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"إحصاء أبو ظيب" :منو إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف اإلمارة لعام  2016بنسبة .%8

أصدر مركز اإلحصاء – أبوظيب تقرير سنوي أظهر من خالله منو إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف إمارة
أبوظيب لعام  6102بنسبة  %8لتصل قيمته إىل  59,049مليون درهم مقابل  88,159مليون درهم يف عام
 .6109وأشارت التقديرات أبن نسبة مسامهة قيمة االستثمارات يف نشاط "الصناعات التحويلية" قد شكلت
 %61.6من إمجايل تقديرات االستثمار األجنيب املباشر بواقع  05,086مليون درهم لعام  6102ومبعدل منو
 ،% 00.9مقارنة بـ  00,614مليون درهم ونسبة مسامهة  % 05.9يف عام .6109
كما استحوذت قيمة االستثمارات يف "األنشطة العقارية" واليت تشمل (مبيعات العقارات لغري املقيمني) يف إمجايل
االستثمار األجنيب املباشر ما نسبته  % 69.6وبقيمة استثمار بلغ  64,110مليون درهم يف عام  ،6102بعدما
كانت تشكل  % 60من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر وبقيمة بلغت  62,052مليون درهم يف عام .6109
ابإلضافة لذلك أظهرت التقديرات ارتفاع قيمة االستثمارات يف "األنشطة املالية وأنشطة التأمني" من  02,228مليون
درهم لتصل إىل  04,206مليون درهم لألعوام  6109و 6102على التوايل وبنسبة منو  % 01يف عام ،6102
حيث بلغت مسامهتها من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر  % 09.0يف عام  6109وبنسبة مسامهة  % 09.4يف
عام .6102
كما أشار مركز اإلحصاء  -أبوظيب يف تقريره األخري أبن “نشاط الصناعات االستخراجية" (تشمل النفط اخلام والغاز
الطبيعي) قد ارتفع بنسبة منو بلغت  % 00يف عام  6102وبقيمة استثمارات  8,294و 5,602مليون درهم
لعامي  6109و 6102على التوايل ،يف حني شكلت نسبة مسامهته من إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر 5.9
%و % 5.0لنفس الفرتة.

وأكد سعادة بطي امحد حممد القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء – أبو ظيب أن هذا التطور الكبري يف حجم
االستثمارات األجنبية املباشرة يف اإلمارة يعكس حجم اجلهود املكثفة اليت بذلتها حكومة أبو ظيب يف تعزيز دور القطاع
اخلاص وزايدة فعاليته يف تنويع القاعدة االقتصادية ودفع مسرية التنمية مؤكدا حرص حكومة أبو ظيب الرشيدة على
تطوير بيئة األعمال لديها بشكل عام وتعزيز تنافسية اإلمارة يف ظل ما حققته دولة اإلمارات من إجنازات خالل عام
 .6102منوها جبهود اجلهات احلكومية املعنية لتطوير وتعزيز بيئة االستثمار يف أبو ظيب وفق توجهات الرؤية االقتصادية
ألبو ظيب .6121
وأوضح سعادته أن هناك إدراكا متناميا بضرورة تشجيع االستثمارات األجنبية كوسيلة من وسائل التنويع االقتصادي
حيث سخرت اإلمارة إمكاانهتا كافة من أجل هتيئة البنية التحتية األساسية الالزمة لتطوير ودعم التنمية االقتصادية يف
كافة اجملاالت.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه هللا .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل
والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد
املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
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
املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإانرًة درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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