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 عامة  لمحة

أبوظبي" مجموعة من المسوح االقتصادية المتخصصة، التي تهدف إلى التعرف على خصائص  -نفذ "مركز اإلحصاء ي

أنشططططة المنشطططات العاملة في اإلماري وتوفير البيانات والمعلومات األسطططاسطططية الذلمة عنها، وذلا من أج  إعداد 

البنوك ومسطططط   .[SNA 1993قومية ]المجموعة من أهم مؤشططططرات الحسططططابات القومية وفق نااا الحسططططابات 

 .هو أحد هذه المسوح المالية والمؤسسات

 

  األهمية

 وتفاصطططي  االسطططتهذك الوسطططي تبرل أهمية هذا المسططط  من خذو توفير البيانات حوو أعداد العاملين وتعويهطططاتهم 

 مية.إلعداد الحسابات القوأهم البيانات الذلمة من ، وهي رأس الماوواإليرادات وتكوين 

 

  األهداف

  توفير البيانات الذلمة إلعداد الحسططططابات القومية وتقدير مسططططاهمة هذه األنشطططططة في النات  المحلي

 اإلجمالي.

  توفير البيانات الذلمة لدعم السططططياسططططات واتخاذ القرارات االقتصططططادية في إماري أبوظبي وقياس أداء هذه

 السياسات.

 والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم االستثمارية. توفير البيانات الذلمة لرجاو األعماو 

  المسططاهمة في توفير قاعدي قوية من البيانات اإلحصططائية لذقتصططاد الشططام  في اإلماري، سططواء ما يتعلق

 باألنشطة التقليدية أو األنشطة العشري للتنمية المستقبلية.

  لتقدير مدى التنوع االقتصطططادا والتطور الحاصططط  في القطاعات  ير المسطططاهمة في توفير البيانات الذلمة

 النفطية.

  2030توفير قاعدي بيانات أساسية لقياس التطور الحاص  في تحقيق أجندي حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي. 

  المسططاهمة في بناء نااا إحصططائي وطني في دولة اإلمارات العربية المتحدي وذلا من خذو توفير البيانات

 التفصيلية عن اقتصاد اإلماري.          

 

 المستخدمة  والتعاريفالمفاهيم 

وهي وحدي أو جزء من وحدي لها موقع ثابت تقوا بأداء نوع واحد من النشاط اإلنتاجي )سلعي أو خدمي(  المنشأة:

حدي قد يكون لديها أو يعود فيه النشططاط اإلنتاجي الرئيسططي بمعام القيمة المهططافة ويتم هذا النشططاط تحت إداري وا

 حسابات منتامة، ويكون حائز الوحدي شخصاً طبيعياً أو اعتباريا بغض النار عن الكيان القانوني. 

سواء كططططططططططططانوا يعملون بدواا كام  أو دواا جزئي )مواطنين و ير  العاملون: شأي  صد به عدد العاملين في المن يق

ية جالات مرضطططط ية... ال .  مواطنين(. ويدخ  في ذلا المتغيبون في إ ية أو من  دراسطططط تدريب يادية أو دورات  أو اعت

خذو عاا المسطط ، وللحصططوو على  ويسططتثنى منهم الطذب المتدربون والمعارون والمجالون ممن ال يتقاضططون أجراً 

في المنشططططأي يتم جمع عدد العاملين في نهاية ك  شططططهر وقسططططمة  وإناثاً  معدو عدد العاملين خذو العاا ذكوراً 

 (.12على ) المجموع

ضات العاملين:  وهي الرواتب واألجططططططور والمكافات النقدية المسططتحقة الدفع والمزايططططططا العينية واالجتماعية تعوي

 المنتامة و ير المنتامة المستحقة للعاملين خططذو عاا المس .
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هو مجموع المستلزمات السلعية )وهي قيمة السطططططلع والمواد التي استخدمت في العملية  االستهالك الوسيط:

اإلنتاجية كمسططططتلزمات إلنتاج سططططلع أو خدمات أخرى( والمسططططتلزمات الخدمية )وهي الخدمات المؤداي من الغير 

 للمنشأي والذلمة لعمليات اإلنتاج(.

 ان من النشاط الرئيسي أو األنشطة الثانوية لمنشات النشاط.هو إجمالي اإليراد سواء ك قيمة اإلنتاج اإلجمالي:

 القيمة المهافة: قيمة اإلنتاج مطروحاً منها قيمة االستهذك الوسي .

 هو اإلنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة. تكوين رأس المال الثابت:

دا األراضي واسم الشهري( وذلا هو النقص الذا يحدث في قيمة األصوو الثابتة )ع استهالك رأس المال الثابت:

 .الزمن المتوقع بمرورالنقص نتيجة االستخداا أو اإلهذك العادا أو 

 

 حصائية(الوحدات اإل-التغطية )الجغرافية

الوحدي اإلحصائية التي يتم جمع البيانات منها، وتستخدا في عرض  (:Units Coverageتغطية الوحدات )

  الرئيسي في المنشأي.بناء على النشاط اإلحصاءات 

يغطى المس  المنشات العاملة في نشاط البنوك و المؤسسات  (:Geographic Coverageالتغطية الجغرافية )

 على األقاليم الثذثة وهي أبوظبي والعين والافري. المالية في إماري أبوظبي مولعاً 

 

 اإلصداردورية 

 سنوية عن بيانات السنة المالية السابقة.

 

  التصانيف المستخدمة

  دلي  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصاديةISIC 4  

 [ نااا الحسابات القوميةSNA 1993] 

 

 المصادر األساسية للبيانات

 إماري أبوظبي. –المالية  والمؤسساتبنوك القتصادية / مس  الالمسوح ا
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 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

 تم تصميم االستماري بحيث تحتوا على جميع البيانات التي تحقق أهداف المس  وتهمنت ما يلي: 

  للمنشأيالبيانات التعريفية والبيانات العامة. 

  وتعويهاتهم.حسب الجنس والجنسية عدد العاملين 

 واإليرادات المالية إيرادات النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية. 

  .مستلزمات اإلنتاج 

 .بيانات األصوو المتداولة و ير المتداولة 

  األصوو  ير المتداولة(الموجودات الثابتة(. 

 المطلوبات المتداولة و ير المتداولة. 

 بيانات حقوق الملكية. 

 

 سلوب المعاينةأ

ينة الطبقية اعم. واستخدا أسلوب الظبي أبوفي النشاط داخ  إماري  العاملةمنشات المس  من جميع اليتكون إطار 

 وعلى النحو التالي: العاملينالعشوائية المنتامة، حيث تم تقسيم المنشات إلى فئات بحسب عدد 

  :شامذً. تم مس  هذه المنشات مسحاً يالمنشات الكبيري 

  تم سحب عينة.ي المتوسطة:المنشات 

  تم سحب عينة.ي الصغيري:المنشات 

 تم سحب عينة.المنشات متناهية الصغر: ي 

 

 جمع البيانات ةقيطر

 تنقسم عملية جمع البيانات إلى المراح  التالية:

  المرحلة التحهيرية: تتهمن هذه المرحلة تحديد أهداف المس  وتصميم االستماري وإعداد كتيبات التدريب

 والتدقيق والمراجعة الميدانية والمكتبية.  

 ون يتم اختيارهم مسططططبقاً وفق معايير مرحلة العم  الميداني: يقوا بتنفيذ العم  الميداني باحثون مدرب

 محددي، يتم توليعهم إلى فرق. ويشرف على سير العم  المشرف الميداني والمراقبون.  

 :التواصطط  المباشططر مع المنشططات عن طريق البريد االلكتروني  جمع البيانات عن طريق التواصطط  االلكتروني

 الستيفاء البيانات.    
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 آلية تدقيق البيانات

 يتم تدقيق البيانات على ثذثة مراح :

  المراقبون بتدقيق االستمارات ميدانياً الباحثون والتدقيق الميداني: وهي المرحلة األولى بالتدقيق حيث يقوا

 .نالمكتبي للمدققينقب  تسليمها 

  رسالها الى حيث يتم إ استكماو كافة البيانات في االستماري،التدقيق المكتبي: تأتي المرحلة الثانية بعد

على البيانات  نمذحاات من قب  المدققيبشك  كام ، وفي حالة وجود  البيانات تدقيقهاليتم المدققين 

حسب النشاط  بعد ذلا ترمز االستماراتيتم إعادي التواص  مع المنشأي أو يتم معالجتها مكتبياُ.  المستوفاي

قواعد البيانات مباشري من خذو نااا إدخاو حيث تحفظ في  االقتصادا ويتم اعتمادها من قب  المدققين

 .البيانات.

 برنام  التطبيق االلكتروني لإلدخاو التي تم خذو  من االستماريبيانات بنود  التدقيق اإللكتروني: يتم إدخاو

وتتم هذه العملية مباشري بعد االنتهاء من تدقيق وترميز ك  استماري. ومن ثم  فيه.بناء متغيرات االستماري 

المتغيرات الرئيسية للنتائ  األولية التي تم اعتمادها من قب  المدققين ليتم التأكد من صحتها م استخراج يت

 ومعالجة وتحلي  تدقيقإعادي الو)األولان( يتم إدخاو معامذت الرفع المعدي مسبقا ومن ثم  واتساق البيانات.

 نهائية.ال النتائ الستخراج البيانات 

 

 المؤشرات حساب طريقة

 احتسابها:التي يتم والمؤشرات أهم المتغيرات 

  مواطن، حسب الجنسية ) المالية والمؤسساتالبنوك عدد العاملين: عباري عن مجموع العاملين في نشاط

 .مواطن(  ير

 النقدية +المزايطا العينية + المزايا االجتماعية  والمكافات تعويهات العاملين: مجموع الرواتب واألجطور

 المستحقة للعاملين خذو عاا المس .

 االستهذك الوسي : وهو مجموع المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة في اإلنتاج 

 .قيمة اإلنتاج اإلجمالي: مجموع اإليرادات من النشاط الرئيسي + اإليرادات من األنشطة الثانوية 

  االستهذك الوسي . –قيمة اإلنتاج اإلجمالي  المهافة:القيمة 

  اإلضافات والتحسينات جودات الثابتة +ومشتريات لك  من المالقيمة  مجموع الثابت:تكوين رأس الماو – 

 .المباع لك  من المجودات الثابتة

  العاملة في منشات للخذو العاا لجميع الموجودات الثابتة  االستهذكمجموع  الثابت:استهذك رأس الماو

 نشاط.ال

 .عدد العاملين حسب الكيان القانوني 

 .نسبة مساهمة االنتاج اإلجمالي من النات  المحلي اإلجمالي 

 .نسبة مساهمة تكوين رأس الماو الثابت من النات  المحلي اإلجمالي 

 .تعويهات العاملين لك  موظف بالدرهم اإلماراتي 
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 وقتية إصدار البيانات

من بيانات  شهرا تقريباً  17بعد االنتهاء من المس  وبما ال يتجاول  المالية والمؤسساتالبنوك يتم نشر بيانات مس  

 9إلى أن تصطط  إلى مدي  شططهور تقريباً  3عاا المسطط ، وتق  هذه الفتري في ك  مسطط  عن المسطط  السططابق بمعدو 

 أشهر من تاري  بيانات المس .

 

 أسلوب نشر البيانات

، باإلضافة إلى استخراج مؤشرات توضع في نشرات نشر البيانات بعدي أشكاو منها جداوو النتائ  ونشري المس يتم 

كما أن النشططر يتم بطرق مختلفة إما على شططك  ورقي أو  المركز كالكتاب اإلحصططائي السططنوا وأبو ظبي في أرقاا،

 .أو عن طريق الموقع اإللكترونينس  الكترونية 

 

 

 

 






