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5.1. مالية الحكومة العامة

تتضمن إحصاءات مالية الحكومة العامة الواردة في هذا الفصل إيرادات ونفقات حكومة إمارة أبوظبي. 
هذا  ويعزى   .2014 بعام  مقارنة   2015 عام  خال   %38.4 بنسبة  اإليرادات  انخفاض  إلى  البيانات  وتشير 
االنخفاض بشكل رئيسي إلى اإلنخفاض في اإليرادات البترولية والعائدات الضريبية. كما ارتفعت حصة 
بـ  2015 مقارنة  80.8% خال عام  ما نسبته  العامة حيث شكلت  النفقات  إجمالي  الجارية من  النفقات 
والرواتب  واألجور  والخدمات،  الجارية، والسلع  التحويات  2014. حيث ساهمت كل من  76.2% خال عام 

بنسبة 51.8%، 13.0% و16.0% على التوالي من إجمالي النفقات. 

وفي الفترة ذاتها انخفضت نسبة مساهمة النفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات العامة من %23.8 
التطويري على  واإلنفاق  الرأسمالية،  التحويات  2015. وساهمت  19.2% خال عام  إلى   2014 خال عام 
على  و%0.2   %6.6  ،%12.4 بنسبة  والخدمات  السلع  على  الرأسمالي  واإلنفاق  الحكومية،  المشاريع 

التوالي من اجمالي النفقات.

1.5.1 األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي
)%(

2015*201220132014البيان

100100100100المجموع

89.693.091.079.6إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

6.76.17.918.8اإليرادات الجارية للدوائر

3.70.91.11.6اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 1.5.1 األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي، 2015

إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

اإليرادات الجارية للدوائر

اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

79.6 %

18.8 % 

1.6 % 
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2.5.1 األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 
)%(

2015*201220132014البيان

100100100100المجموع

67.474.276.280.8النفقات الجارية

10.211.712.416.0األجور والرواتب

8.99.910.913.0السلع والخدمات

48.252.652.951.8التحويالت الجارية

32.625.823.819.2النفقات الرأسمالية

6.56.65.86.6اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

1.00.40.20.2اإلنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات

25.218.817.812.4التحويالت الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.5.1 األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع 
)%(

2015*201220132014البيان

100100100100إجمالي النفقات

25.123.023.334.9مصروفات الدوائر المتكررة

6.56.65.86.6مصروفات التطوير

30.034.134.132.0المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

32.330.531.323.5المساعدات والقروض

6.15.85.53.0مدفوعات رأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 2.5.1 األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع، 2015

مصروفات الدوائر المتكررة

مصروفات التطوير

المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

المساعدات والقروض

مدفوعات رأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.5 % 34.9 %

32.0%

3.0 %

6.6 %


