
 

   بيان صحفي

 6102/  11/   27  التاريخ:

عام لنتائج وفقًا إمارة أبوظيب يف  ةاملباشر  األجنبـية اتاالستثمـار إمجايل درهم  مليار 88.. "إحصاء أبوظيب": 
  %88.مبعدل منو  5182

 5112 ابألسعار اجلارية من الناتج احمللي اإلمجايلكنسبة  % 3.11االستثمار األجنيب املباشر يشكل 

 بلغ، 5112حول نتائج مسح االستثمار األجنيب لعام أبوظيب  -مركز اإلحصاء البياانت الصدارة عن حبسب 
مليون  115و مليار  81 مقارنة مع 5112يف عام  مليون درهم  52و درهم  مليار 88األجنيب املباشر  االستثمار
و يعزى إىل ارتفاع العديد من األنشطة أن هذا النم ، حيث أكد املركز%8.8مبعدل منو بلغ و  5112لعام درهم 

مليون  133338بواقع  5112عام  " األنشطة املالية وأنشطة التأمني " يفاالقتصادية وبنسب خمتلفة حيث ارتفعت 
مليون درهم  153,31من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر مقارنة بـ  %12.1نسبة مسامهة بلغت مشكلة هم در 

تحوذ نشاط "الصناعات كما اس .5112 م رصيد االستثمار األجنيب يف عامإمجايل حج من %,.12ونسبة مسامهة 
مليون درهم يف عام  1,3512وبقيمة استثمار وصلت  %5.21يف إمجايل االستثمار األجنيب ما نسبته  "التحويلية
رصيد  من إمجايل حجم %19.1وبنسبة مسامهة بلغت  5112مليون درهم يف عام  123215بعدما كان  5112

 .%11 بنسبةحيث ارتفع  االستثمار األجنيب
 
قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة يف" الكهرابء والغاز واملياه وأنشطة إدارة  أنأبوظيب  –مركز اإلحصاء  أوضحو 

من إمجايل حجم رصيد االستثمار %11.5مليون درهم مبا يعادل  835,5ارتفعت من  5112النفاايت" يف عام 
من إمجايل حجم رصيد االستثمار  %11.8مليون درهم وبنسبة مسامهة  113151إىل  5112عام  األجنيب يف

 شكلت ل مبيعات العقارات لغري املقيمني"األنشطة العقارية اليت تشم أن املركزكما أضاف  .5112األجنيب يف عام 
مليون درهم  533213ستثمارات وبقيمة ا 5112من إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر لعام  %55ما نسبته 

من إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر  %,5مليون درهم مبا يعادل  533,53 لغت قيمتهامقارنة ابستثمارات ب
فقد بلغ قيمة لنشاط الصناعات االستخراجية )تشمل النفط اخلام والغاز الطبيعي( ابلنسبة  أما .5112يف عام 

ليشكل نسبة  5112مليون درهم يف عام  3122,وبقيمة  5112رهم يف عام مليون د 83322االستثمار فيه 
 لى التوايل. ع 5112و  5112من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر للعامني  %5.2 و %,.8مسامهة 

 
 
 



 

من إمجايل  %3.8استثمارات دول جملس التعاون شكلت ما نسبته أن مسح االستثمار األجنيب نتائج  كما أظهرت  
 33513ماراهتا حنو ثستثمارات األجنبية املباشرة يف إمارة أبوظيب حسب جمموعات الدول حيث بلغ جمموع استاال

أما  ،5112يف عام  % 3.2مليون درهم وبنسبة مسامهة بلغت  53851مقارنة مع  5112مليون درهم يف عام 
 3.,و  %8.5ون درهم وبنسبة مسامهة ملي 83213و  83823ابقي الدول العربية فقد بلغ جمموع قيمة استثماراهتا 

 على التوايل.   5112و  5112من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر لألعوام  %
أعلى نسبة مسامهة من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر يف إمارة أبوظيب  األوروبيةسجلت الدول ومن جانب آخر 

وبقيمة استثمار  5112يف عام  % ,.21شكلت بينما  5112يف عام  %21.8حيث شكلت نسبة مسامهتها 
أما الدول اآلسيوية فقد ارتفعت جمموع استثماراهتا يف اإلمارة من  على التوايل. 353581و  3235,5بلغت 
مليون  113113املباشر إىل  األجنيباالستثمار  إمجايلمن  %5.8مبا يعادل  5112مليون درهم يف عام  3585,

جاءت يف مقدمة الدول العشر  النمساإىل أن  البياانتأشارت كما   ،5112يف عام  %15.2درهم وبنسبة مسامهة 
األوىل من حيث حجم االستثمار األجنيب املباشر حسب بلد املنشأ يف إمارة أبوظيب اذ سجلت أعلى نسبة استثمار 

و  5112ام يف ع %,.11و بنسبة  5112يف عام  %12.8بنسبة مسامهة  أجنيب مباشر بني الدول املستثمرة
 على التوايل. 5112و  5112مليون درهم لألعوام  133112 و 53213حبجم استثمار بلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن  2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي -حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة 

والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

ظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبو 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

تعلقة اباجماالت السكانية واالجتماعية والدوموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذل  وفق املسوح امل
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 

 . مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات
أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذل  بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرًة درب ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساس

التطور والنمو يف ااجمتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذل  يف إطار عمله  
دراستها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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