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1. االقتصاد
اســتحوذت التنميــة واإلصــاح االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي حيــًزا كبيــًرا مــن اهتمامــات القيــادة العليــا، 
ــر  ــم المتقــدم. ونتيجــة لهــذا االهتمــام الكبي ــك مــن أجــل تحقيــق الرقــي والتطــور واللحــاق بالعال وذل
وصلــت التنميــة فــي اإلمــارة إلــى مراحــل متقدمــة وتطــور االقتصــاد المحلــي حتــى وصــل إلــى مســتويات 

عالميــة مــن خــال امتاكــه مقومــات المنافســة للعديــد مــن االقتصاديــات إقليميــا وعالميــا. 

ُيعــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي أحــد أهــم المؤشــرات االقتصاديــة التــي تعبــر عــن األداء االقتصــادي 
لبلــد مــا، فهــو عبــارة عــن مجمــوع القيــم المضافــة مــن قبــل المنتجيــن المقيميــن فــي كافــة أنشــطة 
االقتصــاد المعنــي خــال العــام، حيــث يشــمل الســلع والخدمــات المنتجــة كافــة فــي االقتصــاد، ناقًصــا 
مســتلزمات اإلنتــاج. وقــد ظلــت إمــارة أبوظبــي طيلــة الســنوات الماضيــة تســهم بنحــو 60% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فيمــا يشــكل ســكانها نحــو 34% مــن 

ــداد 2005.  ــات تع ــب بيان ــكان، بحس ــي الس إجمال

تتنــاول الجــداول والرســوم البيانيــة المســتخدمة فــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب اإلحصائــي، أداء األنشــطة 
ــارة  ــذي حققــه اقتصــاد إم ــات النمــو واالســتقرار ال ــارة، حيــث تظهــر البيان ــة جميعهــا فــي اإلم االقتصادي
أبوظبــي خــال الســنوات الســابقة. كمــا تعــرض الجــداول بيانــات عــن الحســابات القوميــة مثــل الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة والثابتــة، ومعــّدالت النمــو، ومســاهمة 
األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي. كمــا يتنــاول هــذا الفصــل أيضــً تكويــن رأس المــال حســب األنشــطة االقتصاديــة، وتعويضــات 
ــات األخــرى ذات  ــات الماليــة العامــة لحكومــة أبوظبــي، وكذلــك البيان ــة، وبيان العامليــن باألســعار الجاري

ــة. ــة االقتصادي األهمّي

952,676الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون درهم(

736,148الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )مليون درهم(

2.2%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

4.7%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )%(

51.0%مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

358.6نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ألف درهم(

277.1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007 )ألف درهم(

153,599إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليون درهم(

71,931االستثمار األجنبي المباشر )مليون درهم(، 2013

309,544صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية من إمارة أبوظبي )مليون درهم(

18,964الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

25,316المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

107,976الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

3.2%معدل التضخم )%(

1.1. المجاميع االقتصادية
يتنــاول هــذا القســم إحصــاءات مجّمعــة ومفّصلــة عــن بعــض المتغّيــرات االقتصاديــة الكلّيــة المهّمــة 
ــث  ــع، حي ــح الراب ــا، التنقي ــة جميعه ــطة االقتصادي ــد لألنش ــي الموّح ــي الدول ــف الصناع ــب التصني حس
يتضّمــن بيانــات عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة والثابتــة، 
ــج المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط  ــع النســبي للنات باإلضافــة إلــى معــّدالت النمــو الســنوي، والتوزي
االقتصــادي، وتكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي، وغيرهــا مــن البيانــات ذات الصلــة 

باقتصــاد اإلمــارة.

بلغــت تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي خــال عــام 2014 مــا يعــادل 952,676 مليــون 
درهــم باألســعار الجاريــة، مقارنــة بنحــو 931,773 مليــون درهــم باألســعار الجاريــة فــي عــام 2013، 
بمعــّدل نمــو ســنوي مقــداره 2.2% فــي عــام 2014 و2.4% فــي عــام 2013، مــا يؤكــد قــوة اقتصــاد 

ــه.  ــارة وصابت اإلم

ــام 2014  ــي خــال ع ــج المحلــي اإلجمال ــى أن متوســط نصيــب الفــرد مــن النات ــات إل ــد أشــارت البيان وق
بلــغ 358.6 ألــف درهــم باألســعار الجاريــة. كمــا بلــغ إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت 153,599 مليــون 
درهــم فــي عــام 2014، بينمــا بلغــت تعويضــات العامليــن 209,663 مليــون درهــم خــال العــام نفســه.

ــث  ــن حي ــة م ــات المنتج ــلع والخدم ــة الس ــى قيم ــة إل ــعار الثابت ــي باألس ــي اإلجمال ــج المحل ــير النات يش
الحجــم، ويقــاس مــن خــال تثبيــت األســعار. وقــد حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة 
نمــوًا بنســبة 4.7% خــال عــام 2014، مقارنــة بعــام 2013 حيــث بلغــت نســبة نمــّوه %4.5. وكانــت 
األنشــطة المســاهمة بشــكل رئيســي فــي هــذا النمــو خــال عــام 2014 هــي »األنشــطة الماليــة وأنشــطة 
ــو  ــّدالت نم ــن« وبمع ــل والتخزي ــاري« و«النق ــي اإلجب ــان االجتماع ــاع؛ الضم ــة والدف ــن« و«اإلدارة العام التأمي

27.1%، 12.8% و12.0% علــى التوالــي.

2014
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1.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

383,430639,952931,773952,676المجموع

4,6004,5565,7845,991الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
215,455317,237511,093485,714والغاز الطبيعي(

28,58435,81348,56751,997الصناعات التحويلية

8,71616,53622,34423,496الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

26,32182,78185,67291,286التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
19,61328,52435,61742,143المحركات والدراجات النارية

8,69621,23634,88140,535النقل والتخزين

3,6027,5488,9109,928خدمات اإلقامة والطعام

15,26219,03819,22319,995المعلومات واالتصاالت

17,98829,33255,92868,597األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10,36127,55540,17444,005األنشطة العقارية

10,25218,03218,84720,007األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

5,8587,93510,00710,806أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

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

5,2256,98611,23712,012التعليم

1,5003,67010,76112,258أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
1,5983,4142,4162,648األخرى

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

-48,199-40,921-22,475-11,436الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

2.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2007
)مليون درهم(   

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

491,664587,107702,941736,148المجموع

4,6894,4885,3835,222الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
291,455303,891363,821371,811والغاز الطبيعي(

35,31632,07540,09041,689الصناعات التحويلية

10,49415,40318,58920,514الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

35,12983,26385,54588,360التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
21,60223,82626,70529,018المحركات والدراجات النارية

9,97416,67522,04224,688النقل والتخزين

3,8115,8247,9218,217خدمات اإلقامة والطعام

16,99519,17318,46919,408المعلومات واالتصاالت

21,43925,74244,88657,069األنشطة المالية وأنشطة التأمين

13,82821,78331,75733,284األنشطة العقارية

12,28415,11515,13715,567األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7,0196,6518,0378,407أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
11,04719,24828,32731,963اإلجباري

5,6906,9267,7488,107التعليم

1,5762,3966,8007,754أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
1,8533,0371,9402,060األخرى

1,0931,3182,5833,109أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-40,099-32,842-19,724-13,630الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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3.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 2014*200520102013البيان

383,430639,952931,773952,676الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
215,455317,237511,093485,714درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون 
167,975322,715420,680466,962درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف 
279.0305.5373.8358.6درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
156.8151.5205.1182.8النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
122.2154.1168.8175.8النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-4.1-26.116.04.9المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-10.8-39.728.88.5المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
12.15.70.04.2المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

4.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

 2014*200520102013البيان

491,664587,107702,941736,148الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
291,455303,891363,821371,811درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون 
200,209283,217339,120364,337درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف 
357.8280.3282.0277.1درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
212.1145.1146.0140.0النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
145.7135.2136.1137.2النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-1.7-3.32.9-المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-4.1 -4.2 3.6-المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
0.8-2.91.6-المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

5.1.1. معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

31.719.52.42.2المجموع

7.83.6-3.0-2.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
-5.0-45.932.71.5والغاز الطبيعي(

23.119.40.77.1الصناعات التحويلية

31.412.71.15.2الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

25.64.43.06.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
12.51.612.618.3المحركات والدراجات النارية

9.537.98.916.2النقل والتخزين

21.820.12.811.4خدمات اإلقامة والطعام

2.64.0-23.620.7المعلومات واالتصاالت

37.322.7-17.62.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

9.5-12.315.60.4األنشطة العقارية

24.73.72.76.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.48.0-18.518.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.849.119.215.5اإلجباري

5.46.9-10.26.8التعليم

34.313.9-1.4-21.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
9.6-46.965.114.4األخرى

3.74.654.324.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

27.417.8-25.80.4الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار     .6.1.1
الثابتة لعام 2007

)%(

 2014*201020122013النشاط االقتصادي

6.54.84.54.7المجموع

- 5.22.33.0- 1.8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
6.83.83.22.2والغاز الطبيعي(

6.31.34.64.0الصناعات التحويلية

4.57.62.810.4الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

9.71.60.63.3التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
0.36.08.08.7المحركات والدراجات النارية

21.59.97.012.0النقل والتخزين

24.61.66.63.7خدمات اإلقامة والطعام

0.35.1- 2.1- 19.3المعلومات واالتصاالت

20.335.827.1- 5.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4.8- 8.716.20.2األنشطة العقارية

1.42.8-0.75.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.21.14.6- 20.6أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
45.915.718.112.8اإلجباري

4.51.44.94.6التعليم

41.633.014.0- 1.9أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
6.2- 64.66.915.5األخرى

1.515.352.420.3أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

12.826.122.1- 3.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي   .7.1.1
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.20.70.60.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
56.249.654.951.0والغاز الطبيعي(

7.55.65.25.5الصناعات التحويلية

2.32.62.42.5الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

6.912.99.29.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
5.14.53.84.4المحركات والدراجات النارية

2.33.33.74.3النقل والتخزين

0.91.21.01.0خدمات اإلقامة والطعام

4.03.02.12.1المعلومات واالتصاالت

4.74.66.07.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.74.34.34.6األنشطة العقارية

2.72.82.02.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.51.21.11.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.74.85.25.8اإلجباري

1.41.11.21.3التعليم

0.40.61.21.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.40.50.30.3األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.1-4.4-3.5-3.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   .8.1.1
اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.00.80.80.7الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
59.351.851.850.5والغاز الطبيعي(

7.25.55.75.7الصناعات التحويلية

2.12.62.62.8الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7.114.212.212.0التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
4.44.13.83.9المحركات والدراجات النارية

2.02.83.13.4النقل والتخزين

0.81.01.11.1خدمات اإلقامة والطعام

3.53.32.62.6المعلومات واالتصاالت

4.44.46.47.8األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.83.74.54.5األنشطة العقارية

2.52.62.22.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.41.11.11.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.23.34.04.3اإلجباري

1.21.21.11.1التعليم

0.30.41.01.1أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.40.50.30.3األخرى

0.20.20.40.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.4-4.7-3.4-2.8الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

مؤشرات التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي   .9.1.1
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013البيان

66.948.5*59.060.5مجموع التجارة 

56.137.1*49.847.0مجموع الصادرات

52.632.5*48.243.5النفط والغاز والمنتجات النفطية

0.81.81.72.0الصادرات غير النفطية

0.81.71.82.7المعاد تصديره

9.213.510.811.3الواردات

45.425.8*40.733.5صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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11.1.1. األهمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.10.30.40.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
15.323.619.418.2والغاز الطبيعي(

18.320.116.415.9الصناعات التحويلية

12.58.84.74.9الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

4.23.22.72.8التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
2.30.81.51.6المحركات والدراجات النارية

11.07.98.99.5النقل والتخزين

7.70.40.50.5خدمات اإلقامة والطعام

1.81.41.61.8المعلومات واالتصاالت

1.34.01.51.6األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1.96.619.420.7األنشطة العقارية

1.10.20.60.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.70.30.70.8أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
15.818.817.216.4اإلجباري

1.12.22.32.3التعليم

1.91.11.92.0أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.00.20.20.2األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

10.1.1. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(   

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

47,278142,852142,667153,599المجموع

500486612643الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
7,24633,71627,62027,925والغاز الطبيعي(

8,63128,74023,44024,386الصناعات التحويلية

5,90012,6346,7147,550الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

1,9854,5413,8774,348التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1,1071,2052,1602,382المحركات والدراجات النارية

5,19211,25312,75614,525النقل والتخزين

3,642505762837خدمات اإلقامة والطعام

8281,9792,3522,751المعلومات واالتصاالت

6305,6872,1922,479األنشطة المالية وأنشطة التأمين

8999,44627,62731,771األنشطة العقارية

514309806878األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,2714161,0621,190أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
7,46626,84224,56825,120اإلجباري

5443,1813,2253,526التعليم

9001,5922,6553,011أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
23317240277األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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12.1.1. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

12.322.315.316.1المجموع

0.10.10.10.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
1.95.33.02.9والغاز الطبيعي(

2.34.52.52.6الصناعات التحويلية

1.52.00.70.8الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

0.50.70.40.5التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
0.30.20.20.3المحركات والدراجات النارية

1.41.81.41.5النقل والتخزين

0.90.10.10.1خدمات اإلقامة والطعام

0.20.30.30.3المعلومات واالتصاالت

0.20.90.20.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.21.53.03.3األنشطة العقارية

0.10.00.10.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.30.10.10.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
1.94.22.62.6اإلجباري

0.10.50.30.4التعليم

0.20.20.30.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.00.00.00.0األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

13.1.1. معدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

7.7-16.0-7.58.1المجموع

7.05.1-3.0-1.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
1.1-21.7-5.30.6والغاز الطبيعي(

4.0-11.512.235.9الصناعات التحويلية

2.712.4-11.522.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7.512.2-20.43.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
9.610.3-12.924.3المحركات والدراجات النارية

13.9-15.27.733.0النقل والتخزين

44.39.9-16.765.3خدمات اإلقامة والطعام

17.0-15.214.860.0المعلومات واالتصاالت

13.1-14.557.952.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10.015.0-25.126.1األنشطة العقارية

20.48.9-25.176.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

12.1-50.6-21.079.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
8.82.2-27.9-12.7اإلجباري

12.0218.930.99.3التعليم

11.724.528.113.4أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
11.8194.8173.215.6األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية


	_GoBack



