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  تقديم
استخدام ب ُأعدت التي  الحسابات القومية إلمارة أبوظبي تقديراتأن يقدم أبوظبي  - يسر مركز اإلحصاء

التي  المسوح االقتصادية السنوية ومن أهمهااالفتصادية نطةة  األمختلفة لكافة بيانات من عدة مصادر 

وغيرها من المصادر اإلدارية  التي تصدر عن المركز ةالقياسي كما وتم إستخدام االرقام يجريها المركز

الحكومة، ومتخذي القرار، و، المخةةينمن قبل  هاستخدامال اإلحصاءاتيتم إصدار هذه  واإلحصائية.

تعكس البيانات  .فهم أفضل للنطاط االقتصادي في إمارة ابوظبي إلىوالباحثين للوصول  ،القةاع الخاصو

تحت إمارة أبوظبي  االواردة في هذا اإلصدار النمو والتةور االقتصادي والمراكز المتقدمة التي وصلت إليه

ربية المتحدة رئيس دولة اإلمارات الع ،لصاحب السمو الطيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرشيدةالقيادة 

 عهد ولي نهيان آل زايد بن محمد الطيخ سمو أول الفريق، والدعم الالمحدود من ارة أبوظبي إمحاكم 

 أبوظبي. إلمارة التنفيذي المجلس رئيس ، المسلحة للقوات األعلى القائد نائب أبوظبي،

لنمو اقتصاد مقياس  يعدالثابتة والذي سعار باأل اإلجماليالناتج المحلي  تقديراتصدار اإلهذا  يتضمن
 مؤشرا  الثابتة حسب النطاط االقتصادي سعار األب اإلجماليويعد حساب الناتج المحلي  ،أبوظبي إمارة

 . للنمو االقتصادي يال  تمثوكثر شموال  أ

 

 إضافةبيانية ات جداول تحليلية ورسومة والرئيسلحسابات القومية ا إلحصاءات على شرح صداراإل ويحتوي
 قاموسإضافة  تتم وقدإلحصاءات المنطورة. التقنية ل الجوانب تغةي التي الفنية المالحظات إلى

خيرا هناك قسم يحتوي وأ اإلصدار.لتوضيح بعض المفاهيم واالختصارات المستخدمة في المصةلحات 
 االقتصادي. األداءما يسهل تحليل وتقييم  زمنية لسالسلجداول و تفصيال   أكثر إحصاءاتعلى 

 

جميع الطركاء في إمارة أبوظبي الذين قاموا بتوفير البيانات اإلدارية لمركز  إلىأود أن أتقدم بالطكر 
من دون دعمهم المسوح االقتصادية. ف إلىستجابة المنطآت التي قامت باال إلىاإلحصاء باإلضافة 

دلة حقيقية كالتي في هذا بيانات بهذه النوعية ومبنية على أ على إنتاج ا  قادروتعاونهم لن يكون المركز 
 .التقرير

 

 
 

 بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي

 المدير العام

 

3102 يونيو  
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 مقدمة

 تتضمن كما الجارية والثابتهباألسعار  بوظبيأ إلمارة اإلجمالي المحلي الناتج بيانات النطرة هذه تتضمن
 إلى مؤخرا   الثابتةسعار األ إحصاءات اُضيفت. اإلمارة باقتصاد والخاصة الصلة ذات األخرى اإلحصاءات بعض

 .أبوظبي - اإلحصاء مركز ينتجها التي الرسمية اإلحصائية المخرجات مجموعة

مخصوما   ذلك العامأسعار ب معين عامخالل اإلنتاج  الجارية قيمة سعار باأل اإلجماليالناتج المحلي  يقيس
من اإلنتاج  وكما هو الحال في قيمة  اإلجماليتكون الناتج المحلي يو. اإلنتاج منه المدخالت لذلك 

 ،التي تم إنتاجها اتخدمالسلع ومن الكل أسعار السعر يعكس حيث  (الكميةحجم )أو السعر وال :قسمين
 .فترة محددة من الزمنخالل  مية جميع السلع والخدمات المنتجةحجم كال ويعكس

 

ومعدالت في اتجاهات وبطكل مستقل، يتحرك  _حجم الالسعر و _ كل من هذين القسمين وبما أن
 .منفصلين قسمين إلى اإلجماليفصل الناتج المحلي ، فمن المفيد مختلفة

 

وكميات )حجم( سعار الجارية التغير في كل من األسعار باأل اإلجمالييمثل التغير في الناتج المحلي 
من التغير الكلي في سعار الغاء تاثير التغير في األ إلىالثابته اساسا سعار وتهدف التقديرات باأل، اإلنتاج 

تعكس التغير الحقيقي في االقتصاد بعد ثابته السعار وبالتالي فان تقديرات األ اإلجماليالناتج المحلي 
 مخفضيعد  ، حيثاإلجماليمخفض الناتج المحلي بسعار تغيرات األ إلىسعار، ويطار الااستبعاد تاثيرات 
الناتج ، وبالتالي يعد في االقتصاد لفترة زمنية معينةسعار األمقياس لمتوسط  اإلجماليالناتج المحلي 

 السلع والخدمات المنتجة لتلك الفترة الزمنية نفسها. لحجمقياس مالثابتة سعار باأل اإلجماليالمحلي 

 

لنمو االقتصادي ل مقياس أفضل الثابتةسعار باأل اإلجماليالناتج المحلي  يعدوعلى المستوى الدولي 
. األساس سنة معينة تسمى سنة أسعار ب مقوما  في سنة اإلنتاج  حجم ، ألنه يظهر خالل فترة زمنية
ط االقتصادي الحقيقي. يبين الدورة التجارية للنطا حيث أنه المؤشر االقتصادي الرئيسوينظر إليه على 

 :ابتة باستخدام أسلوبينالثسعار باأل اإلجماليالناتج المحلي تقدير يتم 

  على  تهقسمب وذلكالجارية سعار باأل اإلجماليمن الناتج المحلي سعار تأثير األ لغاءإمن خالل
 التخفيض.وهذا ما يسمى سعار ألل الرقم القياسي

  لنطاط معين بين السنة اإلنتاج  يات مخالل استخدام التغير في كاالستقراء ويتم ذلك من
 .األساس المدروسة وسنة 

 

كل نطاط مجموعة من حيث يمثل  ،االقتصاديةنطةة  األ حسبفي هذا اإلصدار  اإلحصاءاتتُعرض 
عمقا  أكثر على تحليل  تم تقديم هذا التفصيل للحصولماثلة. وقد تمال اتعمليالذات  يةاإلنتاجالوحدات 
 .اقتصادية متعددةفي مجاالت  للبيانات

 

الدخل طريقة  ،اإلنتاج طريقة :  هي مختلفة طرق ثالث باستخدام اإلجماليالناتج المحلي  تقديريمكن 
الناتج  تقديرلمصادر بيانات مختلفة يجب استخدام معينة  يةنهجم وعند االعتماد على أياإلنفاق. طريقة و

ال يمكن نطةة األوال تعتبر هذه الةرق بديلة لبعضها وانما مكملة حيث ان بعض  .اإلجماليالمحلي 
أخرى يكون من االفضل استخدام طريقة أنطةة ن في حين أالدخل تقديرها مثال اال باستخدام طريقة 

إال أن . فرة وسهولة او صعوبة الوصول لهذه البياناتااو االنفاق، وذلك بحسب طبيعة البيانات المتواإلنتاج  
هو  اإلجماليوالتي تعتبر ان الناتج المحلي اإلنتاج كثر استخداما في هذا التقرير هي طريقة الةريق األ

طرح ساس والتي تحسب على أ يةاإلنتاج قتصادية االنطةة  األعن مجموع القيم المضافة في  ةعبار
 . اإلجمالياإلنتاج  االستهالك الوسيط من 
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 الرئيسةالنقاط 

 في درهم مليار 903 إلى صللي %7.7 بنسبة الجاريةسعار باأل اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع •
 .3100 عام في درهم مليار 847 مع مقارنة 3103 عام

 
 ب مقارنة 3103في عام   درهم ألف 291 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيبمتوسط بلغ  •

 .3100 عامفي  293

 

 بلغت زيادة بعد 3103 عام في %5.6 بنسبة الثابتةسعار باأل اإلجمالي المحلي الناتجارتفع  •
 .3100 عام في 9.2%

 
 

  %9.6 بنسبة النفةية غيرنطةة  األ ، فيما ارتفعت%6.3 بنسبة يةالنفةنطةة  األارتفعت  •
 .3103 عام خاللالجارية سعار باأل

 

 مقارنة 3103 عام في درهم مليار 064.0 إلىلتصل  %9.0 قدرها زيادة العاملين تعويضات أظهرت •
 .3100 عام في درهم مليار 051.4 ب

 

 عام في درهم مليار 073.7 إلىليصل  %5.2 بنسبة اإلجمالي الثابت المال رأس تكوين ارتفع •
 .3100 عام في درهم مليار 064 ب مقارنة 3103
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 الجاريةعساار حسب المكونات باأل اإلجماليالناتج المحلي 

مليار درهم في عام  900.6 إلىليصل  %7.7الجارية بنسبة سعار باأل اإلجماليارتفع الناتج المحلي 

سعار باأل اإلجمالي. وتعزى الزيادة في الناتج المحلي 3100مليار درهم في عام  846.7مقارنة  بـ  3103

 .االقتصاديةنطةة  األفي كافة اإلنتاج  زيادة  إلى الجارية

  اإلجمالياالقتصادية المكونة للناتج المحلي نطةة األأن النمو كان ايجابيا في جميع  إلىالبيانات  تطير

% في 5.0  التي شهدات ارتفاعا في معدل النمو الذي بلغنطةة األبرز وقد كان نطاط اإلنطاءات من أ

النفط والغاز  الذي يطمل ا نطاط الصناعة االستخراجيةأم. 3100% في عام 0.9 مع مقارنة 3103عام 

والذي نتج  3103% في عام 6.3 إلى 3100% في عام 53.8النمو للقيمة المضافة من  فقد تراجع معدل

 . األسعاراإلنتاج  عن زيادات قليلة في كل من كميات 

حيث  3100عام بمقارنة  3103شهد تراجعا في عام  اإلجماليوبطكل عام فان معدل نمو الناتج المحلي  

، وقد نتج هذا التراجع بصورة 3100% في عام 23.2ة مع % مقارن7.7 نحو 3103بلغ معدل النمو في عام 

 .نطاط الصناعة االستخراجيةتراجع معدل النمو في  مناساسية 

 الجاريةعساار باأل اإلجماليالناتج المحلي    :0جدول 
 مليون درهم

 معدل 2008  
 % النمو

 معدل 2009
 % النمو

 معدل 2010
 % النمو

معدل  2011
 % النمو

3103* 

المضافة لنطاط القيمة 

 الصناعات االستخراجية
403,774 -43.0  329,116 23.7 207,327 53.8 484,727 6.3 504,847 

نطةة  القيمة المضافة لأل

 نفةيةالغير 
393,286 0.2 396,215 8.9 233,705 03.3 260,947 9.6 296,744 

34.0- 705,159 اإلجماليالناتج المحلي   535,311 09.5 639,952 23.2 846,684 7.7 900,590 

نصيب الفرد من متوسط 

 اإلجماليالناتج المحلي 

 درهم(الف )

415,830 -39.5 293,052 00.1 325,235 31.4 290,691 -1.2  390,476 

   أولية بيانات  *

    أبوظبي – اإلحصاء مركز المصدر:    
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 الجاريةعساار باأل االقتصاديحسب النشاط  اإلجماليالناتج المحلي 

الزيادة التي  إلىويرجع ذلك  3103في عام  %7.7الجارية بنسبة سعار باأل اإلجماليارتفع الناتج المحلي 

عديدة  تغيراتنطةة  األوقد شهدت هذه . %9.6 تهنسبوالتي بلغت ما  النفةيةغير نطةة  األ هاتشهد

بلغت و. اإلجماليالناتج المحلي في االرتفاعات التي طرأت على  ا  مهم األعوام الماضية ولعبت دورا  خالل 

مليار درهم، ما يعد رقما قياسيا  504.8ما يعادل  اإلجماليالنفةية في الناتج المحلي نطةة  األقيمة 

مليار درهم. وتبلغ مساهمة  484.7والذي بلغت قيمته  3100جديدا  يتعدى نظيره الذي ُحقق خالل عام 

% في 57.3% مقارنة ب 56.5ما يعادل  3103خالل عام  اإلجماليالنفةية في الناتج المحلي نطةة  األ

 .3100عام 

وتطير . 3103ام % خالل ع9.6  نحو بلغالجارية ارتفاعا  بمعدل سعار غير النفةية باألنطةة  األشهدت 

تطهد نموا موجبا ملحوظا خالل السنوات الثالث الماضية بعد النمو نطةة األهذه  أن إلىالبيانات 

ارتفاع نسبة  النفةيةنطةة  األهذا النمو المتتالي وضعف النمو في يبين ، وقد 3119المتواضع في عام 

% 42.5 إلى 3100% في عام 43.7من  اإلجماليالناتج المحلي  غير النفةية فينطةة  األمساهمة 

 اإلجمالي المحلي الناتج في النفةيةنطةة  األ نصيب تراجع عن الزيادة هذه نتجت وقد .3103في عام 

 ارتفاعا النفةي القةاع شهد أن بعد ،3100 عام في مقارنة 3103 عام في النفطأسعار  الستقرار كنتيجة

 في 49.6 مع مقارنة% 57.2 بلغ والذي 3100 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من نصيبه في ملحوظا

 .3101 عام

أنطةة   مساهمة تحسن من اإلجمالي المحلي الناتج في النفةي غير القةاع نصيب في التحسن جاء

نطةة  األ هذه شهدت حيث ة،يالعقارنطةة  األ ونطاط والتجزئة، الجملة وتجارة التحويلية الصناعات

 .التوالي على المذكورةنطةة  لأل% 05و ،%04.5و ،%00.3 بلغت 3103 عام في مرتفعة نمو معدالت

  

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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 االقتصادي حسب النشاط (5002) الثابتةعساار األب اإلجماليالناتج المحلي 

% 9.2 بلغ ارتفاع بعد 3103 عام في% 5.6 بنسبة نموا   الثابتةسعار باأل اإلجمالي المحلي الناتج حقق 

 غيرنطةة األ شهدت حين في ،%2.8 بلغت بنسبة النفةيةنطةة األ ارتفعت وقد. 3100 عام في

 إلى 3103 عام في النفةيةنطةة  األ نمو في السبب ويرجع. العام نفس خالل% 7.7 بلغ نموا   النفةية

نطةة األ وشهدت. الةبيعي والغاز الخام النفط مناإلنتاج   في زيادة إلى ادى ما العالمي، الةلب زيادة

 خالل %9و %،5 بين تتراوح ارتفاعات مع 3115 عام منذ واالستمرار باالستقرار يتسم نموا   النفةية غير

 .الفترة هذه

 ليةيالتحو الصناعات من 3103 عام خالل النفةية غيرنطةة  األ في للنمو الرئيسة المساهمة وجاءت 

أنطةة  و والعلمية المهنيةنطةة  األو العقاراتأنطةة  و% 9.7 بنحو 3103 عام في ارتفعت التي

 القوية الزيادة هذه وترجع 3103 عام في% 06.8 بنسبة العقارات نطاط ارتفع حيث داريةاإل الخدمات

 وارتفعت. 3103و 3100 عامي خالل المةورين قبل من العقارات لمبيعات الكبيرة القيمة إلى جزئي بطكل

 بلغ ارتفاع بعد ،3103 عام خالل% 02.9 بنسبة داريةاإل الخدماتأنطةة  و والعلمية المهنيةنطةة  األ

  3100 عام في النطاطين لكال التوالي على% 09.2 و% 4.2

 عقب وذلك 3103 عام خالل% 0.9 بلغ ا  ارتفاع اإلجمالي المحلي الناتج لمخفض القياسي الرقم أظهر

 في كبير نخفاضا بعد 3101 عام في% 03.2 بنسبة ا  وإرتفاع ،3100 عام خالل% 30.1 بلغت كبيرة زيادة

 خالل الخام النفطأسعار  تذبذب إلى المؤشر له تعرض الذي التقلب ويرجع%. 31.0 بلغ 3119 عام

 .الماضية السنوات

 الثابتة 5002أعساار ب اإلجمالياتج المحلي : الن5جدول 
 درهم بالمليونالقيمة 

معدل  3118  
 % النمو

معدل  3119
 النمو

% 

معدل  3101
 النمو

% 

 معدل 3100
 النمو

%  

3103* 

القيمة المضافة لنطاط 

 الصناعات االستخراجية
221,505 -02.9 384,571 6.8 212,890 00.7 229,575 2.8 253,606 

نطةة  القيمة المضافة لأل

 نفةيةالغير 
349,606 6.9 366,955 6.0 382,307 6.7 213,356 7.7 235,422 

 678,149 5.6 640,820 9.2 587,017 6.5 550,535 4.9- 581,021 اإلجماليالناتج المحلي 

مخفض الناتج المحلي 
 024.4 0.9 020.9 30.1 019 03.2 97.0 31.0- 030.6  اإلجمالي

 أولية بيانات* 
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 أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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  المالحظات الفنية

 إطار عمل الحسابات

  .0992باستخدام نظام الحسابات القومية لعام  اإلحصاءاتتمت هذه 

 

 تصنيف إطار الامل

حسب النطاط  اإلحصاءات صنيفلت (ISIC4) الرابع، التنقيح الدولي الموحدتم استخدام التصنيف الصناعي 

غير  االقتصاديةنطةة  األحسب البيانات الواردة في السلسلة الزمنية مقارنة  نولذلك فإ االقتصادي.

 الثالثمن التنقيح  3118وقد تم تحويل البيانات السابقة لعام . صدارينبسبب تغير التصنيف بين اإلممكن 

لك من أجل توفير سلسلة وذ  (ISIC4)التنقيح الرابع  إلى (ISIC3.1)للتصنيف الصناعي الدولي الموحد 

أكثر تفصيال  و يجب على  (ISIC4)الرابع  التنقيحزمنية للبيانات اإلحصائية للمستخدمين، حيث أن 

تم  عما كانت عليه في العادة.نطةة  األتباين في البيانات الخاصة ببعض  يتوقعوا وجودأن المستخدمين 

مستوى )الحد األول( من التصنيف الصناعي الدولي الموحد مع وجود  على  نطر البيانات المفصلة

الباب )هاء( استثناءين. وقد تم دمج الباب )دال( الخاص بإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء مع 

الكهرباء أنطةة  الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها تحت اسم أنطةة  الخاص بإمدادات المياه؛ و

إلى لباب )هاء(. ونفس األمر بالنسبة الخاصة بانطةة  األوالغاز والمياه وتصريف النفايات وذلك لصغر حجم 

أنطةة  تم دمجها مع الباب )قاف( الخاص ب الباب )صاد( الخاص بالفنون والترفيه والترويح حيثأنطةة 

الفنون والترفيه والترويح والخدمات األخرى وذلك لصغر حجم كال أنطةة الخدمات األخرى تحت اسم 

النطاطين. ولمزيد من المعلومات عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد يرجى زيارة الرابط 

 asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic.4التالي:

 

  النطاق

وقد  ،العاملة في إمارة أبوظبي يةاإلنتاجاالقتصادية للوحدات نطةة  األحصائية جميع  التقديرات اإل تقيس

تم استبعاد نطاط الوحدات التي ال تتخذ أبوظبي مقرا  لها. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوحدات 

ال، لها فروع كثيرة في مختلف اإلمارات ما  أوالعاملة في الدولة، سواء كانت تتخذ من أبوظبي مقرا  لها 

 سيما عندما يقع المركز الرئيس يسبب صعوبة عند جمع المعلومات التي تتعلق بإمارة أبوظبي فقط وال

أبوظبي على تنفيذ استراتيجيات جديدة لجمع المعلومات من شأنها  –خارج أبوظبي. ويعمل مركز اإلحصاء 

   أن تقلل من تأثير هذه المطكلة على الحسابات القومية.

 

 

 مصادر البيانات
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ذلك  إلى، باإلضافة  لبياناتل الرئيسمصدر أبوظبي ال -تعد المسوح االقتصادية التي يجريها مركز اإلحصاء 

لتقديرات اإلحصائية. وتطمل اإلى أفضل العديد من مصادر البيانات األخرى وذلك للوصول مت ستخداُ

، مواد البناءأسعار و المنتجين الزراعيين،أسعار و المستهلك،سعار مصادر البيانات األرقام القياسية أل

بيانات و، كميات النفط الخام والغاز الةبيعيو، ةالةبيعي والمطتقات النفةيالنفط الخام والغاز أسعار و

 بيانات المسوح األخرى.والبيانات اإلدارية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومالية الحكومية، 

 خذ في االعتبارتصنيف الحسابات القومية ويجب األ حاليا  عند المستخدمةلمصادر اويعرض الجدول التالي 

    نطاء وتحسين مصادر أكثر للبيانات.إتغير مع مرور الوقت حيث أنه يتم أن مصادر البيانات ت

عساار مصدر بيانات األ النشاط
 الحالية

مصدر بيانات 
 الثابتةعساار األ

 مخفض السار

الزراعة والحراجة وصيد 
 األسماك

مصادر مختلفة عن الزراعة 
 منطرت وصيد األسماك نُ 

 المركز

األرقام القياسية للمنتجين  (0)الحسابات
 الزراعيين

الصناعات االستخراجية بما 
في ذلك النفط الخام والغاز 

 الةبيعي

النفط  إنتاجمعدالت  المسح االقتصادي السنوي
 الخام

 الحسابات

الكهرباء  إنتاجبيانات  المسح االقتصادي السنوي الصناعة التحويلية
 والماء

سعار الرقم القياسي أل
مؤشر الرقم  -المستهلك
 -مواد البناءسعار القياسي أل
 (0)الحسابات

الكهرباء والغاز وإمدادات 
 المياه وإدارة النفايات

 (0)الحسابات (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي

مواد سعار الرقم القياسي أل (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي التطييد
 البناء

والتجزئة؛ تجارة الجملة 
إصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات 

 النارية

سعار الرقم القياسي أل (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي
 المستهلك

معدالت النقل الجوي  المسح االقتصادي السنوي النقل والتخزين
 الحسابات -والمائي

سعار الرقم القياسي أل
 (0)الحسابات -المستهلك

قامة خدمات اإلأنطةة  
 والةعام

عدد الليالي  المسح االقتصادي السنوي
 -السياحية
 (0)الحسابات

سعار الرقم القياسي أل
 (0)الحسابات -المستهلك

سعار الرقم القياسي أل الحسابات المسح االقتصادي السنوي المعلومات واالتصاالت
 المستهلك

أنطةة  المالية ونطةة  األ
 التأمين

مخفض الناتج المحلي  (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي
 اإلجمالي

 -بيانات السكان المسح االقتصادي السنوي العقاريةنطةة  األ
 (0)الحسابات

سعار الرقم القياسي أل
 المستهلك

المهنية نطةة  األ
 والعلمية والتقنية

سعار مؤشر الرقم القياسي أل (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي
 المستهلك

الخدمات اإلدارية أنطةة  
 وخدمات الدعم

سعار الرقم القياسي أل (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي
 المستهلك

اإلدارة العامة والدفاع؛ 
والضمان االجتماعي 

 اإللزامي

المسح االقتصادي 
بيانات من  -السنوي

 الحسابات الحكومية المالية

سعار مؤشر الرقم القياسي أل (0)الحسابات
 المستهلك

المسح االقتصادي  التعليم
بيانات من   -السنوي

 الحسابات الحكومية المالية

 (0)الحسابات عدد التالميذ
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في مجال صحة نطةة  األ
اإلنسان والعمل 

 االجتماعي

المسح االقتصادي 
بيانات من  -السنوي

 الحسابات الحكومية المالية

سعار الرقم القياسي أل (0)الحسابات
 المستهلك

والترفيه والترويح الفنون 
 الخدمات األخرىأنطةة  و

سعار الرقم القياسي أل (0)الحسابات المسح االقتصادي السنوي
 المستهلك

األَُسر المعيطية أنطةة  
 التي تستخدم أفرادا  

عدد األشخاص  الحسابات
ن من قبل يالمعني
 األسر

سعار الرقم القياسي أل
 المستهلك

الخدمات المصرفية 
 المحتسبة

مخفض الناتج المحلي  (0)الحسابات االقتصادي السنوي المسح
 اإلجمالي

 

 مالحظة: 

 ةقيمة أو جزء من القيمة التي تم احتسابها من خالل مصادر البيانات الموجودة حسب منهجي إلىالحسابات  تطير .0

 أو حجم االستقراء. ،مخفض السعر

 

 الثابتةعساار منهجية األ

طريقة استخدام الثابتة باستخدام منهجيتين مختلفتين هما سعار األب اإلجماليالناتج المحلي تم حساب 

إلزالة تأثير التغيرات التي تةرأ على األسعار. أما منهجية ، وذلك  والةريقة االستقرائيةسعار مخفضات األ

وجود سلسلة لبيانات الحجم للنطاط المعني واستخدام الزيادات التي تةرأ فتتةلب  ئيةاالستقرا الةريقة

 .األساس في سنة  اإلجماليعلى الحجم لزيادة القيم الخاصة بالناتج المحلي 

 

 5002األعساس  عسنة

الثابتة ما يعني أن سعار األب اإلجماليتقديرات الناتج المحلي  لحساباألساس  هي سنة 3117سنة  تعد

الحالية هو نفس سعار ويعني أيضا  أن مستوى األ 3117عام أسعار الثابتة توافق سعار مجموعة األ

نطةة  األالقيم المضافة لكافة  تقويماعادة  تنه تمفإ، وبمعنى آخر في ذلك العامسعار مستوى األ

البا  . وغأي تغيرثر السعر في ما يعني تحييد أ 3117سنة أسعار وهي سعار بنفس األأسعار االقتصادية ب

. وقد تم األساس سنةالثابتة على بيانات سعار المعيارية المستخدمة في حسابات األسعار ما تعتمد األ

سعار سيما الرقم القياسي أل في هذا العام والسعار أساس نظرا  لتوافر جميع األ كسنة 3117اختيار 

     .األسعارمن أهم مخفضات  ا  واحد الذي يعدالمستهلك، 

 

  المسحتحديث إطار 

للمنطآت العاملة في إطار شامل  إلىأبوظبي  –تستند المسوح االقتصادية التي يقوم بها مركز اإلحصاء 

. وقد أجرى مركز الغراض اجراء المسوح االقتصاديةاختيار العينة ةعمليحيث ُيستخدم في  بوظبيأإمارة 

واستكمال األطر حيث تم  تحديث إلىواسع النةاق يهدف  ا  مطروع 3101أبوظبي في عام  -اإلحصاء 
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 إلىما أدى   3100و 3101و، 3119 عواملأللمسوح االقتصادية السنوية سحب العينات ل استخدامه في

 .اإلمارةومدى مساهمتها في اقتصاد نطةة  األبعض  مستوى تغير كبير في

وكنتيجة لتغير ويأتي ظهور هذه الفروق نتيجة لتواجد واختفاء مؤسسات أثناء عملية تحديث األطر 

   القديم والحديث. ينطارثل الحجم والنطاط، في كال  من اإلالتفاصيل الواردة من المؤسسات، م

 

  عسياعسة المراجاة

بيانات وأساليب ثانوية  إلىبيانات السنة األخيرة تقديرات أولية ما يعني أن هذه التقديرات تستند  تعد

وبمجرد إدراج هذه  ة متوفرة.عندما تصبح البيانات الرئيسخرى أأن يتم تنقيح هذه البيانات مرة  على

. ة من مصادر جديدةبيانات رئيسفر اإال في حال تو البيانات نهائية لتلك السنة تعدالبيانات في الحسابات 

من الممارسات الدولية المعتادة في إصدار البيانات الرسمية واالستمرار في تحسينها وتةويرها عمل و

 أبوظبي. - ومتاحة لمركز اإلحصاء ومهمةور الوقت وذلك عند ظهور أدلة جديدة تنقيحات مع مر

 

  للمزيد من المالومات

  info@scad.aeكتروني:لإلأبوظبي على البريد ا – اإلحصاءللمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بمركز 
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  ماجم المصطلحات واالختصارات

 

 : عملة دولة اإلمارات العربية المتحدة )درهم إماراتي(.درهم

 

ية وسواء اإلنتاج هي عبارة عن مستحقات العاملين نتيجة مطاركتهم في العملية : تاويضات الااملين

تم الحصول على هذه المستحقات نقدا اوعينا ويطمل ذلك المزايا الممنوحة للعاملين مثل مزايا السكن 

والمساهمات التي تدفعها المنطأة عن العامل مثل الضمان الصحي وصناديق االدخار والمساهمات 

دفع من قبل المؤسسة تعويضات العاملين هي مجموع األجر، نقدا  أو عينا ، وتاالجتماعية األخرى. 

 للموظف/العامل مقابل العمل الذي قام به خالل الفترة المحاسبية.

 

مةروحا منه قيمة االستهالك  اإلجمالياإلنتاج  هو عبارة عن قيمة  :(GDP) اإلجماليالناتج المحلي 

 .الوسيط.

 

لذي يبين السلع والخدمات اسعار هو الرقم القياسي أل :اإلجماليمؤشر مخفض الناتج المحلي 

والتغيرات مع مرور الوقت. ويتم احتساب هذا المخفض  اإلجماليعلى الناتج المحلي سعار تأثير األ

الثابتة وضرب سعار باأل اإلجماليالجارية على الناتج المحلي سعار باأل اإلجماليبقسمة الناتج المحلي 

 النتيجة بمئة.

 

سعار أثر تغيرات األ الغاءالسلسلة الزمنية التي تم الحصول عليها عن طريق  إلىيطير  الثابتة:عساار األ

  مع الوقت من قيم تدفقات أو مخزونات السلع والخدمات.

 

 الحالية المرافقة للقيام بالنطاط.سعار : تطير لسلسلة يجري تحديد قيمتها باألالجاريةعساار األ

 

 مةروحا  منه االستهالك الوسيط.اإلنتاج   :اإلنتاج بطريقة  اإلجماليالناتج المحلي 

 
 

 اإلجمالييتم احتسابه بقسمة الناتج المحلي  :اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي متوعسط 
مؤشر هام لمستوى  اإلجماليويعتبر مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي  على مجموع السكان.

 المعيطة.
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هو قيمة ما تحوزه المنطأة من اصول ثابته مخصوما منه قيمة   :إجمالي تكوين رأس المال الثابت

االصول التي يتم التخلص منها )كالبيع مثال( حيث تتكون االصول الثابته من الصول الملموسة وغير 

خالل الفترة المحاسبية مضافا  ية بصور متكررة او مستمرة اإلنتاج الملموسة والتي تستعمل في العملية 

تزيد والتي قيمة األصول غير المنتجة )مثل موجودات باطن األرض أو تحسينات رئيسية  إلىاإلضافات  اإليه

  ي للوحدات المؤسسية.اإلنتاج الكمية والنوعية أو إنتاجية األرض( من قبل النطاط 

، اإلنتاج  هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية : االعستهالك الوعسيط

الثانوية والمساعدة، وال تطمل االنفاق على نطةة  األتخدمها في النطاط الرئيسي او سواء تم اس

 .شراء االصول الثابته 

نطاط التعدين واستغالل المحاجر )بما في ذلك النفط  إلى: يرجع هذا االعستخراجية ةنشاط الصناع

والغاز الةبيعي مثل التكرير ذات الصلة بالنفط الخام نطةة  األوال يطمل   .الخام والغاز الةبيعي( فقط

 والبتروكيماويات والتوزيع أو النقل.

 

ا بين فترتين زمنيتين في متغير معين، وتحسب بقسمة القيمة في فترة ة يتغيرات النسبال: مادل النمو

  .011% ومةروحا منها 011زمنية )سنة( على القيمة في الفترة السابقة )السنة الماضية( مضروبة بـ 

 

والذي  الصناعة االستخراجيةاالقتصادية بعد استبعاد نطاط نطةة  األ: جميع نفطيةالغير نشطة  األ

  يطمل النفط الخام والغاز الةبيعي.

 

وينبغي من مستخدمي هذه  .فقطبيانات ثانوية للعلى مصادر  معتمدة: تقديرات التقديرات األولية

سوف تنقح مرة أخرى بعد توافر البيانات من البيانات أن يكونوا على علم بأن هذه التقديرات األولية 

 مصادرها األولية وللفترة الزمنية المعنية.

 

: يتألف من مخرجات السلع و الخدمات التي (اإلجمالياإلنتاج  )ويسمى أيضا المخرجات أو اإلنتاج  

أي سلع  إلى، باإلضافة  نطأةالموأصبحت متاحة لالستخدام خارج تلك   نطأةالميتم إنتاجها داخل 

 وخدمات منتجة لالستخدام الذاتي.

 

مةروحا  منها قيمة االستهالك الوسيط، اإلنتاج  ة هي قيمة اإلجمالي: القيمة المضافة  القيمة المضافة

 .اإلجماليوهي قياس لمدى مساهمة الُمنتِج الفردي أو الصناعة أو القةاع في الناتج المحلي 
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 اإلحصائيةالجداول 
 احصاءات الحسابات القومية: أهم 2جدول 

  3115 3116 3117 3118 3119 3101 3100 2012* 

سعار باأل اإلجماليالناتج المحلي 
 900,590 846,684 629,953 525,200 715,059 545,267 493,349 282,421 الجارية )مليون درهم(

نسبة التغير السنوية للناتج المحلي 
 7.67 23.21 09.51 34.01- 39.21 01.81 38.41 20.71 الجارية سعار باأل اإلجمالي

القيمة المضافة لنطاط الصناعات 
 504,847 484,727 207,327 329,116 403,774 217,445 390,464 305,455 االستخراجية )مليون درهم(

نسبة التغير السنوية في القيمة 
المضافة لنطاط الصناعات االستخراجية 

 الجارية سعار باأل
45.91 25.21 5.51 24.21 -43.01 23.71 53.81 6.30 

نسبة مساهمة القيمة المضافة لنطاط 
الصناعات االستخراجية في الناتج 

 الجارية سعار باأل اإلجماليالمحلي 
56.31 59.31 56.41 58.51 44.61 49.61 57.21 56.48 

الغير نفةية نطةة  القيمة المضافة لأل
 296,744 260,947 233,705 396,215 393,286 327,932 311,785 067,975 )مليون درهم(

نسبة التغير السنوية في القيمة 
الغير نفةية نطةة  المضافة لأل

 الجارية سعار باأل
07.01 09.51 08.51 33.91 0.21 8.91 03.31 9.60 

نسبة مساهمة القيمة المضافة 
الجارية سعار الغير نفةية باألنطةة  لأل

 اإلجماليفي الناتج المحلي 
42.81 41.81 42.61 40.51 55.41 51.41 43.71 42.53 

 3117أسعار ب اإلجماليالناتج المحلي 
 678,149 640,820 587,017 550,535 581,021 545,267 507,202 490,664 الثابتة )مليون درهم(

نسبة التغير السنوية في الناتج 
 5.64 9.21 6.51 4.91- 6.41 5.41 5.31 غير متوفر  الثابتة  3117أسعار ب اإلجماليالمحلي 

القيمة المضافة لنطاط الصناعات 
الثابتة  3117أسعار االستخراجية ب
 )مليون درهم(

390,455 398,725 217,445 221,505 384,571 212,890 229,575 253,606 

نسبة التغير السنوية في القيمة 
المضافة لنطاط الصناعات االستخراجية 

 الثابتة  3117أسعار ب
 2.84 00.71 6.81 02.91- 7.51 3.91 3.51 غير متوفر 

نسبة مساهمة القيمة المضافة لنطاط 
الصناعات االستخراجية في الناتج 

 الثابتة  3117أسعار ب  اإلجماليالمحلي 
59.21 57.71 56.41 57.11 50.61 50.81 53.91 53.11 

الغير نفةية نطةة  القيمة المضافة لأل
 235,422 213,356 382,307 366,955 349,606 327,932 308,578 311,319 الثابتة )مليون درهم( 3117أسعار ب

نسبة التغير السنوية القيمة المضافة 
 7.67 6.71 6.01 6.91 4.91 8.91 9.31 غير متوفر  الثابتةسعار الغير نفةية باألنطةة  لأل

نسبة مساهمة القيمة المضافة 
الغير نفةية في الناتج نطةة  لأل

 الثابتة  3117أسعار ب اإلجماليالمحلي 
41.71 43.21 42.61 42.11 48.41 48.31 47.01 48.11 

 اإلجماليمخفض الناتج المحلي 
 024.4 020.9 019 97.0 030.6 011 95.3 78 )األرقام القياسية(

نسبة التغير السنوية في مخفض الناتج 
 0.93 30.11 03.21 31.01- 30.61 5.01 33.11 غير متوفر   اإلجماليالمحلي 

نصيب الفرد من الناتج المحلي متوسط 
 291,476 290,691 235,325 392,153 405,821 246,432 226,806 379,137 الجارية )ألف درهم(سعار باأل اإلجمالي

نصيب الفرد  متوسط  نسبة التغير في
سعار باأل اإلجماليمن الناتج المحلي 

 الجارية 
 1.20- 31.42 01.98 39.51- 31.11 3.91 31.71 غير متوفر 

 أولية بيانات* 
 أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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  الجاريةعساار حسب النشاط االقتصادي باأل اإلجمالي: الناتج المحلي 4الجدول 

 القيمة بالمليون

 *2012 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115 نطةة األ

 869,124 816,071 611,860 515,670 675,428 530,734 472,088 265,640 قةاع المطروعات غير المالية   

 5,206 5,026 4,556 4,698 4,529 4,286 4,295 4,611 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

النفط   الصناعات االستخراجية )تطمل
 504,847 484,727 207,327 329,116 403,774 217,445 390,464 305,455 الخام والغاز الةبيعي(

 52,259 47,967 25,802 39,991 29,008 25,344 23,879 38,584 الصناعات التحويلية

إدارة أنطةة  الكهرباء والغاز والمياه و
 31,915 08,996 06,526 04,678 04,164 03,663 01,430 8,706 النفايات

 87,693 82,506 83,780 79,201 65,655 47,126 26,933 36,230 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
09,602 33,348 35,608 23,383 38,184 38,534 38,186 23,052 

 22,056 39,328 30,326 05,410 06,727 03,087 01,679 8,696 النقل والتخزين

 9,450 8,477 7,548 6,382 6,763 4,864 4,365 2,613 والخدمات الغذائيةاإلقامة أنطةة  

 09,833 09,227 09,128 34,133 32,360 30,920 08,729 05,363 المعلومات واالتصاالت

 24,725 23,885 39,223 21,054 39,575 37,394 30,009 07,988 التأمينأنطةة  المالية ونطةة  األ

 29,897 24,692 37,555 32,821 30,251 06,300 03,812 01,260 العقاريةنطةة  األ

 33,110 09,061 08,123 07,285 08,002 05,273 03,668 01,353 المهنية والعلمية والتقنيةنطةة  األ

الخدمات اإلدارية وخدمات أنطةة  
 00,176 9,642 7,925 9,695 8,349 8,869 6,881 5,858 الدعم

والدفاع؛ الضمان اإلدارة العامة 
 24,846 22,516 21,663 31,559 08,652 00,570 01,675 01,234 االجتماعي اإلجباري

 01,406 9,158 6,986 7,499 7,339 6,030 5,503 5,335 التعليم

الصحة البطرية والخدمة أنطةة  
 6,361 5,644 2,671 2,733 2,707 0,757 0,583 0,511 االجتماعية

أنطةة  والترويح والفنون والترفيه 
 3,684 3,482 2,404 3,168 0,589 3,131 0,720 0,598 الخدمات األخرى

األسر المعيطية كصاحب أنطةة  
 3,109 0,787 0,573 0,512 0,219 0,100 933 902 عمل

 39,142- 37,665- 33,475- 33,575- 09,805- 06,322- 02,654- 00,426- الخدمات المصرفية المحتسبة

 900,590 846,684 629,953 525,200 715,059 545,267 493,349 282,421 المجموع

 296,744 260,947 233,705 396,215 393,286 327,932 311,785 067,975   إجمالي غير النفةي

 أولية بيانات* 
 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
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  الجاريةعساار حسب النشاط االقتصادي باأل اإلجمالي: نسبة التغير السنوية في الناتج المحلي 2جدول 

 

 *3103 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115 نطةة األ

 7.81 24.31 08.81 35.01- 39.51 01.21 39.41 22.41 قةاع المطروعات غير المالية   

 2.51 03.71 2.11- 2.51 2.51 1.31- 4.41- 3.61- الزراعة والحراجة وصيد األسماك

  الصناعات االستخراجية )تطمل
 6.30 53.81 23.71 43.01- 24.21 5.51 25.21 45.91 النفط الخام والغاز الةبيعي(

 00.34 22.91 09.41 32.21- 00.11 7.31 05.11 32.01 الصناعات التحويلية

إدارة أنطةة  الكهرباء والغاز والمياه و
 01.15 04.91 03.71 4.41 00.01 30.51 09.61 20.41 النفايات

 5.11 1.91 4.41 31.81 29.61 37.41 41.21 35.61 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
03.51 02.41 05.01 36.11 -02.11 0.61 -0.51 04.48 

 02.41 27.71 27.91 8.11- 27.21 04.01 33.81 9.51 النقل والتخزين

 00.49 03.21 31.01 7.01- 29.11 04.11 08.41 30.81 اإلقامة والخدمات الغذائيةأنطةة  

 3.50 0.61 31.71- 2.21 6.01 07.11 33.81 32.61 المعلومات واالتصاالت

 5.62 03.01 3.71- 3.11 8.41 39.31 07.41 07.61 التأمينأنطةة  المالية ونطةة  األ

 05.11 35.91 05.61 00.61 20.71 36.61 32.61 03.21 العقاريةنطةة  األ

 04.82 6.21 2.71 4.11- 07.81 30.21 32.61 34.71 المهنية والعلمية والتقنيةنطةة  األ

الخدمات اإلدارية وخدمات أنطةة  
 04.86 30.51 08.31- 07.51 7.11- 38.91 07.41 08.51 الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان 
 4.11 9.21 49.01 01.31 60.31 8.41 2.41 3.81 اإلجبارياالجتماعي 

 05.11 39.71 6.81- 2.71 08.01 00.01 5.51 01.31 التعليم

الصحة البطرية والخدمة أنطةة  
 01.90 52.81 0.41- 1.01 000.51 00.01 5.51 30.21- االجتماعية

أنطةة  الفنون والترفيه والترويح و
 8.01 37.21- 65.01 21.01 30.21- 06.71 8.41 46.91 الخدمات األخرى

األسر المعيطية كصاحب أنطةة  
 02.11 02.71 4.61 04.81 39.41 9.71 0.11 2.71 عمل

 4.98 32.01 1.41- 02.91 33.01 08.91 09.41 35.81 الخدمات المصرفية المحتسبة

 7.67 23.21 09.51 34.01- 39.21 01.81 38.41 20.71 المجموع

 9.60 03.31 8.91 0.21 33.91 08.51 09.51 07.01   النفةي إجمالي غير

 أولية بيانات* 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الجارية عساار حسب النشاط االقتصادي باأل اإلجمالي: نسبة المساهمة في الناتج المحلي 6لجدول ا
 

 *3103 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115  نطةة  األ
قةاع المطروعات    

 95.22 95.31 92.91 94.51 95.81 95.71 96.01 95.41 غير المالية

الزراعة والحراجة وصيد 
 1.58 1.61 1.71 1.91 1.61 1.81 1.91 0.31 األسماك

الصناعات االستخراجية 
النفط الخام   )تطمل

 والغاز الةبيعي(
56.31 59.31 56.41 58.51 44.61 49.61 57.21 56.48 

 5.85 5.71 5.61 5.61 5.51 6.51 6.71 7.51 الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز والمياه 

 3.39 3.31 3.61 3.71 3.11 3.21 3.01 3.21 إدارة النفاياتأنطةة  و

 9.63 9.91 03.91 04.81 9.21 8.61 7.51 6.91 التطييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ 

إصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات 

 النارية

5.01 4.51 4.71 4.61 5.31 4.51 2.21 2.52 

 2.64 2.51 2.21 3.91 3.41 3.31 3.31 3.21 النقل والتخزين
اإلقامة أنطةة  

 0.14 0.11 0.31 0.31 0.11 1.91 1.91 1.91 والخدمات الغذائية

 3.07 3.21 2.11 4.51 2.21 4.11 2.81 4.11 المعلومات واالتصاالت
المالية نطةة  األ
 2.80 2.91 4.61 5.61 4.31 5.11 4.21 4.71 التأمينأنطةة  و

 4.28 4.01 4.21 4.51 2.11 2.11 3.61 3.71 العقاريةنطةة  األ
المهنية نطةة  األ

 3.40 3.21 3.81 2.31 3.61 3.81 3.61 3.71 والعلمية والتقنية

الخدمات أنطةة  
 0.33 0.01 0.31 0.81 0.31 0.61 0.41 0.51 اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ 
الضمان االجتماعي 

 اإلجباري
3.71 3.31 3.01 3.61 2.81 4.81 4.11 2.83 

 0.04 0.01 0.01 0.41 0.11 0.01 0.01 0.41 التعليم
الصحة أنطةة  

البطرية والخدمة 
 االجتماعية

1.41 1.21 1.21 1.51 1.71 1.61 1.71 1.69 

الفنون والترفيه والترويح 
الخدمات أنطةة  و

 األخرى
1.41 1.41 1.41 1.31 1.41 1.51 1.21 1.39 

األسر أنطةة  
المعيطية كصاحب 

 عمل
1.31 1.31 1.31 1.31 1.21 1.31 1.31 1.33 

الخدمات المصرفية 
 2.09- 2.21- 2.51- 4.31- 3.81- 2.11- 3.81- 2.11- المحتسبة

 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 المجموع

 42.53 43.71 51.41 55.41 40.51 42.61 41.81 42.81   إجمالي غير النفةي

 أولية بيانات* 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الثابتة حسب النشاط 5002أعساار ب اإلجمالي: الناتج المحلي 2جدول 

 القيمة بالمليون درهم

 *3103 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115  نطةة  األ

 651,252 605,364 561,534 521,312 558,606 530,734 497,313 470,705 قةاع المطروعات غير المالية   

 5,096 5,116 4,488 4,571 4,861 4,286 4,417 4,689 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

  الصناعات االستخراجية )تطمل
 253,606 229,575 212,890 384,571 221,505 217,445 398,725 390,455 النفط الخام والغاز الةبيعي(

 40,482 27,821 23,175 21,071 23,791 25,344 25,193 25,206 الصناعات التحويلية

أنطةة  الكهرباء والغاز والمياه و
 08,176 06,798 05,412 04,741 02,292 03,663 00,217 01,494 إدارة النفايات

 87,196 82,759 82,362 75,912 57,292 47,126 42,057 25,039 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
30,613 34,162 35,608 36,231 32,744 32,836 32,205 35,325 

 31,906 08,729 06,675 02,737 02,601 03,087 00,077 9,974 النقل والتخزين

 7,904 7,204 5,834 4,674 4,962 4,864 4,024 2,800 اإلقامة والخدمات الغذائيةأنطةة  

 09,334 08,818 09,072 32,768 32,060 30,920 09,169 06,995 المعلومات واالتصاالت

 38,490 37,463 35,743 37,067 35,349 37,394 33,991 30,429 التأمينأنطةة  المالية ونطةة  األ

 20,969 37,284 30,782 31,124 08,662 06,300 04,965 02,838 العقاريةنطةة  األ

المهنية والعلمية نطةة  األ
 07,955 05,760 05,005 05,105 05,766 05,273 04,109 03,384 والتقنية

الخدمات اإلدارية وخدمات أنطةة  
 9,127 7,923 6,650 8,272 7,080 8,869 7,604 7,109 الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان 
 30,284 31,728 09,348 02,097 03,142 00,570 01,964 00,147 االجتماعي اإلجباري

 7,285 7,387 6,936 6,638 6,027 6,030 5,965 5,691 التعليم

الصحة البطرية والخدمة أنطةة  
 2,986 2,603 3,296 3,443 3,470 0,757 0,605 0,576 االجتماعية

أنطةة  الفنون والترفيه والترويح و
 3,367 3,046 2,127 0,845 0,292 3,131 0,882 0,852 الخدمات األخرى

األسر المعيطية كصاحب أنطةة  
 0,643 0,471 0,208 0,398 0,029 0,100 0,131 0,192 عمل

 32,832- 32,013- 09,734- 31,229- 06,907- 06,322- 04,864- 02,621- الخدمات المصرفية المحتسبة

 678,149 640,820 587,017 550,535 581,021 545,267 507,202 490,664 المجموع

 235,422 213,356 382,307 366,955 349,606 327,932 308,578 311,319   إجمالي غير النفةي

 أولية بيانات* 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 
 
 

 الثابتة حسب النشاط 5002أعساار ب اإلجمالي: نسبة التغير السنوية في الناتج المحلي 8جدول 

 *3103 3100 3101 3119 3118 3117 3116  نطةة  األ
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 5.71 9.81 5.71 5.01- 7.01 4.91 5.41 قةاع المطروعات غير المالية   

 2.81 00.51 0.81- 6.11- 01.81 1.51- 6.11- الزراعة والحراجة وصيد األسماك

النفط   الصناعات االستخراجية )تطمل
 2.84 00.71 6.81 02.91- 7.51 3.91 3.51 الخام والغاز الةبيعي(

 9.66 07.91 6.21 8.11- 7.11- 1.41 1.61- الصناعات التحويلية

إدارة أنطةة  الكهرباء والغاز والمياه و
 7.60 9.01 4.51 01.01 5.81 03.11 7.71 النفايات

 2.98 1.61 9.71 23.21 33.11 9.11 33.91 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات 
 8.34 3.01- 1.21 9.81- 3.71 6.51 00.41 ذات المحركات والدراجات النارية

 00.63 03.41 30.51 1.91 00.71 9.11 03.01 النقل والتخزين

 8.30 35.61 34.61 5.81- 3.11 07.71 8.51 اإلقامة والخدمات الغذائيةأنطةة  

 3.30 0.91- 09.21- 3.61 5.61 05.11 03.31 المعلومات واالتصاالت

 2.75 6.71 5.31- 7.61 7.51- 08.71 7.31 التأمينأنطةة  المالية ونطةة  األ

 06.75 35.71 8.71 7.21 05.01 8.21 8.31 العقاريةنطةة  األ

 02.93 4.21 1.71 4.81- 3.61 9.71 04.01 والتقنية المهنية والعلميةنطةة  األ

 02.93 09.21 31.61- 06.61 09.11- 06.51 8.51 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعمأنطةة  

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
 2.03 7.71 45.91 9.61 4.01 5.51 1.71- اإلجباري

 0.25 5.31 4.51 8.11 1.21 3.61 4.81 التعليم

الصحة البطرية والخدمة أنطةة  
 01.26 51.81 0.91- 0.31- 41.61 8.81 3.41 االجتماعية

الخدمات أنطةة  الفنون والترفيه والترويح و
 5.60 39.21- 64.61 23.51 20.11- 7.21 0.61 األخرى

 00.72 00.51 0.51 02.91 03.71 1.91- 6.71- األسر المعيطية كصاحب عملأنطةة  

 2.03 07.01 2.11- 31.31 4.31 9.31 9.01 الخدمات المصرفية المحتسبة

 5.64 9.21 6.51 4.91- 6.41 5.41 5.31 المجموع

 7.67 6.71 6.01 6.91 4.91 8.91 9.31   إجمالي غير النفةي

 أولية بيانات* 

 أبوظبي – اإلحصاء مركز: المصدر
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  الثابتةعساار باأل اإلجمالي: المساهمة في الناتج المحلي 9جدول 

 *3103 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115  نطةة  األ
قةاع المطروعات غير    

 95.93 95.91 95.51 96.01 96.21 95.71 96.01 95.91 المالية

الزراعة والحراجة وصيد 
 1.77 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.91 0.11 األسماك

الصناعات االستخراجية 
النفط الخام والغاز   )تطمل

 الةبيعي(
59.21 57.71 56.41 57.11 50.61 50.81 53.91 53.11 

 6.03 5.91 5.51 5.51 5.71 6.51 6.81 7.31 الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه 
 3.67 3.61 3.61 3.71 3.21 3.21 3.31 3.01 إدارة النفاياتأنطةة  و

 03.85 02.01 04.31 02.81 9.91 8.61 8.21 7.01 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ 
إصالح المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
4.41 4.71 4.71 4.51 4.21 4.01 2.61 2.73 

 2.18 3.91 3.81 3.51 3.21 3.31 3.31 3.11 النقل والتخزين

اإلقامة والخدمات أنطةة  
 0.07 0.01 0.11 1.81 1.91 1.91 1.81 1.81 الغذائية

 3.84 3.91 2.21 4.21 4.11 4.11 2.71 2.51 المعلومات واالتصاالت
أنطةة  المالية ونطةة  األ

 4.31 4.21 4.41 4.91 4.41 5.11 4.41 4.41 التأمين

 4.70 4.21 2.71 2.61 2.31 2.11 3.91 3.81 العقاريةنطةة  األ

المهنية والعلمية نطةة  األ
 3.65 3.51 3.61 3.71 3.71 3.81 3.71 3.51 والتقنية

الخدمات اإلدارية أنطةة  
 0.22 0.31 0.01 0.51 0.31 0.61 0.51 0.41 وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ 
الضمان االجتماعي 

 اإلجباري
3.31 3.01 3.01 3.01 3.41 2.21 2.31 2.05 

 0.19 0.01 0.31 0.31 0.01 0.01 0.31 0.31 التعليم
الصحة البطرية أنطةة  

 1.59 1.61 1.41 1.41 1.41 1.21 1.21 1.21 والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح 
 1.22 1.21 1.51 1.21 1.31 1.41 1.41 1.41 الخدمات األخرىأنطةة  و

األسر المعيطية أنطةة  
 1.34 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 كصاحب عمل

المصرفية  الخدمات
 2.50- 2.61- 2.41- 2.71- 3.91- 2.11- 3.91- 3.81- المحتسبة

 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 المجموع

 48.11 47.01 48.31 48.41 42.11 42.61 43.21 41.71   إجمالي غير النفةي

 أولية بيانات* 

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الجاريةعساار حسب النشاط االقتصادي باألاإلنتاج  : 00جدول  
 مليون درهم

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 0,313,315 1,109,117 853,313 701,655 870,865 681,263 620,567 491,658 قةاع المطروعات غير المالية 

 8,782 8,443 7,490 7,723 7,280 7,007 7,334 7,417 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

  )تطمل االستخراجية الصناعات
 539,527 497,700 327,862 249,141 422,454 328,904 312,275 231,038 (الةبيعي والغاز الخام النفط

 094,258 177,542 131,590 98,378 129,434 106,170 99,447 87,150 التحويلية الصناعات

أنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 24,494 31,339 29,172 19,888 17,920 16,321 13,699 11,743 النفايات إدارة

 079,569 167,529 156,057 146,705 116,402 78,215 61,747 45,071 والبناء التطييد

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 المحركات ذات المركبات

 النارية والدراجات
26,389 29,392 33,422 40,283 34,661 37,746 37,705 42,348 

 49,485 43,787 33,829 27,915 28,292 20,906 18,786 15,751 والتخزين النقل

 والخدمات اإلقامةأنطةة  
 07,025 15,369 13,406 10,309 10,357 7,616 7,048 6,208 الغذائية

 37,037 26,196 25,007 27,624 24,980 23,395 20,715 17,380 واالتصاالت المعلومات

أنطةة  و الماليةنطةة  األ
 40,980 39,752 35,839 34,682 33,021 29,748 23,748 20,963 التأمين

 42,291 37,730 31,690 25,811 22,810 16,828 13,490 11,368 العقاريةنطةة  األ

 والعلمية المهنيةنطةة  األ
 38,848 25,108 23,445 20,456 21,201 17,880 15,099 12,723 والتقنية

 اإلدارية الخدماتأنطةة  
 05,112 13,107 11,349 13,318 10,571 11,002 8,772 7,728 الدعم وخدمات

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 84,567 74,260 54,710 46,045 43,381 28,308 26,915 23,967 اإلجباري االجتماعي

 05,690 13,470 11,026 10,610 9,413 8,126 7,685 7,055 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 00,216 10,191 8,887 6,077 6,724 2,637 2,494 2,289 االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 4,320 3,900 4,758 3,038 2,744 2,834 2,585 2,349 األخرى الخدمات

 المعيطية األسرأنطةة  
 3,109 1,787 1,572 1,503 1,309 1,011 922 913 عمل كصاحب

 0,221,773 1,224,917 945,434 783,884 948,575 740,329 672,153 537,501 المجموع

 810,324 727,217 617,572 534,743 526,121 411,425 359,878 306,464   النفةي غير إجمالي

 * بيانات أولية

 أبوظبي - اإلحصاء مركز: المصدر
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 الجاريةعساار حسب النشاط االقتصادي باألاإلنتاج  : نسبة التغير السنوية في 00ل جدو

 معدل التغير السنوي

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 8.29 21.11 30.61 09.41- 37.81 9.81 36.31 21.31 قةاع المطروعات غير المالية   

 4.12 03.71 2.11- 6.01 2.91 4.51- 0.01- 4.81- األسماك وصيد والحراجة الزراعة

  )تطمل االستخراجية الصناعات
 6.41 50.81 20.61 40.11- 38.41 5.21 25.31 46.41 (الةبيعي والغاز الخام النفط

 9.47 24.91 22.81 34.11- 30.91 6.81 04.01 30.51 التحويلية الصناعات

 إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 01.17 7.41 46.71 00.11 9.81 09.01 06.71 37.71 النفايات

 7.09 7.41 6.41 36.11 48.81 36.71 27.11 36.51 والبناء التطييد

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 والدراجات المحركات ذات المركبات

 النارية
01.61 00.41 02.71 31.51 -04.11 8.91 -1.01 04.71 

 02.10 39.41 30.31 0.21- 25.21 00.21 09.21 41.51 والتخزين النقل

 00.49 04.61 21.11 1.51- 26.11 8.01 02.51 34.61 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 2.56 4.81 9.51- 01.61 6.81 03.91 09.31 1.11 واالتصاالت المعلومات

 5.60 01.91 2.21 5.11 00.11 35.21 02.21 02.11 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 05.11 09.01 33.81 02.31 25.51 34.71 08.71 0.71 العقاريةنطةة  األ

 04.89 7.01 04.61 2.51- 08.61 08.41 08.71 37.71 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  
 04.46 05.51 04.81- 36.11 2.91- 35.41 02.51 06.21 الدعم

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 02.88 25.71 08.81 6.01 52.31 5.31 03.21 2.61 اإلجباري االجتماعي

 06.49 33.31 2.91 03.71 05.81 5.71 8.91 03.71 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 01.94 04.71 46.31 9.61- 055.11 5.71 8.91 9.01- االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 8.48 08.11- 56.61 01.71 2.31- 9.61 01.11 63.21 األخرى الخدمات

 كصاحب المعيطية األسرأنطةة  
 02.11 02.71 4.61 04.81 39.41 9.71 0.11 2.71 عمل

 8.64 39.61 31.61 07.41- 38.01 01.01 35.01 37.91 المجموع

 01.08 07.81 05.51 0.61 37.91 04.21 07.41 06.81   النفةي غير إجمالي

 * بيانات أولية

 أبوظبي - اإلحصاء مركز: المصدر
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 الجارية عساار حسب النشاط االقتصادي باألاإلنتاج  نسبة المساهمة في  :05جدول 
 اإلجمالينسبة المساهمة من 

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 91.24 91.51 91.21 89.51 90.81 93.11 93.21 90.51 قةاع المطروعات غير المالية

 1.66 1.71 1.81 0.11 1.81 1.91 0.01 0.41 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

  )تطمل االستخراجية الصناعات
 29.79 41.61 24.71 20.81 44.51 44.41 46.51 42.11 (الةبيعي والغاز الخام النفط

 04.61 04.51 02.91 03.61 02.61 04.21 04.81 06.31 التحويلية الصناعات

أنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 3.59 3.61 2.01 3.51 0.91 3.31 3.11 3.31 النفايات إدارة

 02.49 02.71 06.51 08.71 03.21 01.61 9.31 8.41 والبناء التطييد

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 المحركات ذات المركبات

 النارية والدراجات
4.91 4.41 4.51 4.31 4.41 4.11 2.01 2.35 

 2.73 2.61 2.61 2.61 2.11 3.81 3.81 3.91 والتخزين النقل

 والخدمات اإلقامةأنطةة  
 0.39 0.21 0.41 0.21 0.01 0.11 0.11 0.31 الغذائية

 3.14 3.01 3.61 2.51 3.61 2.31 2.01 2.31 واالتصاالت المعلومات

أنطةة  و الماليةنطةة  األ
 2.05 2.31 2.81 4.41 2.51 4.11 2.51 2.91 التأمين

 2.36 2.01 2.41 2.21 3.41 3.21 3.11 3.01 العقاريةنطةة  األ

 والعلمية المهنيةنطةة  األ
 3.07 3.11 3.51 3.61 3.31 3.41 3.31 3.41 والتقنية

 وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  
 0.02 0.01 0.31 0.71 0.01 0.51 0.21 0.41 الدعم

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 6.25 6.01 5.81 5.91 4.61 2.81 4.11 4.51 اإلجباري االجتماعي

 0.08 0.01 0.31 0.41 0.11 0.01 0.01 0.21 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 1.85 1.81 1.91 1.81 1.71 1.41 1.41 1.41 االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 1.23 1.21 1.51 1.41 1.21 1.41 1.41 1.41 األخرى الخدمات

 كصاحب المعيطية األسرأنطةة  
 1.05 1.01 1.31 1.31 1.01 1.01 1.01 1.31 عمل

 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 المجموع

 61.30 59.41 65.21 68.31 55.51 55.61 52.51 57.11   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية
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 الجاريةعساار االعستهالك الوعسيط حسب النشاط االقتصادي باأل: 02جدول 
 مليون درهم

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 222,070 302,947 252,453 195,984 195,427 159,538 147,380 126,017 قةاع المطروعات غير المالية 

 2,467 3,307 2,934 3,025 2,741 2,620 2,938 2,817 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

 النفط  )تطمل االستخراجية الصناعات
 04,691 12,963 10,625 10,135 9,681 21,460 20,811 15,583 (الةبيعي والغاز الخام

 041,999 129,576 95,776 68,388 90,315 70,926 66,568 58,566 التحويلية الصناعات

 إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 02,589 12,343 12,636 5,211 3,856 3,659 3,278 3,027 النفايات

 90,877 84,013 73,276 67,395 50,747 31,179 24,825 18,749 والبناء التطييد

 المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 00,195 9,618 9,223 6,577 8,002 7,803 7,145 6,775 النارية والدراجات المحركات ذات

 06,239 14,549 12,593 12,514 11,556 8,719 8,108 7,055 والتخزين النقل

 7,684 6,892 5,857 4,027 3,595 2,752 2,782 2,606 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 7,215 6,859 5,969 3,602 1,718 1,465 1,976 2,119 واالتصاالت المعلومات

 7,347 6,868 6,506 4,528 3,446 2,454 2,630 2,976 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 2,492 3,038 4,135 1,981 1,460 617 688 1,007 العقاريةنطةة  األ

 6,847 5,948 5,412 3,071 3,088 2,508 2,431 2,471 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  
 2,937 3,464 3,415 3,623 2,321 2,133 1,892 1,870 الدعم

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 49,731 40,754 24,048 25,486 24,728 16,737 16,240 13,643 اإلجباري االجتماعي

 5,375 4,413 4,040 3,111 2,184 2,004 2,173 1,829 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 5,146 4,547 5,217 2,355 3,007 880 912 790 االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 0,547 1,417 1,344 970 1,155 814 854 752 األخرى الخدمات

 39,142 27,665 22,475 22,575 19,815 16,233 13,654 11,436 المحتسبة المصرفية الخدمات

 409,081 378,233 305,482 248,573 243,416 194,962 179,903 154,071 المجموع

 414,490 365,270 294,857 238,439 233,735 173,502 159,092 138,488   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية
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عساار التغير السنوية في االعستهالك الوعسيط حسب النشاط االقتصادي باأل نسبة: 04جدول 
 الجارية 

 معدل التغير السنوي

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 9.98 31.11 38.81 1.21 33.51 8.31 07.11 30.71 المالية غير المطروعات قةاع

 وصيد والحراجة الزراعة
 4.85 03.71 2.11- 01.41 4.61 01.81- 4.21 8.01- األسماك

 االستخراجية الصناعات
 والغاز الخام النفط  )تطمل

 (الةبيعي
54.31 22.61 2.01 -54.91 4.71 4.81 33.11 02.23 

 8.83 25.21 41.11 34.21- 37.21 6.51 02.71 31.71 التحويلية الصناعات

 والمياه والغاز الكهرباء
 01.19 3.21- 043.51 25.01 5.41 00.61 8.21 08.31 النفايات إدارةأنطةة  و

 9.26 04.71 8.71 23.81 63.81 35.61 23.41 37.91 والبناء التطييد

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 المحركات ذات المركبات

 النارية والدراجات
5.41 5.41 9.31 3.51 -07.81 41.31 4.21 05.26 

 03.32 05.51 1.61 8.21 23.51 7.51 04.91 005.51 والتخزين النقل

 والخدمات اإلقامةأنطةة  
 00.51 07.71 45.51 03.11 21.71 0.01- 6.81 38.61 الغذائية

 6.50 04.91 65.71 019.61 07.21 35.91- 6.81- 57.91- واالتصاالت المعلومات

أنطةة  و الماليةنطةة  األ
 5.53 5.61 42.71 20.41 41.41 6.71- 00.61- 8.81- التأمين

 05.11 36.51- 018.71 25.71 026.61 01.21- 20.71- 48.51- العقاريةنطةة  األ

 والعلمية المهنيةنطةة  األ
 05.00 9.91 76.21 1.61- 32.31 2.31 0.61- 40.71 والتقنية

 اإلدارية الخدماتأنطةة  
 02.26 0.41 5.81- 56.01 8.81 03.71 0.31 9.81 الدعم وخدمات

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 33.11 69.51 5.61- 2.01 47.71 2.01 09.11 4.21 اإلجباري االجتماعي

 09.52 9.31 39.81 43.41 9.11 7.71- 08.81 31.81 التعليم

 البطرية الصحةأنطةة  
 01.97 03.81- 030.51 30.71- 340.81 2.51- 05.51 38.81 االجتماعية والخدمة

 والترويح والترفيه الفنون
 9.02 5.51 28.61 06.11- 40.81 4.71- 02.61 018.61 األخرى الخدماتأنطةة  و

 المصرفية الخدمات
 4.98 32.01 1.41- 02.91 33.01 08.91 09.41 35.81 المحتسبة

 01.82 32.81 33.91 3.01 34.91 8.41 06.81 09.41 المجموع

 01.74 32.91 32.71 3.11 24.71 9.01 04.91 06.51 النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 اولية بيانات* 
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عساار االعستهالك الوعسيط حسب النشاط االقتصادي باألفي نسبة المساهمة : 02جدول 
 الجارية

 اإلجمالينسبة المساهمة من 

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 79.48 81.11 82.61 78.81 81.31 81.81 81.91 81.81 غير الماليةقةاع المطروعات    

 1.82 1.91 0.11 0.31 0.01 0.21 0.61 0.81 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

 النفط  )تطمل االستخراجية الصناعات
 2.51 2.41 2.51 4.01 4.11 00.11 00.61 01.01 (الةبيعي والغاز الخام

 22.64 24.21 20.41 37.51 27.01 26.41 27.11 28.11 التحويلية الصناعات

 إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 2.34 2.21 4.01 3.01 0.61 0.91 0.81 3.11 النفايات

 30.93 33.31 34.11 37.01 31.81 06.11 02.81 03.31 والبناء التطييد

 المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 3.65 3.51 2.11 3.61 2.21 4.11 4.11 4.41 النارية والدراجات المحركات ذات

 2.91 2.81 4.01 5.11 4.71 4.51 4.51 4.61 والتخزين النقل

 0.82 0.81 0.91 0.61 0.51 0.41 0.51 0.71 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 0.74 0.81 3.11 0.41 1.71 1.81 0.01 0.41 واالتصاالت المعلومات

 0.72 0.81 3.01 0.81 0.41 0.21 0.51 0.91 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 1.82 1.81 0.41 1.81 1.61 1.21 1.41 1.71 العقاريةنطةة  األ

 0.62 0.61 0.81 0.31 0.21 0.21 0.41 0.61 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 1.94 1.91 0.01 0.51 0.11 0.01 0.01 0.31 الدعم وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 00.86 01.81 7.91 01.21 01.31 8.61 9.11 8.91 اإلجباري االجتماعي

 0.36 0.31 0.21 0.21 1.91 0.11 0.31 0.31 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 0.31 0.31 0.71 1.91 0.31 1.51 1.51 1.51 االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 1.27 1.41 1.41 1.41 1.51 1.41 1.51 1.51 األخرى الخدمات

 6.92 7.21 7.41 9.01 8.01 8.21 7.61 7.41 المحتسبة المصرفية الخدمات

 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 المجموع

 96.51 96.61 96.51 95.91 96.11 89.11 88.41 89.91   النفطي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 اولية بيانات* 
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  الجاريةعساار تاويضات الااملين حسب النشاط االقتصادي باأل: 06جدول 
 مليون درهم

 *2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 008,942 107,136 98,599 80,031 70,229 56,163 48,329 41,865 قةاع المطروعات غير المالية   

 0,627 1,571 1,394 1,437 1,379 1,340 1,318 1,664 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

 الخام النفط  )تطمل االستخراجية الصناعات
 01,811 9,293 8,265 7,991 7,154 4,878 4,126 3,843 (الةبيعي والغاز

 02,548 12,086 11,044 10,220 7,572 6,176 5,391 4,617 التحويلية الصناعات

 3,386 2,157 2,176 1,878 1,193 1,455 1,280 1,051 النفايات إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء

 37,739 25,493 23,638 16,169 14,924 12,078 9,065 7,641 والبناء التطييد

 ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 9,921 8,874 8,281 6,603 8,953 7,196 6,707 6,232 النارية والدراجات المحركات

 7,946 7,361 6,934 5,106 4,879 4,245 3,933 2,724 والتخزين النقل

 2,699 3,425 3,172 2,038 1,993 1,508 1,348 1,228 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 5,324 4,924 4,740 4,185 2,849 2,975 2,464 1,759 واالتصاالت المعلومات

 8,209 7,998 7,743 5,525 4,877 3,456 3,103 2,776 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 3,033 1,895 1,692 1,965 1,088 533 611 519 العقاريةنطةة  األ

 00,345 9,943 9,449 5,963 7,101 5,049 4,580 3,889 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 4,285 4,043 3,388 3,764 2,407 2,447 1,892 1,652 الدعم وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  

 االجتماعي الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 24,846 33,506 30,662 20,559 18,653 11,571 10,675 10,324 اإلجباري

 8,855 7,695 6,334 6,043 5,428 4,425 3,762 3,377 التعليم

 8,214 7,220 6,883 5,638 2,373 1,136 1,308 1,176 االجتماعية والخدمة البطرية الصحةأنطةة  

 الخدماتأنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 0,332 1,155 1,210 1,033 935 721 543 493 األخرى

 3,109 1,787 1,572 1,503 1,309 1,011 922 913 عمل كصاحب المعيطية األسرأنطةة  

 064,038 150,427 138,576 107,618 95,068 72,201 63,029 55,877 المجموع

 052,237 141,134 130,311 99,627 87,914 67,322 58,903 52,034   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –لمصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية
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عساار الااملين حسب النشاط االقتصادي باألنسبة التغير السنوية في تاويضات   :02 جدول
  الجارية

 معدل التغير السنوي
 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 00.13 8.71 32.31 04.11 35.11 06.31 05.41 34.41 قةاع المطروعات غير المالية   

 4.31 03.71 2.11- 4.31 3.91 0.61 31.71- 8.41 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

 والغاز الخام النفط  )تطمل االستخراجية الصناعات
 06.32 03.41 2.41 00.71 46.71 08.31 7.41 32.01 (الةبيعي

 03.19 9.41 8.01 25.11 33.61 04.61 06.81 09.91 التحويلية الصناعات

 5.99 1.91- 05.91 57.41 08.11- 02.61 30.71 31.71 النفايات إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء

 8.77 7.81 46.31 8.21 32.61 22.31 08.61 05.81 والبناء التطييد

 ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 00.91 7.31 35.41 36.31- 34.41 7.21 7.61 39.11 النارية والدراجات المحركات

 7.95 6.31 25.81 4.61 05.11 7.91 44.41 90.21 والتخزين النقل

 8.11 8.11 55.71 3.31 23.31 00.91 9.71 34.41 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 6.20 2.91 02.21 46.91 4.31- 31.71 41.01 76.51 واالتصاالت المعلومات

 4.13 2.21 41.01 02.21 40.01 00.41 00.81 32.61 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 03.11 03.11 02.91- 81.51 014.01 03.81- 07.81 35.81 العقاريةنطةة  األ

 02.19 5.31 58.51 06.11- 41.61 01.31 07.81 35.81 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 8.44 09.41 01.11- 56.41 0.71- 39.41 04.51 36.21 الدعم وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  

 4.11 9.21 49.01 01.31 60.31 8.41 2.41 3.81 اإلجباري االجتماعي الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة

 05.17 30.51 4.81 00.21 33.71 07.61 00.41 8.81 التعليم

 05.11 4.91 33.01 027.61 018.91 02.01- 00.31 8.41 االجتماعية والخدمة البطرية الصحةأنطةة  

 5.84 4.51- 07.31 01.51 39.61 23.71 01.31 02.41 األخرى الخدماتأنطةة  و والترويح والترفيه الفنون

 02.11 02.71 4.61 04.81 39.41 9.71 0.11 2.71 عمل كصاحب المعيطية األسرأنطةة  

 9.00 8.61 38.81 02.31 20.71 04.61 03.81 09.41 المجموع

 8.64 8.21 21.81 02.21 21.61 04.21 02.31 09.01   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية
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  الجاريةعساار نسبة المساهمة في تاويضات الااملين حسب النشاط االقتصادي باأل: 08 جدول
 اإلجمالينسبة المساهمة من 

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

قةاع المطروعات غير    
 73.47 70.33 70.31 74.41 72.91 77.81 76.71 74.91 المالية

 وصيد والحراجة الزراعة
 0.11 0.14 0.11 0.21 0.51 0.91 3.01 2.11 األسماك

 االستخراجية الصناعات
 والغاز الخام النفط  )تطمل

 (الةبيعي
6.91 6.51 6.81 7.51 7.41 6.11 6.08 6.58 

 8.35 8.12 8.11 9.51 8.11 8.61 8.61 8.21 التحويلية الصناعات

أنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 0.61 0.71 0.21 3.11 3.11 0.91 النفايات إدارة

0.42 0.29 

 07.01 05.11 05.71 06.71 04.41 02.71 والبناء التطييد
06.95 06.89 

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 المحركات ذات المركبات

 النارية والدراجات
00.31 01.61 01.11 9.41 6.01 6.11 5.91 6.15 

 4.84 4.89 5.11 4.71 5.01 5.91 6.31 4.91 والتخزين النقل

 والخدمات اإلقامةأنطةة  
 3.35 3.38 3.21 0.91 3.01 3.01 3.01 3.31 الغذائية

 2.09 2.37 2.41 2.91 2.11 4.01 2.91 2.01 واالتصاالت المعلومات

أنطةة  و الماليةنطةة  األ
 5.17 5.23 5.61 5.01 5.01 4.81 4.91 5.11 التأمين

 0.39 0.36 0.31 0.81 0.01 1.71 0.11 1.91 العقاريةنطةة  األ

 والعلمية المهنيةنطةة  األ
 6.85 6.60 6.81 5.51 7.51 7.11 7.21 7.11 والتقنية

 اإلدارية الخدماتأنطةة  
 3.67 3.69 3.41 2.51 3.51 2.41 2.11 2.11 الدعم وخدمات

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 30.32 33.37 33.01 09.01 09.61 06.11 06.91 08.51 اإلجباري االجتماعي

 5.41 5.03 4.61 5.61 5.71 6.01 6.11 6.11 التعليم

 البطرية الصحةأنطةة  
 5.16 4.81 5.11 5.31 3.51 0.61 3.01 3.01 االجتماعية والخدمة

 والترويح والترفيه الفنون
 1.75 1.77 1.91 0.11 0.11 0.11 1.91 1.91 األخرى الخدماتأنطةة  و

 المعيطية األسرأنطةة  
 0.32 0.09 0.01 0.41 0.41 0.41 0.51 0.61 عمل كصاحب

 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 المجموع

 92.43 92.83 94.11 93.61 93.51 92.31 92.51 92.01   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية



33 نشرة الحسابات القومية - إمارة أبوظبي

 

33 
 

  الجاريةعساار تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باأل :09جدول 
 مليون درهم 

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 043,204 129,116 110,323 114,687 81,694 50,181 43,789 39,182 قةاع المطروعات غير المالية   

 571 548 486 501 482 469 476 500 األسماك وصيد والحراجة الزراعة

 النفط  )تطمل االستخراجية الصناعات
 35,578 24,673 33,716 33,930 18,562 8,469 7,843 7,246 (الةبيعي والغاز الخام

 21,774 28,278 28,740 25,609 18,923 10,292 9,609 8,631 التحويلية الصناعات

 إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 02,940 12,674 12,634 16,253 15,968 7,692 6,683 5,900 النفايات

 4,393 3,998 4,541 4,713 4,871 3,973 2,805 1,985 والبناء التطييد

 المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 0,747 1,606 1,205 1,591 1,496 1,466 1,210 1,107 النارية والدراجات المحركات ذات

 33,182 18,911 11,253 10,448 9,557 6,072 5,539 5,192 والتخزين النقل

 247 320 505 1,456 346 4,501 4,006 3,642 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 6,561 6,360 1,979 1,724 707 1,797 885 828 واالتصاالت المعلومات

 2,668 3,477 5,687 3,603 1,366 803 690 630 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 32,017 20,093 9,446 12,776 2,774 745 1,074 899 العقاريةنطةة  األ

 384 247 309 1,293 576 1,437 614 514 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 0,076 1,094 416 2,009 2,944 1,697 1,477 1,271 الدعم وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  

 االجتماعي الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 36,734 31,440 26,842 37,215 21,366 10,603 7,873 7,466 اإلجباري

 9,663 8,329 3,181 997 1,242 957 581 544 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 0,957 1,764 1,592 1,279 3,154 570 960 900 االجتماعية

 الخدماتأنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 325 221 317 108 93 45 24 23 األخرى

 073,717 164,033 142,852 155,505 104,426 61,587 52,351 47,278 المجموع

 047,038 139,360 109,136 121,575 85,864 53,118 44,508 40,032   النفةي غير إجمالي

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 

 * بيانات اولية
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نسبة التغير السنوي في تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي  :50جدول 
  الجاريةعساار باأل

 معدل التغير السنوي

 *3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نطةة  األ

 01.33 07.11 2.81- 41.41 63.81 04.61 00.81 03.21 المالية غير المطروعات قةاع 

 4.19 03.71 2.11- 2.91 3.81 0.41- 4.81- 0.41- األسماك وصيد والحراجة الزراعة

  )تطمل االستخراجية الصناعات
 2.67 36.81- 1.61- 83.81 009.31 8.11 8.31 5.21 (الةبيعي والغاز الخام النفط

 8.82 0.61- 03.31 25.21 82.91 7.01 00.21 00.51 التحويلية الصناعات

 إدارةأنطةة  و والمياه والغاز الكهرباء
 01.11 1.21 33.21- 0.81 017.61 05.01 02.21 00.51 النفايات

 7.26 03.11- 2.61- 2.31- 33.61 40.61 40.21 31.41 والبناء التطييد

 إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة
 والدراجات المحركات ذات المركبات

 النارية
03.91 9.21 30.31 3.11 6.41 -34.21 22.21 8.77 

 06.77 68.11 7.71 9.21 57.41 9.61 6.71 05.31 والتخزين النقل

 8.22 26.61- 65.21- 231.91 93.21- 03.21 01.11 06.71 الغذائية والخدمات اإلقامةأنطةة  

 2.05 330.21 04.81 042.91 61.71- 012.01 6.91 05.31 واالتصاالت المعلومات

 5.50 28.91- 57.91 062.61 71.31 06.41 9.51 04.51 التأمينأنطةة  و الماليةنطةة  األ

 05.11 003.71 36.01- 261.51 373.31 21.61- 09.41 35.01 العقاريةنطةة  األ

 05.00 31.11- 76.01- 034.21 59.91- 022.91 09.41 35.01 والتقنية والعلمية المهنيةنطةة  األ

 وخدمات اإلدارية الخدماتأنطةة  
 7.47 063.81 79.21- 20.81- 72.51 04.91 06.21 30.11 الدعم

 الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة
 05.11- 07.01 37.91- 74.31 010.51 24.71 5.41 03.71- اإلجباري االجتماعي

 06.11 060.81 308.91 09.71- 39.71 64.71 7.11 03.11 التعليم

 والخدمة البطرية الصحةأنطةة  
 01.94 01.81 34.51 59.51- 452.71 41.71- 6.71 00.71 االجتماعية

أنطةة  و والترويح والترفيه الفنون
 6.36 21.21- 094.81 06.21 017.01 82.01 7.11 00.81 األخرى الخدمات

 5.39 04.81 8.01- 48.91 69.61 07.61 01.71 7.51 المجموع

 5.57 37.71 01.31- 40.61 60.61 09.21 00.31 7.91   النفةيغير  إجمالي

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 * بيانات اولية
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نسبة المساهمة في تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي  :50جدول 
  الجاريةعساار باأل

 اإلجمالينسبة المساهمة من 

 *2012 3100 3101 3119 3118 3117 3116 3115 نطةة األ

 83.41 78.71 77.31 72.81 78.31 80.51 82.61 83.91 قةاع المطروعات غير المالية   

 1.22 1.21 1.21 1.21 1.51 1.81 1.91 0.01 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

  الصناعات االستخراجية )تطمل
 04.80 05.11 32.61 30.81 07.81 02.81 05.11 05.21 النفط الخام والغاز الةبيعي(

 07.83 07.31 31.01 06.51 08.01 06.71 08.41 08.21 الصناعات التحويلية

أنطةة  الكهرباء والغاز والمياه و
 8.17 7.71 8.81 01.51 05.21 03.51 03.81 03.51 إدارة النفايات

 3.48 3.41 2.31 2.11 4.71 6.51 5.41 4.31 التطييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
ذات المحركات والدراجات المركبات 

 النارية
3.21 3.21 3.41 0.41 0.11 1.81 0.11 0.10 

 03.79 00.51 7.91 6.71 9.31 9.91 01.61 00.11 النقل والتخزين

 1.31 1.31 1.41 1.91 1.21 7.21 7.71 7.71 اإلقامة والخدمات الغذائيةأنطةة  

 2.81 2.91 0.41 0.01 1.71 3.91 0.71 0.81 المعلومات واالتصاالت

 3.03 3.01 4.11 3.21 0.21 0.21 0.21 0.21 التأمينأنطةة  المالية ونطةة  األ

 02.28 03.31 6.61 8.31 3.71 0.31 3.01 0.91 العقاريةنطةة  األ

المهنية والعلمية نطةة  األ
 1.06 1.31 1.31 1.81 1.61 3.21 0.31 0.01 والتقنية

الخدمات اإلدارية وخدمات أنطةة  
 1.68 1.71 1.21 0.21 3.81 3.81 3.81 3.71 الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان 
 05.47 09.31 08.81 32.91 31.51 07.31 05.11 05.81 االجتماعي اإلجباري

 5.59 5.01 3.31 1.61 0.31 0.61 0.01 0.01 التعليم

الصحة البطرية والخدمة أنطةة  
 0.02 0.01 0.01 1.81 2.11 1.91 0.81 0.91 االجتماعية

أنطةة  الفنون والترفيه والترويح و
 1.04 1.01 1.31 1.01 1.01 1.01 1.11 1.11 الخدمات األخرى

 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 011.11 المجموع

 85.09 85.11 76.41 78.31 83.31 86.31 85.11 84.71   إجمالي غير النفةي

 أبوظبي –اإلحصاء  المصدر: مركز
  

 اولية بيانات*           



36 نشرة الحسابات القومية - إمارة أبوظبي


