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يقــوم مركــز اإلحصــاء ســنويًا بإجــراء سلســلة مــن المســوح الميدانيــة بهــدف توفيــر إحصــاءات دقيقــة وحديثــة عــن إمــارة أبوظبــي، 
وتعــّد نتائــج هــذا المســح إحــدى الركائــز المهّمــة التــي يعتمــد عليهــا صّنــاع القــرار راســموا السياســات، باإلضافــة إلــى قطــاع األعمــال 
والباحثيــن والمهتّميــن بالمجــال البيئــي، وذلــك فــي وضــع الخطــط والدراســات والبحــوث فــي الموضوعــات كافــة المعنّيــة بالمســح.

ــوع  ــة البيئــة ون ــات البيئيــة التفصيليــة لحجــم اإلنفــاق القطاعــي علــى حماي ــج المســح البيئــي قاعــدة عريضــة مــن البيان وتتيــح نتائ
الحمايــة، وتقديــم بيانــات تفصيليــة عــن إحصــاءات الصحــة والســالمة المهنيــة، وتقديــر كمّيــة الميــاه والطاقــة المســتهلكة، باإلضافــة 

إلــى اإلحصــاءات المتعّلقــة بــإدارة النفايــات ضمــن كل نشــاط اقتصــادي مشــمول فــي المســح.

ويتضّمــن تقريــر الصحــة والســالمة المهنيــة ملخــص النتائــج النهائيــة لخمســة مســوح اقتصاديــة متخّصصــة تــّم تنفيذهــا عــام 2012، 
وهــي اإلنشــاءات )التشــييد والبنــاء(، والنقــل والتخزيــن، والخدمــات، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، وخدمــات اإلصــالح والصناعــة. ومــن خــالل 

هــذه النتائــج يمكــن قيــاس التطــّورات التــي تشــهدها هــذه األنشــطة ومــدى التطــّور الناشــئ فــي القطــاع البيئــي.

وإننــا إذ نضــع بيــن أيــدي حضراتكــم هــذا التقريــر المهــم الــذي يتضّمــن ثمــرة جهــود ميدانيــة ومكتبيــة مضنيــة بذلــت علــى مــدى 
شــهور عــّدة، ال يســعنا إال األمــل أن يلّبــي هــذا اإلصــدار متطلبــات مســتخدمي البيانــات البيئيــة علــى المســتويات كافــة.

واهلل الموفق،،،

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي

المدير العام

تقديم
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فــي خضــّم التطــور االقتصــادي الكبيــر الــذي تشــهده إمــارة أبوظبــي واهتمامهــا المتنامــي بالبيئــة، كان مــن الضــروري توســيع قاعــدة 

البيانــات البيئيــة وتلبيــة متطلبــات حكومــة أبوظبــي. وتمّكــن إحصــاءات الصحــة والســالمة المهنيــة الناتجــة الحكومــة مــن رصــد 

التغّيــرات البيئيــة، واتخــاذ القــرارات المســتنيرة بشــأن سياســات الحفــاظ علــى صحــة العامليــن فــي المنشــآت االقتصاديــة فــي إمــارة 

أبوظبــي وســالمتهم.

ــة فــي مركــز  ــات الالزمــة إلعــداد إحصــاءات الصحــة والســالمة المهني وُيعــّد المســح البيئــي الســنوي أحــد أهــم المصــادر لجمــع البيان

اإلحصــاء – أبوظبــي، حيــث يجمــع المســح البيئــي البيانــات علــى أســاس ســنوي مــن المنشــآت العاملــة فــي إمــارة أبوظبــي )أبوظبــي 

والعيــن والغربيــة(. وبنــاًء علــى المعلومــات التــي يجمعهــا المســح يتــم إنتــاج مجموعــة واســعة مــن اإلحصــاءات عــن الوفيــات والحــوادث 

المهنيــة حســب النــوع فــي بيئــات العمــل المختلفــة.

المقّدمة
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النقاط األساسية

1. إحصاءات الصحة والسالمة المهنية

 تتطــّور نظــم الصحــة والســالمة المهنيــة نتيجــة التطــّورات والتغّيــرات الناشــئة فــي مجــاالت عــّدة كالتقــّدم الصناعــي والتكنولوجــي 
ــرات فــي قطــاع العمــل والعمالــة، وتســاعد إحصــاءات الصحــة والســالمة علــى إعطــاء صــورة واضحــة  واالجتماعــي، التــي يتبعهــا تغّي
لراســمي السياســات ومّتخــذي القــرار مــن أجــل تنميــة قطــاع األعمــال والحفــاظ علــى صحــة العامليــن مــن خــالل وضــع نظــم وتشــريعات 
وممارســات إلدارة الصحــة والســالمة المهنيــة داخــل المنشــآت االقتصاديــة المختلفــة تبعــًا لنــوع النشــاط وحجــم المخاطر التــي يتعّرض 

لهــا العاملــون بمختلــف وظائفهــم ومهامهــم ضمــن المنشــأة.

1.1 عدد ساعات العمل السنوية حسب األنشطة االقتصادية
يوّضــح مؤشــر عــدد ســاعات العمــل الســنوية فــي القطاعــات االقتصاديــة حجــم العمــل وعــدد العامليــن فــي تلــك األنشــطة ويشــمل 
عــدد ســاعات العمــل الســنوية ســاعات العمــل اإلضافيــة وفتــرات التدريــب، وكمــا هــو موّضــح فــي الشــكل رقــم )1( فــإن عــدد ســاعات 
العمــل فــي عــام 2012 لقطاعــي الصناعــة واإلنشــاءات نحــو 1.5 مليــار ســاعة عمــل و1.26 مليــار ســاعة عمــل علــى التوالــي، وشــّكلت 

قطاعــات التجــارة والخدمــات والنقــل والتخزيــن نحــو 1.69 مليــار ســاعة عمــل.

عدد ساعات العمل السنوية حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

الصناعة

ل
عم

ة 
اع

س
ن 

يو
مل

اإلنشاءات التجارة النقل و التخزينالخدمات

الشكل )1(
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2.1 عدد اإلصابات المميتة في األنشطة االقتصادية 
شــملت الدراســة بشــكل عــام عــدد اإلصابــات التــي أدت إلــى حــدوث وفيــات، ويعــرف المؤشــر بأنــه عــدد الوفيــات ســواء كانــت ناتجــة مــن 
إصابــات أو أمــراض، وذلــك بغــّض النظــر عــن الوقــت الفاصــل بيــن زمنــي اإلصابــة والوفــاة. وبلــغ عــدد الوفيــات فــي عــام 2012 نحــو 165 
حالــة، شــّكل قطــاع اإلنشــاءات النســبة الكبــرى مــن إجمالــي أعــداد الوفيــات بنســبة مئويــة بلغــت 47% يليــه قطــاع الصناعــة بنســبة 

مئويــة مقدارهــا 40% كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )2(.

معّدل تكرار حوادث الوفيات لكل مئة مليون ساعة عمل حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
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1.2.1 معّدل تكرار حوادث الوفيات 
يقــاس معــّدل حــوادث الوفيــات بقســمة عــدد اإلصابــات التــي أدت إلــى وفــاة العامــل علــى عــدد ســاعات العمــل بالمئــة مليــون، وفــي 
عــام 2012 وكمــا هــو موّضــح فــي الشــكل رقــم )3( بلــغ معــّدل حــوادث الوفيــات فــي قطــاع النقــل والتخزيــن نحــو 6.4 وهــذا المعــّدل 

العالــي ســببه انخفــاض ســاعات العمــل مقابــل عــدد حــاالت الوفيــات، وبلــغ المعــّدل فــي قطــاع اإلنشــاءات نحــو 4.7 والصناعــة 3.4.

الصناعة اإلنشاءات النقل و التخزين التجارة الخدمات

الصناعة اإلنشاءات التجارة النقل و التخزينالخدمات

التوزيع النسبي لعدد اإلصابات المميتة )الوفيات( حسب النشاط االقتصادي الشكل )2(

الشكل )3(
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3.1 اإلصابات المضّيعة للوقت 
اإلصابــات المضّيعــة للوقــت هــي إجمالــي عــدد كل مــن اإلصابــات المميتــة، وإصابــات العجــز الكّلــي والجزئــي والدائــم وحــاالت فقــدان يوم 
عمــل التــي تشــمل اإلصابــات المهنيــة )غيــر حالتــي إصابــة العجــز الكّلــي أو الجزئــي الدائــم( والتــي تجعــل الموظــف غيــر قــادر علــى أداء 
أي عمــل منتظــم لفتــرة زمنيــة مؤقتــة ابتــداًء مــن بعــد وقــوع الحــادث، وتســمى هــذه الفتــرة الزمنيــة أيــام العمــل المفقــود وتتضّمــن 
أي يــوم راحــة أو عطلــة نتيجــة للحــادث. ويســتثنى مــن التعريــف حــاالت العمــل المقّيــد التــي تشــمل أي إصابــات عمــل )غيــر اإلصابــات 
المميتــة أو إصابــات فقــدان يــوم عمــل( والتــي تســّبب عــدم مقــدرة الموظــف علــى أداء عملــه بكفــاءة فــي أي يــوم بعــد يــوم وقــوع 
الحــادث. وبلــغ عــدد اإلصابــات المضّيعــة للوقــت فــي القطاعــات االقتصاديــة محــل الدراســة نحــو 75 ألــف إصابــة، شــّكل قطــاع اإلنشــاءات 

والصناعــة أكثــر مــن 55% مــن إجمالــي القطاعــات الخمســة.

التوزيع النسبي لعدد اإلصابات المضّيعة للوقت حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

الصناعة اإلنشاءات النقل و التخزين التجارة الخدمات

الشكل )4(
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1.3.1 معّدل اإلصابات المضّيعة للوقت
يقــاس معــّدل حــوادث اإلصابــات المضّيعــة للوقــت بقســمة نســبة عــدد اإلصابــات التــي أّدت إلــى إضاعــة ســاعات أو أيــام علــى المنشــأة 
االقتصاديــة نتيجــة حــدوث إصابــة علــى عــدد ســاعات العمــل بالمليــون، وفــي عــام 2012 وكمــا هــو موّضــح فــي الشــكل رقــم )5( بلــغ 
معــّدل الحــوادث المضّيعــة للوقــت فــي قطــاع النقــل والتخزيــن نحــو 36.2 حالــة، وبلــغ المعــّدالن فــي قطاعــي الخدمــات والتجــارة نحــو 

32.1 و23 حالــة لــكل مليــون ســاعة عمــل علــى التوالــي.

معّدل اإلصابات المضّيعة للوقت لكل مليون ساعة عمل حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

4.1 الحاالت الخطرة المسّجلة 
تمثــل إجمالــي عــدد الحــاالت الخطــرة التــي تــّم اإلبــالغ عنهــا، وهــي الحــاالت التــي تقــع داخــل نطــاق العمــل أو خارجــه ســواء أدت إلــى 
إصابــات أو وفيــات أو لــم تــؤد. وبلــغ عــدد الحــاالت الخطــرة المســّجلة فــي عــام 2012 نحــو 196 ألــف حالــة، شــّكل قطــاع الصناعــة منهــا 

نحــو 37% والتجــارة نحــو 21%، بينمــا شــّكل قطــاع الخدمــات نحــو %19.

التوزيع النسبي لعدد الحاالت الخطرة المسّجلة حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

الصناعة اإلنشاءات النقل و التخزين التجارة الخدمات

الصناعة اإلنشاءات التجارة النقل و التخزينالخدمات

ل
عم

ة 
اع

س
ن 

يو
مل

ة 
مئ

 / 
ة 

حال

الشكل )5(

الشكل )6(
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1.4.1 معّدل الحاالت الخطرة المسّجلة 
بلــغ معــّدل الحــاالت الخطــرة المســّجلة لــكل مليــون ســاعة عمــل فــي عــام 2012 لقطــاع الصناعــة نحــو 62.8 حالــة وقطــاع الخدمــات 77.7 

حالــة والنقــل والتخزيــن 86.5 حالــة مقاســًا لــكل مليــون ســاعة عمــل.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

معّدل الحاالت الخطرة المسّجلة لكل مليون ساعة عمل حسب النشاط االقتصادي

5.1  اإلصابات التي تستدعي إسعافات أولية 
تشــمل عــدد الحــاالت التــي أصيبــت فــي موقــع العمــل وتّمــت معالجتهــا وإجــراء إســعافات أوليــة لهــا، وعــادة مــا تكــون اإلصابــات طفيفــة 
وال تســتدعي مراقبــة طبيــة ألكثــر مــن 12 ســاعة، وفــي عــام 2012 بلــغ عــدد اإلصابــات 65.8 ألــف إصابــة، شــّكل قطــاع اإلنشــاءات نحــو 

33% مــن إجمالــي عــدد الحــاالت والتجــارة نحــو 24% والصناعــة نحــو %22.

التوزيع النسبي لإلصابات التي تستدعي إسعافات أولية حسب النشاط االقتصادي

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

الصناعة اإلنشاءات النقل و التخزين التجارة الخدمات

الصناعة اإلنشاءات التجارة النقل و التخزينالخدمات
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6.1  اإلصابات التي تستدعي عالجًا طبيًا 
تشــمل عــدد الحــاالت التــي تســتدعي عالجــًا طبيــًا أو فيزيائيــًا وال ينــدرج فيهــا حســاب إصابــات العمــل المقّيــدة، وإصابــات فقــدان يــوم 
عمــل كامــل، وال تشــمل أيضــًا حــاالت اإلســعافات األوليــة، ويوّضــح الشــكل رقــم )9( أن قطاعــي الصناعــة والتجــارة شــّكال نســبتي %24 

ــات الــذي بلــغ نحــو 57 ألــف حالــة. و26% علــى التوالــي مــن إجمالــي عــدد اإلصاب

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

التوزيع النسبي لعدد اإلصابات التي تستدعي عالجًا طبيًا حسب النشاط االقتصادي

الصناعة اإلنشاءات النقل و التخزين التجارة الخدمات

الشكل )9(
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        عدد ساعات العمل حسب النشاط االقتصادي
)مليون ساعة عمل(

2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

1,498 910 683 الصناعة

1,263 1,155 1,126 اإلنشاءات

629 366 367 الخدمات

159 110 99 النقل والتخزين

902 - - التجارة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

          معّدل الوفيات لكل 100 مليون ساعة عمل حسب النشاط االقتصادي
)حالة / مئة مليون ساعة عمل(

2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

3.4 3.7 1.5 الصناعة

4.7 2.2 3.8 اإلنشاءات

0.3 2.2 3.5 الخدمات

6.4 3.6 0.0 النقل والتخزين

0.4 - - التجارة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

           معّدل إجمالي الحوادث المسّجلة لكل مليون ساعة عمل
)حالة / مئة مليون ساعة عمل(

2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

62.8 43.70 54.23 الصناعة

36.4 43.74 47.81 اإلنشاءات

77.7 84.00 82.21 الخدمات

86.5 19.38 19.46 النقل والتخزين

59.0 - - التجارة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

الجداول اإلحصائية 

جدول )1(

جدول )2(

جدول )3(
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الملحق
1. أهداف المسح

ــة فــي إمــارة  ــة العامل ــات التــي يوفرهــا عــن مختلــف األنشــطة االقتصادي ــة هــذا المســح مــن القاعــدة الواســعة مــن البيان ــرز أهمّي تب
أبوظبــي، باإلضافــة إلــى دورهــا المهــم فــي قيــاس التطــّور فــي المجــاالت البيئيــة المختلفــة وتتّبعــه، ونظــرًا إلــى هــذه األهمّيــة ولضرورة 
توفيــر هــذه القاعــدة مــن البيانــات فقــد بــدأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتنفيــذ المســوح البيئيــة للمنشــآت االقتصاديــة لجمــع البيانــات 

عــن عــام 2012، وذلــك لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف مــن أهّمهــا:

توفير البيانات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات البيئية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات.  .1

توفير البيانات الالزمة لقياس التغّير في مجاالت اإلنفاق على حماية البيئة والتطّور الناشئ بها.  .2

تقديــم الدعــم لحكومــة أبوظبــي فــي المشــروعات التــي تتعّلــق باإلحصــاءات البيئيــة مثــل حصــر انبعاثــات الغــازات الدفيئــة   .3
والصحــة المهنيــة واألمــن الصناعــي.

المساهمة في توفير قاعدة قوية من البيانات اإلحصائية البيئية في اإلمارة، فيما يتعّلق باألنشطة االقتصادية.  .4

توفير قاعدة بيانات أساسية لقياس التطور الحادث في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030.  .5

ــات اإلحصائيــة  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك مــن خــالل توفيــر البيان المســاهمة فــي بنــاء نظــام إحصائــي وطنــي فــي دول  .6
ــة عــن إمــارة أبوظبــي. التفصيلي

توفير البيانات الالزمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقويم قراراتهم االستثمارية.  .7

2. الوحدات اإلحصائية وتصنيفها
الوحــدة اإلحصائيــة التــي جمعــت منهــا البيانــات هــي »المنشــأة« العاملــة فــي أي مــن األنشــطة االقتصاديــة بصفــة هــذا النشــاط نشــاطًا 
رئيســًا لهذه المنشــأة. ويعتمد التصنيف على مســتوى الحّد الثاني من دليل التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لألنشــطة االقتصادية 

 .)ISIC Rev.4( جميعهــا

والقطاعات التي يشملها المسح هي:

1. قطاع الصناعة. ويشمل:
• التعدين واستغالل المحاجر.

• الصناعة التحويلية.
• إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

• إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة.
2. قطاع اإلنشاءات.

3. قطاع التجارة. ويشمل:
• تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

4. قطاع النقل والتخزين.
5. قطاع الخدمات. ويشمل:

• أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.
• األنشطة العقارية.

• األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
• أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.

• التعليم.
• األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.

• الفنون والترفيه والتسلية.
• أنشطة الخدمات األخرى.



13

ية
هن

لم
ة ا

الم
س

وال
ة 

صح
ال

3. المنهجية
نظــرًا إلــى مــا يوليــه المركــز مــن الرعايــة الخاصــة فــي اتبــاع المنهجيــات والمعاييــر الدوليــة، فقــد تــّم اتبــاع المنهجيــات والتوصيــات الدوليــة 
الخاصــة بــكل نشــاط مــن األنشــطة االقتصاديــة مــن حيــث المفاهيــم المســتخدمة وأســلوب جمــع البيانــات األساســية، واســتخرجت األرقــام 

والمؤشــرات المعروضــة مــن واقــع النتائــج الفعليــة للمســح.

1.3 تصميم العّينة
يســتند إطــار المســح إلــى اإلطــار الــذي وّفــره مشــروع تحديــث األطــر داخــل إمــارة أبوظبــي فــي عــام 2012، حيــث تــّم تقســيم اإلطــار إلــى ثــالث 
فئــات كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة بحســب عــدد العمــال، وتــّم اســتخدام أســلوب المســح الشــامل لمنشــآت الفئــة الكبيــرة، واســتخدام 

أســلوب العّينــة الطبقيــة العشــوائية المنتظمــة للفئتيــن المتوســطة والصغيــرة، بحســب كل نشــاط.

2.3 سنة المسح
ُجمعت البيانات من المنشــآت بصفة أساســية عن كل ســنة ميالدية من ســنوات المســح )2012(. وفي حال إتاحة بيانات بعض المنشــآت 

على أســاس ســنوات محاســبية تختلف عن الســنة الميالدية، كانت تؤخذ البيانات عن فترة محاســبية تقع أغلبها في ســنة المســح.

3.3 وثائق المسح 
تتضّمن وثائق المسح االستمارة، وكتيب التعليمات الخاص بالباحثين الميدانيين وكتيب قواعد التدقيق المكتبي. 

تّم تصميم االستمارة بحيث تحتوي على البيانات جميعها التي تحقق أهداف المسح وتتضّمن االستمارة ما يلي: 
1. البيانات التعريفية والبيانات العامة حول المنشأة.

2. قيمة اإلنفاق على حماية البيئة.
3. إحصاءات الصحة والسالمة.
4. إحصاءات استخدام المياه.

5. إحصاءات استخدام الطاقة.
6. إحصاءات إدارة النفايات. 

1.3.3 كتيب التعليمات 
يحتــوي كتيــب التعليمــات علــى المفاهيــم المســتخدمة فــي االســتمارة لتوضيحهــا للعامليــن فــي الميــدان والتدقيــق المكتبــي، كمــا 
يتضّمــن شــرحًا مفّصــاًل ألســئلة االســتمارة جميعهــا وكيفّيــة اســتيفاء البيانــات بصــورة تضمــن مــن خاللهــا الحصــول علــى أعلــى درجــات 

الدقــة، ويتضّمــن أيضــًا واجبــات الكــوادر العاملــة فــي المســح مــن مشــرفين ومراقبيــن وباحثيــن ومدققيــن. 

2.3.3 كتيب التدقيق وقواعد المطابقة
يحتــوي كتيــب التدقيــق وقواعــد المطابقــة علــى القواعــد األساســية التــي يجــب علــى الباحثيــن والمدققيــن اتباعهــا فــي أثنــاء قيامهــم 
باألعمــال الموكلــة إليهــم، كمــا تحتــوي قواعــد المطابقــة علــى قواعــد المراجعــة الفنيــة الرئيســة كالقواعــد العامــة للمســوح والمراجعــات 

الفنيــة للجــداول الخاصــة بــكل مســح.
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4. مراحل العمل

1. المرحلة التحضيرية
تضّمنت هذه المرحلة تحديد أهداف المسح وتصميم االستمارة وإعداد كتيبات التدريب والتدقيق والمراجعة الميدانية والمكتبية. 

 2. مرحلة العمل الميداني
قــام بتنفيــذ العمــل الميدانــي باحثــون مدّربــون تــّم اختيارهــم مســبقًا وفــق معاييــر محــّددة، حيــث تــّم توزيعهــم إلــى فــرق، وأشــرف علــى 

ســير العمــل المشــرف الميدانــي والمراقبــون. 

 3. التجهيز المكتبي 
تــّم تســليم قســم التدقيــق االســتمارات الجاهــزة مــن الميــدان أول بــأول ليتــّم تدقيقهــا بشــكل كامــل، وفــي حــال اكتشــاف أخطــاء فــي 
االســتمارات ُيحــّدد نــوع الخطــأ ومــن ثــّم ُتعالــج األخطــاء مكتبيــًا أو يتــّم االتصــال بالمنشــأة مــرة أخــرى لتصويــب الخطــأ أو إرجاعهــا للميــدان، 

وبعــد ذلــك ُترّمــز االســتمارات وُترســل إلــى قســم إدخــال البيانــات.

 4. التجهيز اإللكتروني
بعــد االنتهــاء مــن تدقيــق االســتمارة وترميزهــا قــام موظفــو قســم إدخــال البيانــات بإدخــال االســتمارات أول بــأول وفــق البرنامــج المعــّد 
خصيصــًا لعمليــة اإلدخــال، ثــم تــّم اســتخراج كشــوفات تتضّمــن النتائــج األوليــة وتــّم تدقيقهــا والتأّكــد مــن صحــة البيانــات، ومــن ثــم تــّم 

إدخــال معامــالت الرفــع المعــّدة مســبقًا وتدقيقهــا واســتخراج النتائــج بصــورة نهائيــة.
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