
1 
 

 



2 
 

 

 فهرس المحتويات

 3 المقّدمة .1

 4 منهجية المسح .2

 4 أهداف المسح 2.1

 4 نطاق المسح 2.2

 4 تصميم العينة 2.3

 4 جمع البيانات 2.4

 5 مدة المسح 2.5

 5 التعاريف والتصانيف .3

 8 الجداول التفصيلية .4

 14 مالحظات حول الجداول 4.1

 14 سياسة التنقيح 4.2

 14 معلومات إضافية 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 المقّدمة  .1
 

لعام  النقل والتخزينبإعداد نشرة المسوح االقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع  أبوظبي–يقوم مركز اإلحصاء 

، باالعتماد على المسح االقتصادي الذي نفذه المركز ضمن مجموعة من المسوح االقتصادية المتخصّصة، 2018

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

لى التعرّف على خصائص أنشطة المنشآت العاملة . كما تهدف نتائج المسح إنقل والتخزينتفصيلية لقطاع ال

في اإلمارة، وتوفير البيانات الالزمة والمعلومات األساسية لتقدير مدى التنوع االقتصادي  النقل والتخزينفي قطاع 

 والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية. 

. ومن هذه 2018لعام  والتخزينالنقل وتلقي هذه النشرة الضوء على أهم نتائج المسح االقتصادي لقطاع 

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

 الوسيط، تعويضات العاملين، وعدد العاملين.

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

  الرأسماليالتكوين. 

 في الناتج  النقل والتخزين  نشاط توفير البيانات الالزمة إلعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة

 المحلي اإلجمالي.

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

 هذه السياسات.

 نطاق المسح  2.2
 

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

، وقد تم تصميم العينة لألنشطة االقتصادية على المستوى أنشطة النقل والتخزينالعين والظفرة(، ضمن 

 (.ISIC4الثاني من التصنيف الصناعي الدولي الرابع )

 تصميم العينة 2.3
 

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

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

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

 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  –ا مركز اإلحصاء مجموعة المسوح االقتصادية التي يجريه

المنهجية الجديدة لهذا العام حيث تعد نتائجه أحد المصادر الرئيسية للبيانات الالزمة إلعداد اإلحصاءات االقتصادية 

تائج للمشروع في مركز اإلحصاء. وهدفه قياس تركيبة وأداء قطاعات االقتصاد في إمارة أبوظبي. وسُتمكن الن

  من حساب المؤشرات االقتصادية الرئيسية إلمارة أبوظبي.
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حدد المركز أهداف المسح وتصميم االستمارة وتدريب الموظفين الميدانيين على التحصيل اإللكتروني للبيانات 

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

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 )

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

 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 

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

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

 النشاط االقتصادي الرئيسي 

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

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

 رئيسي.

 :وتنقسم انشطة النقل والتخزين الى

يشمل هذا القسم نقل الركاب والبضائع على الطرق والسكك  :النقل البري والنقل عبر األنابيب. 1

 .الحديدية وكذلك نقل البضائع عن طريق األنابيب

ويدخل .  يشمل هذا القسم النقل المائي للركاب والبضائع سواء كان محدَّد المواعيد أو ال :النقل المائي. 2

ت والجوالت البحرية، والعبَّارات، والتاكسي في هذا القسم أيضاً تشغيل قوارب الجر أو الدفع، وقوارب الرحال

 .المائي، وما إلى ذلك

 .يشمل هذا القسم نقل الركاب أو البضائع جواً أو في الفضاء الخارجي :النقل الجوي. 3

يشمل هذا القسم أنشطة التخزين وخدمات الدعم للنقل، مثل  :التخزين وأنشطة الدعم للنقل. 4

، وأنشطة وكاالت النقل ومناولة (والموانئ والجسور وما إليها أي المطارات واألنفاق)تشغيل مرافق النقل  

 .البضائع
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يشمل هذا القسم أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين،  :أنشطة البريد ونقل الطرود. 5

يدخل في هذا القسم أيضاً التوصيل . مثل تسلم الرسائل والطرود ونقلها وتوصيلها بموجب ترتيبات مختلفة

 .المحلي وخدمات السعاة

  اإلنتاج اإلجمالي 

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،

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

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

 االستهالك الوسيط 

 قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية اإلنتاج الرئيسي والثانوي.

 
 تعويضات العاملين 

لمزايا األخرى النقدية والعينية تشمل إجمالي الرواتب واألجور النقدية والعينية المستحقة للعاملين باإلضافة ل

 المستحقة للعاملين.

 إهالك رأس المال 

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

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

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

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 

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

 اء األراضي( مطروحاً منه قيمة االصول الثابتة التي يتم التخلص منها اثناء الفترة المحاسبية. )باستثن

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، مثل االشجار والحيوانات التي تستعمل بصورة متكررة او مستمرة في انتاج ا
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وبناء على ذلك، ز كما تشمل ايضا االصول غير الملموسة مثل برامج الحاسب اآللي المستعملة في االنتاج

 يمكن احتساب التكوين الرأسمالي اإلجمالي على النحو التالي:

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

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

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

االنتاجية لمدة  وتعرف األصول الثابتة بانها أصول منَتجة تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في العمليات

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

مثل االشجار والحيوانات التي تستعمل بصورة متكررة او مستمرة في انتاج الفواكه والمنتجات الحيوانية، 

 آللي المستعملة في االنتاجكما تشمل ايضا االصول غير الملموسة مثل برامج الحاسب ا
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 نشاط النقل والتخزين( النتائج الرئيسية ل1جدول رقم )

Table (1) The main Results of Transportation and storage 

 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Million AED)مليون درهم(

 قتصاديالنشاط اال

 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 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 السنة 

 2,302 1,753 2,952 2,762 4,502 4,594 7,005 6,859 10,646 10,423 62,139 57,190 1,066 1,122 النقل البري والنقل عبر األنابيب
Land transport and 
transport via pipelines 

 Water transport 406 213 1,069 999 340 326 2,063 2,009 5,429 5,297 5,955 5,718 25 47 النقل المائي

 Air transport 1,805 3,225 5,216 5,527 3,780 5,009 10,729 10,889 25,476 25,902 23,620 24,756 11 17 جويالنقل ال

 1,432 1,567 3,834 3,663 4,663 7,658 7,659 6,851 11,544 10,397 26,758 25,081 278 293 وأنشطة الدعم للنقلالتخزين 
Warehousing and support 
activities for transportation 

البريد ونقل الطرود بواسطة أنشطة 
 مندوبين

17 12 1,240 1,300 430 418 268 261 5 6 104 107 8 5 
Postal and courier activities 

 Total 5,950 6,766 13,178 13,054 13,292 17,592 27,717 26,877 53,512 52,449 119,773 113,986 1,392 1,496 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

 القيمة المضافة قيمة اإلنتاج اإلجمالي تعويضات العاملين عدد العاملين
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 

 Land transport and transport via pipelines 334 542 1,934 2,643 934 18,230 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 29 42 916 2,287 302 4,046 النقل المائي

 Air transport 1,799 3,781 10,115 23,767 5,121 23,228 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 425 275 2,944 5,133 2,042 15,988 التخزين وأنشطة الدعم للنقل

 Postal and courier activities 4 6 205 348 89 1,012 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 2,592 4,645 16,114 34,178 8,489 62,504 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 
 

 االقتصادي النشاط
 
 

 المجموع أجنبي خاص حكومة *

Economic Activity 

Government Private Foreign Total 

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت العاملين المنشآت

Establishments workers Establishments workers 
Establishmen

ts 
workers Establishments 

workers 

 Land transport and transport via pipelines 62,139 1,066     51,085 1,058 11,054 8 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 5,955 25 715 5 5,240 20     النقل المائي

 Air transport 23,620 11     1,434 9 22,186 2 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 26,758 278     20,869 274 5,889 4 الدعم للنقلالتخزين وأنشطة 

 Postal and courier activities 1,300 12 0 0 1,300 12 0 0 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 119,773 1,392 715 5 79,928 1,373 39,129 14 المجمــــــــــــــوع

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

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

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

 االقتصاديالنشاط 

 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 

 Land transport and transport via pipelines 1,066         8 79 1 10 11 957 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 25 5         17       3 النقل المائي

 Air transport 11         2 5       4 النقل الجوي

 278     1 1 2 109       165 التخزين وأنشطة الدعم للنقل
Warehousing and support activities for 
transportation 

 Postal and courier activities 12     1     5       6 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total   1,392 5 0 2 1 12 215 1 10 11 1,135 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 بسيطةتوصية  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 

 Land transport and transport via pipelines 62,139 0 0 0 0 5,414 13,000 10,080 88 1,341 32,216 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 5,955 715 0 0 0 0 4,831 0 0 0 409 النقل المائي

 Air transport 23,620 0 0 0 0 22,897 546 0 0 0 177 النقل الجوي

 26,758 0 0 127 851 4,512 16,134 0 0 0 5,134 التخزين وأنشطة الدعم للنقل
Warehousing and support activities for 
transportation 

أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة 
 مندوبين

193 0 0 0 688 0 0 419 0 0 1,300 
Postal and courier activities 

 Total 119,773 715 0 546 851 32,823 35,200 10,080 88 1,341 38,129 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 

 Land transport and transport via pipelines 62,139 9,408 52,731 59,522 7,140 52,382 2,617 2,268 349 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 5,955 339 5,616 5,816 284 5,532 139 55 84 النقل المائي

 Air transport 23,620 14,696 8,925 20,955 13,432 7,523 2,666 1,264 1,402 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 26,758 6,725 20,033 24,165 6,398 17,767 2,593 327 2,266 التخزين وأنشطة الدعم للنقل

 Postal and courier activities 1,300 290 1,010 1,211 227 984 89 63 26 مندوبينأنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة 

 Total 119,773 31,458 88,315 111,669 27,481 84,188 8,104 3,977 4,127 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 

 Land transport and transport via pipelines 595 2,357 62,139 البري والنقل عبر األنابيبالنقل 

 Water transport 73 996 5,955 النقل المائي

 Air transport 924 4,292 23,620 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 346 3,489 26,758 التخزين وأنشطة الدعم للنقل

 Postal and courier activities 45 62 1,300 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 1,982 11,196 119,773 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

 Land transport and transport via pipelines 1,892 929 248 159 11 487 58 النقل البري والنقل عبر األنابيب

                            النقل المائي
12  

47 3 42 56 1,071 1,231 
Water transport 

 Air transport 15,922 10,786 2,804 142 21 1,768 402 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 4,256 2,452 93 390 44 1,277 1 التخزين وأنشطة الدعم للنقل

 Postal and courier activities 150 83 1 59 3 2 2 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 23,451 15,321 3,201 791 82 3,581 475 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 االقتصادي
 المجموع اإليرادات الثانوية اإليرادات الرئيسية

Economic Activity 
Main Revenue Main Revenue Total 

 Land transport and transport via pipelines 10,646 356 10,289 البري والنقل عبر األنابيبالنقل 

 Water transport 5,429 166 5,262 النقل المائي

 Air transport 25,476 725 24,750 النقل الجوي

 Warehousing and support activities for transportation 11,544 59 11,485 التخزين وأنشطة الدعم للنقل

 Postal and courier activities 418 2 416 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 53,512 1,309 52,203 المجموع 

 

 

 

 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 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 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 

 Land transport and transport via pipelines 4,502 276 780 22 19 3,230 177 0 النقل البري والنقل عبر األنابيب

 Water transport 340 47 267 0 1 23 2 0 النقل المائي

 Air transport 3,780 19 2,374 1 1 1,368 18 0 النقل الجوي

 4,663 3,972 714 0 108- 75 9 0 وأنشطة الدعم للنقل التخزين
Warehousing and support activities for 
transportation 

 Postal and courier activities 6   1 1 1   3 0 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 Total 13,292 4,313 4,136 24 87- 4,696 209 0 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
 

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

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

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

 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 

 فر بيانات أولية أخرى من مصادر جديدة.وال تنقح ما لم تتو

 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
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