايد الطلب مع انســجاماً 
 .أبوظبي إمارة في المباشرة األجنبیة باالستثمارات المعروفة للمنشآت

  
 وتوزيع حجم عن البیانات لمســتخدمي حديثة صــورة بإعطاء مھماً  رافداً  المباشــر جنبياأل االســتثمار إحصــاءات وتعد 

 واتخاذ ومصادرھا االستثمارات ھذه ومعرفة فھم على يسھل مما ،أبوظبي إمارة في المباشرة األجنبیة االستثمارات
 .تالقرارا

  
ــر األجنبي االســتثمار مســح بتنفیذ مرة وألول المركز قام ــیف 2019 عام فيالربع ســنوي  المباش  البیانات لىإ لیض

 البیانات ھذه إنتاج في الدقة درجات أعلى المركز متوخیاً  حديثة سنوية ربع بیانات األجنبیة االستثمارات عن المتوفرة
 ،الدولي النقد لصـــندوق المدفوعات میزان دلیل في بھا الموصـــي التوجیھیة والمبادئ الدولیة المعاير مع انســـجاماً 
 .السادس اإلصدار

  
 التحلیلیة الجداول جانب إلى ســـنوية الربع المباشـــر األجنبي االســـتثمار رصـــید إلحصـــاءات تحلیالً  التقرير ھذا يقّدم

 إمارة داخل االقتصــادي النشــاط حســب المباشــر األجنبي االســتثمار رصــید التقرير ھذا يتضــمن. البیانیة والرســوم
 المباشــرة األجنبیة االســتثمارات على التقرير ملتيشــ كما االقتصــادي، النشــاط حســب النســبیة ھمیةواأل أبوظبي
سبة دول عشر ألعلى شر األجنبي االستثمار إجمالي في الدول ھذه مساھمة ون  جنبياأل االستثمار وكذلك المبا
  .بوظبيأ مارةإ في المباشر األجنبي االستثمار في الدول ومساھمة المنشأ بلد حسب المباشر
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  النقاط الرئیسیة 
  

 األجل طويل التدفق من الغالب في ينشأ حیث المستدامة التنمیة مؤشرات أھم من المباشر األجنبي االستثمار يعتبر
 وله والتكنولوجیا، المعرفة نقل مع يتزامن ما غالبًا. المحلي االقتصاد إلى األخرى االقتصادات في المقیم المال لرأس
 .االقتصادي والتنويع اإلنتاجیة دعم خالل من المحلي االقتصاد على كبیر إيجابي تأثیر

  
 درھم مقارنةً  ملیار 96.9 ماقیمته 2020من عام  الرابعرصید االستثمارات األجنبیة المباشرة في الربع  بلغ 

 % .0.2-بمعدل نمو درھم و  ملیار 97.0 التي بلغت قیمته 2020لعام  الثالثبالربع 

 بقیمة  و المباشر للربع الرابع جنبي% من إجمالي رصید االستثمار األ31.3نشطة العقارية مانسبته شكلت األ
 ملیار درھم .  30.3

 

 من الرابع و الربع  2020م عا من الرابع للربع المباشر األجنبي االستثمار رصید في التغیر: 1الشكل 
  2019 عام

   السابق بالربع مقارنة%
  

  
 
 
 
 
  
 
 
  

  يأبوظب-حصاءاإل:مركز المصدر
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جنبي من إجمالي االستثمار األ خمسة أنشطة اقتصادية أكبرنسبة مساھمة  2الشكل 
   2020 الرابعالمباشر، الربع 

  

  
  أبوظبي-حصاءالمصدر:مركز اإل

  المقیمیین لغیر العقارية المبیعات تشمل*
  

جنبي المباشر، الربع من إجمالي االستثمار األ خمسة دول أكبرنسبة مساھمة : 3 لشكلا
  2020 الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبوظبي-حصاءالمصدر:مركز اإل

 

 الصناعات االستخراجیة
تشمل النفط الخام (

)والغاز الطبیعي
18.9%

الصناعات التحويلیة
16.7%

 الكھرباء والغاز والمیاه وأنشطة إدارة
النفايات

األنشطة المالیة وأنشطة التأمین9.1%
9.2%

األنشطة العقارية* 
31.3%

بقیة األنشطة 
االقتصادية 

14.8%
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   حصائیةاإلالجداول 
  

   االقتصادي النشاط حسبالمباشراألجنبياالستثماررصید إجمالي :1جدول 
       ملیون درھم

   األنشطة
الربع الرابع 

2019  
ول الربع األ

2020  
الربع الثاني 

2020  
الربع الثالث 

2020  
الربع الرابع 

2020  

  96,899   97,050   95,233  90,09392,002 المجموع
الصناعات االستخراجیة (تشمل النفط

  الخام والغاز الطبیعي)
15,56718,211  18,927   19,393   18,289  

  16,176   14,757   15,696    15,324   15,371   الصناعات التحويلیة
الكھرباء والغاز والمیاه وأنشطة إدارة

 النفايات
9,1748,344  9,362   9,623   8,808  

  5,192   5,080   4,199 3,4893,454  التشیید والبناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات

   ذات المحركات والدراجات النارية
1,6161,771 2,579   2,828   3,460  

  1,505   1,368   1,347 1,3651,366   النقل والتخزين
  90   36   21   21   19   أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

  353   324   329 327(198)  المعلومات واالتصاالت
  8,939   9,994   9,870 10,5149,934 األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

  30,308   30,308   30,258 30,18130,183  *األنشطة العقارية
  3,338   2,969   2,327 2,7282,799 األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة

  188   114   99 9898 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
  243   243   224 173173  التعلیم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
  االجتماعیة

 (4)  (4)  (4)  13   11  

     أبوظبي -حصاءمركز اإلالمصدر: 

       تشمل المبیعات العقارية لغیر المقیمیین *
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  دول عشر أكبر حسبالمباشراألجنبياالستثماررصید إجمالي: 2جدول 
       ملیون درھم

 عشر دول   أكبر
الربع الرابع 

2019  
ول الرابع األ

2020  
الربع الثاني 

2020  
الربع الثالث 

2020  
الربع الرابع 

2020  

  96,899   97,050   95,233 92,002 90,093 المجموع
  12,885   12,827   13,069 13,135 13,442  النمسا

  11,118   12,019   11,768 11,525 10,319 المملكة المتحدة
  9,785   10,466   9,978 9,965 6,303 الیابان
  6,894   6,897   4,965 5,5795,350  فرنسا

  2,719   1,440   1,116   1,941   1,257   جزر كايمان
  2,457   1,870   1,483   515   934   لبنان
  2,104   2,187   2,197 2,2292,281  األردن

  1,915   2,181   2,518 1,479755  الواليات المتحدة
  1,592   1,763   1,928 1,9351,852 بنما

  1,315   502   450 568434  الصین
  44,115   44,898   45,759 46,04644,248  *خرىأ

    أبوظبي -حصاءالمصدر: مركز اإل
     تشمل المبیعات العقارية لغیر المقیمیین*
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  المالحظات التوضیحیة
  

  إمارة أبوظبي المباشر فياالستثمار األجنبي 
، شمل أھم منشآت االستثمار األجنبي 2020في عام  الرابعللربع أبوظبي" مسحاً میدانیاً  -أجرى "مركز اإلحصاء 

األنشطة التي تقوم  على تعرّفالالمباشر في إمارة أبوظبي من خالل الزيارات المیدانیة لھذه المنشآت، وذلك بھدف 
  ربعي.وحجمه داخل إمارة أبوظبي بشكل  المباشر جنبياأل حقیقة االستثمار على تعرّفالبھا المؤسسات و

  

  نطـاق المسـح
تّم الحصول على إطار ھذا المسح من خالل إطار المنشآت االقتصادية، الذي يتكوّن من المنشآت التي وجدت بھا 

  مباشرة.استثمارات أجنبیة 
  

  التغطیة الجغرافیة 
  الظفرة).  –العین  –بوظبي أإمارة أبوظبي (

 

  أسلوب المسـح
 مباشرة أجنبیة استثمارات وبھا المال رأس في أجنبیة مساھمة فیھا وردت التي المنشآت أھم استھداف تمّ 

  .  األجنبیة الشركات وفروع مباشرة أجنبیة كإستثمارات
  

    :أھمیـّـة المسح وأھدافه

تّم ذلك من خالل استمارة خاصة أعّدت لھذا الغرض وفق المعايیر الدولیة المتّبعة في إحصاءات االستثمار األجنبي 
  ربعي.للبیانات بتوفیر بیانات ذات حداثة بشكل  والمستخدمینمتطلبات الشركاء ل تلبیة وذلكالمباشر 

 

 سیاسیة المراجعة 

إن الممارسات المعتادة في اإلنتاج والتحسین المستمر في جودة اإلحصاءات الرسمیة ھي جعل التنقیحات بمرور 
   الرسمیة.الوقت كأدلة مھمة جديدة متاحة للمراكز اإلحصائیة 

 

  األھداف
 اتاالستثمار قسم على عرفلتا في الساسیات راسمي و القرار متخدي تخدم المدى ةرقصی حديثة بیانات توفیر
التي تطلقھا الحكومة لجلب ھذه االستثمارات الي الدولة و االمارة بالتحديد . باإلضافة الي  المبادرات ثرأ و جنبیةاأل

  األھداف العامة للمسح :  
  ربعي.إمارة أبوظبي بشكل  فياألجنبیة المباشرة حجم االستثمارات  على تعرّفال . 1
 توزيع ھذه االستثمارات على األنشطة االقتصادية. على تعرّفال . 2

 مصادر ھذه االستثمارات وحجمھا. على تعرّفال . 3

 مساھمة ھذه االستثمارات في توفیر فرص العمل، خاصة للمواطنین.على تعرّف ال . 4

 االستثمارات في نقل التكنولوجیا الحديثة.معرفة دور ھذه  . 5

توفیر البیانات الالزمة التي تساعد جھات االختصاص على اتخاذ القرارات المناسبة لجذب االستثمارات  . 6
 األجنبیة والتعريف بفرص االستثمار المتاحة في اإلمارة.



 

 

 
 

     

9     

رفة أي توّسع أو تغییر في نوع توفیر بیانات عن دور المستثمرين األجانب في تنشیط التجارة في اإلمارة ومع . 7
 نشاطھم في المستقبل.

 

تمعجم المصطلحات واالختصارا   
 

   ماراتيإبالملیون درھم : المستخدمة العملة 
 

يعرّف االستثمار األجنبي المباشر بأنه نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي : تعريف االستثمار األجنبي المباشر 
اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصاد آخر. ويشار إلى الكیان يعكس حصول كیان مقیم في 

المقیم باصطالح "المستثمر المباشر"، وإلى المؤسسة باصطالح "مؤسسة االستثمار المباشر"، وتعني المصلحة 
یرة من التأثیر من الدائمة وجود عالقة طويلة األمد بین المستثمر المباشر ومؤسسة االستثمار المباشر، ودرجة كب

  جانب المستثمر في إدارة المؤسسة.
 الربعمن نھاية  "األنشطة العقارية التغییر في القیمة المقّدرة لالستثمار األجنبي المباشر في النشاط االقتصادي "

يعكس التغییر في المبیعات العقارية إلمارة أبوظبي من كما والمرجعي الحالي  الربعالمرجعي السابق إلى نھاية 
المرجعي. وفي ھذا التقرير القیمة التقديرية لالستثمار األجنبي المباشر في  الربعالمقیمین إلى غیر المقیمین خالل 

ظبي إلى مرجعي مستبعد منھا التغییر في الملكیة العقارية لغیر المقیمین في إمارة أبو ربعالعقارات في نھاية كل 
 المقیمین إضافة إلى استبعاد تعديالت تغیّرات األسعار.

  

  إخالء المسؤولیة وشروط االستخدام
أبوظبي بإصدار اإلحصاءات لتلبیة احتیاجات الجھات الحكومیة واألفراد ومختلف فئات المجتمع  -يقوم مركز اإلحصاء

أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمین جراء سوء أبوظبي مسؤوالً عن  -ومؤسسات األعمال. وال يعد مركز اإلحصاء
وعلیه، فإن مسؤولیة استخدام اإلحصاءات   استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نیة من قبل المركز.

الرسمیة في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعینھا تقع على عاتق المستخدمین، وُيقر المستخدم بأنه يعفي وُيْخلِي 
لمركز من االلتزامات القانونیة المتعلقة باألخطاء التي قد تحدث خارج نطاق سیطرة المركز أو دون علمه مسؤولیة ا

  لذلك الخطأ. كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر واألضرار التي قد تلحقه نتیجةً 
 

وجب حقوق النشر والتألیف إال عند اإلشارة أبوظبي محمیة بم –ات الرسمیة الصادرة من مركز اإلحصاءحصاءُتعد اإل
لغیر ذلك، ويجوز للمستخدمین استنساخ محتويات الموقع كلیاً أو جزئیاً بمختلف الوسائل دون الحصول على إذن 

   :خاص من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورھا عن المركز، وذلك بإيضاح ما يلي
 

، واسم المنتج، ورقم الفھرسة، فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو أبوظبي، وسنة النشر -المصدر: مركز اإلحصاء
 الصفحات.

 
  معلومات إضافیة 

 اإلحصاءات الرسمیة األخرى، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  النشرة أو لمزيد من المعلومات حول
info@scad.gov.ae 

 أبوظبي:   –زيارة موقع مركز اإلحصاء أو 
ae.http://www.scad.gov 



www.scad.gov.ae




