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 صحفي خرب
 

 2019من عام الثاين والثالث  نيلربعا تقديراتو  2018 عاملالسنوي  هتقرير  نتائج حبسب
 اليةعمبعدالت  النموواصل أبوظيب ياماة  إل اإلمجايلالناتج احمللي  :"أبوظيب-إحصاء"

 
 14.6 عد مب 2018اإلمجايل ابألسعار اجلارية يف عام  الناتج احمللي منو% 
 338.5  40.2مبعد  منو ، 2018لعام  احمللي النفطي ابألسعار اجلاريةقيمة الناتج%  
 مليار درهم 543.9 ليصل إىلع الناتج احمللي غري النفطي ابألسعار اجلارية ا ارتف 
 58.3%  2018احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية يف عام مسامهة الناتج احمللي غري النفطي يف الناتج 

 
ة واالقتصادية السياسات املالي فاعليةعكس ، مما ياقتصاد اإلاماة  النمو يف قطاعات امتعدد "أمحد السويدي:  عبدهللا

 ".للقياد  الرشيد  إلاماة  أبوظيب
 على احملافظة على أبوظيب إاماة  اقتصاد قدة  تعكس اثبتة منو امعدالت حتقيقالبلوشي: "استمراة  الكرمي عبد ةاشد
 ".احلكوامة تنفذها اليت التنموية واملشاةيع الواضحة الرؤية بفضل وقوته تسباتهامك
 

 والتقارير 2018لنتائج احلساابت القومية لعام  السنوي تقريرهاإلحصاء أبوظيب  مركز أصدر :2020 يناير 12 أبوظيب
 ملحوظا   وتناميا   جمملهايف  أظهرت، والذي 2019الثالث من عام  والربعالثاين  الربع من لكلللحساابت القومية الربعية 

 مارةاالقتصاد احمللي إل متانةو  املالية السياسات فاعليةكد هذه النتائج على ؤ إلمارة أبوظيب، لت اإلمجايل الناتج احمللي قيمة يف
 .أبوظيب

 
  2018/2017 لعام السنوية النتائج

 عام يفمليار درهم  813.6 بــقارنة م 2018عام  يفمليار درهم  932.4 اجلارية ابألسعار اإلمجايل احمللي الناتجبلغ 
 فطيالن احمللي الناتج سجله الذي لالرتفاع مباشرة. وجاءت هذه الزايدة، نتيجة %14.6 لغب منو مبعد  ،2017

شكل  حيث، 2017عن عام  %40.2 منو مبعد  ،2018 عام يف درهم مليار 388.5بلغ  والذي ،اجلارية ابألسعار
 .اجلارية ابألسعار اإلمجايل احمللي الناتج من %41.7 سبتهن ماالناتج احمللي النفطي ابألسعار اجلارية 
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 2017 عام يف درهم مليار 536.6 مناحمللي غري النفطي ابألسعار اجلارية  الناتجع ا بياانت املركز ارتف كما أظهرت
 احمللي الناتج من %58.3 ومسامها  بنسبة، %1.4حمققا  منوا  بنسبة  ،2018 عام يف درهم مليار 543.9 إىل ليصل

 . 2018 عامل اجلارية ابألسعار اإلمجايل
 

 ال خ االقتصادية األنشطةاليت شهدهتا  املتغرياتإذ أثرت  ،2008 عام منذ ملحوظا   منوا  النفطية  غري األنشطة وسجلت
 عام سجلذا وقد . هابألسعار اجلارية اإلمجايل احمللي الناتج دفع معدالت النمو يف يف إجيايب وبشكل املاضية األعوام

 أبرز أحدو وه التحويلية؛ الصناعات قطاعمنها  ؛من القطاعات غري النفطية العديد يفملحوظة  معدالت منو   2018
 الضمانو  والدفاع العامة اإلدارة أنشطة يفمعد  النمو  وبلغ ،%8.1 بنسبة ارتفاعا  أحرز  حيثاألنشطة االقتصادية 

،  %5.1مبعد   منوا  الكهرابء والغاز واملياه وأنشطة إدارة النفاايت  قطاع نشاط وشهد ،%6.2 نسبة اإلجباري االجتماعي
 .على التوايل %1.3و %3.8مبعد   منوا   والتخزينالنقل نشاط و نشاط التشييد كل من   حققما ك
 

 240.2 بـ مقارنة 2018 عام يف درهم مليار 248.7 إىل لتصل %3.5 بنسبة ارتفاعا   العاملني تعويضات وسجلت
 قتصاديةألنشطة االالرئيسية ل اإليراداتقيمة وهو  - اإلنتاجإمجايل  ارتفعالوقت الذي  يف، 2017 عام يف درهم مليار

 عام يف درهم مليار 1,423 إىل ليصل، %11.6منو ملحوظة بلغت  بنسبةإمارة أبوظيب  يف، من السلع واخلدمات
  .2017 عام يف درهم مليار 1,275 ـب مقارنة 2018

 
 2019 الثالثو  الثاين : الربعنيالربعية النتائج

 
 الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ابألسعار الثابتة

 الثالثللربع  لثابتةاارتفع الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ابألسعار فقد  ربع السنوينتائج املسح االقتصادي طبقا  ل
من العام نفسه لربع ل درهممليار  199.5مليار درهم مقارنة بـ  204.9وبقيمة  %2.7مبعد  منو بلغ  2019عام  من

النفطية  غريقطاعات األنشطة وال غالبيةو  ،النفطي القطاعيف كل من  ا  إجيابي ا  البياانت التفصيلية منو  وأظهرتالسابق. 
ونشاط الكهرابء والغاز واملياه وأنشطة إدارة  والتخزينلنقل ا نشاطيمقدمتها  ويف، 2018من عام  الثالثمقارنة ابلربع 

 النفاايت.
 

خال   %5.2بة بنس ارتفاعا  سجل الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ابألسعار الثابتة ، 2019ويف الربع الثاين من عام 
  .2018مليار درهم للربع نفسه من عام  197.4مقارنة بـ  ،مليار درهم 207.7ليصل إىل  2019الربع الثاين من عام 
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مليار  108.6وبقيمة إمجالية وصلت إىل  %12.5الناتج احمللي النفطي ابألسعار الثابتة ارتفاعا  بنسبة سجل  كما
من الناتج احمللي اإلمجايل  %52.3، ليشكل بذلك 2018يف الربع الثاين من عام  مليار درهم 96.5مقارنة مع  ،درهم

 ابألسعار الثابتة.
 

 :اجلاريةالناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ابألسعار 
ليصل  ،%1.5ارتفاعا  بنسبة  2019الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ابألسعار اجلارية للربع الثاين من عام  سجل

 .2018مليار درهم يف الربع الثاين من عام  230.6مليار درهم، مقارنة بـ  234 إىل
 

 يف الناتج احمللي للقطاع النفطي إجيابيا   منوا   شهد قد 2019 عام من الثاين الربع أن إىل للتقرير التفصيلية النتائج وأشارت
من الناتج احمللي  %42.9ما نسبته  مشكال  ار درهم ملي 100.4إىل  ليصل %4.9 بنسبةمرتفعا   ،ألسعار اجلاريةاب

 . 2018 عام يف ذاهتا للفرتة درهم مليار 95.7 بقيمة مقارنة ،اإلمجايل ابألسعار اجلارية
 

 حقق: "إلانبةاب مدير عام مركز اإلحصاء أبوظيب ،سعادة عبد هللا أمحد السويديقا   ؛على نتائج هذا التقريروتعقيبا  
الفرتة اليت يشملها  خال  الناتج احمللي اإلمجايل لإلمارة ابألسعار الثابتة وابألسعار اجلارية على حد سواء ارتفاعا  ملحوظا  

، ما دة، حيث واصل اقتصاد اإلمارة النمو يف قطاعات متعدحو  الفرتة املذكورة، وذلك خالفا  للتوقعات السائدة التقرير
االقتصاد العاملي،  تقلباتفعلى الرغم من . أبوظيبالرشيدة إلمارة  للقيادةالسياسات املالية واالقتصادية  فاعلية عكسي

 "حافظ اقتصاد اإلمارة على استقراره مستفيدا  من املرونة اليت وفرهتا سياسات التنويع االقتصادي اليت تنتهجها إمارة أبوظيب.
 

 ،تصادية أبوظيبوكيل دائرة التنمية االق ،أكد سعادة راشد عبدالكرمي البلوشي ؛على نتائج مركز اإلحصاء أبوظيب وتعليقا  
 مشريا   ،اع النفطيبنمو القط مدفوعا   الفرتة املشمولة يف التقريرخال   ملحوظا   أن أداء اقتصاد إمارة أبوظيب شهد حتسنا  

ومتثل هذه  سباتهمكت على احملافظة على أبوظيب إمارة اقتصاد قدرةاىل أن نتائج الناتج احمللي اإلمجايل لإلمارة تعكس 
ن وجهات وتطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظيب يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية الرامية اىل تنفيذ املزيد مالنتائج ترمجة لت

من أداء دور قوي  هاملبادرات واملشاريع اليت تسهم يف حتفيز مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل لإلمارة ومتكين
 وفعا  يف التنمية املنشودة وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية.
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ثة لتعزيز الشراكة الفاعلة حثي اىل أن هذه النتائج أتيت يف وقت تبذ  فيه حكومة إمارة أبوظيب جهودا   البلوشيوأشار سعادة 
مع القطاع اخلاص وذلك من خال  إطالق حزمة من املبادرات االسرتاتيجية ضمن برانمج أبوظيب للمسرعات التنموية 

لرتمجة  اتيجيا  اسرت  مر الذي سيسهم يف تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية غري النفطية مما يعد هدفا  األ "،21 غدا  "
 كومة إمارة أبوظيب الرشيدة.توجيهات قيادة ح

 
راءات مبا بوظيب على تنفيذ املزيد من املبادرات وحتديث وتسهيل اإلجأدائرة التنمية االقتصادية  حترص: "سعادته أضافو 

 "عما  وخاصة يف قطاعات الصناعات التحويلية واخلدمات والبنية التحتية والطاقة وغريها.يسهم يف حتفيز قطاع األ
 

 -انتهى-
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 أبوظيب –امعلوامات عن امركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 2008 سنة (7)وفقا  للقانون رقم  2008شهر أبريل عام 

إلحصائي و  عن تطوير وتنظيم العمل اؤ . ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مس-حفظه هللا-رئيس الدولة زايد آ  هنيان 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 

املفاهيم  احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات
 والتعاريف اإلحصائية. 

وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل 
ائي ية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصاإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائ

على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة 
، وذلك وفق معايري عاملية اابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية وغريه

ال  عن مالءمة الكلفة السرية اإلحصائية، فض ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة،
 وجودة اإلحصاءات.

رة، وذلك بتوفري ايف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلم حموراي   أبوظيب يلعب دورا   -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى 

فعاال  يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو  املركز ألن يكون ركيزة  أساسية تسهم إسهاما  
سواء للجمهور أو جمتمع األعما  والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي يف اجملتمع، 

جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم 
 أهداف التنمية.
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 للمزيد امن املعلوامات، يرجى التواصل امع:

 اماةي مخامسية
 ويرب شاندويك للعالقات العامة

اهلاتف املتحرك: 
+971502731753 

الربيد اإللكرتوين: 
mkhamasmieh@webersh

andwick.com 

 ةواد خطاة
 ويرب شاندويك للعالقات العامة

اهلاتف املتحرك: 
+971563362121 

كرتوين: الربيد اإلل
RKhattar@webersha

ndwick.com 
 

 ساة  أبوحصري 
 ويرب شاندويك للعالقات العامة

 971504115226+ : اهلاتف املتحرك
 sabuhassira@webershandwick.com: الربيد اإللكرتوين
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