
 

 
   بيان صحفي

 2016/ 22/10تاريخ 
 2015% في عام 6.8وبنسبة نمو بلغت إجمالي أجور العاملين  مليار درهم 54.81بطي القبيسي: 

 نتاجية العامل في أنشطة الصناعات االستخراجيةإمتوسط  مليون درهم 7.0
 

 2015لعام االقتصادية إلمارة أبوظبي  األنشطةيطلق نتائج "إحصاء أبوظبي": 
 

اقتصاد امارة ابوظبي بات يعتمد بشكل كبير على النمو المضطرد لألنشطة فة المنصوري: خلي
 2020ينسجم مع اهداف خطة ابوظبي غير النفطية االمر الذي 

 

أن اخلطط  مؤكداً ، 2015ألنشطة االقتصادية إلمارة أبوظيب لعام اأبوظيب مؤخرًا نتائج  –أطلق مركز اإلحصاء 
الستثمارات احمللية واألجنبية يف مشروعات التنمية املستقبلية مبختلف ا تدعمها إمارة أبوظيب ابنتتواالسرتاتيجيات اليت 

يف بناء قاعدة  خللق بيئة أعمال تنافسية تسهممبادرات متعددة نفذت حكومة أبوظيب  حيث ،أحجامها وأنواعها
 تعزز تنافسية االقتصاد واستقراره.  و  اقتصادية عريضة ومتنوعة،

 
من املميزات اليت جتعل من املناخ  أن هناك عدداً  أبوظيب -عادة بطي أمحد القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء سوأكد 

املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي، البنية التحتية املتطورة، املوارد البشرية املؤهلة، ك،  االستثماري يف إمارة أبوظيب مناخًا مثالياً 
الثنائية واإلقليمية والدولية اليت تسهل انسياب رؤوس األموال والبضائع بينها وبني هذه العديد من االتفاقيات الدولية 

الدول، مناطق حرة ومدن صناعية حتفز وتشجع االستثمار األجنيب واحمللي، حمدودية الضرائب حيث ال تفرض اإلمارة 
مصادر رخيصة للطاقة حيث يعترب ضرائب أو تفرض بعض الضرائب ولكن يف نطاق حمدود وبنسبة متدنية جداً، وجود 

النفط احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي، كما يتوفر يف إمارة أبوظيب شبكة متطورة من املؤسسات املالية الالزمة لتسهيل 
 انسياب رؤوس األموال وخلدمة املستثمرين املواطنني واألجانب.

 
مليار درهم  1,080 لألنشطة االقتصادية يف إمارة أبوظيب بلغ اإلنتاج اإلمجايلفقد ، النتائجحبسب مضيفاً سعادته انه 

 إلنتاج لألنشطة االقتصادية، تلتها ا% من إمجايل 28.2ما نسبته  االستخراجيةشكلت الصناعات كما  .2015عام 
 



 

 
% عام 15من  يف إمجايل اإلنتاج أنشطة الصناعات التحويليةمسامهة  .  وقد ارتفعت%18.0بنسبة  التشييدأنشطة 
 .2015% عام 15.9إىل  2014

 
 727.4بلغت ما قيمته  2015أن القيمة املضافة جلميع االنشطة االقتصادية يف إمارة أبوظيب عام  القبيسي وأوضح

النسبة األعلى بني األنشطة األخرى، حيث  التعدين واستغالل احملاجرلنشاط القيمة املضافة  شكلتو  .مليار درهم
األنشطة %، مث 13.6 بنسبة التشييد، تاله نشاط 2015لعام  موع القيم املضافةجم% من 38.0بلغت مسامهته حنو 

 والتجزئة؛ اجلملة أنشطة جتارة أما%، 7.2 بنسبة أنشطة الصناعات التحويليةمث  %10.3بنسبة  املالية وأنشطة التأمني
 %،5.5نقل والتخزين بنسبة وأنشطة ال %،6.2النارية فقد سامهت بنسبة  والدراجات احملركات ذات املركبات إصالح

 .2015خالل عام جمموع القيمة املضافة % من 19.2لبقية األنشطة ت القيمة املضافة يف حني شكل
 

زيادة يف جمموع عدد العاملني يف قد أظهرت النتائج النهائية للمسوح االقتصادية اليت أعلن عنها املركز  مشريًا اىل أن
 1.75مليون عامل مقارنة مع  1.82حنو  2015عدد العاملني يف عام  األنشطة االقتصادية، حيث بلغ جمموع

 %.3.6، ومبعدل منو بلغ 2014مليون عامل عام 
 

، 2015و 2014أن أنشطة التشييد احتلت املرتبة األوىل يف نسبة مسامهتها يف عدد العاملني لعامي  القبيسيوأكد 
وبلغ أعلى متوسط إنتاجية ، ألف عامل على التوايل 717وألفًا  697حيث بلغ عدد العاملني يف هذه األنشطة حنو 

تلتها ، 2015لعام  مليون درهم 7.0 حيث بلغ العامل من اإلنتاج االمجايل يف أنشطة الصناعات االستخراجية،
يف درهم،  يونمل 6.0حيث بلغت إنتاجية العامل فيها حنو  اهلواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء أنشطة إمدادات

  .األخرى اخلدمات أنشطةألف درهم يف  89.0بلغ أقل متوسط إلنتاجية العامل  حني
 

منو أجور العاملني بينت ، 2015لعام  أبوظيب-اإلحصاءاالقتصادية، اليت أجراها مركز  األنشطةنتائج  ومضى يقول "أن
ر درهم مقارنة مع مليا 154.8حنو  2015عام  العاملني ، حيث بلغ إمجايل أجور2015% خالل عام 6.8بنسبة 

 % يف إمجايل 19.6أنشطة التشييد بنحو  مسامهة وأسفرت هذه النتائج عن، 2014مليار درهم عام  144.9



 

 
 

وهي املسامهة األكرب بني مجيع األنشطة والقطاعات األخرى، تلتها أنشطة الصناعات  2015األجور خالل عام 
% من إمجايل أجور العاملني يف مجيع  68.1ة بنحو أنشطة جمتمع ستة%. وقد أسهمت 12.3التحويلية بنسبة 

أنشطة و وأنشطة التعدين واستغالل احملاجر، األنشطة االقتصادية، وهذه األنشطة هي: التشييد، والصناعة التحويلية، 
 املني يفجور العا أنكما . النقل والتخزينوأنشطة  الية وأنشطة التأمني،واألنشطة امل ،جتارة اجلملة والتجزئة واملركبات

حتقق  حيثتشمل كاًل من األجور والرواتب النقدية واملزايا العينية واملزايا االجتماعية املستحقة للعاملني،  األنشطة هذه
 . "ة واليت متثل ضعف املزايا االجتماعية تقريباً يالرواتب النقدية ثالثة أرباع األجور مث املزايا العين

 
أكد سعادة خليفة بن سامل املنصوري وكيل دائرة التنمية االقتصادية ابوظيب باإلنابة ان البيانات الدورية من جانبه و 

الصادرة عن مركز االحصاء ابوظيب تعكس متاما مدى قوة ومتانة اقتصاد امارة ابوظيب الذي بات يعتمد بشكل كبري 
 . 2020مع اهداف خطة ابوظيب على النمو املضطرد لألنشطة غري النفطية االمر الذي ينسجم 

  
 إلمارة األمد طويلة األهداف أبرز يعد من  النفطية غري االقتصادية القطاعات أداء وتعزيز االقتصادي وأضاف ان التنوّع

 إىل أبوظيب مؤكدا حرص دائرة التنمية االقتصادية على مواصلة جهودها يف حتقيق رؤية حكومة امارة ابوظيب يف االنتقال
 وحتسني العاملة انتاجية القوى وتعزيز والتطوير، والبحوث االبتكار حتفيز خالل من املعرفة على قائم مستدام اقتصاد
املزيد من  الستقطاب اإلمارة األعمال وجاذبية بيئة يعّزز مبا االقتصادية احليوية، للقطاعات التنظيمي اإلطار

 االستثمارات.
 

قتصادية ومن خالل دورها الريادي واحملوري يف قيادة االجندة االقتصادية إلمارة واشار املنصوري اىل ان دائرة التنمية اال
ابوظيب من خالل قيادة حمور التنمية االقتصادية ضمن خطة ابوظيب تعكف على متابعة تنفيذ كافة املشاريع واملبادرات 

ملا من شأنه أن يسهم يف حتقيق االقتصادية ذات العالقة خبطة ابوظيب مع كافة اجلهات احلكومية وشبه احلكومية 
 اهداف اخلطة وضمان مواصلة تعزيز مسامهة القطاعات االقتصادية غري النفطية يف الناتج احمللي االمجايل لإلمارة.

 



 

 
اجلغرايف  هاوقعجاذب ومثايل بفضل استغالهلا االمثل ملناخ استثماري إمارة ابوظيب باتت تتميز مبأن واضاف 

 موارد بشرية مؤهلة،وامتالكها بنية حتتية متطورة، كومة االمارة على مدار السنوات املاضية وتنفيذ حاالسرتاتيجي، 
العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية واإلقليمية والدولية اليت تسهل انسياب رؤوس األموال والبضائع بينها  باإلضافة اىل

 .وبني هذه الدول
 

ع االستثمار األجنيب واحمللي، يز وتشجيحتفدور كبري يف صناعية الدن املرة و احلق مناطوافاد سعادة خليفة املنصوري بأن لل
النفط احملرك الرئيس ال يزال وجود مصادر رخيصة للطاقة حيث و حمدودية الضرائب وبنسبة متدنية جداً، اىل جانب 

زمة لتسهيل انسياب رؤوس للنمو االقتصادي، كما يتوفر يف إمارة أبوظيب شبكة متطورة من املؤسسات املالية الال
 األموال وخدمة املستثمرين املواطنني واألجانب.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)نون رقم وفقًا للقا  2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
قوم املركز بتنسيق اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما ي

عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

كز مهام إعداد خطط برامج وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املر 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

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

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -لق، فإن مركز اإلحصاء ومن هذا املنط
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 

عااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما ف
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

واستخراج  كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها
 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

tion@scad.aeCommunica  :Email Other 
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