مجاالت الفرص االستثمارية يف دولة االمارات العربية المتحدة

ابوظب
إمارة
ي
القطاع  /النشاط

التشييد والبناء

السياحة

الفرص االستثمارية
مواقف السيارات
شاط الباهية
رصيف الصيادين
محطة خدمة السيارات
السوق المجتمع ف الرحبة
السوق المجتمع ف الشهامة
السوق المجتمع ف الشامخة
السوق المجتمع غرب  52ر
المشف
السوق المجتمع ف ر
المشف
السوق المجتمع ف بن ياس
السوق المجتمع غرب ابوظن
السوق العرصي
السوق المجتمع ف شخبوط
السوق المجتمع ف محمد بن زايد
السوق المجتمع ف الشوامخ
السوق المجتمع ف مدينة خليفة
مركز مواد البناء ف منطقة المفرق
منته ر
الشيعة
ر
مشوع االكشاك
حديقة بن ياس
ر
مشوع سكن وتجاري
برج سكن وتجاري
محالت تجارية ومكاتب ادارية
ر
مشوع سكن
فندق
صالة لياقة بدنية ومسبح ومطعم
مول تجاري مع برج سكن
ر
مشوع سكن وتجاري
منتجع ف العي
تطوير المنطقة التجارية البوليفارد
منطقة لجونز (مستشف)
فرص استثمارية سياحيةإلحياء مدينة العي للحيوانات
منطقة لجونز (مدرسة خاصة)
فنادق بوتيك
رشكات تنظيم الفعاليات العالمية
فنادق ف المنطقة الثقافية
مجمعات سكنية ف منطقة المارينا (التوميناد)
مراكز تجارية
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الجهة المعنية

دائرة التنمية االقتصادية

ح سكن ف المنطقة الثقافية
مدرسة خاصة ف منطقة المارينا (التوميناد)
حديقة مائية (أكويرام)
تشغيل البواخر السياحية
مارينا \ ح التهة (مدرسة)
منتجات ترفيهية مختلفة
Caps & Closures
مدينة رحايل
صناعة مواد البناء

الصناعة

الطاقة

االعالم

التعليم

Building materials industry
صناعات المنتجات الخشبية والورقية
industries paper products & Wood
صناعات المواد البالستيكية
manufacture of plastic materials
مجمعات عمالية Labor complexes
صناعة المعادن Metal industry
صناعات التغليف industrial packaging
توسعة مساحة الميناء بمقدار  650ألف مت مرب ع واطالة
الرصيف الحال بمقدار  1000مت Expansion of port area
تصنيع األجزاء المعدنية
Metal part manufacturing
الصناعات الغذائية Food Industry
صناعات تغليف الجدران الرقيقة
Thin Wall Packaging
معالجة األجزاء المعدنية
Paint and Sealant management
صناعة تغليف االطعمة Food Packaging
إدارة مخلفات الوقود النووي (ف المستقبل)
إدارة الكربون
الطاقة النظيفة
تأسيس رشكات اعالمية عالمية
مجمع استوديوهات سينمائية
مركز إدارة االعمال
مجمع استوديوهات تلفزيونية
مدينة خليفة :منهاج بريطان
الريف :منهاج أمريك
العي :منهاج أمريك  +منهاج بريطان
العي.الشمال ر
الشف (مبن حكوم) 2 :منهاج أمريك
العي.الشمال ر
الشف :منهاج وزاري  +منهاج بريطان
العي.الظاهر :منهاج أمريك +منهاج بريطان  +منهاج أمريك
جزيرة الريم :منهاج بريطان
جزيرة الريم :منهاج أمريك
جزيرة أبو ظن :منهاج بريطان
جزيرة أبو ظن :منهاج بريطان
جزيرة أبو ظن :منهاج وزاري
2

دائرة التنمية االقتصادية

النقل والخدمات اللوجستية

مجاالت االستثمار يف جزيرة
ياس

جزيرة أبو ظن 2 :منهاج هندي
السلع :مبن حكوم  +مدرسة خاصة
البال الرئيس :منهاج أمريك
خدمات لوجستية أرضية Ground Logistic Companies
توفت حافالت النقل عىل المارة
ترام أبو ظن المرحلة األول
التكنولوجيا الجديدة للمركبات
محطة الشحنCargo Terminal
متو أبو ظن المرحلة األول
جزيرة ياس(جنوب) :وحدات سكنية -فنادق -خدمات ومرافق
جزيرة ياس(جنوب) :مدينة ماله -فنادق3نجوم -شقق فندقية
جزيرة ياس( رشق) :مرافق مجتمعية -مدرسة خاصة

دب
امارة ي
القطاع  /النشاط

الفرص االستثمارية

-

الخدمات المالية
السياحة
التجارة
النقل والمواصالت
الرعاية الصحية
التعليم
خدمات األعمال
التقنيات الذكية
والنظيفة

القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

-

اإلسالم
االقتصاد
ي
االقتصاد األخض
الرقم
االقتصاد
ي
التشارك
االقتصاد
ي
اإلبداع
االقتصاد
ي

القطاعات االقتصادية الثانوية

-

الطيان
ر
الصناعات البحرية
الصناعات الدوائية
والمعدات الطبية
المعادن المصنعة
السلع االستهالكية
رسيعة التداول
اآلآلت والمعدات

-

الجهة المعنية

مؤسسة دن لتنمية االستثمار

االستثمارات الصناعية
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البحوث والتطوير واالبتكار

مراكز تابعة ر
للشكات
العالمية
مراكز متخصصة
مراكز خدمات
حاضنات ومشعات
أعمال
نماذج األعمال الجديدة
ررسكات ناشئة

-

امارة الشارقة
الجهة المعنية

Shurooq / Other Investors

الفرص االستثمارية
Al Qasba Hotel
Al Jabal Resort, The Chedi Khorfakkan
The Mleiha Eco-Lodges
Khor Fakkan Hotel & Water Park
Mall 311
Al Rahmaniya Community Centre
Dibba Al Hisn Shopping Centre

 النشاط/ القطاع
Hospitality / Hotel

Retail
Residential / Mixed use

Al Ghaf District

Arabian Gulf Sharjah,
(Island destination)

Sir Bu Nair Island

امارة رأس الخيمة
الجهة المعنية

الفرص االستثمارية
Farming and livestock
Medical technology and services

 النشاط/ القطاع
Agriculture
Health
Tourism

Hotel and Tourism
Schools and higher education to include TVET

Education

Cyber Security and IT infrastructure

Information technology

Various and divers

Technical work services

Sports and clubs activities

Sport and allied services

Manufacturing and industrialization

Industry
Development and
exploitation of natural

Natural resources
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resource-oil ,energy and
mining
Cultural services

Cultural and Creative Industries

الفجية
امارة
ر
القطاع  /النشاط
ر
االسياتيجية
المشاري ع

مشاري ع ر
اليوات المعدنية
والمواد االولية

الفجية البحري
ميناء
ر

الصناعة ر
البيولية

الطاقة المتجددة واالستدامة

ر
المشوعات السياحية

مشاري ع المناطق الحرة

الفرص االستثمارية

الجهة المعنية

مشاري ع تصدير النفط الخام لدول مجلس التعاون ( عت خطوط
االنابيب – من خالل ميناء الفجتة والمنطقة البتولية)
مشاري ع التخزين االستاتيج للمواد الغذائية والحبوب
االستاتيجية (الصوامع)
ر
مشوعات انتاج الكهرباء وتحلية المياه
انتاج وتصدير الصخور واالحجار
مشاري ع صناعة االسمنت والكلنكر
مشاري ع صناعات الحديد
مشاري ع صناعة مواد البناء (الطابوق ،الرخام والبالط،
الستاميك)
مشاري ع صناعة المواد العازلة (الصوف الصخري)
مشاري ع استغالل وتصنيع المعادن وتعظيم القيمة المضافة
(الفلسيار ،الدوالميت ،الكوارثر)
مشاري ع الخدمات البحرية واللوجستية للسفن
مشاري ع تزويد السفن بالوقود
مشاري ع صيانة وخدمات السفن
الشحن البحري
مشاري ع نخزين النفط والمشاري ع البتولية
مشاري ع صناعة تكرير النفط وتصدير المنتجات البتولية
ر
المشوعات البتوكيماوية وتعظيم القيمة المضافة
مشاري ع استتاد الغاز الطبيع السائل وإعادة تصديره
مشاري ع صناعة التيومي (االسفلت)
مشاري ع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح
مشاري ع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
مراكز البحث والتطوير والدراسات المتخصصة ف الطاقة
المتجددة
مشاري ع إقامة الفنادق والمنتجعات السياحية
المشاري ع المتعلقة بالعالج واالستجمام
المشاري ع السياحية األخرى (الغوص ،الغطس ،تسلق الجبال،
التحلق عىل المياه ،السياحة التاثية)
جميع المجاالت
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دائرة الصناعة واالقتصاد

