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 عامة  لمحة

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

المنشطططات العاملة في اإلمارت وتوفير البيانات والمعلومات األسطططاسطططية ال، مة عنها، وذلإ من أج  إعداد أنشططططة 

 .هو أحد هذه المسوحالصناعة ومسح  .[SNA 1993مجموعة من أهم مؤشرات الحسابات القومية وفق نظام ]

 

 

  األهمية

 وتفاصطططي  االسطططته،ي الوسطططي تبر  أهمية هذا المسطططح من خ،و توفير البيانات حوو أعداد العاملين وتعويهطططاتهم 

 إلعداد الحسابات القومية.، وهي أهم البيانات ال، مة رأس الماوواإليرادات وتكوين 

 

 

  األهداف

 في الناتج المحلي  المختلفة نشطةتوفير البيانات ال، مة إلعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة األ

 اإلجمالي.

 وقياس أداء هذه  ارات االقتصادية في إمارت أبوظبيتوفير البيانات ال، مة لدعم السياسات واتخاذ القر

 السياسات.

 .توفير البيانات ال، مة لرجاو األعماو والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم االستثمارية 

 ما يتعلق  ،قتصاد الشام  في اإلمارت، سواءالمساهمة في توفير قاعدت قوية من البيانات اإلحصائية ل

 باألنشطة التقليدية أو األنشطة العشرت للتنمية المستقبلية.

  المساهمة في توفير البيانات ال، مة لتقدير مدى التنوع االقتصادي والتطور الحاص  في القطاعات غير

 النفطية.

 2030ير قاعدت بيانات أساسية لقياس التطور الحاص  في تحقيق أجندت حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي توف. 

  المساهمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة اإلمارات العربية المتحدت وذلإ من خ،و توفير البيانات

 التفصيلية عن اقتصاد اإلمارت.          
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 التعاريف المستخدمةالمفاهيم و 

 :وهي وحدت أو جزء من وحدت لها موقع ثابت تقوم بأداء نوع واحد من النشاط اإلنتاجي )سلعي أو  المنشأة

خدمي( أو يعود فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي بمعظم القيمة المهافة ويتم هذا النشاط تحت إدارت واحدت 

 بغض النظر عن الكيان القانوني.  شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً قد يكون لديها حسابات منتظمة، ويكون حائز الوحدت 

 :عدد العاملين في المنشأت سواء كططانوا يعملون بدوام كام  أو دوام جزئي )مواطنين  ميقصد به العاملون

وغير مواطنين(. ويدخ  في ذلإ المتغيبون في إجا ات مرضية أو اعتيادية أو دورات تدريبية أو منح دراسية... 

خ،و عام المسح،  خ. ويستثنى منهم الط،ب المتدربون والمعارون والمجا ون ممن ال يتقاضون أجراً ال

في المنشأت يتم جمع عدد العاملين في نهاية  وإناثاً  وللحصوو على معدو عدد العاملين خ،و العام ذكوراً 

 (.12ك  شهر وقسمة المجموع على )

 :وهي الرواتب واألجطور والمكافات النقدية المستحقة الدفع والمزايطا العينية واالجتماعية  تعويضات العاملين

 ،و عام المسح.ر المنتظمة المستحقة للعاملين خالمنتظمة وغي

 :هو مجموع المستلزمات السلعية )وهي قيمة السطلع والمواد التي استخدمت في  االستهالك الوسيط

إلنتاج سلع أو خدمات أخرى( والمستلزمات الخدمية )وهي الخدمات المؤدات  العملية اإلنتاجية كمستلزمات

 من الغير للمنشأت وال، مة لعمليات اإلنتاج(.

 :هو إجمالي اإليراد سواء كان من النشاط الرئيسي أو األنشطة الثانوية لمنشات  قيمة اإلنتاج اإلجمالي

 النشاط.

 :قيمة االسته،ي الوسي . قيمة اإلنتاج مطروحاً منها القيمة المضافة 

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

 :هو النقص الذي يحدث في قيمة األصوو الثابتة )عدا األراضي واسم الشهرت(  استهالك رأس المال الثابت

 بمرور الزمن. النقص المتوقعوذلإ نتيجة االستخدام أو اإله،ي العادي أو 

 

 حصائية(الوحدات اإل-التغطية )الجغرافية

الوحدت اإلحصائية التي يتم جمع البيانات منها، وتستخدم في عرض  (:Units Coverageتغطية الوحدات )

 اإلحصاءات بناء على النشاط الرئيسي في المنشأت. 

 إمارت الصناعة في نشاط في العاملة المنشات المسح يغطى (:Geographic Coverageالجغرافية ) التغطية

 والظفرت. والعين أبوظبي وهي الث،ثة األقاليم على مو عا أبوظبي

 

 اإلصداردورية 

 مرت واحدت في السنة عن بيانات السنة المالية السابقة.يصدر سنوية 
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  التصانيف المستخدمة

  دلي  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصاديةISIC 4  

  نظام الحسابات القومية[SNA 1993] 

 

 المصادر األساسية للبيانات

 إمارت أبوظبي –المسوح االقتصادية / مسح الصناعة 

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

 تم تصميم االستمارت بحيث تحتوي على جميع البيانات التي تحقق أهداف المسح وتهمنت ما يلي: 

 منشأت.لل العامةانات التعريفية والبيانات البي 

 .عدد العاملين حسب الجنس والجنسية وتعويهاتهم 

 .إيرادات النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية واإليرادات المالية 

  .مستلزمات اإلنتاج 

 .بيانات األصوو المتداولة وغير المتداولة 

 .)الموجودات الثابتة )األصوو غير المتداولة 

 المطلوبات المتداولة وغير المتداولة. 

 بيانات حقوق الملكية. 

 

 سلوب المعاينةأ

ينة الطبقية اعمواستخدم أسلوب ال أبو ظبي.داخ  إمارت العاملة في النشاط منشات المسح من جميع اليتكون إطار 

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

  :شام،ً. المنشات مسحاً  تم مسح هذهيالمنشات الكبيرت 

  تم سحب عينة.ي المتوسطة:المنشات 

  تم سحب عينة.ي الصغيرت:المنشات 

 تم سحب عينة.المنشات متناهية الصغر: ي 
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 جمع البيانات ةقيطر

 تنقسم عملية جمع البيانات إلى المراح  التالية:

  المرحلة التحهيرية: تتهمن هذه المرحلة تحديد أهداف المسح وتصميم االستمارت وإعداد كتيبات التدريب

 والتدقيق والمراجعة الميدانية والمكتبية.  

  مرحلة العم  الميداني: يقوم بتنفيذ العم  الميداني باحثون مدربون يتم اختيارهم مسبقاً وفق معايير

 . ويشرف على سير العم  المشرف الميداني والمراقبون.  محددت، يتم تو يعهم إلى فرق

 :التواص  المباشر مع المنشات عن طريق البريد االلكتروني  جمع البيانات عن طريق التواص  االلكتروني

 الستيفاء البيانات.    

 

 آلية تدقيق البيانات

 يتم تدقيق البيانات على ث،ثة مراح :

  األولى بالتدقيق حيث يقوم الباحثون والمراقبون بتدقيق االستمارات ميدانياً التدقيق الميداني: وهي المرحلة

 قب  تسليمها للمدققين المكتبين.

  التدقيق المكتبي: تأتي المرحلة الثانية بعد استكماو كافة البيانات في االستمارت، حيث يتم إرسالها الى

د م،حظات من قب  المدققين على البيانات المدققين ليتم  تدقيقها البيانات بشك  كام ، وفي حالة وجو

المستوفات يتم إعادت التواص  مع المنشأت أو يتم معالجتها مكتبياُ. بعد ذلإ ترمز االستمارات حسب النشاط 

االقتصادي ويتم اعتمادها من قب  المدققين حيث تحفظ في قواعد البيانات مباشرت من خ،و نظام إدخاو 

 البيانات..

 تم روني: يتم إدخاو بيانات بنود االستمارت  من خ،و برنامج التطبيق االلكتروني لإلدخاو التي التدقيق اإللكت

وتتم هذه العملية مباشرت بعد االنتهاء من تدقيق وترميز ك  استمارت. ومن ثم  .بناء متغيرات االستمارت فيه

قب  المدققين ليتم التأكد من صحتها يتم استخراج المتغيرات الرئيسية للنتائج األولية التي تم اعتمادها من 

)األو ان( وإعادت التدقيق ومعالجة وتحلي   واتساق البيانات. ومن ثم يتم إدخاو معام،ت الرفع المعدت مسبقاً 

 البيانات الستخراج  النتائج النهائية.
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 المؤشرات حساب طريقة

 احتسابها:التي يتم والمؤشرات أهم المتغيرات 

  مواطن( مواطن، غيرحسب الجنسية )الصناعة عدد العاملين: عبارت عن مجموع العاملين في نشاط. 

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

 المستحقة للعاملين خ،و عام المسح.

 السلعية والخدمية المستخدمة في اإلنتاج االسته،ي الوسي : وهو مجموع المستلزمات 

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

  االسته،ي الوسي . –قيمة اإلنتاج اإلجمالي  المهافة:القيمة 

  اإلضافات والتحسينات ة +جودات الثابتومشتريات لك  من المالقيمة )مجموع  الثابت:تكوين رأس الماو – 

 (.المباع لك  من المجودات الثابتة

  العاملة في للمنشات هت،ي خ،و العام لجميع الموجودات الثابتة سمجموع اال الثابت:استه،ي رأس الماو

 نشاط.ال

 .عدد العاملين حسب الكيان القانوني 

 نتاج اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي.نسبة مساهمة اإل 

 ة مساهمة تكوين رأس الماو الثابت من الناتج المحلي اإلجمالي.نسب 

 .تعويهات العاملين لك  موظف بالدرهم اإلماراتي 

 

 وقتية إصدار البيانات

من بيانات عام المسح، وتق   شهرا تقريباً  17بعد االنتهاء من المسح وبما ال يتجاو  الصناعة بيانات مسح  نشريتم 

أشهر من تاريخ بيانات  9إلى أن تص  إلى مدت  شهور تقريباً  3هذه الفترت في ك  مسح عن المسح السابق بمعدو 

 المسح.

 

 أسلوب نشر البيانات

، باإلضافة إلى استخراج مؤشرات توضع في نشرات يتم نشر البيانات بعدت أشكاو منها جداوو النتائج ونشرت المسح

إما على شك  ورقي أو بطرق مختلفة كما أن النشر يتم  ،المركز كالكتاب اإلحصائي السنوي وأبو ظبي في أرقام

 .أو عن طريق الموقع اإللكترونينسخ الكترونية 

 

 






