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1•   االقتصاد
المجاميع االقتصادية  •

التجارة الخارجية السلعية  •

األسعار  •

اإلحصاءات المالية  •

مالية الحكومة العامة  •

األجور والتعويضات  •

االستثمار األجنبي  •
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2.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100المجموع

77.665.074.276.2النفقات الجارية

15.411.311.712.4األجور والرواتب

15.29.69.910.9السلع والخدمات

47.044.152.652.9التحويالت الجارية

22.435.025.823.8النفقات الرأسمالية

12.89.16.65.8اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

1.01.20.40.2اإلنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات

8.624.718.717.8التحويالت الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع 
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100إجمالي النفقات

23.725.423.023.3مصروفات الدوائر المتكررة

11.89.16.65.8مصروفات التطوير

42.432.234.134.1المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

18.223.030.531.3المساعدات والقروض

3.910.35.85.5مدفوعات رأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 2.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع، 2014

مصروفات الدوائر المتكررة

مصروفات التطوير

المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

المساعدات و القروض

مدفوعات رأسمالية

6.1. األجور والتعويضات
ــاص،  ــكل خ ــة بش ــابات القومي ــبة للحس ــة بالنس ــات مهم ــن معلوم ــات العاملي ــر تعويض ــدم مؤش يق
ولاقتصــاد بشــكل عــام حيــث تعبــر عــن حجــم الدخــل الــذي حصــل عليــه العاملــون فــي كافــة األنشــطة 

االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي. 

وقــد ارتفعــت تعويضــات العامليــن باألســعار الجاريــة مــن 191,351 مليــون درهــم خــال عــام 2013 
إلــى 209,663 مليــون درهــم فــي عــام 2014. وكانــت األنشــطة المســاهمة بشــكل رئيســي فــي النمــو 
خــال عــام 2014 هــي »اإلدارة العامــة والدفــاع؛ الضمــان االجتماعــي اإلجبــاري« و«الصناعــات التحويليــة«، 

وبمعــدالت نمــو 15.5% و 8.0 % علــى التوالــي.

1.6.1. تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

55,877138,576191,351209,663المجموع

1,6641,3941,8241,939الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
3,8438,26513,70614,758الطبيعي(

4,61711,04415,32516,551الصناعات التحويلية

1,0512,1762,2422,398الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7,64123,63827,56929,003التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6,2328,28112,00712,920المحركات والدراجات النارية

2,7246,9349,81810,581النقل والتخزين

1,2283,1724,6154,874خدمات اإلقامة والطعام

1,7594,7404,6274,907المعلومات واالتصاالت

2,7767,74310,83911,907األنشطة المالية وأنشطة التأمين

5191,6921,7011,753األنشطة العقارية

3,8899,4499,83510,674األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,6523,3886,0076,304أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

10,32430,66248,01655,463اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

3,3776,3349,32810,025التعليم

1,1766,8839,28410,187أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
4931,2101,3921,425األخرى

9131,5723,2163,995أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

%31.3

%23.3

%34.1

%5.5

%5.8 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.6.1. معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

19.428.814.99.6المجموع

11.26.3-8.43.0الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
23.13.420.07.7الطبيعي(

19.98.111.28.0الصناعات التحويلية

20.715.96.87.0الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

15.846.214.55.2التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
29.025.46.97.6المحركات والدراجات النارية

91.335.84.27.8النقل والتخزين

24.455.711.85.6خدمات اإلقامة والطعام

76.513.335.96.0المعلومات واالتصاالت

23.640.122.29.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

3.1-5.9-25.813.9األنشطة العقارية

25.858.53.98.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

17.24.9-26.310.0أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.849.119.215.5اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

8.84.89.17.5التعليم

8.422.122.29.7أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
2.3-13.417.213.7األخرى

3.74.654.324.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي    .3.6.1
باألسعار الجارية

)%(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

14.621.720.522.0المجموع

0.40.20.20.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
1.01.31.51.5الطبيعي(

1.21.71.61.7الصناعات التحويلية

0.30.30.20.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

2.03.73.03.0التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1.61.31.31.4المحركات والدراجات النارية

0.71.11.11.1النقل والتخزين

0.30.50.50.5خدمات اإلقامة والطعام

0.50.70.50.5المعلومات واالتصاالت

0.71.21.21.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.10.30.20.2األنشطة العقارية

1.01.51.11.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.40.50.60.7أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.74.85.25.8اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

0.91.01.01.1التعليم

0.31.11.01.1أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.10.20.10.1األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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