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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

%91.0

%7.9

%1.1
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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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