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 المقّدمة  .1
 

، 2018بإعداد نشرة المسوح االقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع الصناعة لعام  أبوظبي–يقوم مركز اإلحصاء 

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

المسح من أهم المشاريع التشغيلية للمركز لقياس أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، وتمثل هذه النتائج صورة تفصيلية 

لقطاع الصناعة. كما تهدف نتائج المسح إلى التعرّف على خصائص أنشطة المنشآت العاملة في قطاع الصناعة 

وتوفير البيانات الالزمة والمعلومات األساسية لتقدير مدى التنوع االقتصادي والتطور الحاصل في  في اإلمارة،

 القطاعات غير النفطية. 

. ومن هذه المؤشرات: 2018وتلقي هذه النشرة الضوء على أهم نتائج المسح االقتصادي لقطاع الصناعة لعام 

مال الثابت، استهالك رأس المال الثابت، االستهالك الوسيط، اإلنتاج اإلجمالي، القيمة المضافة، تكوين رأس ال

 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. بمن روات العاملينتعويضات 

 الوسيط. واالستهالك المضافةوالقيمة  االجمالي االنتاجبيانات تفصيلية عن قيمة  توفير 

 التكوين الرأسمالي. 

 حلي في الناتج المنشاط الصناعة  ومية وتقدير مساهمةتوفير البيانات الالزمة إلعداد الحسابات الق

 اإلجمالي.

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

 هذه السياسات.

 نطاق المسح  2.2
 

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

العين والظفرة(، ضمن أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة خدمات التعدين والصناعات 

التحويلية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وقد تم تصميم العينة لألنشطة االقتصادية على المستوى 

 (.ISIC4الثاني من التصنيف الصناعي الدولي الرابع )

 يم العينةتصم 2.3
 

إلمارة أبوظبي وتحديثاته. وقسم اإلطار إلى  2015واستند إطار المسح إلى "مشروع تحديث اإلطار" عام 

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

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

 األخرى.

 جمع البيانات 2.4

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

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

أبوظبي بصورة سنوية، وسيتم استخراج نتائجه وفق  –وعة المسوح االقتصادية التي يجريها مركز اإلحصاء مجم

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

  من حساب المؤشرات االقتصادية الرئيسية إلمارة أبوظبي.

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

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

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

 النهائية.

 مدة المسح 2.5

(. وفي حالة إتاحة بيانات بعض 2018ُجمعت البيانات من المنشآت بصفة أساسية عن سنة ميالدية كاملة )

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

 التي تقع أغلبها في سنة المسح.

 التعاريف والتصانيف 2.6

 المنشـأة 
 

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

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

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

 النشاط االقتصادي الرئيسي 

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

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

 رئيسي.

  اإلنتاج اإلجمالي 

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

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

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

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

 الوسيط االستهالك 

 قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية اإلنتاج الرئيسي والثانوي.
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 تعويضات العاملين 

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

 المستحقة للعاملين.

 إهالك رأس المال 

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

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

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

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 

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

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

 يمكن احتساب التكوين الرأسمالي اإلجمالي على النحو التالي:

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

أم مستعملة ويستثنى منها )مشتريات األراضي( + قيمة الموجودات من انتاج المنشأة + اإلضافات 

 المباع من الموجودات الثابتة يستثنى منها المباع من األراضي. –توالتحسينا
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 ( النتائج الرئيسية للمسح االقتصادي1جدول رقم )

Table (1) the main Results for AES 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Million AED)مليون درهم(

 تقصااي النشاط اال

 القيمة المضافة تقيمة اإلنصاج االجمالي عيي العاملين عيي المنشآت
صكوين راس المال الثابت 

 االجمالي
 صعويضات العاملين

اسصهالك 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 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 السنة 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 8,957 11,224 15,263 14,327 34,622 30,672 380,646 270,628 411,828 314,233 24,652 24,770 12 10 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 2,573 1,755 3,553 3,519 506 2,944 8,329 6,795 18,318 16,762 12,564 14,359 48 85 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 309 262 954 1,034 411 493 2,198 2,522 6,684 7,301 21,071 22,638 638 676 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 84 175 357 437 100 142 1,058 1,021 1,936 2,304 5,612 6,518 16 18 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 31 34 111 101 15 18 232 223 709 618 2,424 2,113 275 269 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 20 17 515 529 12 32 962 930 1,769 1,733 22,003 22,979 2,434 2,488 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 6 4 20 18 1 1 27 24 57 53 359 352 5 6 ُصنع المنتجات الجلدية 

  Manufacture of wood and products 31 42 155 160 17 20 265 265 718 713 4,067 4,265 213 206  هُصنع الخشب ومنتجات

 Manufacture of paper and paper products 27 20 57 50 53 57 389 289 586 472 729 675 7 10 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 21 29 112 117 25 26 197 214 401 437 2,505 2,610 240 223 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع  
 الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد

46 36 12,303 11,886 86,179 129,742 21,331 27,275 8,417 14,915 4,758 4,407 6,325 6,332 Manufacture of coke and refined petroleum 
products &Manufacture of chemicals and 
chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 12 11 40 33 49 49 186 114 358 229 554 457 3 4 الصيدالنية ُصنع المنتجات 

 Manufacture of rubber and plastics products 96 112 228 240 60 60 680 778 1,772 1,978 5,199 5,413 69 77 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 810 662 1,672 1,683 312 728 3,590 4,118 11,012 13,016 27,326 31,682 229 295 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 2,097 2,368 2,061 1,918 906 1,245 9,448 7,774 33,843 27,822 14,855 14,433 50 48 القاعديةُصنع الفلّزات 

لة  Manufacture of fabricated metal products 477 482 2,795 2,652 191 616 4,662 4,165 11,073 10,729 43,039 44,529 1,754 1,800 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 صنعو والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
 الكهربائية المعدات

26 16 3,106 3,111 4,978 4,856 1,673 1,806 30 34 282 276 103 71 
Manufacture of computer, electronic and optical 
products & Manufacture of electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 24 30 217 219 12 15 611 602 1,097 1,103 1,786 1,875 46 60 والمعدات غير المصّنفةُصنع اآلالت 

 Manufacture of motor vehicles 16 11 30 25 3 9 112 100 194 173 747 673 6 12 ُصنع المركبات ذات المحّركات

 Manufacture of other transport equipment 213 109 594 612 138 129 540 686 1,855 2,127 4,875 5,212 10 16 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 22 33 275 288 15 17 426 428 933 982 7,820 8,324 606 642 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 6 7 29 27 1 2 81 73 169 140 509 504 17 19 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 1,661 583 3,866 4,968 341 1,766 6,450 9,385 13,976 18,562 15,901 19,420 500 541 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 5,211 4,647 3,402 2,556 9,318 5,810 37,136 35,273 50,306 48,443 8,428 7,687 40 37 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 1 2 26 25 1  1               54 61 180 180 262 236 9 8 الصرف الصحي

 واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 135 66 201 210 9 10 278 313 649 724 5,920 6,197 28 32 المعالجة أنشطة و المواد

Waste collection, treatment and disposal 
activities; materials recovery & Remediation 
activities and other waste management services 

 Total 29,240 29,112 41,217 40,789 62,067 53,311 487,639 369,787 705,025 561,990 248,202 263,330 7,307 7,654 المجموع

 

 



9 
 

 

 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 االتقصااي 

 القيمة المضافة تقيمة اإلنصاج اإلجمالي صعويضات العاملين عيي العاملين
صكوين رأس المال 
 الثابت اإلجمالي

اسصهالك رأس المال 
 الثابت اإلجمالي

Economic Activity 
Number of 

workers 
Worker 

Compensation 
Total Value of 

Production 
Value 
Added 

Capital 
formation 

Annual 
Depreciation 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 7,888 33,400 367,767 388,186 10,616 17,027 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 1,639 294 6,485 13,757 3,031 9,451 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 205 368 863 2,907 461 11,004 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 62 92 970 1,746 315 4,585 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 27 13 125 496 66 895 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 7 3 128 218 83 3,582 الملبوساتُصنع 

 Manufacture of leather and related products 6 1 26 57 19 343 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  ;Manufacture of wood and of products of wood and cork, furniture 14 3 136 328 72 1,535 ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 27 53 388 584 56 708 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 5 4 59 117 30 871 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 الكيميائية المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
 الكيميائية والمنتجات

10,053 4,215 128,107 26,998 14,878 6,268 Manufacture of coke and refined petroleum products &Manufacture of 
chemicals and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical products 12 49 186 358 40 554 والمستحضرات الصيدالنيةُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية 

 Manufacture of rubber and plastics products 17 46 252 520 84 1,941 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

 Manufacture of other non-metallic mineral products 55 49 288 900 250 4,255 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 1,881 619 6,444 20,986 1,706 8,436 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات   Manufacture of fabricated metal products, except machinery 311 134 2,637 6,049 1,595 20,637 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 ربائيةالكه المعدات ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
2,115 227 4,548 1,681 33 61 Manufacture of computer, electronic and optical products &  

Manufacture of electrical equipment 

 .Manufacture of machinery and equipment n.e.c 18 11 573 1,000 195 1,378 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 16 3 112 194 29 729 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 Manufacture of other transport equipment 190 134 391 1,556 539 3,702 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 11 2 236 492 151 3,570 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 5 1 60 142 21 389 الصناعات التحويلية األخرى

 Repair and installation of machinery and equipment 1,128 180 3,207 4,381 1,538 4,826 والمعداتإصالح وتركيب اآلالت 

 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 3,525 8,791 21,030 22,449 2,490 6,156 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 1 1 54 180 26 262 الصرف الصحي

 أنشطة  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة وخدمات المعالجة

5,592 185 566 234 8 134 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery &  
Remediation activities and other waste 

 Total 23,512 59,169 441,329 600,826 28,044 124,595 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 االتقصااي 

 
 

 المجموع أجنبي خاص حكومة *

Economic Activity 

Government Private Foreign Total 

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت

Establishments workers 
Establishme

nts 
workers Establishments workers 

Establishme
nts 

workers 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 24,652 12 226 3 131 1 24,295 8 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 12,564 48 3,928 23 2,319 24 6,317 1 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 21,071 638     20,581 637 490 1 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 5,612 16     3,690 15 1,922 1 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 2,424 275     2,424 275     ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 22,003 2,434     22,003 2,434     ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 359 5     359 5     ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  Manufacture of wood and products 4,067 213     4,067 213     ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 729 7     729 7     ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 2,505 240     2,505 240     الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 تجاتوالمن الكيميائية المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
 الكيميائية

5 10,105 31 1,781     36 11,886 Manufacture of coke and refined petroleum products 
&Manufacture of chemicals and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 554 3     554 3     ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 5,199 69     5,096 68 103 1 المطاط واللدائنُصنع منتجات 

  Manufacture of other non-metallic mineral 27,326 229     26,312 225 1,014 4 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 14,855 50     12,081 49 2,774 1 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  Manufacture of fabricated metal products 43,039 1,754 272 1 27,577 1,752 15,190 1 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 ةالكهربائي المعدات ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
1 678 15 2,433     16 3,111 Manufacture of computer, electronic and optical products & 

Manufacture of electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 1,786 46     1,786 46     ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 Manufacture of motor vehicles 747 6     747 6     والمركبات المقطورة ونصف المقطورةُصنع المركبات ذات المحّركات 

 Manufacture of other transport equipment 4,875 10     2,115 7 2,760 3 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 7,820 606     7,820 606     ُصنع األثاث

 Other manufacturing 509 17     509 17     التحويلية األخرىالصناعات 

  Repair and installation of 15,901 500 6,367 38 8,834 456 700 6 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 8,428 40     1,649 27 6,779 13 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 262 9     262 9     الصرف الصحي

 المعالجة أنشطة  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة وخدمات

    25 2,791 3 3,129 28 5,920 Waste collection, treatment and disposal activities; materials 
recovery & Remediation activities and other waste 
management services 

 Total 248,202 7,307 13,922 68 161,153 7,193 71,205 45 المجمــــــــــــــوع

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

 صواية باألسهم صواية بسيطة صضامن فريية
ذات 

مسؤولية 
 محيوية

مساهمة 
 عامة

مساهمة 
 خااة

 تقطاع صعاوني تقطاع 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 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 12 4         6       2 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 48 23       1 11       13 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 638         3 104   8   523 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 16         1 11       4 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 275           58       217 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 2,434           225     45 2,164 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 5           4       1 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  Manufacture of wood and products 213           31     1 182 ؛ثاثباستثناء األ ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 7           3       4 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 240           28       212 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
 الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد

7   2 2 25           36 Manufacture of coke and refined petroleum 
products &Manufacture of chemicals and chemical 
products 

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 
 الصيدالنية

        3           3 
Manufacture of pharmaceuticals 

 Manufacture of rubber and plastics products 69           38       31 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 229         4 104     4 118 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 50       1 1 28       20 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت ُصنع  منتجات المعادن المشكَّ
 والمعدات

1,578 2     172 1       1 1,754 
Manufacture of fabricated metal products 

 و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
 الكهربائية المعدات ُصنع

2       11   3       16 Manufacture of computer, electronic and optical 
products & Manufacture of electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 46           22       25 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة 
 ونصف المقطورة

3       3           6 
Manufacture of motor vehicles 

 Manufacture of other transport equipment 10         3 1       6 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 606           66       540 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 17           2       15 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 500 38         126 1     335 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 40     1 8 6 12       13 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 9           4       5 الصرف الصحي

 واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 النفايات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة  و المواد

 األخرى

10       15         3 28 Waste collection, treatment and disposal 
activities; materials recovery & Remediation 
activities and other waste management services 

 Total   7,307 69 0 1 12 20 1,113 3 10 52 6,027 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 االتقصااي 

 صواية باألسهم صواية بسيطة صضامن فريية
مسؤولية ذات 

 محيوية
مساهمة 
 عامة

مساهمة 
 خااة

 تقطاع صعاوني تقطاع عام
فرع لمنشأة 
 أجنبية

 مجموع

Economic Activity Sole 
Proprietorshi

p 

Partnershi
p 

Simple 
Limited 

Partnership 

Partnershi
p Limited 

With 
Shares 

Limited 
Liability 

Public 
Joint 
Stock 

Private 
Joint 
Stock 

Public 
Secto

r 

Cooperativ
e sector 

Branch 
of 

Foreign 
Est. 

Total 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 24,652 308         16,493       7,851 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 12,564 3,928       6,317 2,115       204 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 21,071         5,202 10,864   40   4,965 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 5,612         1,922 3,558       132 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 2,424           1,069       1,355 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 22,003           6,330     739 14,934 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 359           301       57 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

ثناء باست ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،
 ؛األثاث

1,429 206     2,432           4,067 
Manufacture of wood and products  

 Manufacture of paper and paper products 729           538       192 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 2,505           980       1,525 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
  الكيميائية المواد ُصنع

2,536   32 86 9,232           11,886 Manufacture of coke and refined petroleum 
products &Manufacture of chemicals 

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية 
 والمستحضرات الصيدالنية

        554           554 
Manufacture of pharmaceuticals 

 Manufacture of rubber and plastics products 5,199           3,567       1,631 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 27,326         1,225 18,159     545 7,397 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 14,855       2,774 2,186 5,821       4,074 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
 والمعدات

12,614 1,271     13,692 15,190       272 43,039 
Manufacture of fabricated metal products 

 ريةوالبص اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
 الكهربائية المعدات ُصنع و

88       1,964   1,059       3,111 Manufacture of computer, electronic and optical 
products & Manufacture of electrical equipment 

والمعدات غير المصّنفة في موضع ُصنع اآلالت 
 آخر

319       1,467           1,786 
Manufacture of machinery and equipment  

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات 
 المقطورة ونصف المقطورة

64       683           747 
Manufacture of motor vehicles 

 Manufacture of other transport equipment 4,875         2,760 942       1,173 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 7,820           3,277       4,543 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 509           216       293 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 15,901 6,367         7,263 608     1,663 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 8,428     1,368 799 5,299 888       75 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 262           247       15 الصرف الصحي

 المعالجة أنشطةو ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة وخدمات

164       2,627         3,129 5,920 Waste collection, treatment materials and other 
waste management services 

 Total 248,202 14,004 0 1,368 4,632 40,101 115,279 694 73 2,761 69,292 المجمــــــــــــــوع
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 االقتصادي والنشاط والجنسية النوع حسب العاملين عدد( 6) رقم جدول

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

 

 النشاط االتقصااي 

 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 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 24,652 3,747 20,905 10,749 417 10,332 13,903 3,330 10,573 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 12,564 622 11,942 10,886 450 10,436 1,677 171 1,506 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 21,071 729 20,342 20,630 528 20,101 441 201 240 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 5,612 134 5,478 5,519 78 5,441 93 56 37 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 2,424 58 2,365 2,424 58 2,365 0 0 0 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 22,003 1,704 20,298 21,984 1,701 20,283 18 3 15 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 359 41 317 352 39 314 6 3 4 والمنتجات ذات الصلةُصنع المنتجات الجلدية 

  Manufacture of wood and products 4,067 34 4,033 4,063 31 4,032 5 3 2 ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 729 17 713 729 17 713 0 0 0 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 2,505 99 2,406 2,503 98 2,405 2 1 1 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 يميائيةالك والمنتجات الكيميائية المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
4,272 625 4,896 6,788 202 6,990 11,060 826 11,886 Manufacture of coke and refined petroleum products &Manufacture of chemicals 

and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 554 39 515 552 38 514 2 1 1 ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 5,199 48 5,151 5,177 43 5,134 22 5 17 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 27,326 356 26,970 27,117 283 26,834 209 73 136 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 14,855 1,725 13,129 13,950 1,572 12,378 904 153 751 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  Manufacture of fabricated metal products 43,039 726 42,313 42,655 620 42,036 383 106 277 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 الكهربائية المعدات ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
13 6 19 3,040 52 3,092 3,053 58 3,111 Manufacture of computer, electronic and optical products & Manufacture of 

electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 1,786 57 1,730 1,786 57 1,730 0 0 0 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 Manufacture of motor vehicles 747 59 688 742 58 684 5 1 4 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 Manufacture of other transport equipment 4,875 583 4,292 4,100 79 4,021 775 504 271 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 7,820 89 7,731 7,806 87 7,718 14 2 12 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 509 48 461 508 48 460 1 0 1 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 15,901 988 14,913 15,043 725 14,318 858 264 594 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 8,428 1,469 6,959 4,982 274 4,708 3,447 1,195 2,252 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 262 27 235 241 15 226 21 12 9 الصرف الصحي

 وخدمات المعالجة أنشطة  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة

14 22 36 5,825 58 5,884 5,839 80 5,920 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery & 
Remediation activities and other waste management services 

 Total 248,202 14,365 233,837 220,463 7,629 212,835 27,739 6,736 21,002 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 االتقصااي 
 

 عيي العاملين
 صعويضات العاملين المسصحقة

Economic Activity 

Employee Compensation 

Number of 
workers 

 المزايا الممنوحة للعاملين رواصب وأجور ومكافآت نقيية

Wages , salaries and Bonuses in 
cash 

Benefits granted to 
employees 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 5,883 9,380 24,652 النفط الخام والغاز الطبيعياستخراج 

 Mining support service activities 138 3,414 12,564 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 167 787 21,071 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 200 156 5,612 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 14 98 2,424 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 82 433 22,003 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 3 17 359 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  Manufacture of wood and products 30 125 4,067 ؛باستثناء األثاث والفلين،ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 

 Manufacture of paper and paper products 10 47 729 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 14 98 2,505 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
11,886 2,248 1,993 Manufacture of coke and refined petroleum products &Manufacture of chemicals 

and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 13 27 554 ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 48 180 5,199 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 319 1,353 27,326 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 352 1,709 14,855 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  Manufacture of fabricated metal products 714 2,081 43,039 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 الكهربائية المعدات ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
3,111 239 37 Manufacture of computer, electronic and optical products & Manufacture of 

electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 44 174 1,786 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 Manufacture of motor vehicles 14 16 747 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 Manufacture of other transport equipment 106 488 4,875 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 51 224 7,820 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 7 23 509 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 695 3,171 15,901 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 742 2,661 8,428 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 9 18 262 الصرف الصحي

 النفايات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى

5,920 175 26 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery & 
Remediation activities and other waste management services 

 Total 11,710 29,340 248,202 المجمــــــــــــــوع
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 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 االتقصااي 
المواي األولية المسصخيمة 

 في اإلنصاج
وتقوي ومحروتقات 

 وغاز
مياه 
 وكهرباء

مااريف صعبئة 
 وصغليف

والمعيات ووسائل  لآلالتالجارية  الايانة
 النقل

مسصلزمات سلعية وخيمية 
 أخرى

 Economic Activity المجموع

 Extraction of crude petroleum and natural gas 31,182 13,307 1,148 0 1,422 15,058 248 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 9,989 5,352 963 0 9 67 3,597 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 4,486 571 64 301 175 133 3,242 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 878 329 24 25 31 21 447 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 477 48 4 0 29 4 392 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 807 205 20 1 27 10 543 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 31 9 0 1 3 0 16 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  Manufacture of wood and products 453 93 8 1 8 6 337 ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 197 46 3 0 3 1 145 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 204 47 4 0 6 6 141 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
 الكيميائية والمنتجات الكيميائية

9,285 86,270 1,037 240 1,563 4,072 102,467 Manufacture of coke and refined petroleum products 
&Manufacture of chemicals and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 172 101 1 9 5 1 55 ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 1,093 159 32 18 55 22 807 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 7,422 1,093 305 74 377 513 5,060 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 24,395 1,409 522 22 813 1,488 20,141 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت   Manufacture of fabricated metal products 6,411 2,068 49 2 95 298 3,899 والمعداتُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 لمعداتا ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
 الكهربائية

2,882 16 28 0 17 108 3,051 Manufacture of computer, electronic and optical products 
& Manufacture of electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 486 124 11 0 3 3 344 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف 
 المقطورة

57 1 1 0 4 19 83 
Manufacture of motor vehicles 

 Manufacture of other transport equipment 1,315 345 40 0 31 4 895 األخرىُصنع معدات النقل 

 Manufacture of furniture 507 84 8 3 14 9 389 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 88 41 2 2 2 0 40 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 7,526 1,553 237 1 19 43 5,672 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 13,171 2,081 53 0 513 8,556 1,967 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 126 51 5 0 4 1 65 الصرف الصحي

  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة

91 55 17 0 18 190 371 Waste collection, treatment and disposal activities; 
materials recovery & Remediation activities and other 
waste management services 

 Total 217,386 33,507 5,107 699 4,727 112,588 60,757 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(

 النشاط االتقصااي 

 المجموع اإليرايات الثانوية اإليرايات الرئيسية

Economic Activity Main 
Revenue 

Main 
Revenue 

Total 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 411,828 9,604 402,224 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 18,318 276 18,043 أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 6,684 187 6,498 ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 1,936 1 1,935 ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 709 10 699 ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 1,769 27 1,742 ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 57 9 49 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

  Manufacture of wood and products 718 35 683 ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 586 0 585 الورقُصنع الورق ومنتجات 

 Printing and reproduction of recorded media 401 1 400 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 Manufacture of coke and refined petroleum products &Manufacture of chemicals and chemical products 129,742 33 129,709 الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع

 Manufacture of pharmaceuticals 358 14 344 ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 1,772 16 1,756 ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 11,012 95 10,917 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 33,843 68 33,775 ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء   Manufacture of fabricated metal products 11,073 141 10,932 اآلالت والمعداتُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 Manufacture of computer, electronic and optical products & Manufacture of electrical equipment 4,856 1 4,856 الكهربائية المعدات ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع

  Manufacture of machinery and equipment 1,097 0 1,097 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 Manufacture of motor vehicles 194 1 194 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 Manufacture of other transport equipment 1,855 33 1,822 ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 933 1 932 ُصنع األثاث

 Other manufacturing 169 0 169 الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 13,976 685 13,291 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 50,306 608 49,698 توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 Sewerage 180 0 180 الصرف الصحي

 النفايات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى

647 3 649 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery & Remediation activities and other waste management 
services 

 Total 705,025 11,848 693,177 المجموع 
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 االقتصادي والنشاط االصول نوع حسب الثابت المال راس تكوين( 10) رقم جدول

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

 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االتقصااي 

 أراضي
مباني سكنية 
 وغير سكنية

 آالت ومعيات ووسائل نقل
عيي وأيوات غير 
مسصهلكة وأثاث 
 ومعيات مكاصب

حاسوب، أجهزة 
 حاسوب برامج

تقيي أعمال رأسمالية 
 اإلنجاز

 المجموع أخرى

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 

Others Total 

 Extraction of crude petroleum and natural gas 34,622 12,059 18,375 10 285 1,284 2,610   استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 Mining support service activities 506 48 94 0 26 334 4   أنشطة خدمات دعم التعدين

 Manufacture of food products 411 13 145 2 12 235 4   ُصنع المنتجات الغذائية

 Manufacture of beverages 100 24 0 1 2 47 25   ُصنع المشروبات

 Manufacture of textiles 15 8 0 0 0 3 4   ُصنع المنسوجات

 Manufacture of wearing apparel 12 2 2 0 2 3 3   ُصنع الملبوسات

  Manufacture of leather 1 0 0 0 1 0 0   والمنتجات ذات الصلةُصنع المنتجات الجلدية 

  Manufacture of wood and products 17 0 0 0 0 16 0   ؛باستثناء األثاث ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،

 Manufacture of paper and paper products 53 0 49 0 0 3 1   ُصنع الورق ومنتجات الورق

 Printing and reproduction of recorded media 25 0 0 0 0 23 2   واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة الطباعة

 ميائيةالكي المواد ُصنع  و المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم ُصنع
 الكيميائية والمنتجات

0 14 4,517 59 2 9,634 689 14,915 Manufacture of coke and refined petroleum products 
&Manufacture of chemicals and chemical products 

 Manufacture of pharmaceuticals 49 41 0 0 2 6 0   ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

 Manufacture of rubber and plastics products 60 0 13 1 13 30 3   ُصنع منتجات المطاط واللدائن

  Manufacture of other non-metallic mineral 312 3 67 6 24 169 43   ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Manufacture of basic metals 906 1 478 3 153 241 31   ُصنع الفلّزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  Manufacture of fabricated metal products 191 1 37 1 15 116 20   ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 داتالمع ُصنع و والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب ُصنع
 الكهربائية

  2 25 7 1 0 0 34 Manufacture of computer, electronic and optical products & 
Manufacture of electrical equipment 

  Manufacture of machinery and equipment 12 8 0 1 1 2 0   اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخرُصنع 

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف 
 المقطورة

  1 -1 0 1 3 0 3 
Manufacture of motor vehicles 

 Manufacture of other transport equipment 138 0 33 1 86 16 2   ُصنع معدات النقل األخرى

 Manufacture of furniture 15 0 0 0 0 14 0   ُصنع األثاث

 Other manufacturing 1 0 0 0 1 1 0   الصناعات التحويلية األخرى

  Repair and installation of 341 23 218 4 12 82 3   إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

  Electricity, gas, steam and air conditioning 9,318 1,315 4,404 11 22 3,556 9   والغاز والبخار وتكييف الهواء توصيل الكهرباء

 Sewerage 1 0 0 1 0 0 0   الصرف الصحي

  و المواد واسترجاع وتصريفها، ومعالجتها النفايات جمع أنشطة
 األخرى النفايات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة

  0 -1 0 0 0 9 9 Waste collection, treatment and disposal activities; materials 
recovery & Remediation activities and other waste 
management services 

 Total 62,067 14,245 33,554 45 723 10,718 2,781 0 المجمــــــــــــــوع
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 االقتصادي النشاط حسب من المنتجات الصناعية والوارداتغير النفطية  الصادرات( 11) رقم جدول

Table (11) Imports and Non-Oil Exports of Industrial Products according to the economy activity 

 
 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Million AED)مليون درهم(

 النشاط االتقصااي 
 إعاية صايير الاايرات الواريات

Economic Activity 
IMPORT EXPORT RE-EXPORT 

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي   39 25 0 Extraction of crude petroleum and natural gas 

 Mining of metal ores 3 7 2,835 تعدين ركازات الفلزات

للتعدين واستغالل المحاجراألنشطة األخرى   749 111 42 Other mining and quarrying 

أنشطة خدمات دعم التعدين         Mining support service activities 

ُصنع المنتجات الغذائية   6,577 6,535 2,015 Manufacture of food products 

ُصنع المشروبات   29 214 102 Manufacture of beverages 

ُصنع المنسوجات   422 366 434 Manufacture of textiles 

ُصنع الملبوسات   333 28 2,094 Manufacture of wearing apparel 

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة   146 7 570 Manufacture of leather and related products 

األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفرُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء   
176 156 255 Manufacture of wood and of products of wood and cork, furniture; manufacture of articles of straw and plaiting 

aterials 

ُصنع الورق ومنتجات الورق   1,474 1,134 217 Manufacture of paper and paper products 

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة   6 15 6 Printing and reproduction of recorded media 

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و  ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية    8,703 13,460 3,519 Manufacture of coke and refined petroleum products &Manufacture of chemicals and chemical products 

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية   2,091 618 1,076 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products 

ُصنع منتجات المطاط واللدائن   1,412 1,298 856 Manufacture of rubber and plastics products 

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى   1,499 1,414 322 Manufacture of other non-metallic mineral products 

ُصنع الفلّزات القاعدية   22,265 31,442 2,111 Manufacture of basic metals 

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ  7,722 2,474 1,446 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 

ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية و ُصنع المعدات الكهربائية   9,968 1,795 5,544 Manufacture of computer, electronic and optical products &  Manufacture of electrical equipment 

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر   9,997 1,329 4,454 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة   18,659 389 14,510 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

ُصنع معدات النقل األخرى   11,258 423 4,203 Manufacture of other transport equipment 

ُصنع األثاث   209 279 453 Manufacture of furniture 

الصناعات التحويلية األخرى   628 109 425 Other manufacturing 

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات         Repair and installation of machinery and equipment 

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء   0 0 1 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 

الصرف الصحي         Sewerage 

أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد و  أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات  
 األخرى

4 0 1 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery &  Remediation activities and other waste  

 Total 44,660 63,627 107,201 المجمــــــــــــــوع
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 مالحظات حول الجداول 3.1

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

 .%100بالزيادة أو النقصان عن 

 سياسة التنقيح  3.2
 

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

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

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

 بيانات السالسل الزمنية.

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

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

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

 معلومات إضافية 3.3

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

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

 
 

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

