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يهدف قرار مجلس الوزراء بالسامح للمستثمرين األجانب بتملك كامل الحصص أو األسهم يف الرشكات التجارية يف الدولة 
لغاية 100 % لدعم البيئة االستثامرية يف الدولة، وإرساء األسس الالزمة لتعزيز مكانتها عىل الساحة العاملية كوجهة مفضلة 

لالستثامر، حيث حدد القرار قامئة باملجاالت واألنشطة املتميزة لالستثامر واالستثناءات منها:

غرافيك: أسيل الخلييل

 122
نشاطاً اقتصادياً يف 13 

قطاعاً مفتوحاً أمام 
املستثمر األجنبي للتملك 

لغاية 100%

خدمات الدعم الخدمات اإلدارية 
وأنشطة التعليم

األنشطة يف مجال 
صحة اإلنسان

خدمات اإلقامة 
والطعام

الفنون والتشييد 

الرتفيه

املعلومات واالتصاالت التجارة اإللكرتونية الصناعات التحويليةالزراعة الفضاء الطاقة املتجددة

دعم البيئة التنافسية للدولة 
وتوفري فرص استثامرية

تعزيز صورة الدولة عىل 
خريطة االقتصاد العاملي

تعزيز مكانة الدولة كمركز 
إقليمي وعاملي ملشاريع 
املستقبل

النقل 

ISO
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 42.2 
مليار درهم إجاميل االستثامرات 

األجنبية يف اإلمارات 2018

% 20
 منـــواً متوقعاً يف االســـتثامرات األجنبية لإلمارات 

العام الجاري 2019 إىل 50 مليار درهم 

% 36
 حصـــة اإلمارات من إجاميل االســـتثامرات 
األجنبية املبارشة املتدفقة إىل الدول العربية

% 33.4
 حصة اإلمارات مـــن إجاميل تدفقات االســـتثامر 

األجنبي املبارش الواردة إىل منطقة غرب آسيا 

% 22
 حصـــة اإلمارات من إجاميل االســـتثامرات 
األجنبيـــة املتدفقـــة عىل منطقـــة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا 

% 3
 نسبة مساهمة االستثامر األجنبي املبارش يف 
باألســـعار  لإلمارات  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

الجارية 2018

516
 مليار درهم رصيد االستثامر األجنبي املبارش 

املرتاكم يف اإلمارات (140.3 مليار دوالر ) 

38
االســـتثامرات  إجاميل  مليـــاراً   

األجنبية يف اإلمارات 2017 

 % 11
زيادة االســـتثامرات األجنبية يف 

اإلمارات خالل عام 2018 

 27
مركز اإلمـــارات عاملياً يف جذب 
املبارشة  االســـتثامرات األجنبية 

عام 2018 

30
 مرتبـــة اإلمـــارات عامليـــاً يف 
االســـتثامر األجنبي املبارش عام 

2017

 329
مرشوعاً معلناً لالستثامر األجنبي 

يف اإلمارات عام 2017 
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يشـــكل قرار مجلس الوزراء أمس بالتملك بنسبة 100 % لألجانب يف 122 قطاعاً اقتصادياً يف اإلمارات دفعة قوية نحو ترسيخ املكانة 
املتميزة التي احتلتها اإلمارات إقليمياً يف جذب االستثامرات األجنبية، ويدفعها نحو استقطاب املزيد من االستثامرات األجنبية لزيادة 
تنافســـيتها الدولية كونها أفضل بقعة للفرص االســـتثامرية املجزية. ويأيت قرار مجلس الوزراء حلقة يف سلسلة قرارات مهمة ملضاعفة 
االستثامرات األجنبية، حيث سبقته قرارات اإلقامة الذهبية طويلة األجل للمستثمرين وإقرار قانون شفاف لالستثامر األجنبي يوفر كل 
الضامنات للمســـتثمر األجنبي، إضافة إىل حزمة القرارات التحفيزية التـــي أقرتها الحكومة االتحادية والحكومات املحلية لتوفري البيئة 

املناسبة لالزدهار االقتصادي.

 29.8
مليار دوالر رصيد االستثامر 

األجنبي يف قطاع تجارة 
الجملة والتجزئة بنسبة 

مساهمة 24.9 %.

28.4
 مليار دوالر رصيد االستثامر 
األجنبي يف قطاع األنشطة 
العقارية بنسبة مساهمة 

23.8 %من إجاميل االستثامر 
األجنبي.

10.9
 مليـــارات دوالر رصيد االســـتثامرات 
الصناعات  قطـــاع  يف  املبارشة  األجنبية 
التحويلية بنسبة مســـاهمة %9.2 من 
إجـــاميل االســـتثامر األجنبـــي املبارش 

الداخل إىل دولة اإلمارات 

23
مليار دوالر رصيد االستثامر األجنبي يف قطاع 

األنشطة املالية والتأمني بنسبة مساهمة 
19.3 % من إجاميل االستثامر األجنبي 

املبارش الداخل إىل دولة اإلمارات

إعداد: عبد الحي محمد - غرافيك: حسام الحوراين 

 مليارات دوالر االستثامر 
األجنبي املبارش يف قطاع التعدين 10.5

% 5
 نسبة مساهمة االستثامر 
األجنبي املبارش يف الناتج 
املحيل اإلجاميل لإلمارات 
باألسعار الجارية 2020

12
 مرتبة اإلمارات عاملياً من 

حيث عدد مشاريع 
االستثامرات األجنبية املبارشة 

الجديدة املعلن عنها 
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