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 المقّدمة  .1
 

تقنية المعلومات بإعداد نشرة المسوح االقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع  أبوظبي–يقوم مركز اإلحصاء 

، باالعتماد على المسح االقتصادي الذي نفذه المركز ضمن مجموعة من المسوح 2112لعام  واالتصاالت

االقتصادية المتخصّصة، و يعتبر المسح من أهم المشاريع التشغيلية للمركز لقياس أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، 

ف على تائج المسح إلى التعرّ . كما تهدف نتقنية المعلومات واالتصاالتوتمثل هذه النتائج صورة تفصيلية لقطاع 

في اإلمارة، وتوفير البيانات الالزمة  تقنية المعلومات واالتصاالتخصائص أنشطة المنشآت العاملة في قطاع 

 والمعلومات األساسية لتقدير مدى التنوع االقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية. 

. 2018لعام  تقنية المعلومات واالتصاالتح االقتصادي لقطاع وتلقي هذه النشرة الضوء على أهم نتائج المس

ومن هذه المؤشرات: اإلنتاج اإلجمالي، القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، استهالك رأس المال الثابت، 

 االستهالك الوسيط، تعويضات العاملين، وعدد العاملين.

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

 أهداف المسح  2.2
 

 يهدف المسح الى توفير البيانات التالية حسب النشاط االقتصادي: 

  وأجور ومزايا عينية ونقدية. بمن روات العاملينتعويضات 

 التكوين و الوسيط واالستهالك المضافةوالقيمة  جمالياإل نتاجاإلبيانات تفصيلية عن قيمة  توفير

 .الرأسمالي

 المعلومات واالتصاالت تقنية نشاط توفير البيانات الالزمة إلعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة 

 في الناتج المحلي اإلجمالي.

 داء وقياس أ توفير البيانات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية في إمارة أبوظبي

 هذه السياسات.

 نطاق المسح  2.2
 

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

، وقد تم تصميم العينة لألنشطة االقتصادية على تقنية المعلومات واالتصاالتأنشطة العين والظفرة(، ضمن 

 ,ISIC) الرابع الموحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح الصناعي الدوليالتصنيف المستوى الثاني من 

Rev.4). 

 تصميم العينة 2.2
 

وتحديثاته. وقسم اإلطار إلى  إلمارة أبوظبي 2112واستند 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

ظبي المعايير والمبادئ الدولية أثناء عملية جمع ومعالجة وتصنيف وتطوير المؤشرات أبو-يتبع مركز اإلحصاء 

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

فق راج نتائجه وأبوظبي بصورة سنوية، وسيتم استخ –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 

  ية إلمارة أبوظبي.من حساب المؤشرات االقتصادية الرئيس

كيفية جمع البيانات بشكل حدد المركز أهداف المسح وتصميم االستمارة وتدريب الموظفين الميدانيين على 

جمعت االستمارات من قبل موظفين مدربين تم اختيارهم وفقا لمعايير محددة. بعد ذلك . وميداني كترونيإل

 تدقيقها وترميزها الكترونياً، واستخراج النتائج النهائية. تسلم االستمارات المكتملة إلى قسم التدقيق إلكمال

 مدة المسح 2.2

(. وفي حالة إتاحة بيانات بعض 2112ُجمعت البيانات من المنشآت بصفة أساسية عن سنة ميالدية كاملة )

المنشآت على أساس سنوات محاسبية تختلف عن السنة الميالدية كانت تؤخذ البيانات عن الفترة المحاسبية 

 لتي تقع أغلبها في سنة المسح.ا

 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 

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

 رئيسي.

 لى:إ تقنية المعلومات واالتصاالتنشطة أوتنقسم 

 نشر الكتب والدوريات وغيرها من أنشطة النشر، ونشر البرمجيات.يشمل هذا القسم  :أنشط النشر. 1

يشمل هذا  :والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقىأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية . 2

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التليفزيونية، كما يشمل أنشطة نشر التسجيالت الصوتية القسم 

 والموسيقى.

 اإلذاعة الصوتية، وأنشطة البرمجة واإلذاعة والتلفزيون.يشمل هذا القسم  :أنشطة البرمجة واإلذاعة. 3

ت تصاالاال، وأنشطة والساتلية السلكية والالسلكية تصاالتااليشمل هذا القسم أنشطة  :االتصاالت. 4

 األخرى.
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يشمل هذا القسم  :البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطةأنشطة . 2

الحاسوبية، كما يشمل أنشطة البرمجة الحاسوبية، وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق 

 أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى.

يشمل هذا القسم أنشطة تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة . أنشطة خدمات المعلومات: 6

 وما يتصل بذلك من أنشطة، والبوابات على الشبكة كما يشمل أنشطة خدمات المعلومات األخرى.

 الي اإلنتاج اإلجم 

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

 رئيسيا أو ثانويا، ويشمل ذلك السلع والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي،

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

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

 اإليرادات المتحققة من نشر الكتب والكتيبات والنشرات هي أنشطة النشر: وإيرادات  طريقة احتساب

وقوائم عناوين البريد  والتجمعاتوالقواميس واألطالس والخرائط واللوحات والصحف والمجالت والدوريات 

 ونشر البرمجيات وغيرها من المنشورات.

وال يشمل هذا البند نشر األفالم وشرائط الفيديو وأفالم الصور المتحركة على أقراص الفيديو الرقمية 

 الطباعة أو إنتاج المواد المسجلة على نطاق واسع.  لال يشموما شابهها من وسائط اإلعالم، كما 

 

  أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر طريقة احتساب إيرادات

اإليرادات المتحققة من إنتاج األعمال المسرحية وغير المسرحية سواًء على شكل  هيالموسيقى: و

ها على التلفزيون، أفالم أو شرائط فيديو أو أقراص فيديو لعرضها مباشرة في دور السينما أو إلذاعت

واألنشطة الداعمة مثل تحرير األفالم وقصها ووضع الترجمات عليها وما إلى ذلك، وتوزيع األفالم وغيرها 

من المنتجات التصويرية على الصناعات األخرى، وعرض األفالم وغيرها من المنتجات التصويرية، 

المنتجات التصويرية ويشمل أنشطة  ويشمل هذا البند شراء وبيع حقوق التوزيع لألفالم وغيرها من

 التسجيل الصوتي ونشر الموسيقى وأنشطة خدمات التسجيل الصوتي في االستوديوهات وغيرها.

 

  اإليرادات المتحققة من أنشطة إنتاج المحتوى  هيأنشطة البرمجة واإلذاعة: وطريقة احتساب إيرادات

مج اإلذاعة والتلفزيون والبيانات الخاصة مثل: برا إذاعياأو الحصول على حق توزيع ونشر المحتوى 

بالترفيه واألخبار واألحاديث، واإلذاعة تكون على الهواء أو عبر السواتل أو شبكة الكابل أو اإلنترنت 

ويشمل هذا البند إنتاج البرامج ذات الطبيعة اإلذاعية الخاصة مثل األخبار والبرامج الرياضية والتعليمية 

 وبرامج الشباب.
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  اإليرادات المتحققة من أنشطة تقديم خدمات االتصاالت  هياالتصاالت: واحتساب إيرادات طريقة

واألنشطة المتصلة بها أي نقل الصوت والبيانات والنصوص والتسجيالت الصوتية والفيديو، وقد تكون 

مرافق النقل التي تقوم بهذه األنشطة قائمة على أساس تكنولوجيا وحيدة أو مجموعة من 

وجيات مثل االتصال الهاتفي بمختلف أنواعه واالتصال البرقي واالتصال عن طريق التلكس التكنول

ويشمل نشاط صيانة شبكة االتصاالت ونشاط محطات اإلرسال ونشاط شبكة اإلنترنت وبث البيانات 

 والقنوات التلفزيونية عبر الكابالت، سواًء كانت سلكية أو السلكية أو االتصاالت الساتلية.

 

 اإليرادات المتحققة  هيأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية: وة احتساب إيرادات طريق

من األنشطة المتصلة بتقديم الخبرة االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل كتابة البرمجيات 

 جياتوتعديلها واختبارها ودعمها، وتخطيط وتصميم نظم الحاسوب التي تستخدم في تكامل تكنولو

المعدات الحاسوبية والبرمجيات واالتصاالت وخدمة إدارة وتشغيل شبكة الحاسوب و/أو مرافق تجهيز 

 البيانات لدى العميل في الموقع، وغيرها من األنشطة الحاسوبية.

 

  اإليرادات المتحققة من أنشطة بوابات البحث  هيأنشطة خدمات المعلومات: وطريقة احتساب إيرادات

على الشبكة، وأنشطة تجهيز البيانات واستضافة المواقع، وكذلك األنشطة األخرى التي تقوم في 

 المقام األول في تقديم المعلومات ويشمل أنشطة وكاالت األنباء.

 االستهالك الوسيط 

 تاج الرئيسي والثانوي.قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية اإلن

 تعويضات العاملين 

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

 المستحقة للعاملين.

 إهالك رأس المال 

ور المحاسبية، كنتيجة للتدهيمثل انخفاض في قيمة األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج خالل مدة اإلنتاج 

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

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

 بت اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثا 

هو عبارة عن قيمة ما تمتلكه المنشأة خالل العام من االصول الثابتة كإضافة لمخزونها من األصول الثابتة 

 )باستثناء األراضي( مطروحاً منه قيمة االصول الثابتة التي يتم التخلص منها اثناء الفترة المحاسبية. 
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وتعرف األصول الثابتة بانها أصول منَتجة تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في العمليات االنتاجية لمدة 

تزيد عن عام، وهذه االصول ال تشمل اآلالت والمعدات والمباني فحسب بل تشمل ايضا االصول المختلفة 

لفواكه والمنتجات الحيوانية، نتاج اإو مستمرة في أوانات التي تستعمل بصورة متكررة شجار والحيمثل األ

، وبناء على ذلك نتاجصول غير الملموسة مثل برامج الحاسب اآللي المستعملة في اإلاأل يضاً أ كما تشمل

 يمكن احتساب التكوين الرأسمالي اإلجمالي على النحو التالي:

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

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

  المباع من الموجودات الثابتة يستثنى منها المباع من األراضي. – والتحسينات

مدة نتاجية لالعمليات اإلمتكررة أو مستمرة في نها أصول منَتجة تستعمل بصورة أوتعرف األصول الثابتة ب

صول المختلفة األ يضاً أصول ال تشمل اآلالت والمعدات والمباني فحسب بل تشمل تزيد عن عام، وهذه األ

 والمنتجات الحيوانية، نتاج الفواكهإو مستمرة في أوانات التي تستعمل بصورة متكررة شجار والحيمثل األ

 .نتاجمج الحاسب اآللي المستعملة في اإلصول غير الملموسة مثل برااأل يضاً أكما تشمل 
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 تقنية المعلومات واالتصاالت: لنشاط الجداول التفصيلية .2
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 تقنية المعلومات واالتصاالتنشاط ( النتائج الرئيسية ل1جدول رقم )

Table (1) The main Results of Information Technology and Communications 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االقتصادي

 القيمة المضافة قيمة اإلنتاج االجمالي عدد العاملين عدد المنشآت
تكوين راس المال الثابت 

 االجمالي
 تعويضات العاملين

استهالك رأس المال الثابت 
 اإلجمالي

Economic Activity 
Number of 

Establishments 
Number of workers 

Total Value of 
Production 

Value Added Capital formation 
Worker 

Compensation 
Annual Depreciation 

 Year  2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 2018 7102 السنة 

 Publishing activities 31 27 323 316 8.8 8 11112 958 11592 11524 21884 21818 35 43 أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية  
أنشطة و والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى

 75 63 857 893 64 68 348 318 2,343 2,265 2,710 2,865 43 50 واإلذاعة البرمجة

Motion picture, video and television 
programme production, sound 
recording and music publishing 
activities & Programming and 
broadcasting activities 

 Telecommunications 21769 21425 31188 31173 31135.2 21789 211848 191941 281842 271675 71174 71166 111 167 االتصاالت 

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة  
 أنشطةاالستشارية وما يتصل بها من 

163 142 51445 51494 41492 41691 21379 21528 22 11.6 11131 11127 15 18 
Computer programming, 
consultancy and related activities 

 Information service activities 1 1 41 2 2.1 1 61 3 76 8 176 61 12 15 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 834,8 83832 83335 83335 33388 83444 8834,5 8338,4 343883 383,53 343834 343383 333 834 المجموع

 

 

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

Table (2) the main Results of the three largest Establishments in Emirate of Abu Dhabi by Economic Activity 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االقتصادي

 تعويضات العاملين عدد العاملين
قيمة اإلنتاج 

 اإلجمالي
القيمة 
 المضافة

تكوين رأس 
المال الثابت 

 اإلجمالي

استهالك رأس 
المال الثابت 

 اإلجمالي
Economic Activity 

Number 
of 

workers 

Worker 
Compensation 

Total 
Value of 

Production 

Value 
Added 

Capital 
formation 

Annual 
Depreciation 

 Publishing activities 28 7 862 11383 221 21145 أنشطة النشر 

 واإلذاعة رمجةأنشطة البو أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى
21143 821 21134 227 61 58 

Motion picture, video and television programme production, sound 
recording and music publishing activities & Programming and 
broadcasting activities 

 Telecommunications 11271 11365 161652 221549 11979 41588 االتصاالت 

 Computer programming, consultancy and related activities 8 1 11753 21671 673 21917 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة 

 Information service activities 1 2 48 61 31 134 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 08422 ,0834 088,34 7,8282 48273 008,72 المجموع
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 المال رأس وملكية االقتصادي النشاط حسب العاملين وعدد المنشآت عدد( 3) رقم جدول

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

 النشاط االقتصادي
 
 

 المجموع أجنبي خاص حكومة *

Economic Activity 
Government Private Foreign Total 

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت

Establishments workers Establishments workers Establishments workers Establishments workers 

 Publishing activities 2,,48 53     2,,48 53     أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت 
 48710 25 0 0 18022 24 18111 1 واإلذاعة أنشطة البرمجةو الصوتية ونشر الموسيقى

Motion picture, video and television programme 
production, sound recording and music publishing 
activities & Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications 78172 101 18934 1 58710 99 18214 1 االتصاالت 

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما  
 يتصل بها من أنشطة

1 97, 14, 58311 15 930 124 38292 
Computer programming, consultancy and related 
activities 

 Information service activities 171 14 44 1 132 11     أنشطة خدمات المعلومات 

 المجمــــــــــــــوع
5 28101 513 

11820
, 

13 48942 555 1,825, 
Total 

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

 

 القانوني والكيان االقتصادي النشاط حسب المنشآت عدد( 4) رقم جدول

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

 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 

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 

 Publishing activities 53 0 0 0 0 0 41 0 0 3 9 أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية 
طة أنشو والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى

 واإلذاعة البرمجة
9 0 0 0 55 1 0 0 0 0 25 

Motion picture, video and television 
programme production, sound recording and 
music publishing activities & Programming and 
broadcasting activities 

 Telecommunications 101 2 0 0 2 4 41 0 0 0 70 االتصاالت 

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية  
 وما يتصل بها من أنشطة

31 0 0 0 77 0 0 1 0 15 124 
Computer programming, consultancy and 
related activities 

 Information service activities 14 1 0 0 0 0 4 0 0 0 9 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total   555 ,1 0 1 2 5 132 0 0 3 ,12 المجمــــــــــــــوع
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 القانوني والكيان االقتصادي النشاط حسب العاملين عدد( 5) رقم جدول

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

 النشاط االقتصادي

 توصية باألسهم توصية بسيطة تضامن فردية
ذات مسؤولية 

 محدودة
مساهمة 

 عامة
مساهمة 

 خاصة
 قطاع تعاوني قطاع عام

فرع لمنشأة 
 أجنبية

 مجموع

Economic Activity 
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 

 Publishing activities 2,,48           2,374     310 ` أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج 
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية 

 أنشطة البرمجةو ونشر الموسيقى
 واإلذاعة

134 0 0 0 ,94 18111 0 0 0 0 48710 

Motion picture, video and television programme 
production, sound recording and music 
publishing activities & Programming and 
broadcasting activities 

 Telecommunications 78172 47     18011 58212 18512       18539 االتصاالت 

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة  
 االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

18915       482,1 130       930 38292 
Computer programming, consultancy and 
related activities 

 Information service activities 171 44         131       45 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 343834 ,,, 2 2 33233 83832 43888 2 2 832 33885 المجمــــــــــــــوع

 

 

 االقتصادي والنشاط والجنسية النوع حسب العاملين عدد( 6) رقم جدول

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

 

 النشاط االقتصادي

 Totalالمجموع /  Non-Citizensغير مواطنـيـن /  Citizensمواطنــون / 

Economic Activity المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 Publishing activities 2,,48 43, 48039 48,19 14, 48037 13 15 4 أنشطة النشر 

 واإلذاعة رمجةأنشطة البو أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى

299 5,2 ,,5 1851, 239 18,47 18,17 ,25 48710 

Motion picture, video and television 
programme production, sound recording 
and music publishing activities & 
Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications 78172 18952 38420 38047 18490 58757 48127 122 18305 االتصاالت 

 38292 18900 58392 38055 18114 58241 211 ,,4 175 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة 
Computer programming, consultancy 
and related activities 

 Information service activities 171 41 130 113 45 124 11 5 , أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 343834 83884 383,32 383,83 833,5 323488 33834 33338 83348 المجمــــــــــــــوع
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   االقتصادي النشاط حسب المستحقة وتعويضاتهم العاملين عدد( 7) رقم جدول

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

 
   (                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االقتصادي
 

 عدد العاملين
 تعويضات العاملين المستحقة

Economic Activity 

Employee Compensation 

Number of 
workers 

 المزايا الممنوحة للعاملين رواتب وأجور ومكافآت نقدية

Wages , salaries and 
Bonuses in cash 

Benefits granted to 
employees 

 Publishing activities 33 ,41 2,,48 النشرأنشطة  

أنشطة و أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى
 واإلذاعة البرمجة

48710 119 1,9 
Motion picture, video and television programme production, sound recording and music 
publishing activities & Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications ,53 48750 78172 االتصاالت 

 Computer programming, consultancy and related activities 155 95, 38292 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة 

 Information service activities 4 ,5 171 المعلوماتأنشطة خدمات  

 Total 434 838,4 343834 المجمــــــــــــــوع

 

 

 االقتصادي النشاط حسب االنتاج في المستخدمة والعمومية اإلدارية والمصاريف المبيعات تكلفة قيم( 8) رقم جدول

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

 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االقتصادي
المواد األولية المستخدمة 

 في اإلنتاج
وقود ومحروقات 

 وغاز
مياه 

 وكهرباء
خدمات النقل 

 والتخزين
والمعدات ووسائل  لآلالتالجارية  الصيانة

 النقل
مستلزمات سلعية وخدمية 

 أخرى
 Economic Activity المجموع

 Publishing activities 450 101 5 100 1 1 19 أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت 
 18939 18029 45 2, 2 0 ,79 واإلذاعة أنشطة البرمجةو الصوتية ونشر الموسيقى

Motion picture, video and television programme 
production, sound recording and music publishing 
activities & Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications 8343, 8177, 115 51 75 14 115 االتصاالت 

 االستشارية وما يتصلأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة  
 بها من أنشطة

421 4 , 13 2 ,44 18091 
Computer programming, consultancy and related 
activities 

 Information service activities 14 , 0 5 1 0 0 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 333483 323358 388 ,83 44 35 33344 المجمــــــــــــــوع
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 االقتصادي النشاط حسب الثانوية واالنشطة الرئيسي النشاط من االجمالي االنتاج( 9) رقم جدول

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

 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                  (Million AED)مليون درهم(     

 اديالنشاط االقتص

 المجموع اإليرادات الثانوية اإليرادات الرئيسية

Economic Activity Main 
Revenue 

Main 
Revenue 

Total 

 Publishing activities 18394 0 18394 أنشطة النشر 

 48525 17 48477 واإلذاعة رمجةأنشطة البو أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى
Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities & 
Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications 4,8,24 127 4,8193 االتصاالت 

 Computer programming, consultancy and related activities 28190 14 ,2817 االستشارية وما يتصل بها من أنشطةأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة  

 Information service activities 71 0 71 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 343883 888 343334 المجموع 

 

 

 االقتصادي والنشاط االصول نوع حسب الثابت المال راس تكوين( 11) رقم جدول

Table (10) Gross fixed capital according to the assets type and economy activity 

 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االقتصادي

 أراضي
مباني سكنية 
 وغير سكنية

 آالت ومعدات ووسائل نقل
عدد وأدوات غير 

مستهلكة وأثاث ومعدات 

 مكاتب

حاسوب، أجهزة 
 حاسوب برامج

أعمال رأسمالية قيد 
 اإلنجاز

 المجموع

Economic Activity 

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 

Total 

 Publishing activities 9 5 5 0 5 0 0 أنشطة النشر 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت 
 12 42 0 1 59 1 0 واإلذاعة أنشطة البرمجةو الصوتية ونشر الموسيقى

Motion picture, video and television programme 
production, sound recording and music publishing 
activities & Programming and broadcasting activities 

 Telecommunications 58053 931 5,3 193 18407 494 0 االتصاالت 

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل  
 أنشطةبها من 

0 0 -1 3 1 1 14 Computer programming, consultancy and related activities 

 Information service activities 4 0 1 0 1 0 0 أنشطة خدمات المعلومات 

 Total 33388 ,4, 3,3 823 33884 8,3 2 المجمــــــــــــــوع
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 مالحظات حول الجداول 2.2

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

 .%111بالزيادة أو النقصان عن 

 سياسة التنقيح  2.2
 

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

ى توافرت أدلة جديدة قوية للهيئات اإلحصائية الرسمية. وقد تنشأ التعديالت أيضا ً عن اعتماد أساليب أو الوقت مت

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

 بيانات السالسل الزمنية.

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

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

علومات أكثر تفصيالً حول الصناعة واألعمال واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة الرابط على للحصول على م

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

 
  

https://www.scad.gov.ae/ar/pages/default.aspx
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