
 التنفيذيالملخص 

 (8102بيانات عام ) الحسابات القومية السنوية الفعلية 

 النشرة:الهدف من 

إحصاءات وذلك بهدف توفير ، 8102لعام الحسابات القومية السنوية الفعلية  إحصاءات الملخص هذا يتضمن

الشاملة المستدامة التي تدعم ة باعتبارها أحد أهم مرتكزات العملية التخطيطية والتنموية وموضوعي   موثوقةة رسمي  

 .اإلمارة ورؤيتهاهات اتخاذ القرار، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق توج  

 بالخطة التشغيلية النشرة وارتباطهادورية 

اهم النتائج الفعلية للناتج المحلي  عرضي حيث أبوظبي – اإلحصاء مركز يهذه الملخص بصفه دورية سنوية ف يعد

 . إلمارة أبوظبي االخرى المتغيرات االقتصادية نتائج يعرض كما ،الثابتة 8112لجارية وبأسعار عام اإلجمالي باألسعار ا

 النتائج:هم أ

o 01.1بمعدل نمو  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةارتفاع  الحسابات القومية الفعلية نتائج أظهرت% 

 .8102عام درهم في  مليار 201بقيمة مقارنة  8102 عامفي  درهميار مل 238 وبقيمة

o  في عام  درهميار مل 322وبقيمة  %11.1الناتج المحلي النفطي باألسعار الجارية بمعدل نمو كما ارتفع إجمالي

الناتج المحلي من  %10.2، حيث شكلت نسبة مساهمته 8102مليار درهم في عام  822مقارنة بقيمة  8102

 .8102اإلجمالي باألسعار الجارية في عام 

o مليار  432مقارنة بقيمة  8102في عام  درهميار مل 411باألسعار الجارية الناتج المحلي غير النفطي إجمالي غ بل

الناتج من  %42.3بينما شكلت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي  .%0.1وبمعدل نمو ،8102درهم في عام 

 .8102المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في عام 

o مليار درهم في  228مقارنة بقيمة  8102 عامفي  درهميار مل 228 الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  بلغ

 .%0.8وبمعدل نمو  8102عام 

o  مليار درهم  322مقارنة بقيمة  درهميار مل 320ليصل إلى الثابتة الناتج المحلي النفطي باألسعار ارتفع إجمالي

في عام الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار من  %12.1 تهنسبمشكالً ما  .%3.4وبمعدل نمو  ،8102في عام 

8102. 

o مليار  111 بعد ماكان 8102في عام  درهميار مل 110الثابتة الناتج المحلي غير النفطي باألسعار إجمالي  بلغ

في عام الثابتة عار الناتج المحلي اإلجمالي باألسمن  %41.6، حيث شكلت نسبة مساهمته 8102درهم في عام 

8102. 

o  حيث بلغت 8102على التوالي في عام  %00.6و  %3.4ارتفعت قيمة كال من تعويضات العاملين واإلنتاج بنسبة ،

، اما قيمة االنتاج فقد وصلت درهميار مل 811مقارنة بقيمة  8102في عام  درهميار مل 812قيمة تعويضات العاملين 

 .درهميار مل03824مقارنة بقيمة  8102في عام  مليار درهم 03183

o  مليار درهم مقارنة  018لتصل قيمته إلى  8102في عام  %3.2انخفضت قيمة تكوين راس المال الثابت بنسبة

 .8102مليار درهم في عام  012بقيمة 

 :البياناتلية جمع آ

  والبيانات اإلدارية .سنوي المسح االقتصادي ال خالل من البيانات بجمع أبوظبي- اإلحصاء مركز قام


