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6.1. األجور والتعويضات

يقدم مؤشر تعويضات العاملين معلومات مهمة بالنسبة للحسابات القومية بشكل خاص، ولاقتصاد 
بشكل عام حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة األنشطة االقتصادية في 

إمارة أبوظبي. 

إلى   2014 عام  خال  درهم  مليون   211,986 من  الجارية  باألسعار  العاملين  تعويضات  ارتفعت  وقد 
224,799 مليون درهم في عام 2015. وكانت األنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خال عام 
2015 هي "المعلومات واالتصاالت" و"األنشطة المالية وأنشطة التأمين"، وبمعدالت نمو 10.5% و%12.3 

على التوالي.

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

2015*201220132014النشاط االقتصادي

166,608191,351211,986224,799المجموع

1,6401,8241,9462,053الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
11,42113,70615,64616,454الخام والغاز الطبيعي(

13,78715,32517,49919,110الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
2,0982,2422,4172,516النفايات

24,07127,56929,75831,141التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات 
11,23512,00712,55313,161ذات المحركات والدراجات النارية

9,4249,81810,95511,687النقل والتخزين

4,1294,6154,9695,272خدمات اإلقامة والطعام

3,4044,6275,1615,701المعلومات واالتصاالت

8,86910,83912,00813,486األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1,8081,7012,1562,354األنشطة العقارية

9,4629,83510,54911,065األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
5,1256,0076,5867,221الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان 
40,29348,01651,62052,236االجتماعي اإلجباري

8,5489,32810,80011,831التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
7,5999,28411,86413,011االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
1,6131,3921,4461,556الخدمات األخرى

أنشطة األسر المعيشية كصاحب 
2,0843,2164,0524,944عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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 2.6.1 معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

2015*201220132014النشاط االقتصادي

10.814.910.86.0المجموع

4.411.26.75.5الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
22.920.014.25.2والغاز الطبيعي(

14.111.214.29.2الصناعات التحويلية

6.87.84.1-2.7الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

14.57.94.6-5.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
26.66.94.64.8المحركات والدراجات النارية

28.04.211.66.7النقل والتخزين

20.611.87.76.1خدمات اإلقامة والطعام

35.911.510.5-30.9المعلومات واالتصاالت

10.922.210.812.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

26.79.2-5.9-4.6األنشطة العقارية

3.97.34.9-4.8األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

26.717.29.69.6أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
20.319.27.51.2اإلجباري

11.19.115.89.5التعليم

5.222.227.89.7أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
3.97.5-39.613.7األخرى

16.654.326.022.0أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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3.6.1 تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجارية

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

17.818.320.522.1المجموع

0.20.20.20.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
1.11.31.51.6والغاز الطبيعي(

1.41.51.61.8الصناعات التحويلية

0.30.20.20.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

3.02.63.03.1التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1.01.21.31.3المحركات والدراجات النارية

0.91.01.11.1النقل والتخزين

0.40.50.50.5خدمات اإلقامة والطعام

0.60.40.50.5المعلومات واالتصاالت

0.91.01.21.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.20.20.20.2األنشطة العقارية

1.21.01.11.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.50.60.60.7أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
4.04.45.25.4اإلجباري

0.90.91.01.1التعليم

0.90.81.01.2أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.10.20.10.2األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي


