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 المقدمة

 

 وذلك سنوي ربع بشكل المباشر األجنبي لالستثمار حديثة إحصائية تقديرات إنتاج على أبوظبي-اإلحصاء مركز يعمل

 المباشججر األجنبي لالسججتثمار الربعي المسجج  على باالسججتنا  الحديثة، البيانات على المتزايد الطلب مع انسجججاما  

 .أبوظبي إمارة في المباشرة األجنبية باالستثمارات المعروفة للمنشآت

 

 وتوزيع حجم عن البيانات لمسججتمدمي حديثة صججورة بإعطاء مهما   رافدا   المباشججر جنبياأل االسججتثمار إحصججاءات وتعد 

 واتماذ ومصا رها االستثمارات هذه ومعرفة فهم على يسهل مما ،أبوظبي إمارة في المباشرة األجنبية االستثمارات

 .تالقرارا

 

 الثانيحتى الربع  2019عام  منذالربع سنوي  المباشر األجنبي االستثمار مس  بتنفيذ يقوم مركز اإلحصاء أبو ظبي

  رجات أعلى المركز متوخيا   حديثة سججنوية ربع بيانات األجنبية االسججتثمارات عن المتوفرة البيانات لىإ ليضججي  2021

 المدفوعات ميزان  ليل في بها الموصي التوجيهية والمبا ئ الدولية المعاير مع انسجاما   البيانات هذه إنتاج في الدقة

 .السا س اإلصدار ،الدولي النقد لصندوق

 

 التحليلية الجداول جانب إلى سجججنوية الربع المباشجججر األجنبي االسجججتثمار رصجججيد إلحصجججاءات تحليال   التقرير هذا يقّدم

 إمارة  اخل االقتصججا ي النشججاط حسججب المباشججر األجنبي االسججتثمار رصججيد التقرير هذا يتضججمن. البيانية والرسججوم

 المباشججرة األجنبية االسججتثمارات على التقرير ملتيشجج كما االقتصججا ي، النشججاط حسججب النسججبية هميةواأل أبوظبي

سبة  ول عشر ألعلى شر األجنبي االستثمار إجمالي في الدول هذه مساهمة ون  جنبياأل االستثمار وكذلك المبا

 .بوظبيأ مارةإ في المباشر األجنبي االستثمار في الدول ومساهمة المنشأ بلد حسب المباشر
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 النقاط الرئيسية 

 

تدفقات طويلة  من الغالب في ينشأ حيث المستدامة التنمية مؤشرات أهم من المباشر األجنبي االستثمار يعتبر

في المنطقة  كبير إيجابي تأثير له حيث ،المحلي االقتصا  إلى األخرى االقتصا ات في لروؤس أموال مقيمة األجل

 .االقتصا ي والتنويع اإلنتاجية  عم إضافة الي ذلك والتكنولوجيا المعرفة نقل من حيث

 

% 0.8 نمو معدلب 2021من عام  الثانينمت االستثمارات األجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خالل الربع  •

 .مليار  رهم 98.0قيمته التي بلغت  2021لعام  االولبالربع   رهم مقارنة   مليار 98.8 ةقيمبو

 الثاني المباشر للربع  جنبيإجمالي رصيد االستثمار األ % من30.7مانسبته نشطة العقارية شكلت األ •

 مليار  رهم .  30.3وبقيمة 

 إلى 2021من عام  الثانيفي الربع  الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إ ارة النفاياتارتفع معدل النمو لنشاط  •

  . %8.2مانسبته  2021 االولبينما كان يبلغ معدل النمو في الربع  مقارنة بالربع السابق، 17.8%

 

 2021 عام من الثاني للربع المباشر األجنبي االستثمار رصيد في التغير(: 1الشكل )

  2020 عام من الثاني والربع

 مقارنة بالربع السابق %

 
 

 يأبوظب-حصاءاإل:مركز المصدر
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جنبي من إجمالي االستثمار األ خمسة أنشطة اقتصادية أكبرنسبة مساهمة  : 2الشكل 

2021 الثانيالمباشر، الربع   

 

 

 يأبوظب-حصاءاإل:مركز المصدر

 تشمل المبيعات العقارية لغير المقيميين. *

 

جنبي المباشر، من إجمالي االستثمار األ خمسة دول أكبرنسبة مساهمة : 3الشكل  

2021 الثاني الربع   

 

 

 

 أبوظبي-حصاءالمصدر:مركز اإل

 تشمل المبيعات العقارية لغير المقيميين*

األنشطة العقارية* 

30.7%

تشمل)الصناعات االستمراجية 

(النفط المام والغاز الطبيعي

17.9%
ةالصناعات التحويلي

16.1%

اه الكهرباء والغاز والمي

وأنشطة إ ارة 

النفايات
11.4%

ة األنشطة المالي

نوأنشطة التأمي

9.1%

بقية األنشطة 

األقتصا ية 

14.8%
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  حصائيةاإلالجداول 

 

االقتصادي النشاط حسب المباشر األجنبي االستثمار رصيد إجمالي :1جدول     

       مليون  رهم

   األنشطة
الثاني الربع 

2020 

الربع الثالث 

2020 

الربع الرابع 

2020 

الربع األول 

2021 

الربع الثاني 

2021 

 98,841 98,049 96,899 97,050 95,233 المجموع

الصناعات االستمراجية )تشمل النفط 

 المام والغاز الطبيعي(

18,927 19,393 18,289 18,312    17,685  

 
 15,905 15,904 16,176 14,757 15,696 الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إ ارة 

 النفايات

9,362 9,623 8,808 9,530 11,228 

 5,397 5,318 5,192 5,080 4,199 التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات 

 ذات المحركات والدراجات النارية

2,579 2,828 3,460 4,164 4,196 

 1,779 1,635 1,505 1,368 1,347 والتمزينالنقل 

 90 90 90 36 21 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 566 566 353 324 329 المعلومات واالتصاالت

 9,032 8,920 8,939 9,994 9,870 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 30,308 30,308 30,308 30,308 30,258 *األنشطة العقارية

 2,131 2,870 3,338 2,969 2,327 المهنية والعلمية والتقنيةاألنشطة 

أنشطة المدمات اإل ارية وخدمات 
 الدعم

99 114 188 188 275 

 217 219 243 243 224 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والمدمة 
 االجتماعية

(4) 13 11 24 32 

 أبوظبي -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 المجاميع بسبب التقريب قد ال تصل األرقام إلىمالحظة: 
   

 

      تشمل المبيعات العقارية لغير المقيميين *
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دول عشر أكبر حسب المباشر األجنبي االستثمار رصيد إجمالي: 2جدول    

       مليون  رهم

 عشر دول   أكبر
الربع الثاني 

2020 

الربع الثالث 

2020 

الربع الرابع 

2020 

الربع األول 

2021 

الربع الثاني 

2021 

 98,841  98,049   96,899   97,050   95,233  المجموع

 12,881  12,945   12,885   12,827   13,069  النمسا

 9,537    10,763   11,118   12,019   11,768  المتحدة المملكة

   7,961  9,792   9,785   10,466   9,978  اليابان

 6,226    5,303   6,894   6,897   4,965  فرنسا

 5,258    3,623   1,915   2,181   2,518  المتحدة الواليات

 3,357    2,156   2,457   1,870   1,483  لبنان

 2,896    2,121   1,315   502   450  الصين

 2,036    1,995   2,104   2,187   2,197  األر ن

 1,773    1,684   1,592   1,763   1,928  بنما

 1,400    1,264   1,224   1,763   1,928 المانيا 

 45,516      46,403   45,611   44,575     44,948   اخرى

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 قد ال تصل األرقام إلى المجاميع بسبب التقريبمالحظة: 
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 المالحظات التوضيحية

 إمارة أبوظبي المباشر فياالستثمار األجنبي 

، شمل أهم منشآت االستثمار األجنبي 2021عام  من الثانيللربع أبوظبي" مسحا  ميدانيا   -أجرى "مركز اإلحصاء 

األنشطة التي تقوم  على تعرّفالالمباشر في إمارة أبوظبي من خالل الزيارات الميدانية لهذه المنشآت، وذلك بهدف 

  ربعي.وحجمه  اخل إمارة أبوظبي بشكل  المباشر جنبياأل حقيقة االستثمار على تعرّفالبها المؤسسات و

 

 نطـاق المسـح

تّم الحصول على إطار هذا المس  من خالل إطار المنشآت االقتصا ية، الذي يتكوّن من المنشآت التي وجدت بها 

 شرة.مبااستثمارات أجنبية 

 

 التغطية الجغرافية 

 الظفرة(.  –العين  –إمارة أبوظبي )ابوظبي 

 

 أسلوب المسـح

 مباشرة أجنبية استثمارات وبها المال رأس في أجنبية مساهمة فيها ور ت التي المنشآت أهم استهداف تمّ 

 .  األجنبية الشركات وفروع مباشرة أجنبية كإستثمارات

 

  :أهميـّـة المسح وأهدافه

تّم ذلك من خالل استمارة خاصة أعّدت لهذا الغرض وفق المعايير الدولية المتّبعة في إحصاءات االستثمار األجنبي 

  ربعي.للبيانات بتوفير بيانات ذات حداثة بشكل  والمستمدمينمتطلبات الشركاء ل تلبية وذلكالمباشر 

 

 سياسية المراجعة 

إن الممارسات المعتا ة في اإلنتاج والتحسين المستمر في جو ة اإلحصاءات الرسمية هي جعل التنقيحات بمرور 

  الرسمية.الوقت كأ لة مهمة جديدة متاحة للمراكز اإلحصائية 

 

 األهداف

 اتاالستثمار قيمة على عرفلتا في الساسيات راسمي و القرار متمدي تمدم المدى ةرقصي حديثة بيانات توفير

التي تطلقها الحكومة لجلب هذه االستثمارات الي الدولة و االمارة بالتحديد . باإلضافة الي  المبا رات ثرأ و جنبيةاأل

 األهداف العامة للمس  :  

 ربعي.إمارة أبوظبي بشكل  فياألجنبية المباشرة حجم االستثمارات  على تعرّفال .1

 توزيع هذه االستثمارات على األنشطة االقتصا ية. على تعرّفال .2

 مصا ر هذه االستثمارات وحجمها. على تعرّفال .3

 مساهمة هذه االستثمارات في توفير فرص العمل، خاصة للمواطنين.على تعرّف ال .4

 معرفة  ور هذه االستثمارات في نقل التكنولوجيا الحديثة. .5

ختصاص على اتماذ القرارات المناسبة لجذب االستثمارات توفير البيانات الالزمة التي تساعد جهات اال .6

 األجنبية والتعري  بفرص االستثمار المتاحة في اإلمارة.
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توفير بيانات عن  ور المستثمرين األجانب في تنشيط التجارة في اإلمارة ومعرفة أي توّسع أو تغيير في نوع  .7

 نشاطهم في المستقبل.

 

تمعجم المصطلحات واالختصارا   

 

  ماراتيإبالمليون  رهم : المستخدمة العملة 

 

يعرّف االستثمار األجنبي المباشر بأنه نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي : تعريف االستثمار األجنبي المباشر

يعكس حصول كيان مقيم في اقتصا  ما على مصلحة  ائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصا  آخر. ويشار إلى الكيان 

باصطالح "المستثمر المباشر"، وإلى المؤسسة باصطالح "مؤسسة االستثمار المباشر"، وتعني المصلحة المقيم 

الدائمة وجو  عالقة طويلة األمد بين المستثمر المباشر ومؤسسة االستثمار المباشر، و رجة كبيرة من التأثير من 

 جانب المستثمر في إ ارة المؤسسة.

 الربعمن نهاية  "األنشطة العقارية ستثمار األجنبي المباشر في النشاط االقتصا ي "التغيير في القيمة المقّدرة لال

يعكس التغيير في المبيعات العقارية إلمارة أبوظبي من كما والمرجعي الحالي  الربعالمرجعي السابق إلى نهاية 

المرجعي. وفي هذا التقرير القيمة التقديرية لالستثمار األجنبي المباشر في  الربعالمقيمين إلى غير المقيمين خالل 

مرجعي مستبعد منها التغيير في الملكية العقارية لغير المقيمين في إمارة أبوظبي إلى  ربعالعقارات في نهاية كل 

 المقيمين إضافة إلى استبعا  تعديالت تغيّرات األسعار.

 

االستخدامإخالء المسؤولية وشروط   

أبوظبي بإصدار اإلحصاءات لتلبية احتياجات الجهات الحكومية واألفرا  وممتل  فئات المجتمع  -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظبي مسؤوال  عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستمدمين جراء سوء  -ومؤسسات األعمال. وال يعد مركز اإلحصاء

وعليه، فإن مسؤولية استمدام اإلحصاءات   ن نية من قبل المركز.استمدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحس

الرسمية في أي وقت محد  أو ألية أغراض بعينها تقع على عاتق المستمدمين، وُيقر المستمدم بأنه يعفي وُيْملِي 

و  ون علمه مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أ

 لذلك المطأ. كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل المسائر واألضرار التي قد تلحقه نتيجة  

 

أبوظبي محمية بموجب حقوق النشر والتألي  إال عند اإلشارة  –ات الرسمية الصا رة من مركز اإلحصاءحصاءتُعد اإل

موقع كليا  أو جزئيا  بممتل  الوسائل  ون الحصول على إذن لغير ذلك، ويجوز للمستمدمين استنساخ محتويات ال

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

 

أبوظبي، وسنة النشر، واسم المنتج، ورقم الفهرسة، فترة اإلسنا  ورقم الصفحة أو  -المصدر: مركز اإلحصاء

 الصفحات.

 

 معلومات إضافية 

 اإلحصاءات الرسمية 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 

mailto:info@scad.gov.ae
http://www.scad.gov.ae/



