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 09/04/2017التاريخ: 

   بيان صحفي

 من الناتج احمللي إلمارة أبوظيب %69.5األنشطة غري النفطية تسهم بنسبة بطي القبيسي: 

األرقام تعكس صحة الرؤى املستقبلية واخلطط االسرتاتيجية حلكومة إمارة أبوظيب يف حتقيق أهداف خليفة المنصوري.. 

 2030وحمددات رؤية أبوظيب االقتصادية 

 2016إحصاء أبوظبي" يعلن عن نتائج الحسابات القومية للربع األخير من عام "

 3.1وباالسعار الثابتة  % 6سعار اجلاري باأل 2016مارة ابوظيب خالل الربع الرابع مجايل إلارتفاع الناتج احمللي اإل
 مقارنة بنفس الفرتة للعام السابق

بنسبة   2016جلارية إلمارة أبوظيب خالل الربع الرابع من العام املاضي اإلمجايل باالسعار ا احمللي الناتج ارتفعت قيمة
، يف حني ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة خالل الفرتة نفسها 2015مقارنة مع الربع نفسه من عام  6%

 .%3.1بنسبة 

 يف االرتفاع إىل  من العام املاضي بشك  ببريويعزي هذا االرتفاع يف الناتج احمللي االمجايل لالمارة خالل الربع االخري
، ويف الوقت نفسه ارتفعت القيمة املضافة لألنشطة غري النفطية بنسبة %8النفطية بنسبة  لألنشطة املضافة القيمة
5.1%. 

أبوظيب عن تقديرات مهمة حول تطورات األوضاع االقتصادية يف إمارة أبوظيب  -مربز اإلحصاء جاء ذلك يف تقرير
ل الربع األخري من العام املاضي، حي  تشري املعطيات التفصيلية إىل أ  هنا  ومواا ببرياا يف األنشطة والقطاعات خال

 . االقتصادية، النفطية وغري النفطية

أبوظيب، أ  الناتج احمللي  -وهبذه املناسبة، أبد سعادة/ بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي، مدير عام مربز اإلحصاء
يعد أحد أهم املؤشرات االقتصادية، اليت تساعد يف تطوير السياسات االقتصادية، واختاذ القرارات الصائبة اإلمجايل 

تعكس  2016واملقارنات املعيارية، مبا خيدم مصلحة اإلمارة ورفاهية اجملتمع، مشرياا إىل أ  نتائج الربع األخري من عام 
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بما تعطي ميزة تنافسية ببرية وتدفع باجتاه تعزيز جاذبيته لالستثمار   صورة واضحة لقوة اقتصاد إمارة أبوظيب واستقراره،
 احمللي واألجنيب. 

وأبد القبيسي أيضاا أ  النفط مل يعد احملر  الوحيد القتصاد إمارة أبوظيب، وإىل جانب أمهية النفط بالنسبة القتصاد 
االقتصادية ومصادر الدخ ، نظراا ملا تتعرض له أسعار  إمارة أبوظيب، فإ  اإلمارة تتبىن اسرتاتيجية طموحة لتنويع القاعدة

النفط يف األسواق العاملية من تقلبات ببرية، مشرياا إىل أ  األنشطة والقطاعات االقتصادية غري النفطية أسهمت بنحو 
نما أسهمت ، بي2016يف الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب باألسعار اجلارية خالل الربع األخري من عام  69.5%

 فقط.  %30.5األنشطة والقطاعات النفطية بنحو 

وأضاف القبيسي يف تعليقه على هذا التطور الكبري الذي شهدته األنشطة والقطاعات غري النفطية، أنه يعكس حجم 
ي قراءة يف واقع اجلهود املكثفة اليت بذلتها إمارة أبوظيب يف مسريهتا التنموية لتنويع القاعدة االقتصادية. مشرياا إىل أ  أ

وآفاق اقتصاد إمارة أبوظيب تؤبد على أ  هذا االقتصاد، الذي قطع أشواطا بعيدة يف النمو وأحرز درجة ببرية من 
التطور والتنوع يف غضو  فرتة قصرية، يتحر  من قوة إىل قوة يف ظ  توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب املاضية يف 

 مث  للفرص املتاحة.سعيها إىل حتقيق االستغالل األ

أبد سعادة خليفة بن سامل املنصوري وبي  دائرة التنمية االقتصادية ابوظيب باالنابة أ  هذه األرقام تؤبد من جانبه، 
هداف وحمددات رؤية أبوظيب يف حتقيق أمارة إمدى صحة الرؤى املستقبلية واخلطط االسرتاتيجية اليت تنتهجها حكومة 

ىل بناء اقتصاد مستدام من خالل تعزيز مسامهة القطاعات االقتصادية وخاصة غري إالرامية  2030بوظيب االقتصادية أ
 .لإلمارةمجايل النفطية منها يف الناتج احمللي اإل

مسارات التنمية االقتصادية يف إمارة أبوظيب خالل السنوات املاضية متيزت بتوجيه استثمارات ضخمة حنو  وقال أ  
 والا إىل تنويع مصادر الدخ  القومي وإجياد قاعدة إنتاجية تكو  دعامة يف عمليات التنمية. أنشطة سلعية وخدمية، وص

  حكومة أبوظيب جنحت يف توسيع قاعدة املشاربة للقطاع اخلاص يف العمليات أىل إشار سعادة خليفة املنصوري أو 
وذلك إلعطاء الدور املناسب الذي ميكن أ  التنموية اإلنتاجية، وتوفري اخلدمات اليت تسهم يف ومو النشاط االقتصادي 

يقوم به القطاع اخلاص موضحا بأ  اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تبنتها إمارة أبوظيب مؤخراا، ترسم دوراا متعاظماا 
 لالستثمارات احمللية واألجنبية يف مشروعات التنمية املستقبلية مبختلف أحجامها وأنواعها .
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أهم مالمح الربامج التنموية إلمارة أبوظيب تتمث  يف تعظيم فعالية األداء االقتصادي من  وذبر سعادة وبي  الدائرة إ 
خالل التوظيف األمث  للموارد املادية املتاحة لتحقيق التواز  اهليكلي يف قطاعات االقتصاد احمللي، لصاحل التنوع 

ى أداء البىن املؤسسية والقانونية واإلجرائية املنظمة اإلنتاجي وزيادة اإلنتاجية وترقية اخلدمات وجودهتا، وبناء ورفع مستو 
للحربة االقتصادية ترسيخاا لالنفتاح والشفافية، ودفع القطاع اخلاص ملوقع متقدم يف قيادة التنمية الشاملة ومتكينه من 

 اإلسهام يف ب  األنشطة االقتصادية، وتسهي  وحتفيز شرابات القطاع اخلاص احمللي مع األجنيب. 

يف  %69.5أسهمت األنشطة والقطاعات االقتصادية غري النفطية بنحو مربز االحصاء ابوظيب فقد تقرير  حسبو 
، بينما أسهمت األنشطة 2016الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب باألسعار اجلارية خالل الربع األخري من عام 

 فقط.  %30.5والقطاعات النفطية بنحو 

 % 2.0ارتفعت خالل الربع االخري من العام املاضي بّنسبّة   اّلنفطية ّغري ّلألنشطة املضافة وجاء يف التقرير ا  اّلقيمة
 . %4.3بّنسبّة  اّلنفطية ّلألنشطة املضافة اّلقيمة ارتفاعفيما شهدت 
ّمّن  اجلارية بّاألسعار اإلمجايل اّلناتّج احمللي يفّ  اّلنفطية ّغري األنشطة ّمسامهةالطفيف يف فخنفاض   االأىل إواشار التقرير 

 اىل   يعود  2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع يفّ  %  69.5 إىلّ  لّتص  2015 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع ّخالل % 70.1
 خالل اّلنفطّ  ّوإنتاج ّأسعار ّمن ّب  رتفاعوذلك نتيجة اّ   اجلارية بّاألسعار اّلنفطية ّلألنشطة املضافة اّلقيمة يفّ  االرتفاع
 2015 ّعامّ  ّمن نّفسه بّالربع ّمقارنة املاضي ّعامّ ال  ّمن اّلرابع اّلربع

 اإلمجايل احمللي اّلناتج يفّ  ّغرّي النفطية األنشطة ّمسامهة ّنسبة وضح تقرير مربز االحصاء ابوظيب بأ  أويف السياق ذاته 
 ّمن اّلرابع يفّّ الربع % 50.8ّمقارنة  2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع يفّ  %  50.2ّغ افخنفضت ايضا لّتبل  اّلثابتة بّاألسعار

 . 2015 ّعاّم 

  اجلارية بّنسبةّ  باألسعار املؤسسية القطاعات حسب اإلمجايل احمللي وارجع تقرير مربز االحصاء ابوظيب ارتفاع الناتج
 املشروعات لّقطاع املضافة اّلقيمة اىل اّرتفاع ، 2015ّعاّم  ّمن نّفسه ربعبّال ّمقارنة 2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع يفّ  6%
 باإلضافة %4.6بّنسبّة  اّلتأمني ّوأنشطة املالية األنشطة ّلقطاع اّلقيمّة املضافة اّرتفعت ّبما . %6.0بّنسبّة  املالية ّغري

 ّوالضما  ّوالدفاع اّلعامة اإلدارة ّوقطاع ّعم ، ّبصاحب ملعيشيةاألسّر ا أّنشطة ّقطاع ّمن ّلك  املضافة اىل ارتفاع اّلقيمة
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 ّمن نّفسه بّالربع ّمقارنة 2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع اّلتوايّل يف ّعلى %  7.7وّ  %  8.3بّنسبيّت  اإلجباري االجتماعي
 .املاضي اّلعام

 باألسعار املؤسسية القطاعات حسب اإلمجايل احمللي الناتجاوضح تقرير مربز االحصاء ابوظيب إ  ارتفاع وباملقاب  
 اّلقيمة يعود اىل ارتفاع  2015  ّعامّ  ّمن نّفسه بالربع ّمقارنة 2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع يفّ  % 3.1 بّنسبةّ    الثابتة
 اّلعام ّمن نفسه بّالربعّ  ّمقارنة 2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع اّلربع يفّ   % 3.7 بّنسبةّ  املالية ّغري املشروعات ّلقطاع املضافة
 .اّلسابق

 
  2016  اّلرابعّ  اّلربع يفّ  %  0.2 بّنسبةّ  اّلتأمني ّوأنشطة املالية األنشطة ّلقطاع املضافة اّلقيمة عا رتفبما اشار اىل ا

 ّوالضما  ّوالدفاع ةاّلعام اإلدارة ّلقطاع املضافة اّلقيمةاىل جانب افخنفاض   2015بنفس الفرتة من العام   مقارنة
 بذلكو  اّلسابق اّلعام ّمن نّفسه بّالربع ّمقارنة 2016 ّعامّ  من اّلرابعّ  اّلربع يف  %5.2 بّنسبةّ  اإلجباري االجتماعي

فرتة ذاهتا من بّال ّمقارنة 2016 ّعامّ  ّمن اّلرابع الربع يفّّ  % 9.3 بّنسبةّ  ّعم  ّبصاحب املعيشية األسر ّقطاع عا اّرتف
2015 .  
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 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مربز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقاا للقانو  رقم   2008شهر أبري  عام 

. ومبوجب هذا القانو ، فإ  املربز مسئول عن تطوير وتنظيم العم  -حفظه اهلل-آل هنيا  رئيس الدولة  بن زايد
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتلي  ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، بما يقوم املربز بتنسيق 

ئر واجلهات احمللية األخرى، والعم  مع هذه اجلهات فيما عملية التكام  والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوا
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املربز مهام إعداد خطط برامج 
وح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العم  العم  اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املس

ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج  اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتلي 
افية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثق

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالا عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
لة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشام -ومن هذا املنطلق، فإ  مربز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املربز أل  يكو  ربيزةا أساسية تسهم إسهاما فعاالا يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارةا درب 

اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائ  اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله   التطور والنمو يف
بمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 تصال على:لمزيد من المعلومات يرجى اال

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other  
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