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  عامة  لمحة

ـابات القوميــة صــورة شــاملة ومترابطــة لمســتخدمي البيانــات عــن األداء االقتصادي تقــدم إحصــاءات  الحسـ

الكلي تســت د إلم مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتصــ يفات والقواعد المحاســبية التي تشــكً معيارا  متفق 

د ككً وفي األنشطة االقتصادية، والقطاعات عليه دوليا  لقياس مستوى الت مية االقتصادية ومعدل التغير في االقتصا

المؤسسية الخمسة والتي تتمثً في )قطاع المشروعات غير المالية، وقطاع المشروعات المالية، قطاع الحكومة، 

قطاع األســر المعيشــية، وقطاع المؤســســات غير الرادفة للربا وتخدم األســر المعيشــية، وقطاع العالم الخارجي(، 

 القومية. بحسب نظام الحسابات

أبوظبي علم توفير حزمة من المؤشرات االقتصادية للحسابات القومية الس وية لقياس أداء  -وقد عمً مركز اإلحصاء

صادية  سعار الجارية والثابتة والمتغيرات االقت صاد في إمارة أبوظبي، من خالل انتاج ال اتج المحلي اإلجمالي باأل االقت

ترالك الوسيط وتكوين راس المال الثابت باألسعار الجارية وتعويضات العاملين، إلم األخرى المتمثلة في اإلنتاج واالس

جانب انتاج ال اتج المحلي اإلجمالي بطريقة الدخً وال اتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق. كما عمً المركز علم 

  وية.انتاج ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية واالسعار الثابتة بصفة ربع س

ست ادا   صادية الميدانية والبيانات اإلدارية ا سوح االقت ست ادا  علم نتائج الم شرات ا وعمد المركز علم انتاج هذه المؤ

صانيف الدولية المعتمدة في مجال  شرات، ومراعيا  االدلة والت ضحة ومحددة أعدت لقياس مختلف المؤ علم مبادئ وا

 احتسابرا. 

م اختالف م رجية انتاج مؤشرات الحسابات القومية الس وية ع را في إطار الحسابات ومن الجدير بالذكر اإلشارة إل

الربع س وية وذلك نتيجة الختالف العي ة والمصادر والموارد في كً م رما، بي ما يتفقان في اتباع طريقة اإلنتاج الذي 

 .حسابات القوميةيعتبر أحد الطرق في إنتاج ال اتج المحلي اإلجمالي التي ي ص عليرا نظام ال

 

  األهمية

أبوظبي بردف توفير مؤشر ال اتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي  -تم إعداد هذه الم رجية من قبً مركز اإلحصاء

باألسعار الجارية والثابتة )الحقيقة( حسب ال شاط االقتصادي والقطاعات المؤسسية، إلم جانب المتغيرات االقتصادية 

وين راس المال الثابت وتعويضات العاملين واالسترالك الوسيط(، حيث يعد ال اتج المحلي األخرى )كاإلنتاج وتك

حد أهم المؤشرات االقتصادية االحصائية الذي من شأنه أن يسرم في عملية التخطيط الت موي االقتصادي أاإلجمالي 

امة إلمارة أبوظبي تماشيا  مع ودعم قاعدة الت ويع وتطوير القطاع االقتصادي ليلبي احتياجات الت مية المستد

لدعم السياسات واتخاذ  توفير مؤشرات ، باإلضافة إلماستراتيجيترا لالرتقاء إلم مصاف أفضً االقتصادات العالمية

 القرارات االقتصادية.

 

  األهداف

 .توفير مؤشرات اقتصادية لقياس األداء االقتصادي إلمارة ابوظبي 

 ،ثة. توفير تقديرات لدعم متخذي القرار  وراسمي السياسات، والباحثين والمرتمين بإحصاءات ومؤشرات محدَّ

  للس ة  األخرىتوفير بيانات م قحة لل اتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة( والمتغيرات االقتصادية

 المرجعية السابقة مبي ة علم المسوح االقتصادية.

 ي في إمارة أبوظبي لتوجيه السياسات الحكومية.قياس التطوّرات االقتصادية وال مو االقتصاد 

  المباشر لألنشطة االقتصادية في اقتصاد اإلمارة، والتعرف علم مدى الت وع االقتصادي والتطور  األثرقياس

 الحاصً في القطاعات غير ال فطية

 رات.المساهمة في ب اء نظام إحصائي وط ي في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتوفير تلك المؤش 
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 المفاهيم و التعاريف المستخدمة 

 :)مجموع القيم المضـــافة للم تجين المقيمين بســـعر الم تج  الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة اإلنتاج

مضــافا  إليه الرســوم الجمركية أو مجموع المخرجات مخصــوما  م ه مجموع االســترالك الوســيط مضــافا  إليه 

 عـانات( غير المدرجة في قيمة المخرجات.إ -صافي الضرائب علم الم تجات )ضرائب 

  :)ــــعار الناتج المحلي اإلجمالي بأسعععععار السععععوة )بطريقة اإلنفاة مجموع ال فقات ال رائية بأس

 مخصوما  م را الواردات.  (Fob)المشترين بما في ذلك الصادرات، مقيمة بأسعار التسليم علم البواخر 

 :)ــــرائب وفائ   الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة الدخل مجموع تعويضــــات العاملين وصــــافي الض

 التشغيً وإهالك رأس المال الثابت.

  :ــــطة غير ال فطية الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي هو عبارة عن قيمة اإلنتاج اإلجمالي لألنش

شطة، ويعرف  سيط لتلك األن سترالك الو ضا  بجميعأمطروحا  م ه قيمة اال شطة ي صادية األن ستث االقت   اءبا

 الطبيعي(. والغاز الخام ال فط ذلك في بما (التعدين والمحاجر يشمً الذي االستخراجية الص اعات نشاط

 شمً :المالية غير المشروعات قطاع شآت ي صب التي الم  شاطرا ي  سي ن سلع إنتاج علم الرئي  ال

 .المالية غير أو الخدمات السوقية

 نشاطرا ي صب التي الم شآت يشمً :المالي(التأمين )القطاع  وأنشطة المالية األنشطة قطاع 

 .المالية والتأمين الوساطة في الرئيسي

 هذا يشـــمً اإلجباري )القطاع الحكومي(: االجتماعي الضععما  - والدفاع العامة اإلدارة قطاع 

 أيضــا   وتشــمً المركزية الحكومة قبً من وتشــغً الحكومية، في األنشــطة تعمً التي الم شــآت القطاع

 .اإلجباري جتماعياال الضمان

 لمستخدمين عمً كصاحب المعيشية األسر أنشطة تشمً :عمل كصاحب المعيشية األسر أنشطة 

 .وغيرهم والمربيات والسائقين والحراس والخدم وال وادل مثً الطباخين محليين

 :قيمة الســــلع والخدمات ال اتجة عن نشــــاط إنتاجي لوحدات مؤســــســــية تســــتخدم  إجمالي اإلنتاج

ستلزمات ص ع، وم تجات أغراض  م ص ع، وغير تامة ال شاملة الم تجات تامة ال سبية  إنتاج خالل الفترة المحا

 االستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر الم تج، وهو عبارة عن القيمة السوقية ع د باب المص ع.

 :سواء كانت نقدية تشمً جميع المبالغ المستحقة للموظفين مقابً أدائرم العمً تعويضات الموظفين ،

 أو عي ية قبً خصم أي استقطاعات م را مثً حصة التأمي ات االجتماعية والضرائب وما شابررا.

 هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخالت لعملية اإلنتاج باستث اء األصول االستهالك الوسيط :

ل هذه الســـلع والخدمات المســـتخدمة أو الثابتة التي يعد اســـترالكرا إهالكا  لرأس المال الثابت، وقد تحو

تســـترلك كليا  في عملية اإلنتاج وقد تعود بع  المدخالت إلم الظرور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في 

 المخرجات وه اك مدخالت قد تسترلك كليا  مثً الكررباء والخدمات المشابرة.

  :تجون من أصـــول ثابتة مخصـــوم م را هو مجموع قيم ما يحوزه المتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 

ضافة  -قيمة األصول الثابتة التي يتخلص م را الم تجون )اإلضافات  االستبعادات( خالل الفترة المحاسبية، إ

ـــول غير الم تجة مثً اســـتصـــالح األراضـــي، وت مية وتوســـيع الغابات  ـــافات التي تتم علم األص إلم اإلض

تغرق فترة أكثر من ســـ ة، وكذلك تشـــمً الثروة الحيوانية من واالســـتزراع والبســـاتين ... إلت، والتي تســـ

حيوانات التربية وإدرار األلبان ... إلت، كما تشــــمً تكاليف نقً الملكية فيما يتعلق بشــــراء وبيع األراضــــي 

 والم اجم والغابات ... إلت.

 : زون من المواد القيمة الســــوقية للتغير الذي يحدل خالل الفترة المحاســــبية للمخ التغير في المخزو

الخام والم تجات تحت التصــ يع والم تجات تامة الصــ ع والحيوانات المعدة للذبا والبضــائع التي تم شــرا ها 

 بغرض البيع، وهو يمثً الفرق بين قيمة المخزون في بداية الفترة ونرايترا.
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 :مال اإلجمالي يه تكوين رأس ال بت مضـــــاف إل ثا مال ال مة تكوين رأس ال بارة عن قي التغيير في  هو ع

 المخزون.

 :هي أصول م تجة تستعمً بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد عن  األصول الثابتة

عام، واألصـــول الثابتة ال تشـــمً الالت والمعدات فحســـب بً تشـــمً األصـــول المختلفة، مثً: األشـــجار 

ــورة متكررة أو مســتمرة إلنتاج م ت جات أخرى مثً الفاكرة أو م تجات األلبان، والحيوانات التي تســتعمً بص

وتشمً كذلك األصول غير الملموسة مثً برامج الحاسب اللي، واألعمال الف ية األصلية المستعملة في 

 اإلنتاج.

 :ــــتعملة في اإلنتاج خالل الفترة  إهالك رأس المال الثابت ــــول الثابتة المس يمثً ال قص في قيمة األص

المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا اإلهالك من تكوين رأس 

 المال الثابت اإلجمالي للحصول علم تكوين رأس المال الثابت الصافي.

 هو قيمة ما ت فقه الحكومة العامة إلنتاج الســــلع والخدمات  ي الحكومي:اإلنفاة االسعععتهالكي النهائ

التي تسترلكرا ذاتيا  أي أنه يساوي قيمة اإلنتاج اإلجمالي للحكومة ناقص مجموع قيمة المبيعات المسوقة 

وغير المســوقة، مع األخذ في االعتبار أن إجمالي قيمة اإلنتاج الحكومي يســاوي مجموع قيمة االســترالك 

لوسيط من البضائع والخدمات، وقيمـة تعويضات الموظفين، وإهالك رأس المال الثابت، وصافي الضرائب غير ا

 المباشرة.

 :قيمة إنفاق األســر المقيمة علم الســلع )المعمرة  اإلنفاة االسععتهالكي النهائي لرسععر المعيشععية

 وغير المعمرة( والخدمات ناقص مبيعاترم من السلع المستخدمة.

 صة التي  االستهالكي النهائي الخاص: اإلنفاة قيمة االسترالك ال رائي لألسر المقيمة والريئات الخا

 ال تردف للربا وتخدم األسر المعيشية.

 :هو الدخً الذي يتلقاه مالك أصـــً مالي أو أصـــً ملموس غير م تج مقابً تقديم األموال أو  دخل الملكية

مؤسسية أخرى، وتحدد األداة المالية عادة شروط دفع  وضع األصً الملموس غير الم تج تحت تصرف وحدة

ـــحب من دخول  ـــص الموزعة، والس ـــمً دخول الملكية الفوائد، وتوزيعات األرباح، والحص دخً الملكية، وتش

أشــباه الشــركات، وعوائد االســتثمار األج بي المباشــر المعاد اســتثمارها، ودخول الملكية التي تعزى إلم 

 وكذلك الريع.حاملي بوليصات التأمين، 

 :شغيل ضرائب  فائض الت صافي ال ضات الموظفين و ضافة مطروحا  م را قيمة تعوي هو عبارة عن القيمة الم

 غير المباشرة وإهالك رأس المال الثابت.

 :هي الضـــرائب المفروضـــة علم الم تجين فيما يتعلق بإنتاج أو بيع وشـــراء أو  الضععرائب غير المباةععرة

 حمً عادة علم تكاليف اإلنتاج وتشمً الرسوم الجمركية.استخدام السلع والخدمات، وت

 :تشمً الم ا مستحقة الدفع بواسطة الحكومة علم الحساب الجاري للقطاع الخاص  اإلعانات اإلنتاجية

والقطاع العام، واإلعانات المدفوعة بواسطة السلطات العامة للمشاريع الحكومية لتعوي  الخسارة ال اتجة 

ي إبقاء الســعر ع د مســتوى معين، ويمكن أن تحســب أيضــا  علم أنرا الفرق بين عن ســياســة الحكومة ف

 السعر المستردف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري.

  :هي عبارة عن قيمة الضرائب غير المباشرة مخصوما  م را قيمة إعانات صافي الضرائب غير المباةرة

 اإلنتاج.

  باح  بطريقة غير مباةععععرة:خدمات الوسععععالة المالية المقدرة ئد واألر هي الفرق بين قيمة الفوا

 مستحقة التحصيً للب وك والريئات المالية وبين قيمة الفوائد مستحقة الدفع للمودعين.

 :هو عبارة عن ال اتج المحلي اإلجمالي مخصــــوما  م ه الدخول األولية التي تدفع للوحدات  الدخل القومي

 ول األولية من الوحدات غير المقيمة.غير المقيمة مضافا  إليه الدخ
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 :هو عبارة عن الدخً القومي بسعر السوق مضافا  إليه صافي التحويالت الجارية من العالم  الدخل المتاح

 الخارجي.

 :سا  للبيع في  السلع والخدمات المسوقة قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أسا

سلع والخدمات الم تجة محليا  والمستوردة السوق بسعر يردف إلم تغطية تك لفة اإلنتاج وتشمً جميع ال

 ما عدا المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة الحكومة والعائالت.

 :قيمة السلع والخدمات األخرى التي تقدم بسعر ال يغطي عادة  تكلفة  السلع والخدمات غير المسوقة

سعر رمزي(، ويتكون مع صة التي إنتاجرا )مجانا  أو ب ظمرا من إنتاج م تجي الخدمات الحكومية، الريئات الخا

 ال تردف إلم الربا وتخدم العائالت.

 :ــــائع التي انتقلت ملكيترا من غير المقيمين بالدولة إلم  الواردات من البضععععائع والخدمات قيمة البض

ـــائع المقيمين، وكذلك الخدمات المقدمة من الم تجين غير المقيمين إلم المقيمين بال دولة، وتشـــمً البض

والســلع التي تعبر الحدود ألغراض التجريز والســلع التي يتم تجريزها في موانن أج بية، وت تقً بواســطة 

ناقلين محليين، والذهب غير ال قدي، وتشــمً تلك الخدمات، خدمات ال قً والســياحة واالتصــاالت والتأمين 

سو شييد، والخدمات المالية، وحقوق االمتياز، ور صية والثقافية، والخدمات والت شخ م التراخيص والخدمات ال

 الحكومية غير المص فة في مكان آخر.

 :ضائع والخدمات ضائع والخدمات التي ت تقً ملكيترا من المقيمين بالدولة إلم غير  صادرات الب قيمة الب

ــرا ها في الموانن ــلع التي تم ش ــدرة للتجريز، والس ــائع المص ــادرات البض ــمً ص المحلية  المقيمين، وتش

صادرات الخدمات كافة الخدمات المقدمة إلم  شمً  سطة ال اقالت غير المقيمة والذهب غير ال قدي، وت بوا

ــــياحة واالتصــــاالت والتأمين، والخدمات المالية، وحقوق االمتياز،  غير المقيمين مثً خدمات ال قً والس

 ات الحكومية.وخدمات األعمال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيرية، والخدم

 :هو الفرق بين الســعر الفعلي المدفوع أو المحتســب من قبً المشــتري مقابً ســلعة  هامش التجارة

مشــــتراه إلعادة بيعرا )جملة أو تجزئة( والســــعر الذي يتعين علم الموزع دفعه مقابً هذه الســــلعة في 

ئة ب جارة الجملة والتجز قاس مخرجات ت يه، وت ــــتخدمت ف عت أو اس لذي بي مجموع قيم الروامش الوقت ا

 التجارية المتحققة علم السلع التي تم شرا ها بغرض إعادة بيعرا.

 :)يدفعه مستورد ما ليتسلم السلعة علم حدود بلده، قبً دفع أية رسوم استيراد أو أية  سعر )سععععععيف

 وسعر سيف يشمً تكاليف التأمين والشحن حتم نقطة البلد المستورد. .ضراب أخرى تفرض علم الحدود

ضرائب أخرى علم المستوردات أو  ستيراد أو  سوم ا سعر الخدمة المسلمة إلم مقيم، قبً دفع أية ر وهو 

 .هوامش التجارة وال قً داخً البلد

   ــادرات، ويمكن ال ظر إليه علم انه سعععر )فو (: نوع خاص من ســعر المشــترى يطبق علم تدفقات الص

حدود بلد المصدر بعد تحميلرا علم وسيلة ال قً سعر المشترى الذي يدفعه مستورد يتسلم السلع علم 

وبعد دفع أي ضــرائب تصــدير أو تلقم أية تخفيضــات ضــريبة. وســعر فوب يســاوى ســعر ســيف مطروحا م ه 

 .تكاليف ال قً والتأمين بين الحدود الجمركية للدولة المستوردة

 شير الثابتة: األسعار سلة الحقيقي ال مو إلم ت سل  طريق عن وذلك عليرا، صولالح تم التي الزم ية لل

مخزوناترا التي تم شــرا ها بغرض  أو والخدمات الســلع تدفقات قيم من الوقت مع تغيرات األســعار أثر إزالة

 إعادة بيعرا.

 بال شاط للقيام المرافقة الحالية باألسعار قيمترا تحديد يجرى سلسلة إلم تشير :الجارية األسعار. 

 :أو الج ســـية بمفاهيم يربط أال ويجب قانوني، بمفروم عالقة له اقتصـــادي، ولي  مفروم هو اإلقامة 

ا تعتبر فإنرا للم شآت المواط ة، وبال سبة  مفروم مع م سجم وهذا فيه. تتواجد الذي البلد في مقيمة دوم 

صادي، مركز االهتمام مكان بأنه اإلقامة سة الن االقت شاط ممار شكً عادة يتم ال إنتاجي ن  أن دون عابر ب

 .طويلة لفترة للبقاء ال ية ه اك تكون
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 إماراتي(. درهم (المتحدة العربية اإلمارات دولة عملة: درهم 

 

 حصائية(الوحدات اإل-التغطية )الجغرافية

 وم طقة العين( -م طقة الظفرة –من م اطق )م طقة أبوظبي  تشملهإمارة أبوظبي بما 

 

 اإلصداردورية 

 س وي

 

  التصانيف المستخدمة

ا للتشابه، ويشكًِّّ التص يف ُيعرَّف  التص يف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفق 

األساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجاالت اإلحصائية مثً: )ال شاط االقتصادي، والُم تجات، وال فقات، 

ومات بوضعرا في فئات ذات مع م من أجً إنتاج إحصاءات إذ يسما تص يف البيانات والمعل ،والمرن أو الصحة، ... إلت(

ا لخصائصرا المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة  ا وم رجيًّا وفق  مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيب ا دقيق 

 وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات الحسابات القومية للمعايير الدولية في جمع بياناترا وتص يفرا.

 

 هم التصانيف التي تعتمد عليرا إحصاءات الحسابات القومية:ومن أ 

  التصنيف الصناعي الموحد لرنشطة االقتصادية التنقيح الرابعISIC 4)) : هو تص يف إحصائي معتمد

علم التص يف الص اعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، حيث إن التص يف الص اعي الدولي 

االقتصادية هو التص يف المرجعي لألنشطة اإلنتاجية. كما يعرف ال شاط االقتصادي بأنه الموحد لألنشطة 

ا ماديًّا، وأحيانا ال تج ي الم شأة  )جميع ما تمارسه أو تقدمه الم شأة من أعمال أو خدمات تحقق لرا عائد 

 التبرعات(.من أعمالرا مردود ا ماديًّا، كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد علم 

 2.1التصنيف المركزي للمنتجات CPC:  وُيشكًِّّ التص يف المركزي للم تجات تص يفا  كامال  للم تجات

يشمً السلع والخدمات، والغرض من هذا التص يف هو أن يكون معيارا  دوليا ، لتجميع وتبويب جميع أنواع 

ً اإلنتاج الص  ً عن الم تج، بما يشم اعي، والحسابات القومية وص اعات الخدمات، البيانات التي تتطلب تفاصي

والتجارة المحلية والخارجية في السلع األساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، 

واالسترالك، وإحصاءات األسعار، واألغراض األساسية األخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية وتشجيع 

 التي تتعلق بالسلع والخدمات. الت سيق بين مختلف أنواع اإلحصاءات

 ( تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرضCOICOP:)  هو تص يف يستخدم لتعريف كال االسترالك

 واإلنفاق الفردي من جرة واالسترالك الفردي من جرة أخرى.

  تصنيف الوظائف الحكومية(COFOG):  يعد تص يف الوظائف الحكوميةClassification of the Function 

of Government (COFOG)  المتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة بالتعاون مع

م ظمة التعاون والت مية، أحد ركائز الدليً حيث يص ف "نفقات الحكومة " حسب طبيعترا الوظيفية لقياس 

ء األجرزة الحكومية تقييم مدى تحقيق ال فقات الحكومية ألهدافرا العامة بما يساعد المحللين ومراقبي أدا

 فاعلية اإلنفاق الحكومي.

 :الت قيا »يعد دليً ميزان المدفوعات  دليل ميزا  المدفوعات حسب التعديل السادس

الذي أعده ص دوق ال قد الدولي من أهم األنظمة اإلحصائية التي تم الت سيق بي را وبين  (BPM6السادس)

ت قطاع العالم الخارجي في نظام الحسابات القومية هي حلقة ، وتعد حسابا2008نظام الحسابات القومية 
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الربط بين ال ظامين، حيث يتماثً ال ظامان في كثير من التوصيات سواء عرض الحسابات أو تسجيً وتقييم 

 المعامالت.

 :كأحدل  2008إلم نظام  1993المركز علم التحول من نظام في جاري العمً  نظام الحسابات القومية

بشكً عام فإن الفوارق بين ال ظامين ليست جوهرية في نطاق حساب ال اتج المحلي اإلجمالي، واألنظمة 

دلة األرقام القياسية أحيث يركز هذا الدليً علم تعريف اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج في كً نشاط اقتصادي، و

أن بعضرا  كما يرهاوغلألسعار والتص يف الوظيفي لإلنفاق الحكومي، وتص يف نفقات االسر حسب الغرض 

 خر يمثً تحدي في تطبيقه.قابً للتطبيق والبع  ال

 

 المصادر األساسية للبيانات

 خرى: مصادر البيانات المستخدمة في إنتاج مؤشر ال اتج المحلي اإلجمالي والمتغيرات االقتصادية األ

 :أبوظبي المصدر الرئيسي -تعد المسوح االقتصادية التي يجريرا مركز اإلحصاء  بيانات المسوح االقتصادية

إلنتاج إحصاءات الحسابات القومية الس وية الفعلية لغالبية األنشطة االقتصادية عدا نشاط الزراعة والحراجة 

اإلدارة نشطة الصحة والتعليم الحكومي، ونشاط أوصيد األسماك، وأنشطة األسر المعيشية كصاحب عمً، و

 العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري.

 :ُاستخدمت العديد من مصادر البيانات األخرى وذلك للوصول إلم أفضً التقديرات  البيانات اإلدارية

اإلحصائية. وتشمً مصادر البيانات األرقام القياسية ألسعار المسترلك، وأسعار الم تجين الزراعيين، وأسعار 

أسعار ال فط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات ال فطية، وكميات ال فط الخام والغاز الطبيعي، مواد الب اء، و

وبيانات مالية الحكومية، والبيانات اإلدارية من األقسام األخرى في المركز والجرات الحكومية وغير الحكومية، 

 وبيانات المسوح األخرى.

، ويجب األخذ في االعتبار أن مصادر البيانات تتغير مع مرور الوقت ويعرض الجدول التالي المصادر المستخدمة حاليا  

 حيث أنه يتم إنشاء وتحسين مصادر أكثر للبيانات: 

 مصدر بيانات األسعار الجارية النشال

الزراعة والحراجة وصيد 
 األسماك

مصادر مختلفة عن الزراعة وصيد األسماك ُنشرت من المركز، وبشكً أساسي من خالل 
البيانات التي توفرها هيئة البيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن اإلنتاج الزراعي 

 وتكاليف االنتاج  بشقية ال باتي والحيواني وكميات االسماك

الصناعات االستخراجية 
)تشمل  النفط الخام والغاز 

 الطبيعي(

التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوط ية )أدنوك(في جمع البيانات المالية من جميع الم شآت 

عامال فاكثر( إلم جانب عي ة من الم شآت في  50التابعة لرا وبخاصة الكبيرة التي تضم )

 الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( 

 الصناعات التحويلية

عامال فاكثر(  50س وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )المسا االقتصادي ال

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 

 المسا االقتصادي الس وي

الكهرباء والغاز والمياه 
 وأنشطة إدارة النفايات

التعاون مع دائرة الطاقة في جمع البيانات المالية من جميع الم شآت التابعة لرا ومن خالل 

عامال فاكثر( إلم جانب عي ة من  50المسا للم شآت األخرى بخاصة الكبيرة التي تضم )
 الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( 

 التشييد والبناء

عامال فاكثر(  50االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )المسا 

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 
 المسا االقتصادي الس وي

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

عامال فاكثر(  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 
 المسا االقتصادي الس وي

 النقل والتخزين

عامال فاكثر(  50ن جميع الكبيرة التي تضم )المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية م

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 
 المسا االقتصادي الس وي
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أنشطة اإلقامة والخدمات 

 الغذائية

مال فاكثر( عا 50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 
 المسا االقتصادي الس وي

 المعلومات واالتصاالت

عامال فاكثر(  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )

الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في إلم جانب عي ة من الم شآت في 
وتقديرات الحسابات القومية فيما يخص اإلنتاج ألنشطة البرمجة   المسا االقتصادي الس وي

 واإلذاعة.

األنشطة المالية وأنشطة 
 التأمين

ال فاكثر( عام 50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )
إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 

 المسا االقتصادي الس وي

 األنشطة العقارية

عامال فاكثر(  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )

االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات 

المسا االقتصادي الس وي إلم جانب تقديرات الحسابات القومية للمساكن المملوكة من قبً 
 األفراد.

األنشطة المهنية والعلمية 
 والتقنية

فاكثر( عامال  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )

إلم جانب عي ة من الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في 
 المسا االقتصادي الس وي

أنشطة الخدمات اإلدارية 
 وخدمات الدعم

عامال فاكثر(  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )
م شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في إلم جانب عي ة من ال

 المسا االقتصادي الس وي

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضما  
 االجتماعي اإلجباري

البيانات المالية للجرات الحكومية وفق للتعريف الحكومي في الحسابات القومية والتي تعد 
 ة .مصدرها  دائرة المالية ووزارة المالي

 التعليم
المسا االقتصادي الس وي إلم جانب البيانات المالية للجرات الحكومية وفق للتعريف 

 الحكومي في الحسابات القومية  التي تعد مصدرها  دائرة المالية ووزارة المالية.

أنشطة الصحة البشرية 
 والخدمة االجتماعية

للجرات الحكومية وفق للتعريف المسا االقتصادي الس وي إلم جانب البيانات المالية 

 الحكومي في الحسابات القومية  التي تعد مصدرها  دائرة المالية ووزارة المالية.

الفنو  والترفية والترويح 
 وأنشطة الخدمات األخرى

عامال فاكثر(  50المسا االقتصادي الس وي، جمع البيانات المالية من جميع الكبيرة التي تضم )
الم شآت في الفئات االخرى ) المتوسطة والصغيرة والمت اهية الصغر( في إلم جانب عي ة من 

 المسا االقتصادي الس وي

أنشطة األسر المعيشية 
 كصاحب عمل

يتم تقديرها من قبً الحسابات القومية باالست اد إلم اعداد العاملين في الم ازل وغيرها  من 
 المؤشرات التي تسرم في تقدير هذا ال شاط

 

 جمع البيانات/ االستماراتنماذج 

استمارات المسوح االقتصادية: يتم جمع البيانات من خالل االستمارات المصممة من قبً مركز  •

 شطة االقتصادية.نلطبيعة األ اأبوظبي وفق   -اإلحصاء

 المراسالت الرسمية اإللكترونية لجمع البيانات اإلدارية. •

 .انظمة الربط االلكتروني مع الجرات الحكومية •

 

 جمع البيانات ةقيلر

 العمً الميداني. •

 السجالت اإلدارية. •
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 آلية تدقيق البيانات

 من خالل:بشكً عام يتم التدقيق علم البيانات 

التدقيق الم طقي للبيانات: يتم هذا التدقيق في مرحلة التحليً للتأكد من اتساق البيانات للسلسلة  •

 الزم ية.

ربع الس وي بضرورة إجراء التعديالت الموسمية عليه ومطابقته مع يتميّز مؤشر ال اتج المحلي اإلجمالي  •

 التقديرات الس وية.

 

 :من الصعب الحكم بشكً مطلق علم نتائج أي عمً احصائي،  جودة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي

وبما يضمن  لم ضرورة تطبيق بع  المعايير الخاصة بجودة البيانات اإلحصائيةإن التوصيات الدولية تشير أال إ

نه لضمان جودة بيانات ال اتج إتمثيً هذه البيانات للواقع بدرجة عالية من المصداقية، ومن هذا الم طلق ف

إحصاءات الحسابات القومية الصادر ص دوق  ضإطار تقييم جودة البيانات ألغراالعمً بالمحلي اإلجمالي يتم 

خذ بالشروط لمجال، حيث يعمً المركز علم األصدار في هذا اإخر آ، وهو 2003ال قد الدولي في يوليو 

 بعاد للجودة هي:أاألساسية للجودة، وبأبعاد هذه الجودة وه اك خمسة 

 

  :ويركز هذا البعد علم الكفاءة المر ية والشفافية بشكً أساسي، وفي ضمانات الموضوعية

ي مجال الحسابات ن المركز يركز علم استخدام ذوي الخبرات والكفاءات العالية فإهذا المجال ف

ً الموظفين ببرامج تدريبة في هذا الموضوع، وإتاحة الفرصة لرم لالطالع علم تجارب  القومية، وتأهي

 خرين من خالل المشاركات الخارجية. ال

 :يركز هذا البعد علم تطبيق الم رجيات الدولية والممارسات السليمة، ويركز  سالمة المنهجية

أحدل التطورات وااللتزام بموائمة الم رجيات المستخدمة  ةم متابعالمركز بشكً ال يقبً الشك عل

 ن تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال.أفي عملة مع التوصيات الدولية و

 :ن تكون ال تائج تعك  واقع االقتصاد، وه ا ال بد من أويركز هذا البعد علم  الدقة والموثوقية

جمع بيانات من كافة الم شآت الكبيرة والحكومة بشكً تفصيلي  ن المركز يركز علمألم إاإلشارة 

 علم مستوى من الدقة.ألضمان 

 :ن المركز يصدر بيانات ال اتج المحلي إيركز هذا البعد علم الدورية واتساق البيانات، وه ا ف المنفعة

اإلجمالي الس وية بدورية ثابته مع تحسين في الفترة الزم ية بين الس ة المرجعية وإصدار ال تائج، 

ما علم صعيد االتساق فيعمً المركز علم مراجعة االتساق الداخلي للبيانات، ومقارنة بيانات أ

 د مع مصادر ثانوية.ال اتج المحلي اإلجمالي بحسب األنشطة االقتصا

 خرى بعد االنتراء من حساب ال اتج المحلي اإلجمالي والمتغيرات االقتصادية األ :سهولة االلالع

واجراء عمليات االتساق والمراجعة يعمً المركز علم تزويد البيانات لمتخذي القرار نشرها بكافة 

 مدة في المركز.وسائً ال شر إلتاحته لكافة المستخدمين وفق لسياسية ال شر المعت
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 المؤةرات حسا  لريقة

بأنه القيمة ال قدية )السوقية( لجميع السلع والخدمات  (GDP)بشكل عام يعرف الناتج المحلي اإلجمالي 

  ال رائية الم تجة في اقتصاد ما خالل فترة زم ية معي ة عادة تكون س ة.

ما أن تشتمً بيانات ال اتج المحلي اإلجمالي علم بعدين زم ي ومكاني. أنه ال بد من أمن خالل هذا التعريف يتبين 

و خالل جزء من الس ة )ربع س وي أالزم ي فيتمثً بتحديد الفترة الزم ية التي تمثلرا البيانات كأن تكون خالل س ة 

والخدمات الم تجة داخً نه يمثً السلع أنتاج السلع والخدمات، حيث إالبعد المكاني فيتمثً في مكان  ا(. وأممثال

حدود م طقة جغرافية معي ة من قبً وحدات اقتصادية مقيمة داخً الحدود االقتصادية للم طقة الجغرافية المدروسة 

 يع ي وهذا. االقتصادي اهتمامرم مركز يشكً الذي االقتصاد في مقيمين والم شآت األفراد )إمارة ابوظبي(، ويعتبر

 طويلة. لفترة ويمكثون االقتصادية أنشطترم من هام بجزء دذلك االقتصا في سيقيمون نرمأ

 لرة حسا  الناتج المحلي اإلجمالي:

ن هذه الطرق تستخدم كطرق متكاملة ولي  ألم إيوجد ثالثة طرق لحساب ال اتج المحلي اإلجمالي، ويجدر الت ويه 

 .كبديلة

I.  :قياس ال اتج المحلي طبقا  لرذه الطريقة، يتضمن فقط القيمة السوقية للسلعة ال رائية وال لريقة اإلنتاج

 يتضمن قيمة كً من السلع األولية والوسيطة التي ساهمت في إنتاج السلع ال رائية. 

ث احتساب قيمة السلع األولية والوسيطة ضمن قيمة ال اتج المحلي سيؤدي إلم حدول ازدواجية في الحساب؛ حي

أن قيمة تلك السلع احتسبت ضمن قيمة السلعة ال رائية. وبالتالي لتفادي االزدواجية في الحساب يتم حساب قيمة 

نه مجموع القيم المضافة في جميع األنشطة االقتصادية. والقيمة المضافة تساوي الفرق بين أال اتج المحلي علم 

خدم هذه الطريقة في جميع األنشطة العاملة في امارة ابوظبي تستو قيمة اإلنتاج اإلجمالي وقيمة مستلزمات اإلنتاج.

 باستث اء نشاط الحكومة العامة ونشاط ملكية المساكن.

قيمة اإلنتاج اإلجمالي مطروحا  م ه قيمة االسترالك  :اإلنتاج بطريقة اإلجمالي المحلي معادلة احتسا  الناتج

 الوسيط.

II. :هو عبارة مجموع دخول ع اصر اإلنتاج التي أسرمت في العملية اإلنتاجية والضرائب علم  لريقة الدخل

اإلنتاج والواردات وقيمة مساهمة الموجودات الثابتة في العملية اإلنتاجية )استرالك راس المال الثابت( خالل 

 فترة زم ية محددة غالبا  ما تكون س ة. 

تعويضات العاملين )الرواتب واألجور والمزايا األخرى  الدخل: بطريقة اإلجمالي المحلي معادلة احتسا  الناتج

المم وحة للعاملين( + صافي الضرائب علم اإلنتاج والواردات + استرالك راس المال الثابت + فائ  التشغيً والدخً 

 المختلط.

III. :كي للقطاع العائلي( هو اإلنفاق االسترالكي ال رائي لألسر المعيشية )اإلنفاق االسترال لريقة اإلنفاة

+ اإلنفاق االستثماري )تكوين راس المال الثابت اإلجمالي + الزيادة في المخزون( + اإلنفاق االسترالكي 

 ال رائي للحكومة العامة + صافي التعامً الخارجي )الصادرات ناقصا  الواردات(. 

تجدر اإلشارة إلم أن االستثمار من وجرة نظر الفرد قد ال يعد استثمار من وجرة نظر المجتمع. فشراء الفرد ألسرم 

  شركة قائمة يعد استثمارا  من وجرة نظر الفرد أما من وجرة نظر المجتمع فيعد ذلك تحويال  للملكية. 

ي كما هو الحال في دول العالم األخرى علم مجموعة بوظبي في حساب ال اتج المحلي اإلجمالأ -اإلحصاءيعتمد مركز 

من الم رجيات والمعايير والتعريفات الدولية الصادرة عن شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة وص دوق ال قد الدولي 

وغيرها من الريئات الدولية، وبذلك فان الم رجية المتبعة تتوافق مع التوصيات الدولية، ويحرص المركز علم تطبيق 
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ذه المعايير والم رجيات بكً مر ية باالعتماد علم األس  العلمية، مع األخذ باالعتبار خصوصية إمارة ابوظبي وهو ه

ما اتاحته هذه األدلة في الحاالت التي تتطلب معالجات خاصة، حيث ان حساب ال اتج المحلي اإلجمالي يعتمد علم 

بوظبي باإلضافة لبيانات المالية العامة )الموازنة أة في إمارة البيانات المالية التي يتم جمعرا من الم شآت العامل

ن حسابات الشركات أبوظبي هي جزء من دولة االمارات العربية المتحدة وأمارة إن إالحكومية(، ولكن كما هو معروف ف

فروع في بوظبي ولرا أمارة إن شركة مركزها الرئيسي في أ -علم سبيً المثال-والمؤسسات متداخلة حيث نجد 

نه ال بد من معالجة إبوظبي فقط فأمارة إمارات األخرى والعك  صحيا، وحتم يمثً ال اتج المحلي المحسوب اإل

نتاج ألنشطة إمارة فقط واستبعاد أي قيم اإلحدود  داخًالبيانات المالية للشركات بما يعك  ال شاط اإلنتاجي الذي تم 

ن المركز يعمً ووفق م رجية علمية إات تعك  نشاطرا اإلجمالي فولما كانت حسابات الشرك .مارةتمت خارج اإل

بوظبي فقط ويتم ذلك من خالل التعاون المباشر مع الم شآت، وع د تعذر أمارة إمدروسة بمحاولة فصً ال شاط في 

كة، جمالي نشاط الشرإبوظبي من أمارة إنه أيضا وبالتعاون مع الم شآت نفسرا يتم تقدير نصيب إفصً الحسابات ف

 ن توجد في باقي دول العالم.أبوظبي ولي  بالضرورة أهذه المسألة مثال يتميز برا اقتصاد إمارة و

مارة بوجود و بين األنشطة، فمثال يتميز اقتصاد اإلأومن المعالجات األخرى التي يتبعرا المركز التداخً داخً األنشطة 

نجد مستثمرا فرديا يمتلك  ، وعلم سبيً المثالليةعدد من الشركات القابضة وم را ما هو علم شكً شركات عائ

مجموعة من الشركات تمارس عددا من األنشطة االقتصادية، وبالغالب تكون هذه الشركات تحت إدارة واحدة وتشترك 

لد ن االعتماد علم البيانات االجمالية للشركة سيتوإنه ع د جمع البيانات فإببع  األقسام كاإلدارة والمالية وبالتالي ف

ع ه مشاكً في توزيع القيمة المضافة بحسب األنشطة االقتصادية، ولذلك يعمً المركز علم جمع مؤشرات إضافية 

من الشركات نفسرا تتعلق بكً نشاط لحساب نصيب كً نشاط من اإلنتاج والقيمة المضافة واالستثمار لكً نشاط 

بالضرورة ان تتفق عليرا جميع الدول، ولكن من  وهذه أيضا طريقة معالجة خاصة لمشكلة معي ة لي  ،من األنشطة

من مراكز  أبوظبي -مركز اإلحصاءخالل زيارات بع  الخبراء للمركز واللقاءات التي يحضرها موظفي المركز خارجيا يعتبر 

 اإلحصاء الرائدة في مثً هذه المعالجات.  

ن إالدول علم اختالف هيكلرا االقتصادي، وبذلك فخذ برا من كافة التوصيات اإلحصائية الدولية بشكً يمكن األتصدر و

بوظبي تتوافق برا م رجية حساب القيمة المضافة ل شاط ال فط والغاز مع جميع الدول التي يوجد برا مثً هذا أمارة إ

ال شاط، حيث يوجد تعريف محدد لإلنتاج في هذا ال شاط وتعريف محدد لمستلزمات اإلنتاج، والفارق بين الدول سواء 

و غيره يكمن في إمكانية الحصول علم البيانات بدرجة عالية من الدقة والموثوقية، ونظرا لكون مصدر أرذا ال شاط ب

ن البيانات إبوظبي وه اك تعاون وثيق بين المركز وشركة ادنوك فأمارة إبيانات هذا ال شاط محصور بمصدر واحد في 

 ذات مستوى عالي من الدقة والمصداقية.الخاصة بإنتاج ال فط والغاز وباقي متغيراته تعتبر 

يتم حساب ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة باستخدام م رجيتين مختلفتين هما الثابتة: منهجية األسعار 

وذلك إلزالة تأثير التغيرات التي تطرأ علم األسعار. أما  ،طريقة استخدام مخفضات األسعار والطريقة االستقرائية

يقة االستقرائية فتتطلب وجود سلسلة لبيانات الحجم لل شاط المع ي واستخدام الزيادات التي تطرأ م رجية الطر

نه تم استخدام عملية أعلم الحجم لزيادة القيم الخاصة بال اتج المحلي اإلجمالي في س ة األساس، علما 

 (.Single Deflatorالتصحيحي الم فرد أي باستخدام مصحا للقيمة المضافة مباشرة )

هي س ة األساس لحساب تقديرات ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ما  2007تعد س ة : سنة األساس

، وبمع م آخر فإنه تمت اعادة تقويم القيم المضافة لكافة 2007يع ي أن مجموعة األسعار الثابتة توافق أسعار عام 

ر السعر في أي تغير. وغالبا  ما تعتمد األسعار المعيارية ما يع ي تحييد أث 2007األنشطة االقتصادية بأسعار س ة 

كس ة أساس نظرا  لتوافر  2007المستخدمة في حسابات األسعار الثابتة علم بيانات س ة األساس. وقد تم اختيار 

 عار.    جميع األسعار في هذا العام وال سيما الرقم القياسي ألسعار المسترلك، الذي يعد واحدا  من أهم مخفضات األس
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وذلك تلبية لمتطلبات  2017و 2010عالوة علم ذلك يتم احتساب ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار الس ة المرجعية 

 الشركاء االستراتيجيين ومستخدمي البيانات من الجرات الحكومية.

 

 المخرجات )المؤةرات/اإلحصاءات(

 ملخص المؤشرات التي يتم انتاجرا: 

 باألسعار الجارية حسب االنشطة االقتصادية علم الحد األول والحد الثاني. ال اتج المحلي اإلجمالي •

نشطة االقتصادية علم الحد األول والحد الثابتة حسب األ 2007ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 الثاني.

 الثابتة حسب القطاعات المؤسسية. 2007ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 الثابتة حسب القطاع ال فطي وغير ال فطي. 2007اإلجمالي بأسعار عام ال اتج المحلي  •

 الثابتة حسب االنشطة االقتصادية علم الحد األول. 2010ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 الثابتة حسب القطاعات المؤسسية. 2010ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 الثابتة حسب القطاع ال فطي وغير ال فطي. 2010ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 الثابتة حسب القطاع ال فطي وغير ال فطي. 2017ال اتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام  •

 نشطة االقتصادية والقطاعات المؤسسية باألسعار الجارية والثابتة.معدالت ال مو حسب األ •

في ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار األهمية ال سبية لألنشطة االقتصادية والقطاعات المؤسسية  •

 الجارية والثابتة.

همية ال سبية لألنشطة اقتصادية من حيث مساهمترا في اجمالي ال اتج المحلي غير ال فطي األ •

 باألسعار الجارية والثابتة.

 نتاج الس وي باألسعار الجارية.همية ال سبية لل اتج المحلي اإلجمالي من اجمالي اإلاأل •

 من ال اتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع ال فطي وغير ال فطي. نصيب الفرد •

 معدل ال مو الس وي ل صيب الفرد من ال اتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع ال فطي وغير ال فطي. •

جمالي ال اتج المحلي الس وي إهمية ال سبية الس وية ل صيب الفرد ال فطي وغير ال فطي من األ •

 .باألسعار الجارية والثابتة

 اإلنتاج باألسعار الجارية حسب االنشطة االقتصادية علم الحد األول والحد الثاني. •

 نشطة االقتصادية علم الحد األول والحد الثاني.س المال الثابت باألسعار الجارية حسب األأتكوين ر •

 االقتصادية علم الحد األول والحد الثاني.نشطة األتعويضات العاملين باألسعار الجارية حسب  •

 االقتصادية علم الحد األول والحد الثاني.نشطة األاالسترالك الوسيط باألسعار الجارية حسب  •

س أمعدل ال مو الس وي للمتغيرات االقتصادية )اإلنتاج واالسترالك الوسيط وتعويضات العاملين وتكوين ر •

 المال الثابت(.

المتغير االقتصادي )اإلنتاج همية ال سبية لألنشطة اقتصادية من حيث مساهمترا في إجمالي األ •

 س المال الثابت(.أواالسترالك الوسيط وتعويضات العاملين وتكوين ر

األهمية ال سبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت لكً نشاط االقتصادي من ال اتج المحلي اإلجمالي  •

 باألسعار الجارية.

 االقتصادي باألسعار الجارية. تعويضات العاملين ك سبة من ال اتج المحلي اإلجمالي لكً نشاط •

 نفاق. ال اتج المحلي اإلجمالي الس وي باألسعار الجارية لكً ب د من ب ود اإل •
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نفاق علم ال اتج المحلي اإلجمالي معدل ال مو الس وي لل اتج المحلي اإلجمالي لكً ب د من ب ود اإل •

 باألسعار الجارية.

 ل اتج المحلي اإلجمالي الس وي باألسعار الجارية. من انفاق اإلاالهمية ال سبية لكً ب د من ب ود  •

 ال اتج المحلي اإلجمالي الس وي باألسعار الجارية لكً ب د من ب ود الدخً. •

ً باألسعار الجارية. • ً ب د من ب ود الدخ  معدل ال مو الس وي باألسعار الجارية لل اتج المحلي اإلجمالي لك

ً ب د من ب ود الدخً من •  ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية باألسعار الجارية. االهمية ال سبية لك

 المخرجات وفق لطرق إنتاج ال اتج المحلي اإلجمالي الثالل )طريقة اإلنتاج والدخً واإلنفاق(: 

 ال اتج المحلي بطريقة اإلنتاج: 

 ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة. •

 اإلنتاج باألسعار الجارية.  •

 االسترالك الوسيط باألسعار الجارية.  •

 : نفاقاإلال اتج المحلي بطريقة 

اإلنفاق االسترالكي ال رائي لألسر المعيشية )اإلنفاق االسترالكي للقطاع العائلي( يتم تقديره في  •

 حال عدم توفره است ادا  ل سبة التغير في السكان إلم جانب مؤشرات أخرى.

 تكوين راس المال(. اإلنفاق االستثماري )إجمالي    •

 اإلنفاق االسترالكي ال رائي للحكومة العامة. •

 صافي التعامً الخارجي )الصادرات ناقصا  الواردات(.   •

 ال اتج المحلي بطريقة الدخً: 

 تعويضات العاملين )الرواتب واألجور والمزايا األخرى المم وحة للعاملين(. •

 صافي الضرائب علم اإلنتاج والواردات. •

 س المال الثابت. أراسترالك  •

 فائ  التشغيً والدخً المختلط. •

 

 وقتية إصدار البيانات

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة االنتاج والمؤةرات االقتصادية السنوية للحسابات القومية

 يوم(. 90التقديرات الس وية بعد انتراء الس ة المرجعية بثالثة أشرر ) •

 12قصم أال تائج الفعلية المب ية علم المسوح االقتصادية الس وية بعد انتراء الس ة المرجعية بحد  •

 .يوم( 366) شرر

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة االنفاة ولريقة الدخل  

 يوم(. 121أشرر ) بأربعةبعد انتراء الس ة المرجعية  ألحدل س ة التقديرات الس وية •

 .شررا   بس ة وأربعة عشرال تائج الفعلية بعد انتراء الس ة المرجعية  •
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 أسلو  نشر البيانات

نشر اإلحصاءات علم  محيث يت لديه،علم سياسة ال شر المعتمدة  هفي نشر إحصاءاتأبوظبي  -مركز اإلحصاء عتمدي

 ال شر وتتم عملية ،و علم شكً خبرأو رسوم تصورية وبيانية أاشكال مختلفة إما تقرير أو نشرة أو جداول إحصائية 

 من خالل وسائً مختلفة تتمثً في التالي: 

  أبوظبي –الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز اإلحصاء. 

  سعاد المتعاملين.إبوابة 

 .أنظمة الربط اإللكترونية مع الجرات الحكومية 

 خبار الصحفية.األ 

 أبوظبي المختلفة في مواقع التواصً االجتماعي. -م صات مركز اإلحصاء 

 ة.الرسمي الخطابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






