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  المقّدمة .1
 

عام ل التشييد والبناءبإعداد نشرة المسوح االقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع  أبوظبي–يقوم مركز اإلحصاء 

، باالعتماد على المسح االقتصادي الذي نفذه المركز ضمن مجموعة من المسوح االقتصادية المتخصّصة، 2118

ع التشغيلية للمركز لقياس أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، وتمثل هذه النتائج صورة و يعتبر المسح من أهم المشاري

. كما تهدف نتائج المسح إلى التعرّف على خصائص أنشطة المنشآت العاملة التشييد والبناءتفصيلية لقطاع 

ع االقتصادي مدى التنو في اإلمارة، وتوفير البيانات الالزمة والمعلومات األساسية لتقدير التشييد والبناءفي قطاع 

 والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية. 

. ومن هذه 2018لعام  التشييد والبناءوتلقي هذه النشرة الضوء على أهم نتائج المسح االقتصادي لقطاع 

الك هالمؤشرات: اإلنتاج اإلجمالي، القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، استهالك رأس المال الثابت، االست

 الوسيط، تعويضات العاملين، وعدد العاملين.

 ونأمل أن تفيد المعلومات الواردة في هذا التقرير جميع المهتمين بهذا القطاع من مخططين وباحثين.
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 منهجية المسح   .2
 

 أهداف المسح  2.1
 

 يهدف المسح الى توفير البيانات التالية حسب النشاط االقتصادي: 

  وأجور ومزايا عينية ونقدية. بن رواتم العاملينتعويضات 

 الوسيط. واالستهالك المضافةوالقيمة  االجمالي االنتاجبيانات تفصيلية عن قيمة  توفير 

 التكوين الرأسمالي. 

 ج في النات التشييد والبناءنشاط  توفير البيانات الالزمة إلعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة

 المحلي اإلجمالي.

 ات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه توفير البيان

 السياسات.

 نطاق المسح  2.2
 

عينة من المنشآت االقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي )أبوظبي،  يعتمد المسح االقتصادي السنوي على

د تم ، وقالمتخصصة التشييد أنشطةو المدنية الهندسةو المباني تشييدالعين والظفرة(، ضمن أنشطة 

جميع الموحد ل تصميم العينة لألنشطة االقتصادية على المستوى الثاني من التصنيف الصناعي الدولي

 (.ISIC, Rev.4الرابع ) األنشطة االقتصادية التنقيح

 تصميم العينة 2.2
 

ثاته. وقسم اإلطار إلى إلمارة أبوظبي وتحدي 2115واستند إطار المسح إلى "مشروع تحديث اإلطار" عام 

أربعة طبقات؛ الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على أساس عدد العاملين في المنشأة. وتم 

إجراء مسح شامل للطبقة الكبيرة، في حين تم استخدام عينة عشوائية طبقية منتظمة للفئات الثالثة 

 األخرى.

 جمع البيانات 2.2

معايير والمبادئ الدولية أثناء عملية جمع ومعالجة وتصنيف وتطوير المؤشرات أبوظبي ال-يتبع مركز اإلحصاء 

والنشرات اإلحصائية التي تستند إلى المسح االقتصادي السنوي. ويعتبر المسح االقتصادي السنوي جزءاً من 

ه وفق ائجأبوظبي بصورة سنوية، وسيتم استخراج نت –مجموعة المسوح االقتصادية التي يجريها مركز اإلحصاء 

المنهجية الجديدة لهذا العام حيث تعد نتائجه أحد المصادر الرئيسية للبيانات الالزمة إلعداد اإلحصاءات االقتصادية 
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في مركز اإلحصاء. وهدفه قياس تركيبة وأداء قطاعات االقتصاد في إمارة أبوظبي. وسُتمكن النتائج للمشروع 

  ارة أبوظبي.من حساب المؤشرات االقتصادية الرئيسية إلم

حدد المركز أهداف المسح وتصميم االستمارة وتدريب الموظفين الميدانيين على التحصيل اإللكتروني للبيانات 

بناًء على هذه المعايير. وجمعت االستمارات من قبل موظفين مدربين تم اختيارهم وفقا لمعايير محددة. بعد 

كمال تدقيقها وترميزها الكترونياً، واستخراج النتائج ذلك تسلم االستمارات المكتملة إلى قسم التدقيق إل

 النهائية.

 مدة المسح 2.2

(. وفي حالة إتاحة بيانات بعض 2118ُجمعت البيانات من المنشآت بصفة أساسية عن سنة ميالدية كاملة )

ية بالمنشآت على أساس سنوات محاسبية تختلف عن السنة الميالدية كانت تؤخذ البيانات عن الفترة المحاس

 التي تقع أغلبها في سنة المسح.

 التعاريف والتصانيف 2.2
 

 المنشـأة 

 
مشروع أو جزء من مشروع له موقع ثابت يقوم بأداء نوع واحد من النشاط اإلنتاجي )سلعي أو خدمي(، أو يعود 

 فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي بمعظم القيمة المضافة ويتم هذا النشاط تحت إدارة واحدة قد يكون لديها

 حسابات منتظمة، ويكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بغض النظر عن الكيان القانوني.

 النشاط االقتصادي الرئيسي 

هــو النشــاط االقتصادي الغالــب الــذي تزاوله المنشأة، وفي حالة تعدد األنشطة التي تمارسها المنشأة 

قيمة اإليراد الذي يحـــققه، حيث يؤخذ نشاط اإليراد األعلى كنشاط يحــدد النشاط الرئيسي للمنشأة بناءً على 

 ينقسم نشاط التشييد والبناء إلى:  رئيسي.

  تشييد المباني الكاملة لألغراض السكنية أو غير النشاط على يشمل هذا : تشييد المبانينشاط

 أجزاء من إتمام اطن علىمن البمع مقاول ويمكن التعاقد ، إعادة تشكيل أو تجديد المبانيو السكنية

 .العملية بكاملهاإتمام عملية التشييد أو على 

 أعمال التشييد العامة لمشاريع الهندسة المدنية على يشمل هذا القسم: نشاط الهندسة المدنية 

اإلنشاءات  :ويدخل في هذا القسم سواء كانت مشاريع جديدة أو أعمال إصالح أو اإلضافة والتغيير،

، المطارات، السكك الحديدية طرق السريعة والشوارع والجسور واألنفاق وخطوطالثقيلة مثل ال

المرافق الصناعية، وخطوط ، شبكات الري وشبكات الصرف، الموانئ وغيرها من المشاريع المائيةو

 .لخ....ااألنابيب، وخطوط الكهرباء، ومرافق الرياضة الخارجية، 
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 تشييد  هو) المتخصصةالحرف ) لتشييد المتخصصةأنشطة االمقصود ب: أنشطة التشييد المتخصصة

تتسم ، حيث الهندسة المدنية دون مسؤولية عن المشروع بكامله أشغالأو من المبنى  معينة أجزاء

يتطلب ومن الجوانب الشائعة في مختلف البنايات  هذه األنشطة عادة بالتخصص في جانب واحد

 .هدم المباني وغيرها من الهياكل: ما يلي يشمل هذا الفرع مهارات متخصصة أو معدات متخصصة.

 ،تجريف مواقع اإلنشاءات وردمها ،تنظيف مواقع البناء، تحضير الموقع لألنشطة اإلنشائية الالحقة

 أغراض أعمال الحفر والمعاينة .الصخور، إلخ وتسويتها وتمهيدها، وحفر الخنادق وإزالة الصخور ونسف

 .ألغراض المماثلةالجيولوجية أو ا التشييد أو األغراض

  اإلنتاج اإلجمالي 

قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء كان هذا النشاط  

 ، ويشمل ذلك السلع والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي،أو ثانوياً  رئيسياً 

 مة إنتاج األنشطة الثانوية.= قيمة اإلنتاج من النشاط الرئيسي + قي اإلنتاج اإلجمالي

 = الهوامش التجارية + إيرادات الخدمات المقدمة للغير. حيث أن قيمة إنتاج األنشطة الثانوية

  وهي االيراد المتحقق من المشاريع المنفذة من قبل : تشييد المبانينشاط طريقة احتساب إيرادات

د على تنفيذ األعمال مع مالك العمل مباشرة، المقاول الرئيسي، ويُعرَّف المقاول الرئيسي بأنه المتعاق

اط نش: مثل وتشمل ايرادات االنشطة التي تتم ضمن مشاريع قد يستغرق العمل بها ألكثر من سنة

 ،تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع نشاط، نشاط تشييد الطرق والسكك الحديدية، تشيد المباني

 األخرى.المدنية المتعلقة بمشاريع الهندسة  شييدنشاط أعمال الت

  عمال التاليةيراد المتحقق من األعبارة عن اإل وهي: نشاط الهندسة المدنيةطريقة احتساب إيرادات: 

 العم، أالسباكة والتدفئة وتكييف الهواء عمال، أعمال التركيبات الكهربائية، أعمال تحضير الموقعأ

 عمال انشطة التشييد المتخصصة، أإكمال المباني وتشطيبهاعمال األخرى، أنشائية التركيبات اإل

 . التعاقد مع المقاول الرئيسي ويكون األخرى،

  هي قيمة اإليرادات المستحقة من األعمال المنجزة  :أنشطة التشييد المتخصصةطريقة احتساب

كان من إمارة أبوظبي أو من اإلمارات األخرى.  كمقاول فرعي )من الباطن( خالل عام المسح سواءً 

يف ا المقاول الرئيسي بتكليقوم مقاول رئيسي بتعاقد مع المالك لبناء فيال ثم يقوم هذ مثال: عندما

 خر يعتبر مقاول من الباطن.ن المقاول اآلإخر للقيام بعملية البناء. فآمقاول 

 

 االستهالك الوسيط 

 قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية اإلنتاج الرئيسي والثانوي.
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 لعاملينتعويضات ا 

تشمل إجمالي الرواتب واألجور النقدية والعينية المستحقة للعاملين باإلضافة للمزايا األخرى النقدية والعينية 

 المستحقة للعاملين.

 إهالك رأس المال 

يمثل انخفاض في قيمة األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج خالل مدة اإلنتاج المحاسبية، كنتيجة للتدهور 

و الضرر االعتيادي الحاصل لهذه األصول خالل المدة اإلنتاجية، وتعادل قيمة اإلهالك القيمة التي يجب والتقادم أ

 استثمارها في التكوين الرأسمالي الثابت في نهاية العام إلعادة األصول الثابتة كما كانت عليه في أول العام.

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 

ه المنشأة خالل العام المتالك سلع معمرة جديدة كإضافة لمخزونها من األصول هو عبارة عن قيمة ما تنفق

الثابتة )باستثناء األراضي( مطروحاً منه صافي مبيعاتها من األصول الثابتة المستعملة. وبناء اً على ذلك، 

 يمكن احتساب التكوين الرأسمالي اإلجمالي على النحو التالي:

جديدة كانت  )خالل العام( = المشتريات )المستوردة منها والمحلية سواءً التكوين الرأسمالي اإلجمالي  

نتاج المنشأة + اإلضافات إأم مستعملة ويستثنى منها )مشتريات األراضي( + قيمة الموجودات من 

 المباع من الموجودات الثابتة يستثنى منها المباع من األراضي. – والتحسينات
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 لنشاط التشييد النتائج الرئيسية 1جدول 

Table (1) The main Results of Construction  
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Million AED)مليون درهم( 

ISIC 

 النشاط االقتصادي

 اإلهالك تعويضات العاملين تكوين رأس المال الثابت  القيمة المضافة اإلنتاج االجمالي  عدد العاملين نشآتعدد الم

Economic Activity 

ISIC 
Number of 

Establishments 
Number of Employees Total Production   Value Added  Capital Formation 

Employees 

Compensation 

Annual 

Depreciation 

 Year 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 العام

 Construction of buildings  41  2,213 2,188 14,924 14,774 2,076 2,036 53,401 52,355 107,898 105,853 379,946 375,649 1,864 2,057 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  1,536 1,518 4,364 4,312 1,111 1,090 12,438 12,180 27,369 26,852 106,158 104,971 198 195 مدنية الهندسة ال  42

 Specialized construction activities  43  1,639 1,615 10,192 10,034 649 637 27,178 26,898 54,012 53,345 201,763 199,563 4,233 4,308 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 56688 56671 ,7,6,2 ,7,600 ,6686 662,6 66102, 06,66, ,08,672 08,6150 8268,2, 816086, 67,5, 65,1, المجمــــــــــــــوع

 

 االقتصادي النشاط حسب ظبي أبو إمارة في منشآت ثالث ألكبر الرئيسية النتائج 2جدول 

Table (2) The main Results of the three largest Establishments in Emirate of Abu Dhabi by Economic Activity 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 

 القيمة المضافة اإلنتاج اإلجمالي  تعويضات العاملين عدد العاملين
ين رأس المال تكو

 الثابت 
 اإلهالك

Economic Activity ISIC 
Number of 

workers 

Worker 

Compensation 

Total Value of 

Production  

 Value 

Added  

Capital 

formation 

Annual 

Depreciation 

 Construction of buildings  41  0, ,60 7,6686 666565 788 26002 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  ,,, 86, ,677, 268,1 61, 026,00 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  55 8 016882 0266,0 507 560,1 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total ,80 ,0611 ,,,6,6 586285 06,61 8,,7,6 المجمــــــــــــــوع
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 المال رأس وملكية االقتصادي النشاط حسب العاملين وعدد المنشآت عدد 3جدول 

Table (3) Number of companies and employees according to the economy activity and Ownership of capital 

ISIC النشاط االقتصادي 

 المجموع أجنبي خاص *حكومة 

Economic Activity ISIC 

 Government Private Foreign Total 

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت

Establishments workers Establishments workers Establishments workers Establishments workers 

 Construction of buildings  41  ,,,62,6 ,,068 7562,7 ,70 354,204 1,648 1 1 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  ,01,605 0,8 0262,5 55 88,394 143 1 1 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  71062,7 6766, 2,,766 ,75 178,295 3,974 1 1 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 8268,2, 67,5, ,6,2,, ,57 7168,6, 562,5 1 1 ـــــوعالمجمـــــــــ

 
 * مالحظة: يشمل كل من حكومة أبوظبي، الحكومة االتحادية، والحكومات المحلية األخرى

 

 

 القانوني والكيان االقتصادي النشاط حسب المنشآت عدد 4جدول 

Table (4) No for Establishments according to the economy activity and the legal entity 
 

ISIC النشاط االقتصادي 

 توصية باألسهم  توصية بسيطة تضامن فردية

ذات 

مسؤولية 

 محدودة 

مساهمة 

 عامة

مساهمة 

 خاصة
 قطاع تعاوني قطاع عام

فرع لمنشأة 

 أجنبية
 المجموع

Economic Activity ISIC 

Sole 

Proprietorship 
Partnership 

Simple 

Limited 

Partnership 

Partnership 

Limited With 

Shares 

Limited 

Liability 

Public 

Joint 

Stock 

Private 

Joint 

Stock 

Public 

Sector 

Cooperative 

sector 

Branch 

of 

Foreign 

Est. 

Total 

 Construction of buildings  41  ,,068 ,70 1 1 1 1 2,2 1 1 , 822 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  0,8 55 1 1 8 1 ,2 1 1 , 55 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  6766, ,75 1 1 1 1 ,0678 1 , 1 76,87 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 67,5, 561 1 1 8 1 ,7607 1 , 8 ,66,0 المجمــــــــــــــوع
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 القانوني والكيان االقتصادي النشاط حسب العاملين عدد 5جدول 

Table (5) Number of employees according to the legal Entity 

ISIC النشاط االقتصادي 

 توصية باألسهم  توصية بسيطة تضامن فردية
ذات مسؤولية 

 محدودة

مساهمة 

 عامة

مساهمة 

 خاصة

قطاع 

 عام
 قطاع تعاوني

فرع لمنشأة 

 أجنبية
 مجموع

Economic Activity ISIC 

Sole 

Proprietorship 
Partnership 

Simple 

Limited 

Partnership 

Partnership 

Limited 

With Shares 

Limited 

Liability 

Public 

Joint 

Stock 

Private 

Joint 

Stock 

Public 

Sector 

Cooperative 

sector 

Branch 

of 

Foreign 

Est. 

Total 

 Construction of buildings  41  ,,,62,6 7562,7 1 1 1 1 7,26277 1 1 06567 8,6,51 ي تشييد المبان  41

 Civil engineering  42  01,6058 0262,5 1 1 2, 1 ,8,615 1 1 5,,06 76877 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  71062,6 2,,766 1 1 1 1 07,6556 1 6850, 1 868,7, أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 8268,2, ,6,2,, 1 1 2, 1 ,2,666, 1 6850, 76,22 ,,,06,6 المجمــــــــــــــوع

 

 

 

 االقتصادي والنشاط والجنسية النوع حسب العاملين عدد 6جدول 

Table (6) Number of employees according to the gender and nationality and economy activity 
 

ISIC النشاط االقتصادي 

 Totalالمجموع /  Non-Citizensغير مواطنـيـن /    Citizensمواطنــون / 

Economic Activity ISIC المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 Construction of buildings  41  ,,,62,6 56712 ,62,626 ,,,6286 6266, 62,6767 81, ,2, 512 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  01,6058 ,2, ,015608 ,015620 251 8,,01,6 1,, ,77 ,70 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  71062,6 ,8677 ,0,6656 7106107 ,,268 ,0,6600 750 678 76, أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 8268,2, ,0,6,1 7,,266, ,,,856, ,06662 ,27660, 76027 ,0617 ,,060 المجمــــــــــــــوع
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   االقتصادي النشاط حسب المستحقة وتعويضاتهم العاملين عدد 7جدول 

Table (7) Number of employees, Wages and salaries according to the economy activity   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED))مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 

 عدد العاملين 
 تعويضات العاملين 

Economic Activity ISIC 

Employee Compensation 

Number of workers 

 المزايا الممنوحة للعاملين رواتب وأجور ومكافآت نقدية

Wages , salaries and Bonuses in cash Benefits granted to employees 

 Construction of buildings  41  76585 ,07666 ,,,62,6 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  2,0 66,16 01,6058 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  06872 866,5 71062,6 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 56027 7,6612 8268,2, المجمــــــــــــــوع
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 االقتصادي النشاط حسب نتاجاإل في المستخدمة والعمومية اإلدارية والمصاريف المبيعات تكلفة ةقيم 8جدول 

Table (8) Values of Cost of Sales and Operational, Administrative and General Expenses by economic activities 
 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 

المواد األولية 

المستخدمة في 

 اإلنتاج

وقود 

ومحروقات 

 وغاز

 مياه وكهرباء
مصاريف تعبئة 

 وتغليف

 لآلالتالجارية  الصيانة

 والمعدات ووسائل النقل

المستلزمات السلعية 

 والخدمية األخرى
 المجموع

Economic Activity ISIC 

Row 

Material 

Fuel, 

Gas and 

Oils  

Water 

&Electricity  

Wrapping 

& Packing 

Materials 

Current 

Maintenance of 

Machineries & 

Equipment's and 

Transport Means 

Other 

Intermediate 

Goods and 

Services 

Total 

 Construction of buildings  41  2,,5,6 ,,7,65 0,, 1 ,67 ,06,0 776277 د المباني تشيي  41

 Civil engineering  42  0,6,60 ,,268 ,,7 1 711 ,1, 2,,56 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  ,7,686 6057, 621 1 ,06 18, 0,65,2 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total 67,7,, 6585,, 061,2 1 6,, 76,60 ,6,8,, المجمــــــــــــــوع

 

 

 

 االقتصادي النشاط حسب الثانوية واالنشطة الرئيسي النشاط من االجمالي االنتاج 9جدول 

Table (9) Total Production from the Main and the secondary activities according to the economy activity 
 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 
 المجموع اإليرادات الثانوية     اإليرادات الرئيسية 

Economic Activity ISIC 
Main Revenue Main Revenue Total 

 Construction of buildings  41  01268,8 0,,76 0156752 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  ,,7266 575 ,,7,68 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  5,6107 060,1 576827 أنشطة التشييد المتخصصة   43

 Total ,08,672 ,661, 08,6,26 المجمــــــــــــــوع
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 الثابتة حسب النشاط االقتصادي الموجودات 11جدول 

Table (10) Fixed Assets (Non-financial Assets) 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 

صافي القيمة الدفترية أول 

 المدة

المشتريات 

 واإلضافات
 اإلهالك االستبعادات

اية نهصافي القيمة الدفترية 

 المدة

Economic Activity ISIC 
Net book value at 

the beginning of the 

period 

Purchases 

& Additions 
 Exclusions 

Annual 

Depreciation 

Net book value at 

the end of the period 

 Construction of buildings  41  26,80 76706 ,0601 66087 86008 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  66667 ,0656 ,70 06675 66252 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  56158 ,06,6 2,6 066,7 61,2, أنشطة التشييد المتخصصة   43

   Total 0,6620 56688 761,6 56,11 026,77 المجمــــــــــــــوع

 

 االقتصادي والنشاط االصول نوع حسب الثابت المال راس كوينت 11جدول 

Table (10) Gross fixed capital according to the assets type and economy activity 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

ISIC النشاط االقتصادي 

 أراضي
مباني سكنية 

 وغير سكنية

ومعدات  آالت

 ووسائل نقل

عدد وأدوات غير 

مستهلكة وأثاث 

 ومعدات مكاتب

حاسوب، أجهزة 

 حاسوب برامج

أعمال رأسمالية 

 قيد اإلنجاز
 المجموع أخرى

Economic Activity ISIC 

Lands  

Residential 

& non 

Residential 

Building 

Non-consumed 

Tools & 

Equipment's 

,Machinery, 

Equipment's 

and Means of  

Transportation 

Furniture 

and Office 

Equipment 

Computers 

Software 

Fixed Capital 

work-in-

progress 

Others  Total 

 Construction of buildings  41  ,7612 ,0608 068 ,, ,76 ,61 0,7 1 تشييد المباني   41

 Civil engineering  42  06000 856 02 02 1, 062 ,, 1 الهندسة المدنية   42

 Specialized construction activities  43  ,,, 0,8 57, 2 76 65- ,6 1 أنشطة التشييد المتخصصة   43

   Total ,6686 ,7671 12, 88 617 00, 777 1 المجمــــــــــــــوع
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 مالحظات حول الجداول 2.1

للجداول، ويرجع ذلك إلى التقريب الناتج عن التوزيع النسبي  قد ال تتساوى المجاميع النهائية للبيانات الفرعية

 .%111بالزيادة أو النقصان عن 

 سياسة التنقيح  2.2
 

الممارسة الدولية المعتادة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية الجيدة وتحسينها باستمرار هي إجراء تنقيحات بمرور 

رسمية. وقد تنشأ التعديالت أيضا ً عن اعتماد أساليب أو الوقت متى توافرت أدلة جديدة قوية للهيئات اإلحصائية ال

مبادئ توجيهية أو تقنيات أو نظم تصنيف جديدة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجراء تنقيحات بعد االنتهاء من إعداد 

 بيانات السالسل الزمنية.

لسنوي في غضون أربعة يتم نشر إحصاءات الصناعة واألعمال السنوية استناداً إلى نتائج المسح االقتصادي ا

أشهر بعد نهاية السنة المرجعية. وبمجرد إدراج هذه البيانات األولية في اإلحصاءات، فإنها تعتبر نهائية لتلك السنة 

 وال تنقح ما لم تتوفر بيانات أولية أخرى من مصادر جديدة.

 معلومات إضافية 2.2

حصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة الرابط على للحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول الصناعة واألعمال واإل

 https://www.scad.gov.ae/ar/pages/default.aspxموقع مركز اإلحصاء: 
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