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1. االقتصاد
استحوذت التنمية واإلصاح االقتصادي في إمارة أبوظبي حيًزا كبيًرا من اهتمامات القيادة العليا، وذلك 
من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم. ونتيجة لهذا االهتمام الكبير وصلت التنمية 
خال  من  عالمية  مستويات  إلى  وصل  حتى  المحلي  االقتصاد  وتطور  متقدمة  مراحل  إلى  اإلمارة  في 

امتاكه مقومات المنافسة للعديد من االقتصاديات إقليميً وعالميً.

ما،  لبلد  االقتصادي  األداء  عن  تعبر  التي  االقتصادية  المؤشرات  أهم  أحد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ُيعد 
فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة من قبل المنتجين المقيمين في كافة أنشطة االقتصاد المعني 
خال العام، حيث يشمل السلع والخدمات المنتجة كافة في االقتصاد، ناقًصا مستلزمات اإلنتاج. كما 
أكثر  يعطي صورة  لكونه  أهمية  األكثر  المؤشرات  أحد هذه  النفطي  غير  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يعد 
عمقا وتحليا بعيدا عن تأثير نشاط النفط وتقلبات األسعار الذي يشهده هذا النشاط، فقد عزز اقتصاد 
أبوظبي خال السنوات الماضية مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع االقتصادي والسير نحو 
التنمية الشاملة، بعد أن أصبح االقتصاد األكثر ديناميكية في المنطقة، فمن اقتصاد كان يعتمد في 
جل نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر بشكل مباشر باإليرادات النفطية غير المستقرة، بات 

االقتصاد المحلي إلمارة أبوظبي رديفً القتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية. 

األنشطة  أداء  اإلحصائي،  الكتاب  من  الفصل  هذا  في  المستخدمة  البيانية  والرسوم  الجداول  تتناول 
إمارة  في  االقتصادية  القرارات  واتخاذ  السياسات  تدعم  إحصاءات  توفر  حيث  اإلمارة،  في  االقتصادية 
أبوظبي، إضافة إلى توفير اإلحصاءات الازمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة. كما 
تعرض الجداول إحصاءات عن الحسابات القومية مثل الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية والثابتة والذي يظهر اقتصاد اإلمارة بعيدا عن تأثير األسعار ومعدالت التضخم، ومعّدالت 
الناتج  الفرد من  اإلجمالي، ومتوسط نصيب  المحلي  الناتج  االقتصادية في  األنشطة  النمو، ومساهمة 
الثابت حسب األنشطة االقتصادية،  المحلي اإلجمالي. كما يتناول هذا الفصل أيضً تكوين رأس المال 
اإلحصاءات  وكذلك  أبوظبي،  لحكومة  العامة  المالية  وبيانات  الجارية،  باألسعار  العاملين  وتعويضات 

األخرى ذات األهمّية االقتصادية.

960,146الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون درهم(، 2014

733,825الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )مليون درهم(، 2014

%3.0معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(، 2014

%4.4معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )%(، 2014

%50.9مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(، 2014

361.4نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ألف درهم(، 2014

)ألف   2007 الثابتة لعام  اإلجمالي باألسعار  المحلي  الناتج  الفرد من  نصيب 
درهم(، 2014

276.2

180,187إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليون درهم(

81,112االستثمار األجنبي المباشر )مليون درهم(، 2014

185,227صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية من إمارة أبوظبي )مليون درهم(

30,803الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

18,826المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

119,328الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

%5.4معدل التضخم )%(

2015
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1.1. المجاميع االقتصادية

يتناول هذا القسم إحصاءات مجّمعة ومفّصلة عن بعض المتغّيرات االقتصادية الكلّية المهّمة حسب 
التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لألنشطة االقتصادية جميعها، التنقيح الرابع، حيث يتضّمن بيانات 
الجارية والثابتة، باإلضافة إلى معّدالت  النشاط االقتصادي باألسعار  المحلي اإلجمالي حسب  الناتج  عن 
النمو السنوي، والتوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي، وتكوين رأس المال 

الثابت حسب النشاط االقتصادي، وغيرها من البيانات ذات الصلة باقتصاد اإلمارة.

باألسعار  960,146 مليون درهم  2014 ما يعادل  أبوظبي خال عام  اإلجمالي إلمارة  المحلي  الناتج  بلغ 
الجارية، مقارنة بنحو 931,773 مليون درهم باألسعار الجارية في عام 2013، بمعّدل نمو سنوي مقداره 

3.0 % في عام 2014 و2.4 % في عام 2013، ما يؤكد قوة اقتصاد اإلمارة وصابته.

وقد أشارت النتائج إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خال عام 2014 بلغ 361.4 
180,187 مليون درهم بحسب  الثابت  المال  رأس  إجمالي تكوين  بلغ  الجارية. كما  باألسعار  ألف درهم 

تقديرات عام 2015، بينما بلغت تعويضات العاملين 224,799 مليون درهم خال العام نفسه.

الحجم،  المنتجة من حيث  والخدمات  السلع  قيمة  إلى  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يشير 
ويقاس من خال تثبيت األسعار. وقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة نموًا بنسبة 4.4 % 
خال عام 2014، مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة نمّوه 4.5%. وكانت األنشطة المساهمة بشكل 
رئيسي في هذا النمو خال عام 2014 هي ))األنشطة المالية وأنشطة التأمين(( و))األنشطة العقارية(( 

و))المعلومات واالتصاالت(( وبمعّدالت نمو   18.2%، 17.0% و12.0% على التوالي.
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1.1.1 الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(

2014 201120122013النشاط االقتصادي

846,684909,721931,773960,146المجموع

5,1365,3655,7846,023الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
484,737518,861511,093489,067الخام والغاز الطبيعي(

47,96748,20848,56754,707الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
18,99622,10022,34424,613النفايات

83,51683,15385,67292,596التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
28,08631,63935,61741,006المحركات والدراجات النارية

29,23832,03834,88138,709النقل والتخزين

8,4778,6658,9109,823خدمات اإلقامة والطعام

19,33718,73619,22321,455المعلومات واالتصاالت

32,88540,74255,92866,939األنشطة المالية وأنشطة التأمين

34,69340,33440,17449,138األنشطة العقارية

19,16018,35618,84719,924األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

9,6439,77710,00711,037أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
33,50640,29348,01651,620اإلجباري

9,05810,66011,23712,644التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
5,6448,01110,76111,864االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
2,4832,8222,4162,512الخدمات األخرى

1,7872,0843,2164,052أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-47,584-40,921-32,123-27,665الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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2.1.1 الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2007
)مليون درهم(   

2014  201120122013النشاط االقتصادي

641,831672,668702,941733,825المجموع

5,0065,2645,3835,468الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
339,575352,615363,821365,765الخام والغاز الطبيعي(

37,83038,31940,09042,843الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
16,79818,07618,58920,514النفايات

83,75985,07785,54589,738التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
23,31524,71926,70529,502المحركات والدراجات النارية

18,73920,59922,04223,820النقل والتخزين

7,3147,4287,9218,429خدمات اإلقامة والطعام

18,80818,40918,46920,692المعلومات واالتصاالت

27,46233,04344,88653,042األنشطة المالية وأنشطة التأمين

27,38431,81031,75737,167األنشطة العقارية

15,76114,93015,13715,502األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7,9327,9528,0378,588أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
20,73823,99128,32729,748اإلجباري

7,2877,3857,7488,103التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
3,6125,1146,8007,505االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
2,1462,2951,9401,955الخدمات األخرى

1,4701,6952,5833,153أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-37,705 -32,842-26,053-23,102الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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3.1.1 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

2011201220132014البيان

846,684909,721931,773960,146الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
484,737518,861511,093489,067درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
361,947390,860420,680471,078)مليون درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
361.4*391.7393.0373.8)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
184.1*224.2224.1205.1النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
177.3*167.4168.9168.8غير النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
-3.3*-28.20.34.9الناتج المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
-10.2*-48.10.08.5الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
5.1*8.70.80.0الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

4.1.1 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

2011201220132014البيان

641,831672,668702,941733,825الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
339,575352,615363,821365,765درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
302,256320,053339,120368,060)مليون درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
276.2*296.9290.6282.0)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
137.7*157.1152.3146.0النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
138.6*139.8138.3136.1غير النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
-2.0*-2.9-5.92.1الناتج المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
-5.7*-4.2-8.33.0الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من 
1.8*-1.6-3.41.1الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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 5.1.1 معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

32.37.42.43.0المجموع

12.74.57.84.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
-4.3-52.87.01.5الخام والغاز الطبيعي(

33.90.50.712.6الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
14.916.31.110.2النفايات

3.08.1-0.90.4التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
12.712.615.1-1.5المحركات والدراجات النارية

37.79.68.911.0النقل والتخزين

12.32.22.810.3خدمات اإلقامة والطعام

2.611.6-1.63.1المعلومات واالتصاالت

12.123.937.319.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

22.3-25.916.30.4األنشطة العقارية

2.75.7-6.34.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

21.51.42.410.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
9.320.319.27.5اإلجباري

29.717.75.412.5التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
53.841.934.310.3االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
4.0-13.714.4-27.3الخدمات األخرى

13.716.654.326.0أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

23.116.127.416.3الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.1.1 معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 
الثابتة لعام 2007

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

9.34.84.54.4المجموع

11.55.22.31.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
11.73.83.20.5الخام والغاز الطبيعي(

17.91.34.66.9الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
9.17.62.810.4النفايات

0.61.60.64.9التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6.08.010.5-2.1المحركات والدراجات النارية

12.49.97.08.1النقل والتخزين

25.61.66.66.4خدمات اإلقامة والطعام

0.312.0-2.1-1.9المعلومات واالتصاالت

6.720.335.818.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

17.0-25.716.20.2األنشطة العقارية

1.42.4-4.35.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

19.30.21.16.8أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
7.715.718.15.0اإلجباري

5.21.44.94.6التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
50.841.633.010.4االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
0.7-6.915.5-29.3الخدمات األخرى

11.515.352.422.1أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

17.112.826.114.8الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   7.1.1
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

0.60.60.60.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
57.357.054.950.9الخام والغاز الطبيعي(

5.75.35.25.7الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
2.22.42.42.6النفايات

9.99.19.29.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
3.33.53.84.3المحركات والدراجات النارية

3.53.53.74.0النقل والتخزين

1.01.01.01.0خدمات اإلقامة والطعام

2.32.12.12.2المعلومات واالتصاالت

3.94.56.07.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4.14.44.35.1األنشطة العقارية

2.32.02.02.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.11.11.11.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
4.04.45.25.4اإلجباري

1.11.21.21.3التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
0.70.91.21.2االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
0.30.30.30.3الخدمات األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.0-4.4-3.5-3.3الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   8.1.1
اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

0.80.80.80.7الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
52.952.451.849.8الخام والغاز الطبيعي(

5.95.75.75.8الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
2.62.72.62.8النفايات

13.112.612.212.2التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
3.63.73.84.0المحركات والدراجات النارية

2.93.13.13.2النقل والتخزين

1.11.11.11.1خدمات اإلقامة والطعام

2.92.72.62.8المعلومات واالتصاالت

4.34.96.47.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4.34.74.55.1األنشطة العقارية

2.52.22.22.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.21.21.11.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
3.23.64.04.1اإلجباري

1.11.11.11.1التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
0.60.81.01.0االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
0.30.30.30.3الخدمات األخرى

0.20.30.40.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.1-4.7-3.9-3.6الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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مؤشرات التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي   9.1.1
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011201220132014البيان

50.1*66.466.066.9مجموع التجارة 

38.8*52.652.956.1مجموع الصادرات

34.2*49.949.652.6النفط والغاز والمنتجات النفطية

1.41.71.72.0الصادرات غير النفطية

1.41.61.82.6المعاد تصديره

13.713.110.811.2الواردات

27.6*38.939.945.4صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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10.1.1 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(   

 2015*201220132014النشاط االقتصادي

169,770142,667165,624180,187المجموع

572612664706الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
35,27627,62029,17629,531الخام والغاز الطبيعي(

36,56923,44019,69119,776الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
6,5376,7147,9128,832النفايات

3,6063,8774,4384,849التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1,9722,1602,7433,071المحركات والدراجات النارية

19,05112,75622,63024,717النقل والتخزين

5287621,1621,464خدمات اإلقامة والطعام

5,8752,3522,0872,120المعلومات واالتصاالت

4,6502,1922,8843,061األنشطة المالية وأنشطة التأمين

25,11627,62734,34540,665األنشطة العقارية

669806644678األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2,1501,0621,5851,676أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
22,57324,56829,27231,102اإلجباري

2,4653,2252,8733,680التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
2,0732,6553,2593,975االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
88240259284الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية



     25      I   2016 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

 11.1.1 األهمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

 2015*201220132014النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

0.30.40.40.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
20.819.417.616.4الخام والغاز الطبيعي(

21.516.411.911.0الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
3.94.74.84.9النفايات

2.12.72.72.7التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1.21.51.71.7المحركات والدراجات النارية

11.28.913.713.7النقل والتخزين

0.30.50.70.8خدمات اإلقامة والطعام

3.51.61.31.2المعلومات واالتصاالت

2.71.51.71.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

14.819.420.722.6األنشطة العقارية

0.40.60.40.4األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.30.71.00.9أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
13.317.217.717.3اإلجباري

1.52.31.72.0التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
1.21.92.02.2االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
0.10.20.20.2الخدمات األخرى

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

)%(

2011201220132014النشاط االقتصادي

19.418.715.317.2المجموع

0.10.10.10.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
2.93.93.03.0الخام والغاز الطبيعي(

3.34.02.52.1الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
1.50.70.70.8النفايات

0.50.40.40.5التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
0.20.20.20.3المحركات والدراجات النارية

2.22.11.42.4النقل والتخزين

0.00.10.10.1خدمات اإلقامة والطعام

0.80.60.30.2المعلومات واالتصاالت

0.40.50.20.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.42.83.03.6األنشطة العقارية

0.00.10.10.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.10.20.10.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
3.72.52.63.0اإلجباري

1.00.30.30.3التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
0.20.20.30.3االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
0.00.00.00.0الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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13.1.1 معدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

 2015*201220132014النشاط االقتصادي

16.18.8-3.516.0المجموع

4.47.08.56.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
5.61.2-43.021.7الخام والغاز الطبيعي(

0.4-16.0-29.335.9الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
2.717.811.6-48.4النفايات

7.514.59.3-9.8التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
22.89.627.012.0المحركات والدراجات النارية

77.49.2-0.733.0النقل والتخزين

65.044.352.526.0خدمات اإلقامة والطعام

1.6-11.3-60.0-7.6المعلومات واالتصاالت

31.66.1-33.852.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

25.010.024.318.4األنشطة العقارية

5.2-171.120.420.0األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

49.25.8-96.550.6أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
8.819.16.3-28.2اإلجباري

28.1-30.910.9-70.4التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
17.528.122.822.0االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
60.3173.28.09.8-الخدمات األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية


