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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 

صاالتومسح  ،[SNA 1993مجموعة من أهم مؤشرات الحسابات القومية وفق نظام ] هو أحد  تقنية المعلومات واالت

 .هذه المسوح

 

  األهمية

واإليرادات  وتفاصي  االسته،ك الوسيطات حول أعداد العاملين وتعويضاتهم تبر  أهمية هذا المسح من خ،ل توفير البيان

 إلعداد الحسابات القومية.، وهي أهم البيانات ال، مة رأس المالوتكوين 

 

  األهداف

  في الناتج المحلي المختلفة توفير البيانات ال، مة إلعداد الحسطططابات القومية وتقدير مسطططاهمة األنشططططة

 اإلجمالي.

  توفير البيانات ال، مة لدعم السططططياسططططات واتخاذ القرارات االقتصططططادية في إمارت أبوظبي وقياس أداء هذه

 السياسات.

 .توفير البيانات ال، مة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم االستثمارية 

 ئية ل،قتصططاد الشططام  في اإلمارت، سططواء ما يتعلق المسططاهمة في توفير قاعدت قوية من البيانات اإلحصططا

 باألنشطة التقليدية أو األنشطة العشرت للتنمية المستقبلية.

  المسطططاهمة في توفير البيانات ال، مة لتقدير مدل التنوال االقتصطططادط والتطور الحاصططط  في القطاعات  ير

 النفطية.

 العربية المتحدت المساهمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة اإلمارات.           

 

 المستخدمة  والتعاريفالمفاهيم 

تقوم بأداء نوال واحد من النشاط اإلنتاجي )سلعي أو خدمي( ، هي وحدت أو جزء من وحدت لها موقع ثابتو المنشأة:

أو يعود فيه النشططاط اإلنتاجي الرئيسططي بمعظم القيمة المضططافة ويتم هذا النشططاط تحت إدارت واحدت قد يكو  لديها 

 شخصاً طبيعياً أو اعتباريا بغض النظر عن الكيا  القانوني. الوحدت حسابات منتظمة، ويكو  حائز 

طانطأت سطين في المنشلمعادد الطع مهطد بطيقص العاملون: ط  ((Part time  أو دوام جزئيطدوام كامطلو  بطيعم واواء ك

ية أو منح  و ير مواطنين(.)مواطنين  تدريب ية أو دورات  ياد ية أو اعت جا ات مرضطططط لإ المتغيبو  في إ خ  في ذ يد و

ا خ،ل عام المسططح، يتقاضططو  أجرً  ا و  ممن الالط،ب المتدربو  والمعارو  والمج همويسططتثنى من .لخإ ...دراسططية

صول على معدل عدد العاملين  شأت ا ا وإناثً ذكورً خ،ل العام وللح شهر في المن يتم جمع عدد العاملين في نهاية ك  

 (.12وقسمة المجموال على )

و ير المنتظمة المنتظمة الرواتب واألجططططططططور النقدية والمزايططططططططا العينية واالجتماعية وهي  تعويضاااات العاملي :

والتي يحص  عليها العاملو  في صورت عينية مث : السكن ووسائ  النق   المستحقة للعاملين خطططططط،ل عام المسح.

و ير ذلإ من مزايا تتم في صورت عينية، يضاف إلى ما سبق المساهمات في الضما  اإلجتماعي، والتي تدفع نيابة 

  اإلجتماعي، كذلإ ما تدفعه الشطططركات للعاملين مقاب  ع،جهم عن العاملين إلى شطططركات التأمين وهياة الضطططما

 سواء مباشرت أو إلى شركات التأمين أل راض التأمين الصحي.
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وهي قيمة السطططططلع والمواد التي استخدمت في العملية هو مجموال المستلزمات السلعية ) االستهالك الوسيط:

هي الخدمات المؤدات من الغير والمسططططتلزمات الخدمية )وأخرل( اإلنتاجية كمسططططتلزمات إلنتاج سططططلع أو خدمات 

 (.للمنشأت وال، مة لعمليات اإلنتاج

شات  قيمة اإلنتاج اإلجمالي: شطة الثانوية لمن سي أو األن شاط الرئي سواء كا  من الن شاط هو إجمالي اإليراد  ن

 تقنية المعلومات واالتصاالت.

  .االسته،ك الوسيطيمة قيمة اإلنتاج مطروحاً منها ق القيمة المضافة:

شاط إنتاجي. شير إلى القيمة المتولدت ألية وحدت تمارس أط ن ويعرف إجمالي القيمة   هي مفهوم يتعلق باإلنتاج وي

أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح   سته،ك الوسيط من إجمالي اإلنتاج.المضافة بحاص  طرح اإل

ويعكس صافي القيمة المضافة مستول النشاط اإلنتاجي   إجمالي القيمة المضافة.استه،ك رأس المال الثابت من 

 بصورت أفض .

 هو اإلنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة مضافا إليه التغير في المخزو .  تكوي  رأس المال الثابت:

سلع الرأسمالية مثال ذلإ اآلالت يقصد بالتكوينات الرأسمالية كافة النفقات الرأسمالية التي تنفقها الشركة على الو

سبات وبرامج الكمبيوتر وخ،فة من  سائ  النق  واالنتقاالت وأجهزت الحا شييد والبناء وو والمعدات والعدد واألدوات والت

خ،ل العام )وهي بصفة عامة السلع التي يمتد عمرها اإلنتاجي  تصاالتإلاالسلع الرأسمالية التي تشتريها شركات 

 .أكثر من عام(

النقص الذط يحدث في قيمة األصول الثابتة )عدا األراضي واسم الشهرت( وذلإ هو  استهالك رأس المال الثابت:

 نتيجة االستخدام أو اإله،ك العادط أو التقادم المتوقع بمرور الزمن.

سا المدفوع:رأس المال  شركات الم سهم المطروحة ل،كتتاب العام في حالة ال همة، وأما هو ما دفع من قيمة األ

بالنسططبة للمنشططات األخرل فهو قيمة رأس المال المدفوال فع،ً من الشططركاء أو المالإ مضططافاً إليه أط تغيرات أخرل 

 المسح. على رأس المال بالزيادت أو النقص حتى نهاية سنة

سلعية والخدمية كافة المصروفات التشغيلية ا المستلزمات السلعية والخدمية: لتي يتم يقصد بالمستلزمات ال

إنفاقها من قب  الشططركة سططواء كانت مصططروفات سططلعية مث  الوقود والزيوت والمواد األولية وقطع الغيار و ير ذلإ من 

السطططلع الضطططرورية أل راض العملية اإلنتاجية، كما تشطططم  المصطططروفات الخدمية ك  من اإليجارات ومصطططروفات النق  

المصروفات التي تكو  في صورت خدمة وهي ضرورية وال مة إلكمال  والحراسة و ير ذلإ من تصاالتإلا نتقاالت وواإل

 العملية اإلنتاجية.

 

 حصائية(الوحدات اإل-التغطية )الجغرافية

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

 اإلحصاءات هي "المنشأت" العاملة في النشاط بصفته نشاطاً رئيسياً.

يغطى المسح المنشات العاملة في نشاط تقنية المعلومات  (:Geographic Coverageالتغطية الجغرافية )

 قاليم الث،ثة وهي أبوظبي والعين والظفرت.واالتصاالت في إمارت أبوظبي مو ًعا على األ

 

 اإلصداردورية 

 تصدر مرت واحدت في السنة عن بيانات السنة المالية السابقة.
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  التصانيف المستخدمة

  دلي  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصاديةISIC 4  

  نظام الحسابات القومية[SNA 1993] ،[SNA 2008] 

 

 األساسية للبياناتالمصادر 

 .(تقنية المعلومات واالتصاالتالمسح الميداني )مسح 

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

تم تصميم االستمارت بحيث تحتوط على جميع عند االعتماد على المسح الميداني في جمع البيانات فإنه قد 

 البيانات التي تحقق أهداف المسح وتضمنت ما يلي: 

  التعريفية والبيانات العامة حول المنشأت.البيانات 

  وتعويضاتهم.حسب النوال والجنسية عدد العاملين 

  .مستلزمات اإلنتاج 

 واإليرادات المالية إيرادات النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية. 

 .بيانات األصول المتداولة و ير المتداولة 

  األصول  ير المتداولة(الموجودات الثابتة(. 

  المتداولة و ير المتداولةالمطلوبات 

 بيانات حقوق الملكية 

 

 سلوب المعاينةأ

استخدم أسلوب المعاينة يتم و يتكو  إطار المسح من جميع المنشات العاملة في النشاط داخ  إمارت أبو ظبي.

 تم تقسيم المنشات إلى فاات بحسب عدد العاملين على النحو التالي:يالعشوائية المنتظمة، حيث  الطبقية

 .ً،المنشات الكبيرت: يتم مسح هذه المنشات مسًحا شام 

 .المنشات المتوسطة: يتم سحب عينة 

 .المنشات الصغيرت: يتم سحب عينة 

 .المنشات متناهية الصغر: يتم سحب عينة 

 

 جمع البيانات ةقيطر

 تنقسم عملية جمع البيانات إلى المراح  التالية:

  المرحلة التحضيرية: تتضمن هذه المرحلة تحديد أهداف المسح وتصميم االستمارت وإعداد كتيبات التدريب

 والتدقيق والمراجعة الميدانية والمكتبية.  

  مرحلة العم  الميداني: يقوم بتنفيذ العم  الميداني باحثو  مدربو  يتم اختيارهم مسططططبقاً وفق معايير

 فرق. ويشرف على سير العم  المشرف الميداني والمراقبو .محددت، يتم تو يعهم إلى 
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 آلية تدقيق البيانات

 في حالة المسح الميداني يتم تدقيق البيانات على ث،ثة مراح :

   التدقيق الميداني: وهي المرحلة األولى بالتدقيق حيث يقوم المراقبو  بتدقيق االستمارات ميدانياً قب

 تسليمها للتدقيق المكتبي.

  التدقيق المكتبي: تأتي المرحلة الثانية بالتدقيق بعد تسليم االستمارات الجاهزت إلى قسم التدقيق المكتبي

بشك  تدريجي، حيث يتم تدقيقها بشك  كام ، وفي حالة وجود أخطاء في االستمارات يحدد نوال الخطأ، 

 س  إلى قسم إدخال البيانات.ويعالج مكتبياً أو باالتصال مع المنشأت، بعد ذلإ ترمز االستمارات وتر

  التدقيق اإللكتروني: يتم إدخال البيانات وفقاً للبرنامج اإللكتروني المعد لهذه الغاية، وتتم هذه العملية مباشرت

بعد االنتهاء من تدقيق وترميز ك  استمارت. ومن ثم يتم استخراج كشوفات تتضمن النتائج األولية للمسح 

البيانات وتناسقها، بعد ذلإ يتم إدخال معام،ت الرفع المعدت مسبقا وتدقيق  يتم تدقيقها والتأكد من صحة

 اإلدخال واستخراج النتائج بصورت نهائية.

 

 المؤشرات حساب طريقة

 أهم المتغيرات والمؤشرات التي يتم احتسابها:

 .عدد المنشات: عدد المنشات المندرجة تحت نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت 

 ين: عبارت عن مجموال العاملين في نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الجنسية )مواطن، عدد العامل

  ير مواطن( 

  تعويضات العاملين: مجموال الرواتب واألجطور النقدية +المزايطا العينية + المزايا االجتماعية المستحقة

 للعاملين خ،ل عام المسح.

  السلعية والخدمية المستخدمة في اإلنتاج.االسته،ك الوسيط: وهو مجموال المستلزمات 

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

  االسته،ك الوسيط. –القيمة المضافة: قيمة اإلنتاج اإلجمالي 

  الثابتة + اإلضافات والتحسينات + تكوين رأس المال الثابت: مجموال )قيمة المشتريات لك  من الموجودات

 المباال لك  من الموجودات الثابتة(. –الموجودات من إنتاج المنشأت + التحوي،ت 

  استه،ك رأس المال الثابت: مجموال االهت،ك خ،ل العام لجميع الموجودات الثابتة للمنشات العاملة في

 النشاط.
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 وقتية إصدار البيانات

شريتم  صاالت ح بيانات مس ن ا من بيانات ا تقريبً شهرً  17بعد االنتهاء من المسح وبما ال يتجاو  تقنية المعلومات واالت

 9إلى أ  تصطط  إلى مدت  اشططهور تقريبً  3عام المسططح، وتق  هذه الفترت في ك  مسططح عن المسططح السططابق بمعدل 

 أشهر من تاريخ بيانات المسح.

 

 أسلوب نشر البيانات

باإلضافة إلى استخراج مؤشرات توضع في نشرات  بعدت أشكال منها جداول النتائج ونشرت المسحيتم نشر البيانات 

 .أو عن طريق الموقع اإللكترونيعلى شك  ورقي أو نسخ الكترونية عامة ويتم إما 

 

 

 




