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ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلمارة أبوظبي للربع األول  2017بنسبة %17.7
بطي القبيسي  ..األنشطة غير النفطية تسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلمارة

أبوظبي

خليفة المنصوري ..النتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى
فرص لتعزيز التنوع في هيكل االقتصاد المحلي لالمارة

األول من العام اجلاري كل التوقعات حيث سجلت قيمة الناتج احمللي
فاق منو اقتصاد إمارة أبوظيب خالل الربع ّ
اإلمجايل لإلمارة باألسعار اجلارية منوا بنسبة  %17.7مقارنة مع الربع نفسه من العام  2016وذلك حبسب تقديرات
األول من هذا العام .2017
مركز االحصاء أبوظيب حول تطورات األوضاع االقتصادية يف اإلمارة خالل الربع ّ
كبريا يف األنشطة والقطاعات االقتصادية ،غري
منوا ً
وتشري املعطيات التفصيلية ملركز االحصاء ابوظيب إىل أن هناك ً
النفطية ،باألسعار اجلارية والثابتة.
وقال سعادة بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء -أبوظيب ،أن هذا النمو الكبري يف الناتج
احمللي اإلمجايل سببه األساسي هو الزيادة الكبرية يف القيمة املضافة لألنشطة النفطية اليت ارتفعت بنسبة ،%70.7
وبرغم ذلك ال تزال األنشطة غري النفطية تسهم بأكثر من ثلثي الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب ،حيث أسهمت
األنشطة النفطية بنسبة  %31.2فقط من قيمة الناتج احمللي باألسعار اجلارية ،بينما أسهمت األنشطة غري النفطية
االول من هذا العام.
بنسبة  %68.2خالل الربع ّ

األول من هذا العام ،أن
أضاف القبيسي يف تعليقه على هذا النمو الكبري الذي حققه اقتصاد إمارة أبوظيب خالل الربع ّ
األول من عام  2017تعكس صورة واضحة
نتائج احلسابات القومية اليت أعدها مركز اإلحصاء -أبوظيب عن الربع ّ
لقوة االقتصاد احمللي واستقراره ،كما تعطي ميزة تنافسية كبرية هلذا االقتصاد.
ومن جانبه قال سعادة خليفة بن سامل املنصوري وكيل دائرة التنمية االقتصادية ابوظيب باإلنابة ان هذه النتائج
تعكس مدى استمرار اقتصاد امارة ابوظيب يف مواصلة منوه باالعتماد على تعزيز دور القطاعات النفطية وغري
النفطية واليت أسهمت من خالل األداء القوي ألنشطته ،يف تعزيز األداء االقتصادي باإلمارة على حنو ملحوظ خالل
الربع االول من العام اجلاري.
وذكر إن استمرار األداء اجليد لألنشطة غري النفطية بإمارة أبوظيب مع بداية العام  2017يعكس جناح اجلهود املبذولة
لتحويل التحديات املرتبطة بتقلبات أسعار النفط العاملية إىل فرصة لتعميق التنوع يف هيكل االقتصاد من خالل تعزيز
أداء األنشطة غري النفطية وصوالً لتحقيق أهداف وحمددات رؤية ابوظيب االقتصادية . 2030وأوضح بأن نتائج
املؤشرات التنموية القتصاد إمارة أبوظيب خالل الربع األول لعام  2017أظهرت معدالت أداء جيدة لبعض القطاعات
غري النفطية مما يعكس ما تتمتع به اإلمارة من مقومات ،وعلى رأسها االستقرار االقتصادي واالجتماعي ومتانة
األوضاع املالية وتنافسية بيئة األعمال ،لتحويل التحديات املرتبطة بالتطورات العاملية إىل فرص ساحنة للمضي قدماً يف
جهودها لتعميق التنويع االقتصادي لإلمارة من خالل الرتكيز على القطاعات غري النفطية.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
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
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةً درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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