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4.1. اإلحصاءات المالية

ــة  ــي عملي ــً ف ــب دورًا حيوي ــي تلع ــة الت ــة المهم ــطة اإلنتاجي ــن األنش ــة م ــاطة المالي ــاط الوس ــد نش يع
النمــو االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي، ويعــّد أحــد األنشــطة المحركــة لباقــي األنشــطة االقتصاديــة. 
ــمل  ــث يش ــة، حي ــاطة المالي ــاط الوس ــرات نش ــم مؤش ــاول أه ــات تتن ــى بيان ــل عل ــذا الفص ــوي ه ويحت
إحصــاءات مــن مســح البنــوك والمؤسســات الماليــة، باإلضافــة إلــى أهــم مؤشــرات ســوق أبوظبــي لــألوراق 

الماليــة.

ــي،  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــادل 7.2% م ــا يع ــام 2014 بم ــال ع ــن خ ــة والتأمي ــاط المالي ــهم نش أس
ــة بـــ6.0% خــال عــام 2013. وقــد ســيطرت البنــوك المســجلة علــى نشــاط الوســاطة الماليــة  بالمقارن
فــي أبوظبــي علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة مثــل الشــركات 
ــي. وتعــد معظــم المصــارف المســجلة فــي  ــر المال ــة ومؤسســات التأجي القابضــة واالتحــادات االحتكاري
إمــارة أبوظبــي تابعــة أو فروعــً لمصــارف خارجيــة، حيــث بلــغ عــدد المصــارف المســجلة فــي 31 ديســمبر 

ــً، ســبعة منهــا مقرهــا الرئيســي أبوظبــي. 2014 مــا يعــادل 51 مصرف

ــار  ــة والتــي بلغــت 144.6 ملي ــي أيضــا قيمــة األســهم المتداول ــرز هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائ يب
درهــم بنســبة 15.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2014. ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم فــي 
ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة خــال عــام 2014 بنســبة 3.7%، بالمقارنــة بعــام 2013، علــى الرغــم مــن 

ثبــوت العــدد اإلجمالــي للشــركات المدرجــة الــى 67 شــركة خــال الفتــرة نفســها.

1.4.1. المؤشرات الرئيسية لنشاط المالية والتأمين

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط من الناتج المحلي اإلجمالي 
4.64.56.07.2باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
9.110.413.314.7النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.65.46.87.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.90.50.20.3باألسعار الجارية(

7,7438,86910,83911,907تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

* تقديرات أولية

9.3.1. األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي خالل عامي 2013 و 2014

سنة األساس أسم النشاط الصناعي
 2012

الرقم 
الفياسي عام 

2013

الرقم 
الفياسي عام 

2014

التغير 
النسبي %

10099.1101.01.9الصناعة التحويلية

100100.5105.24.7ُصنع المنتجات الغذائية

- 7.8 10093.786.4ُصنع المشروبات

- 100111.4107.23.8ُصنع المنسوجات

100116.4118.01.3ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
10085.5207.0142.0ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 
والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع 
أصناف من القش ومواد الضفر

100112.696.114.7 -

100137.0167.322.1ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
-100103.794.39.1المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 
- 100100.595.15.4النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 
10095.6114.319.5الكيميائية

ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات 
100117.0418.1257.5الدوائية الكيميائية والنباتية

ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ 
وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات 

المطاطية وإعادة بنائها
100132.3110.916.2 -

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 
10086.988.61.9األخرى

10093.4107.615.3ُصنع الفّلزات القاعدية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
- 10094.989.55.7باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
10090.0183.5103.9اإللكترونية والبصرية

100111.9115.33.1ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة 
-100157.5141.610.1في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
10094.6126.633.9

- 100128.684.634.3ُصنع معدات النقل األخرى

10098.1109.111.2ُصنع األثاث

10098.3185.088.1الصناعات التحويلية األخرى

- 10096.496.30.1إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.4.1. أهم إحصاءات سوق أبوظبي لألوراق المالية 
  

2005201220132014المؤشرات

55636364عدد الشركات المحلية المدرجة

4333عدد الشركات األجنبية المدرجة

486.4285.2402.7417.8القيمة السوقية )مليار درهم(

القيمة السوقية )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
43.9*126.931.443.2باألسعار الجارية(

104.722.384.9144.6قيمة األسهم المتداولة )مليار درهم(

قيمة األسهم المتداولة )% من الناتج المحلي 
15.2*27.32.59.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

معدل دوران األسهم )%( )عدد األسهم المحلية 
24.021.0106.369.6المتداولة / عدد األسهم المحلية المصدرة(

5,203.02630.94290.34528.9مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية )نقطة(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي، سوق أبوظبي لألوراق المالية
* تقديرات أولية

3.4.1. إحصاءات البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة ابوظبي، 2014 
  

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمؤشرات

الدخل الصافي للبنوك التي يقع 
مركزها الرئيسي في إمارة ابوظبي 

)مليون درهم(
7,0847,3307,5557,758

نصيب العامل من تعويضات 
العاملين للبنوك التي يقع مركزها 

الرئيسي في إمارة أبوظبي 
)بالدرهم(

34,47942,24041,94540,474

المصدر: مصرف اإلمارات المركزي

5.1. مالية الحكومة العامة

ــارة  ــة إم ــات حكوم ــرادات ونفق ــواردة فــي هــذا القســم إي ــة ال ــة العام ــة الحكوم تتضمــن إحصــاءات مالي
أبوظبــي. وتشــير البيانــات إلــى انخفــاض اإليــرادات بنســبة 12.9% خــال عــام 2014 مقارنــة بعــام 
2013. ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى االنخفــاض فــي اإليــرادات البتروليــة والعائــدات الضريبيــة. كمــا تشــير 
ــا  ــكلت م ــث ش ــة حي ــات العام ــي النفق ــن إجمال ــة م ــات الجاري ــة النفق ــاع حص ــى ارتف ــك إل ــات كذل البيان
نســبته 76.2% خــال عــام 2014 مقارنــة بـــ 74.2% خــال عــام 2013. حيــث ســاهمت كل مــن التحويــات 
الجاريــة، والســلع والخدمــات، واألجــور والرواتــب بنســبة 52.9%، 10.9% و12.4% علــى التوالــي مــن 

ــات.  ــي النفق إجمال

وفــي الفتــرة ذاتهــا انخفضــت نســبة مســاهمة النفقــات الرأســمالية مــن إجمالــي النفقــات العامــة مــن 
25.8% خــال عــام 2013 إلــى 23.8% خــال عــام 2014. وســاهمت التحويــات الرأســمالية، واإلنفــاق 
التطويــري علــى المشــاريع الحكوميــة، واإلنفــاق الرأســمالي علــى الســلع والخدمــات بنســبة 17.8%، 5.8 

ــات . ــي النفق ــن إجمال ــي م ــى التوال % و0.16% عل

1.5.1. األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100المجموع

85.982.693.091.0إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

11.67.36.17.9اإليرادات الجارية للدوائر

2.510.10.91.1اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 1.5.1. األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي، 2014

إيرادات بترولية و عائدات ضريبية

اإليرادات الجارية للدوائر

اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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