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تقــديـــــم

انطالقا من حرصه الدائم على توفير اإلحصاءات الدقيقة والحديثة إلمارة أبوظبي, يقوم مركز اإلحصاء- أبوظبي 
بإجراء سلسلة من المسوح الميدانية التي تغطي عدد من القطاعات االقتصادية المهمة, حيث تعد نتائج هذه 
المسوح إحدى الركائز المهمة واألساسية التي يعتمد عليها صناع القرار وراسمو السياسات وقطاع األعمال 

والباحثون في وضع خططهم واستراتيجياتهم التنموية في كافة القطاعات المستهدفة.

وتتيح نتائج هذه المسوح قاعدة عريضة من البيانات االقتصادية التفصيلية إلعداد الحسابات القومية وتقدير 
مساهمة هذه األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي, إضافة إلى التعرف على أماكن القوة والضعف 
النفطية, من  التنوع االقتصادي والتطور الحاصل في األنشطة والقطاعات غير  في اقتصاد اإلمارة وتقدير مدى 
البيانات في تقدير مساهمة كل نشاط من هذه األنشطة في اقتصاد اإلمارة, خاصة في  خالل استخدام هذه 

ظل ما يشهده هذا االقتصاد من نمو متسارع وتنوع كبير.

تنفيذها لعام 2008في  اقتصادية متخصصة تم  النهائية لستة مسوح  النتائج  التقرير ملخص  ويتضمن هذا 
المالية,  والمؤسسات  والبنوك  واالتصاالت,  والتخزين  والنقل  والبناء(,  )التشييد  اإلنشاءات  هي:  ؛  عام 2009 
التي  التطورات  قياس  يمكن  النتائج  هذه  خالل  ومن  اإلصالح.  وخدمات  والتجزئة  الجملة  وتجارة  والخدمات, 

تشهدها هذه األنشطة والقطاعات ومدى مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي.

وإننا إذ نضع بين أيدي حضراتكم هذا التقرير المهم الذي يتضمن ثمرة جهود ميدانية ومكتبية مضمنية بذلت 
على مدى عدة شهور, ال يسعنا إال األمل في أن يلبي هذا اإلصدار متطلبات مستخدمي البيانات االقتصادية على 

كافة المستويات. 

واللـه المــوفــق,,,

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العــــام
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أهداف المسوح االقتصادية

تبرز أهمية هذه المسوح من القاعدة الواسعة من البيانات التي توفرها عن مختلف األنشطة االقتصادية العاملة 
في إمارة أبوظبي, باإلضافة لدورها الهام في التطور االقتصادي ألي مجتمع من المجتمعات, ونظرا لهذه األهمية 
ولضرورة توفير هذه القاعدة من البيانات فقد بدأ مركز اإلحصاء - أبو ظبي بتنفيذ المسوح االقتصادية في النصف 

الثاني من عام 2009 لجمع البيانات عن عام 2008 وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف  من أهمها :  

الناتج المحلي اإلجمالي. القومية وتقدير مساهمة هذه األنشطة في  الالزمة إلعداد الحسابات  البيانات  توفير  	•

أداء هذه  أبو ظبي وقياس  القرارات االقتصادية في إمارة  الالزمة لدعم السياسات واتخاذ  البيانات  توفير  	•

السياسات.

المناسبة ولتقييم قراراتهم  القرارات  الالزمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ  البيانات  توفير  	•

االستثمارية.

البيانات اإلحصائية لالقتصاد الشامل في اإلمارة سواء ما يتعلق بالقطاعات  توفير قاعدة قوية من  	•

التقليدية السبعة أو القطاعات العشرة التنموية المستقبلية, المذكورة بأجندة السياسة العامة لحكومة 

إمارة أبو ظبي.

النفطية. القطاعات غير  الحاصل في  التنوع االقتصادي والتطور  الالزمة لتقدير مدى  البيانات  توفير  	•

أبو ظبي  أبو ظبي ورؤية  الحاصل في تحقيق أجندة حكومة  التطور  توفير قاعدة بيانات أساسية لقياس  	•

.2030

البيانات  العربية المتحدة وذلك من خالل توفير  المساهمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة اإلمارات  	•

التفصيلية عن اقتصاد اإلمارة.
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1. المنهجية

المفاهيم  حيث  من  االقتصادية  األنشطة  من  نشاط  بكل  الخاصة  الدولية  والتوصيات  المنهجيات  اتبعت 
النتائج  واقع  من  المعروضة  والمؤشرات  األرقام  واستخرجت  األساسية  البيانات  جمع  وأسلوب  المستخدمة 

الفعلية للمسوح.
1.1 تصميم العينة:

يتكون اإلطار من جميع المنشآت العاملة في األنشطة االقتصادية المختلفة داخل إمارة أبو ظبي, حيث تم تقسيم 
الكبيرة  الفئة  إلى ثالث فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة, تم استخدام أسلوب المسح الشامل لمنشآت  اإلطار 

واستخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية المنتظمة للفئتين المتوسطة والصغيرة.

2.1    سنة المسح:

بعض  بيانات  إتاحة  حالة  في  ولكن   2008 الميالدية  السنة  عن  أساسية  بصفة  المنشآت  من  البيانات  جمعت 
المنشآت على أساس سنوات محاسبية تختلف عن السنة الميالدية فقد أُخذت بياناتها عن الفترة المحاسبية التي 

تقع أغلبها في سنة المسح .2008

3.1  وثائق المسح:

تتضمن وثائق المسح االستمارة, وكتيب التعليمات الخاص بالباحثين الميدانيين وكتيب قواعد التدقيق المكتبي 

 1.3.1االستمارة
تم تصميم االستمارة بحيث تحتوي على جميع البيانات التي تحقق أهداف المسوح وتتضمن االستمارة ما يلي: 

العامة حول المنشأة. التعريفية والبيانات  البيانات  	•

المال المدفوع حسب الجنسية. رأس  	•

العاملين وتعويضاتهم. عدد  	•

اإلنتاج السلعية والخدمية.  مستلزمات  	•

الثانوية. الرئيسي واألنشطة  النشاط  إيرادات  	•

لمدفوعات واإليرادات األخرى. 	•

الرأسمالي. الثابتة والتكوين  حركة الموجودات  	•

2.3.1  كتيب التعليمات وكتيب قواعد التدقيق
الميدانيين. كما يتضمن شرحًا مفصاًل لجميع  للعاملين  المستخدمة  المفاهيم  التعليمات على  يحتوي كتيب 
أسئلة االستمارة وكيفية استيفاء البيانات بصورة يضمن من خاللها الحصول على أعلى درجات الدقة.  ويتضمن 
أيضا واجبات الكوادر العاملة في المسح من مشرفين ومراقبين وباحثين ومدققين. أما كتيب التدقيق فيتضمن 

القواعد األساسية التي على الباحثين إتباعها وكذلك المدققين أثناء قيامهم باألعمال الموكولة إليهم.
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2. مراحل العمل

1.2  المرحلة التحضيرية:

تضمنت هذه المرحلة تحديد أهداف المسوح وتصميم االستمارات وإعداد كتيبات التدريب والتدقيق والمراجعة 
الميدانية والمكتبة.  

2.2  مرحلة العمل الميداني :
 

قام بتنفيذ العمل الميداني باحثون مدربون تم اختيارهم مسبقًا وفق معايير محددة, حيث تم توزيعهم إلى فرق 
وأشرف على سير العمل المشرف الميداني والمراقبين.

3.2  تجهيز البيانات: 

  1.3.2التجهيز المكتبي
حالة  وفي  كامل  بشكل  تدقيقها  ليتم  بأول   أواًل  الميدان  من  الجاهزة  االستمارات  التدقيق  قسم  تسليم  تم 
مع  االتصال  يتم  أو  مكتبيًا  األخطاء  معالجة  يتم  أن  وإما  الخطأ  نوع  تحديد  تم  االستمارات  في  أخطاء  اكتشاف 

المنشأة مرة أخرى لتصويب الخطأ وبعد ذلك تم ترميز االستمارات وتم إرسالها إلى قسم إدخال البيانات.

 2.3.2 التجهيز اإللكتروني
اإلدخال  قسم  موظفي  قام  االستمارة  وترميز  تدقيق  من  االنتهاء  فعند  بأول  أواًل  االستمارات  مع  التعامل  وتم 
بإدخال االستمارات وفق البرنامج المعد خصيصًا لعملية اإلدخال ومن ثم تم استخراج كشوفات تتضمن النتائج 
األولية وتم تدقيقها والتأكد من صحة البيانات ومن ثم تم إدخال معامالت الرفع المعدة مسبقا واستخراج النتائج 

بصورة نهائية.   

3.  الوحدات اإلحصائية وتصنيفها

هذا  بصفة  االقتصادية   االنشطة  من  أي  في  العاملة  »المنشاة«  هي  البيانات  منها  جمعت  التي  اإلحصائية  الوحدة 
النشاط نشاطًا رئيسيًا لهذه المنشأة. ويعتمد التصنيف على مستوى الحد الرابع من دليل التصنيف الصناعي الدولي 

. )ISIC Rev.3.1(  الموحد لجميع لألنشطة االقتصادية
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ملخص النتائج:

أوال / مسح اإلنشاءات:

بلغ حجم القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات لعام 2008 باألسعار الجارية 65.6  مليار درهم. 	•

بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي 116.4 مليار درهم لعام 2008. 	•

بلغ حجم االستهالك الوسيط لنشاط اإلنشاءات في عام 2008 ما مقداره 50.4 مليار درهم. 	•

بلغ عدد العاملين في نشاط اإلنشاءات 483,189 عامال لعام 2008. 	•

بلغ متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين 30,887 درهم لعام 2008.  	•

ساهم نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية( بنسبة بلغت 76.3% من القيمة المضافة  	•

محتاًل بذلك المرتبة األولى لعام 2008.

بلغت إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي240,904  دراهم. 	•

بلغت إنتاجية العامل من القيمة المضافة 135,878 درهما. 	•

بلغ نصيب العامل في السنة من األجور النقدية24,777  درهما. 	•

بلغت نسبة إنتاج النشاط الرئيسي إلى اإلنتاج اإلجمالي 97.5 %. 	•

ثانيا / مسح النقل والتخزين واالتصاالت:

2008 باألسعار الجارية 39.9 مليار درهم  النقل والتخزين واالتصاالت لعام  القيمة المضافة لقطاع  بلغ حجم  	•

مقابل 33.3 مليار درهم في عام 2007 بزيادة قدرها %19.8 .

53.4 مليار درهم لعام 2008 مقابل 43.3 مليار درهم عام 2007 وبزيادة قدرها %23.4 . اإلنتاج اإلجمالي  بلغ حجم  	•

2008 ما مقداره 13.5 مليار درهم. النقل والتخزين واالتصاالت في عام  بلغ حجم االستهالك الوسيط لنشاط  	•

84 ألف عامل لعام 2008 النقل والتخزين واالتصاالت  العاملين في نشاط  بلغ عدد  	•

90.6  ألف درهم سنويًا لعام 2008 العاملين  العامل من تعويضات  بلغ متوسط نصيب  	•

النقل و  القيمة المضافة لنشاط  البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية في إجمالي  انخفضت مساهمة نشاط  	•

التخزين واالتصاالت لتصبح 57%  في عام 2008  مقابل 61% في عام 2007.

636.4 ألف درهم بزيادة قدرها 6.5% عن عام 2007. اإلنتاج اإلجمالي  العامل من  إنتاجية  بلغت  	•

.% 25.3 اإلنتاج اإلجمالي  إلى  بلغت نسبة المدخالت الوسيطة  	•
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ثالثا / مسح البنوك والمؤسسات المالية:

321 منشأة. المالية  العدد اإلجمالي لمنشآت نشاط الوساطة  بلغ  	•

بلغ رأس المال المدفوع 59.2 مليار درهم وشكلت نسبة رأس المال اإلماراتي 78.8% من اإلجمالي. 	•

19319 عاماًل. العدد اإلجمالي للعاملين  بلغ  	•

4.9 مليار درهم منها 3.7 مليار درهم أجور ومزايا نقدية, 0.8 مليار درهم مزايا  العاملين  بلغ إجمالي تعويضات  	•

عينية و0.4 مليار درهم مزايا اجتماعية.

بلغ متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين 252.5 ألف درهم. 	•

بلغت قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية لنشاط الوساطة المالية 3.4 مليار درهم. 	•

33 مليار درهم. اإلنتاج اإلجمالي  بلغ حجم  	•

بلغت نسبة مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية إلى اإلنتاج اإلجمالي %10.4. 	•

إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي 1709.3 ألف درهم. بلغت  	•

إنتاج النشاط الرئيسي إلى اإلنتاج اإلجمالي %99.4. بلغت نسبة  	•

القيمة المضافة لنشاط الوساطة المالية 29.6 مليار درهم. بلغت  	•

القيمة المضافة 1530.9 ألف درهم. العامل من  إنتاجية  بلغت  	•

الثابت اإلجمالي حوالي 1.4 مليار درهم. المال  بلغت قيمة تكوين رأس  	•

المال الثابت اإلجمالية حوالي 0.5 مليار درهم. بلغت قيمة استهالك رأس  	•
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رابعا / مسح الخدمات:

بلغ حجم القيمة المضافة لنشاط الخدمات لعام 2008 باألسعار الجارية 49.2 مليار درهم. 	•

اإلنتاج اإلجمالي 61.5 مليار درهم لعام 2008. بلغ حجم  	•

2008 ما مقداره 12.2 مليار درهم. بلغ حجم االستهالك الوسيط لنشاط الخدمات في عام  	•

282,850 عامل لعام 2008. العاملين في نشاط الخدمات  بلغ عدد  	•

العامل السنوي من تعويضات العاملين حوالي 60.8 ألف درهم لعام 2008. بلغ متوسط نصيب  	•

التجارية األخرى بنسبة بلغت 44.3% من القيمة المضافة للقطاع محتلة بذلك المرتبة  ساهمت األنشطة  	•

األولى لعام 2008.

217.4 ألف درهم. اإلنتاج اإلجمالي  العامل من  إنتاجية  بلغت  	•

بلغت مساهمة العامل في القيمة المضافة 174.1 ألف درهم. 	•

العامل في السنة من األجور النقدية 49.6 ألف درهم. بلغ نصيب  	•

إلى اإلنتاج اإلجمالي 96.8 %. الرئيسي  النشاط  إنتاج  بلغت نسبة  	•

خامسا / مسح تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح:

32.5 مليار درهم  لعام 2008. القيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح  بلغت  	•

40.7 مليار لعام 2008. اإلنتاج اإلجمالي بلغ  حجم  	•

16.3 مليار درهم. المال المدفوع  بلغ حجم رأس  	•

38.2  مليار درهم. الرئيسي  النشاط  إنتاج  بلغ  	•

العامل من اإلنتاج اإلجمالي 191.4 ألف  درهم.  إنتاجية  بلغت  	•

9.1 مليار درهم للعام 2008. العاملين  بلغت تعويضات  	•

الثابت 1.1 مليار درهم لعام 2008. المال  بلغت قيمة استهالك رأس  	•

8.2 مليار درهم. الوسيط  بلغ حجم االستهالك  	•

التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية باقي األنشطة في حجم القيمة المضافة  تصدر نشاط تجارة  	•

حيث بلغت 16.5 مليار درهم. 
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سادسًا / مسح الصناعة:

2008 باألسعار الجارية 465.9 مليار درهم. القيمة المضافة لنشاط الصناعة لعام  بلغ حجم  	•

569.9 مليار درهم لعام 2008. اإلنتاج اإلجمالي  بلغ حجم  	•

2008 ما مقداره 103.9 مليار درهم. بلغ حجم االستهالك الوسيط لنشاط الصناعة في عام  	•

170,491 عامل لعام 2008. العاملين في نشاط الصناعة  بلغ عدد  	•

93.5 ألف درهم  لعام 2008. العاملين حوالي  العامل السنوي من تعويضات  بلغ متوسط نصيب  	•

88.5 % من القيمة المضافة للنشاط  محتلة بذلك المرتبة  بلغت  بنسبة  اإلستخراجية  الصناعات  ساهمت  	•

األولى لعام 2008.

3,342.7 ألف درهم. اإلنتاج اإلجمالي  العامل من  إنتاجية  بلغت  	•

2,733.2 ألف درهم. القيمة المضافة  العامل في  بلغت مساهمة  	•

66.6 ألف درهم . النقدية  العامل في السنة من األجور  بلغ نصيب  	•

. % 99.7 اإلنتاج اإلجمالي  إلى  الرئيسي  النشاط  إنتاج  بلغت نسبة  	•



مسح اإلنشاءات
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1-1 مقدمة:

يعتبر نشاط اإلنشاءات من األنشطة ذات األهمية الكبيرة في االقتصاد, فتطور هذا النشاط يعتبر من األساسيات 
لتطور وتنمية أي اقتصاد, وبالتالي فإنه من األنشطة المؤثرة في االقتصاد, ويرتبط نشاط اإلنشاءات مع مختلف 
أنشطة االقتصاد األخرى, فيرتبط مع نشاط اإلسكان في دعم خدمات اإلسكان من خالل توفير الوحدات السكنية 
للسكان, كما يرتبط بأنشطة األعمال من خالل توفير األبنية الالزمة لهذه األنشطة بمختلف أنواعها وأشكالها, 
كما أن هذا النشاط يوفر البنية األساسية من طرق وجسور وأنفاق وغيرها, التي يعتبر توفرها أساسيا لممارسة 
أي نشاط اقتصادي, وال يمكن التعرف على حاجة المجتمع دون ربط التطورات الحاصلة في مختلف جوانب الحياة 
التي  النشاطات  النشاط من  المنطلق أصبح هذا  , ومن هذا  النشاط  التطور في هذا  االقتصادية واالجتماعية مع 

تساهم بشكل فعال في الناتج المحلي اإلجمالي.

ولقياس هذه األهمية والتطور الحاصل في هذه األنشطة ومدى مساهمتها في اقتصاد اإلمارة فقد نفذ “مركز 
– أبوظبي” مسحًا ميدانيًا لجميع األنشطة الفرعية المكونة لهذا النشاط وفق التصنيف الدولي الموحد  اإلحصاء 
الدولية  التصنيفات والمنهجيات  بذلك على أحدث  )ISIC 3.1( معتمداً   )3.1 )التعديل  لجميع األنشطة االقتصادية 

بهذا الخصوص.

تم جمع البيانات من خالل قيام مجموعة من الباحثين اإلحصائيين بزيارات ميدانية للمنشآت العاملة في أنشطة 
تدريب  بعد  وذلك  المركز  قبل  من  مسبقًا  المعدة  االستمارة  بنود  وفق  البيانات  واستيفاء  اإلنشاءات  نشاط 

الباحثين والتأكد من استيعابهم بشكل كامل لكافة بنود االستمارة.



اإلنشاءاتII        نتـائـج المسـوح االقتصاديـة      2008   15

خاص مشترك أجنبي

شكل 1-1
عدد الشركات موزعة حسب نوع القطاع

 1-2 عدد المنشآت:

الذي  المكان  هي  بالمنشأة:  المقصود 
المتعلق  النشاط االقتصادي  يزاول فيه 
بناء  الموقع,  )إعداد  مثل  باإلنشاءات 
منها,  أجزاء  أو  الكاملة  المنشآت 
التركيبات المتعلقة بالمباني, تشطيب 
الهدم  أو  البناء  معدات  تأجير  المباني, 

التي يشغلها عامل(. 

القطاع  أن   )1-1( الشكل  من  نالحظ 
اإلنشاءات  نشاط  على  يسيطر  الخاص 
التابعة له في  المنشآت  من حيث عدد 
المنشآت  عدد  بلغ  حيث  أبوظبي  إمارة 
عدد  بلغ  بينما  منشأة,   10,261

 532 األجنبي  للقطاع  التابعة  الشركات 
شركة من أصل 10,794 منشأة.

الشركات  أعداد   )2-1( الشكل  ويبين 
موزعة حسب الكيان القانوني للمنشأة 
حيث نالحظ أن معظم منشآت نشاط 
وهي  فردية  مؤسسات  هي  اإلنشاءات 
يشاركه  وال  واحد  شخص  يملكها  التي 
آخر  شخص  حيازتها  أو  مالها  رأس  في 
7,399 منشأة  حيث بلغ عدد المنشآت 
فردية, في حين بلغ عدد المنشآت ذات 
القانوني والتي تعتبر شركة ذات  الكيان 
أما  منشأة,   2,538 محدودة  مسؤولية 
القانونية األخرى فقد بلغ  الكيانات  باقي 

عدد المنشآت فيها 857 منشأة. 

فرع لمنشأة 
أجنبية

شركة 
مساهمة 

عامة

شركة 
مساهمة 

خاصة

شركة ذات
 مسؤولية 

محدودة

شركة 
تضامن

مؤسسة 
فردية

شكل 2-1
عدد المنشآت موزعة حسب الكيان القانوني
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رأس المال االماراتي %45
رأس المال غير االماراتي %55

بناء المنشأت الكاملة أو أجزاء منها ) الهندسة المدني ( %66
التركيبات المتعلقة بالمباني %22

تشطيب المباني %4
تأجير معدات البناءأو الهدم التي يشغلها عامل %6

إعداد الموقع%2

شكل 3-1
التوزيع النسبي لرأس المال حسب الجنسية

شكل 4-1
التوزيع النسبي لرأس المال حسب النشاط االقتصادي

1-3 رأس المال المدفوع:

دفع  ما  هو  المدفوع  المال  برأس  المقصود 
لالكتتاب  المطروحة  األسهم  قيمة  من 
وأما  المساهمة,  الشركات  حالة  في  العام 
رأس  قيمة  فهو  األخرى  للمنشآت  بالنسبة 
المالك  أو  الشركاء  من  فعاًل  المدفوع  المال 
المال  رأس  على  أخرى  تغيرات  أي  إليه  مضافًا 

بالزيادة أو النقص حتى نهاية سنة .2008 

بالنسبة لمسح اإلنشاءات 2008 كانت نتائج 
رأس  بأن  واضحة  صورة  تعكس  المسح 
هو  اإلنشاءات  نشاط  على  المسيطر  المال 
 ,%55 بلغت  بنسبة  اإلماراتي  غير  المال  رأس 
45% من  اإلماراتي فقد شكل  المال  أما رأس 
مليار   16.2 حوالي  والبالغ  المال  رأس  إجمالي 

درهم كما هو موضح في شكل )3-1(.

المال  رأس  غالبية  أن   )4-1( الشكل  ويشير 
المستثمر في نشاط اإلنشاءات هو في نشاط 
بنسبة  منها  أجزاء  أو  الكاملة  المنشآت  بناء 
66% تاله نشاط التركيبات المتعلقة بالمباني 

بنسبة 22%, فيما بلغت نسبة االستثمار في 
باقي األنشطة %12.
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بناء المنشأت الكاملة أو أجزاء منها ) الهندسة المدني ( %75
التركيبات المتعلقة بالمباني %17

تشطيب المباني %5
تأجير معدات البناءأو الهدم التي يشغلها عامل %2

إعداد الموقع%1

غير المواطنين %99
مواطنون %1

رأس المال المدفوع:

شكل 5-1
التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي

شكل 6-1
نسبة مساهمة العاملين المواطنين وغير المواطنين

1-4 عدد العاملين: 

يقصد بالعاملين األشخاص الذين يعملون في نشاط 
اإلنشاءات موزعين إلى مواطنين وغير مواطنين. أما 
التعويضات الخاصة بهم فهي تشمل األجور والرواتب 
والبدالت النقدية المستحقة الدفع واألجـور اإلضافية 
المستحقة  واالجتماعية  العينية  للمزايا  باإلضافة 

للعاملين.

يوضح الشكل )1-5( أن نشاط بناء المنشآت الكاملة 
أو أجزاء منها )الهندسة المدنية( يحتل المرتبة األولى 
 364,005 العاملين حيث بلغ عددهم  من حيث عدد 
عاماًل, بنسبة 75% من إجمالي عدد العاملين حيث إن 
طبيعة هذا النشاط تتطلب أعدادا كبيرة من العمالة. 
بالمباني  المتعلقة  التركيبات  نشاط  يليه  ثم  ومن 
نشاط  جاء  وقد   ,%  17 بنسبة  عاماًل   80,512 بـ 
تشطيب المباني في المرتبة الثالثة بنسبة 5%  ومن 
ثم نشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها 
عامل بنسبة 2 % ويليه نشاط إعداد موقع بنسبة 1 
عامال   483,189 والبالغ  العاملين  عدد  إجمالي  من   %
. ويعكس هذا   2007 378,418 عامال في عام  مقابل 
العدد الكبير من العاملين في نشاطي بناء المنشآت 
الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية( والتركيبات 
المتعلقة بالمباني ازدهار نشاط اإلنشاءات وضخامة 

المشاريع في إمارة أبوظبي في عام 2008.

اإلنشاءات  نشاط  في  العاملين  عدد  إجمالي  بلغ 
483,189 عاماًل شكلت العمالة  الوافدة نسبة 99 % 

من إجمالي العاملين أي 480,642 عاماًل, بينما شكل 
المواطنون نسبة 1% من إجمالي العاملين كما هو 

موضح في الشكل )6-1(.
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أما بالنسبة إلنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي فيشير الشكل )1-7( إلى أن نشاط إعداد موقع  جاء في مقدمة 
األنشطة االقتصادية األخرى من حيث إنتاجية العامل بمعدل 458.9 ألف درهم في السنة مقابل 278.9 ألف درهم 
لنشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل ويليه مباشرة نشاط بناء المنشآت الكاملة بمعدل 257.3 
إعداد  أما نشاط  ألف درهم   193 بالمباني  المتعلقة  التركيبات  العامل لنشاط  إنتاجية  بلغ معدل  بينما  ألف درهم 

الموقع وبناء المنشآت الكاملة فقد بلغ 108.6 ألف درهم.

إعداد الموقع 
بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية(

التركيبات المتعلقة بالمباني
تشطيب المباني

تأحير معدات البناد أو الهدم التي يشغلها عامل 

شكل 7-1
إنتاجية العامل من االنتاج االجمالي حسب النشاط االقتصادي بااللف درهم
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2-4 تعويضات العاملين

أظهرت نتائج المسح أن نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية( جاء في صدارة أنشطة 
11.5 مليار درهم وهي  النشاط من حيث تعويضات العاملين فقد بلغت تعويضات العاملين بهذا النشاط حوالي 
تمثل 77 % من إجمالي التعويضات والبالغ 14.9 مليار درهم بنسبة زيادة 23% عن عام 2007 يليه نشاط التركيبات 
, أما بالنسبة لباقي   %  16 2.4 مليار درهم بنسبة  المتعلقة بالمباني, حيث بلغت تعويضات العاملين فيه حوالي 

األنشطة فقد بلغ إجمالي تعويضات العاملين بها حوالي مليار درهم بنسبة 7 %.

يالحظ من جدول )1-1( الذي يبين متوسط أجر العامل السنوي, أن نشاط إعداد الموقع احتل المركز األول, حيث 
بلغ المتوسط أجر العامل حوالي 67.7 ألف درهم سنويًا, ومن ثم يأتي نشاطا بناء المنشآت الكاملة , والتركيبات 
أما  التوالي,  المذكورين على  ألف درهم للنشاطين  31.5 و29.9  العامل  أجر  بالمباني, حيث بلغ متوسط  المتعلقة 
المتوسط السنوي ألجر العامل في نشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل فقد بلغ 27.1 ألف درهم, 

هذا وقد سجل نشاط تشطيب المباني أدنى متوسط لألجور حيث بلغ 21.4 ألف درهم سنويا.ً 

متوسط أجر العامل السنويالنشاط االقتصادي

67.7إعداد الموقع

31.5بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية(

29.9التركيبات المتعلقة بالمباني

21.4تشطيب المباني

27.1تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل

30.9إجمالي نشاط اإلنشاءات 

جدول )1-1(: متوسط أجر العامل السنوي حسب النشاط االقتصادي )القيمة باأللف درهم(
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بناء المنشأت الكاملة أو أجزاء منها ) الهندسة المدنية ( %86
التركيبات المتعلقة بالمباني %8

تشطيب المباني %1
تأجير معدات البناءأو الهدم التي يشغلها عامل %3

إعداد الموقع%2

يوضح جدول رقم )1-2( أن نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي في نشاط اإلنشاءات بلغت 44% وهي 
)االستهالك  والخدمية  السلعية  اإلنتاج  لمستلزمات    %44 إنفاق  من  البد  درهم   100 قيمته  ما  إلنتاج  أنه  تبين 
الوسيط   االستهالك  بلغت نسبة  اإلنتاج. كما  المضافة إلجمالي  القيمة  % تمثل   56 الباقية  والنسبة  الوسيط( 

لنشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها %46. 

نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي )%(النشاط االقتصادي

65إعداد الموقع

46بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها )الهندسة المدنية(

26التركيبات المتعلقة بالمباني

24تشطيب المباني

49تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل

44إجمالي نشاط اإلنشاءات

شكل 8-1
التوزيع النسبي لقيم االستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي

1- 5 إجمالي المستلزمات السلعية والخدمية : 
:

تبين نتائج المسح أن قيمة المستلزمات 
اإلنشاءات  لنشاط  والخدمية  السلعية 
31 مليار  50.7 مليار درهم مقابل  بلغت 
نسبة  بلغت  حيث   2007 عام  في  درهم 
62%, حيث نالحظ من شكل )1- الزيادة 

8( أن نشاط بناء المنشآت الكاملة شكل 
مستلزمات  إجمالي  من   %86 نسبة 
بسبب  وهذا  والخدمية  السلعية  اإلنتاج 
قيمة اإلنتاج العالية فيه, ثم يليه نشاط 
التركيبات المتعلقة بالمباني بنسبة %8, 
الثالثة األخرى؛ إعداد الموقع  أما األنشطة 
البناء  معدات  وتأجير  المباني  وتشطيب 
مستلزمات  نسب  كانت  فقد  الهدم,  أو 
اإلنتاج السلعية والخدمية فيها متقاربة, 

حيث بلغت 2%, 1% و2% على التوالي.

   جدول )1-2(: التوزيع النسبي لنسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي
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وهي  اإلنشاءات  نشاط  في   %45 بلغت  الوسيطة  والمواد  الخامات  استخدام  نسبة  أن   )9-1( شكل  يوضح  كما 
عبارة عن قيمة الســلع والمواد التي استخدمت في العملية اإلنتاجية كمستلزمات إلنتاج سلع أو خدمات أخرى 
وغيرها(  الجاهزة  والخرسانة  الحديد,  )اإلسمنت,  مثل  األولي  شكلها  في  أو  مصنعة  المواد  هذه  كانت  وسواًء 
 40.8 نسبتها  بلغت  فقد  الخدمية  المستلزمات  أما  اإلنشاءات,  نشاط  يستخدمها  التي  األساسية  المواد  وهي 
% وهي قيمة المستحق على المنشأة مقابل الخدمات المؤداة من اآلخرين للمنشأة والالزمة لعمليات اإلنتاج, 
وخدمات  والمعدات  واآلالت  المباني  صيانة  )مصروفات  مثل  مستوردة  أو  الدولة  داخل  من  مقدمة  كانت  سواًء 
الدعاية واإلعالن وإيجارات  البريد والبرق واالتصاالت ومصروفات  إلى خدمات  باإلضافة  التفريـغ والشحـن واالنتقال 
عدا  البنوك  ومصاريف  اآلخرين  من  والمعدات  اآلالت  واستئجار  والمستودعات  والمخازن  السكنية  غير  المباني 
الفوائد, وكذلك مصاريف تدقيق الحسابات واالستشارات القانونية واالستشارات الفنية واإلدارية ومصاريف السفر 
من  تتلقاها  التي  الخدمات  مقابل  المنشأة  تتحملها  أخرى  مصاريف  وأية  النظافة  وخدمات  رسمية  لمهمات 
اآلخرين(. فيما شكلت المستلزمات األخرى مثل )الوقود والمحروقات, الماء والكهرباء, مواد التعبئة والتغليف, 
13.9% من إجمالي مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية والبالغة حوالي  قطع غيار ومستلزمات سلعية أخرى( 

50.7 مليار درهم.

المستلزمات الخدمية %41
مستلزمات سلعة أخرى10 % 

وقود ومحروقات وزيوت %4
خامات ومواد وسطية %45

شكل 9-1
التوزيع النسبي لقيم مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية 
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1- 6 قيمة اإلنتاج اإلجمالي:

تعرف قيمة اإلنتاج اإلجمالي بأنها قيمة ما تم تنفيذه من أعمال خالل السنة, أي أن إنتاج نشاط اإلنشاءات يتمثل 
فيما تم إنجازه من مشاريع مختلفة خالل عام المسح. حيث يتميز نشاط اإلنشاءات بأن المنتج ) المبنى مثاًل( قد 
يستغرق العمل به أكثر من سنة وبالتالي فإنه وفقًا للتعريفات الدولية فإن اإلنتاج يشمل كل ما تم إنجازه فقط 
خالل عام المسح, وقيمة ما تم إنجازه تمثل إيرادات النشاط الرئيسي مضافًا إليها قيمة اإليرادات من األنشطة 

الثانوية األخرى.

الذي بلغ فيه قيمة   2007 116.4 مليار درهم مقارنة مع عام  إنتاج نشاط اإلنشاءات ليبلغ  ارتفع   2008 ففي عام 
اإلنتاج 78.2 مليار درهم بنسبة زيادة مقدارها %48. 

أما فيما يتعلق بمساهمة األنشطة الفرعية المكونة لنشاط اإلنشاءات فقد شكل نشاط بناء المنشآت الكاملة 
أو أجزاء منها 80.5% من إنتاج اإلجمالي فيما شكلت األنشطة األخرى 19.5% وشكل )1- 10( يبين التوزيع النسبي 
لمساهمة األنشطة االقتصادية لنشاط اإلنشاءات من اإلنتاج اإلجمالي. في حين بلغت إنتاجية العامل من اإلنتاج 
اإلجمالي في نشاط اإلنشاءات 240,940 درهما لعام 2008 مقابل 206,960 درهما لعام 2007 بزيادة قدرها %17. 

إعداد الموقع %1.6   

بناء المنشآت الكاملة أو إجزاء منها ) الهندسة المدنية( %80.5

التركيبات المتعلقة بالمباني  %13.3

تشطيب المباني  %2.4 

تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل %2.2 

شكل 10-1
التوزيع النسبي لالنتاج االجمالي حسب النشاط االقتصادي 
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إعداد الموقع 1.0 %

بناء المنشآت الكاملة أو إجزاء منها ) الهندسة 
المدنية(%76.3

التركيبات المتعلقة بالمباني  %17.5

تشطيب المباني  %3.2

تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل  %2.0

شكل 11-1
التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي

شكل 12-1
انتاجية العامل من القيمة المضافة لعام2008  - 2007    

1- 7 القيمة المضافة:

بأنها  المضافة  القيمة  تعرف 
منها  مطروحًا  اإلنتاج  قيمة 
السلعية  المستلزمات  قيمة 
والخدمية. حيث أظهرت النتائج 
القيمة  في  ملحوظًا  ارتفاعًا 
درهم  مليار   47 من  المضافة 
عام 2007 إلى 65.6 مليار درهم 
قدرها  بزيادة  أي   ,2008 عام 

.%39

 )11-1( شكل  ويلخص 
اإلنشائية  األنشطة  مساهمة 
حيث  المضافة,  القيمة  في 
المنشآت  بناء  نشاط  شكل 
النسبة  منها  أجزاء  أو  الكاملة 
في  مساهمته  في  األكبر 
بلغت  بنسبة  المضافة  القيمة 
التركيبات  76.3%, ويليه نشاط 

بنسبة  بالمباني  المتعلقة 
أن نصيب كل  17.5%  في حين 

المباني  تشطيب  نشاطي  من 
الهدم  أو  البناء  معدات  وتأجير 
وإعداد  عامل,  يشغلها  التي 
 %1 و   %2  ,  %3.2 كانت  موقع 

على التوالي.

إعداد الموقع بناء المنشآت 
الكاملة أو إجزاء 
منها ) الهندسة 

المدنية(

التركيبات 
المتعلقة بالمباني

تشطيب المباني تأجير معدات 
البناء أو الهدم 

التي يشغلها 
عامل

25000

20000

150000

100000

50000

0

2007
2008

في حين تشير البيانات في الشكل )1-12( إلى ارتفاع قيمة إنتاجية العامل من القيمة المضافة لعام 2008 مقارنة 
مع عام 2007 في كل من نشاط إعداد الموقع وبناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها ونشاط التركيبات المتعلقة 
إماراتي  درهم   135,878 اإلنشاءات  نشاط  إلجمالي  المضافة  القيمة  من  العامل  إنتاجية  بلغت  حين  في  بالمباني. 

لعام 2008.

م( 
ده

(
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ب -  توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصول:

أحرزت قيمة اآلالت والمعدات ووسائل النقل المرتبة األولى في مشاركتها في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
فيما   %10 بنسبة  األخرى  واإلنشاءات  المباني  جاءت  الثانية  المرتبة  وفي   ,%81 مساهمتها  نسبة  بلغت  حيث 
شكلت باقي األصول 9% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت والبالغ 4.8 مليار درهم مقابل 3.9 مليار درهم لعام 

2007 بنسبة زيادة بلغت %22.

إعداد الموقع  5.8 %

بناء المنشآت الكاملة أو إجزاء منها ) الهندسة المدنية(  91.1 %

التركيبات المتعلقة بالمباني  %2.1

تشطيب المباني  %0.3

تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل %0.8

شكل 13-1
التوزيع النسبي االجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي

1- 8  تكوين رأس المال الثابت: 

أ -  توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي

أحرز نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها المرتبة األولى في إجمالي النفقات الرأسمالية حيث بلغت قيمة 
هذا النشاط 4.4 مليار درهم ونسبة مشاركته 91% من اإلجمالي والبالغ 4.8 مليار درهم مقابل 3.9 مليار درهم 

في عام 2007 بنسبة زيادة بلغت %22.6.
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أخرى 4 %

مباني وانشاءات أخرى%10

االت ومعدات ووسائل النقل %81 

أثاث ومعدات أخرى%5

شكل 14-1
التوزيع النسبي االجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصول

1-9  استهالك رأس المال الثابت:

نتيجة  وذلك  األراضي(  )عدا  الثابتة  األصول  قيمة  في  يحدث  الذي  النقص  الثابت  المال  رأس  باستهالك  يقصد 
قيمة  أن   2008 اإلنشاءات  مسح  نتائج  وتشير  الزمن.  بمرور  المتوقع  التقادم  أو  العادي  اإلهالك  أو  االستخدام 
 1.6  2007 الثابت في عام  2.6 مليار درهم في حين بلغ استهالك رأس المال  الثابت بلغت  استهالك رأس المال 
مليار درهم, فيما بلغت نسبة استهالك رأس المال الثابت لنشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها %81.2 
نشاط  في  الثابت  المال  لرأس  استهالك  نسبة  أدنى  بلغت  فيما  الثابت,  المال  لرأس  استهالك  نسبة  أعلى  وهي 

تشطيب المباني, حيث بلغت %1.5.

التركيبات المتعلقة بالمباني  0.06

تشطيب المباني   0.02

تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل 0.10

إعداد الموقع  0.02 

بناء المنشآت الكاملة أو إجزاء منها ) الهندسة المدنية(  0.81  

شكل 15-1
التوزيع النسبي االجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي
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1- 10 النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت:

الرئيسية ألكبر ثالث منشآت في كل نشاط اقتصادي لنشاط اإلنشاءات حيث إن عدد  النتائج  يبين جدول )3-1( 
المنشآت الكبرى في نشاط  اإلنشاءات بلغ 15 منشأة موزعة على خمسة أنشطة فرعية, هي إعداد الموقع, بناء 
المنشآت الكاملة أو أجزاء منها, التركيبات المتعلقة بالمباني, تشطيب المباني وتأجير معدات البناء أو الهدم التي 
17.1% من إجمالي عدد العاملين  82,748 عامل بنسبة  يشغلها عامل, حيث بلغ عدد العاملين لهذه المنشآت 
للنشاط, فيما شكل رأس المال لهذه الشركات 4.7% من إجمالي رأس المال لكافة المنشآت حيث بلغت قيمة 
رأس المال حوالي 755 مليون درهم, أما قيمة اإلنتاج فقد بلغت حوالي 13.2 مليار درهم بنسبة 11.3% من قيمة 
31.1% من  الثابت  المال  12% وتكوين رأس  المضافة  القيمة  اإلنتاج اإلجمالية لنشاط اإلنشاءات, فيما شكلت 
القيم اإلجمالية للنشاط, في حين بلغت تعويضات العاملين 1.8 مليار درهم واستهالك رأس المال 426.5 مليون 

درهم بنسبة 11.9% و 15.9% على التوالي.
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المؤشر
العدد / القيمة 

للمنشآت الكبيرة
العدد / القيمة إلجمالي 

المنشآت 
النسبة المئوية 

1510,7940.1عدد المنشآت

82,748483,18917.1عدد العاملين

755,06316,196,5464.7رأس المال المدفوع

13,186,458116,402,23711.3قيمة اإلنتاج اإلجمالي

7,898,24965,654,76312.0القيمة المضافة

1,517,0284,870,59731.1تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

1,778,81214,924,40311.9تعويضات العاملين

426,5002,684,32815.9استهالك رأس المال الثابت اإلجمالي

جدول )1-3(: النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت في كل نشاط )القيمة باأللف درهم(
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مسح النقل والتخزين واالتصاالت
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 2 -1مقدمة :

الذي  التطور  أن  كما  االقتصاد,  في  الكبيرة  األهمية  ذات  األنشطة  من  واالتصاالت  والتخزين  النقل  أنشطة  تعتبر 
النقل  وسائل  من  قاعدة  فتوفر  األنشطة,  جميع  في  للتطور  مرآة  يمثل  أبوظبي  إمارة  في  النشاط  هذا  يشهده 
ووسائل  المناسبة  التخزين  أماكن  وتوفر  الجوي,  أو  البحري  أو  البري  النقل  مجال  في  سواء  والمتنوعة  الحديثة 
االتصال الحديثة والواسعة يمثل أحد الركائز األساسية لنجاح أي سياسة تنموية, ومن هذا المنطلق أصبحت هذه 

األنشطة تساهم بشكل فعال في الناتج المحلي اإلجمالي ألي اقتصاد.

ضمن  بإجرائه  أبوظبي   - اإلحصاء  مركز  قام  والذي  واالتصاالت  والتخزين  النقل  مسح  نتائج  التقرير  هذا  يتناول 
الحاصل في هذه  إلى قياس هذه األهمية والتطور  مجموعة من المسوح االقتصادية المتخصصة, والتي هدفت 
األنشطة ومدى مساهمتها في اقتصاد اإلمارة والتعرف على خصائص أنشطة المنشآت العاملة في اإلمارة وتحديد 
معالمها األساسية وتوفير البيانات والمعلومات األساسية الالزمة عنها وذلك من أجل إعداد مجموعة من أهم 
البيانات من خالل قيام  [SNA 1993[. وقد تم جمع  القومية  الحسابات  القومية وفق نظام  الحسابات  مؤشرات 
البيانات وفق  الباحثين اإلحصائيين بزيارات ميدانية للمنشآت العاملة في هذه األنشطة واستيفاء  مجموعة من 
بنود االستمارة المعدة مسبقا من قبل المركز وذلك بعد تدريب الباحثين والتأكد من استيعابهم بشكل كامل 

كافة بنود االستمارة.
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البريد واالتصاالت %31.3
 

األنشطة الداعمة %5.5

النقل الجوي %41

النقل المائي %4.5

النقل البري %17.7

شكل 1-2
نسب رأس المال المدفوع

  2 -2  عدد المنشآت:

موزعة  منشأة   2914 المسح  سنة  في  واالتصاالت  والتخزين  النقل  نشاط  في  العاملة  المنشآت  عدد  إجمالي  بلغ 
5 أنشطة وذلك حسب التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية  وهي ) النقل البري, النقل المائي, النقل الجوي,  على 
نشاط  واستأثر   ) والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  البريد  نشاط  وأخيراً  السفر  ووكالء  للنقل  الداعمة  األنشطة 
الداعمة للنقل  65.1% من اإلجمالي, تاله نشاط األنشطة  البري بالعدد األكبر من المنشآت وشكل  نسبة  النقل 
ووكالء السفر بنسبة 27.7% من اإلجمالي, وشكلت باقي األنشطة في مجموعها ما نسبته 7.2% من إجمالي عدد 

المنشآت العاملة في النشاط.

ودلت النتائج على استحواذ القطاع الخاص على النسبة األكبر من العدد اإلجمالي للمنشآت وشكل عدد المنشآت 
في القطاع الخاص نسبة 99.3 % مقابل 0.7 % لباقي القطاعات ) الحكومي بنوعيه المشترك واألجنبي (.

من  األكبر  النسبة  شكلت  الفردية  المنشآت  أن  تبين  فقد  القانوني  الكيان  حسب  للمنشآت  النسبي  التوزيع  أما 
إجمالي عدد المنشآت حيث شكلت نسبة 94،6% من اإلجمالي, وشكلت باقي أشكال الكيانات القانونية للمنشآت 

) ذات المسئولية المحدودة, تضامن, قطاع عام وغيرها ( نسبة 5.4% فقط من عدد المنشآت.

2 - 3  رأس المال المدفوع:

وبالنسبة  العامة,  المساهمة  الشركات  حالة  في  العام  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  قيمة  من  ُدفع  ما  وهو 
إليه أي تغيرات أخرى على  أو المالك مضافا  للمنشآت األخرى فهو قيمة رأس المال المدفوع فعاًل من الشركاء 

رأس المال بالزيادة أو النقص خالل سنة المسح. 
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البريد واالتصاالت 326,657
 

األنشطة الداعمة 78,671

النقل الجوي 265,564

النقل المائي 179,071

النقل البري 37,061

شكل 2-2
متوسط نصيب العامل من تعويضات العاملين سنويًا بالدرهم

وقد بلغ إجمالي رأس المال المدفوع لقطاع النقل والتخزين واالتصاالت 19.9 مليار درهم, تركز معظمه في نشاط 
النقل الجوي بنسبة 41% أما نشاط البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية فقد شكل رأس المال المدفوع نسبة 
الداعمة  أتت األنشطة  17.7%, وأخيراً  البري فشكل نسبة  النقل  المال المدفوع في  % من اإلجمالي. أما رأس   31.3

للنقل والنقل المائي بنسبة 5.5% و4.5 % على التوالي. وشكل رأس المال اإلماراتي المدفوع نسبة 96.7% من إجمالي 
رأس المال المدفوع. وشكل رأس المال العام منه نسبة 70.6%, وقد بلغت مجموع رؤوس األموال من الجنسيات 

المختلفة ما قيمته 0.6  مليار درهم أي نسبة 3.3% من إجمالي رأس المال المدفوع.

2-4  تعويضات العاملين:

بأجر,  المسح للمشتغلين  الدفع عن سنة  النقدية مستحقة  الرواتب واألجور والبدالت  العاملين  تشمل تعويضات 
باإلضافة للمزايا العينية واالجتماعية التي يستحقها العاملون خالل نفس الفترة, وقد بلغ إجمالي تعويضات العاملين 

7.6 مليار درهم منها 6.3 مليار درهم رواتب وأجور نقدية و0.8 مليار درهم مزايا عينية و0.6 مليار مزايا اجتماعية. 
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وشكلت تعويضات العاملين نسبة 19.1% من القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين واالتصاالت.   وجاء توزيع 
و%23.3  البري  للنقل  و%27.2  واالتصاالت  البريد  لنشاط   %  33.7 كاآلتي:  االقتصادية  األنشطة  حسب  التعويضات 
3.1%  كما بلغ المتوسط  الكلي لألجر السنوي  للنقل الجوي و12.7 لألنشطة الداعمة وأخيراً النقل المائي بنسبة 
للعامل في النشاط ككل 90.6 ألف درهم, وبلغ أعلى معدل لألجر السنوي للعامل 326.7 ألف درهم وذلك في نشاط 

البريد واالتصاالت, في حين بلغ أدنى متوسط لألجر السنوي للعامل 37 ألف درهم وذلك في نشاط النقل البري. 

أما إنتاجية العامل والتي تحسب عن طريق قسمة قيمة اإلنتاج اإلجمالي على عدد العاملين فقد بلغ معدل إنتاجية 
البريد  )3-2( فإن نشاط  النشاط. وكما هو موضح في شكل  ألف درهم سنويًا إلجمالي   636.4 العامل ما قيمته 
واالتصاالت كان األكبر من حيث إنتاجية العامل والتي بلغت 3.1 مليون درهم مقابل 2.3 مليون درهم لنشاط النقل 

المائي و1.6 مليون درهم للنقل الجوي.

البريد واالتصاالت           األنشطة الداعمة                 النقل الجوي                      النقل المائي                         النقل البري

شكل 3-2
إنتاجية العامل
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2-5   إجمالي مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية:

هي مجموع قيم السلع والمواد أو الخدمات المستخدمة في العملية اإلنتاجية خالل عام المسح وبلغت قيمة 
مستلزمات اإلنتاج في عام المسح 13.5 مليار درهم وكانت مستلزمات اإلنتاج المستخدمة في النقل الجوي هي 
األكبر حيث مثلت نسبة 48% من إجمالي قيم المستلزمات في النشاط ومن ثم جاء نشاط النقل البري بنسبة 
25.8% أما البريد واالتصاالت فقد بلغت نسبة مستلزمات اإلنتاج 12.1% وتنقسم مستلزمات اإلنتاج إلى قسمين: 

أ -  المستلزمات السلعية:
ومواد  والمحروقات  والوقود  الوسيطة  والخامات  المواد  تشمل  والتي  السلعية  المستلزمات  قيمة  بلغت 
هي  األكبر  القيمة  وكانت  درهم,  مليار   7.2 وغيرها   المعمرة  غير  الغيار  وقطع  والمياه  والكهرباء  القرطاسية 
للوقود والمحروقات بقيمة 6.3 مليار درهم وشكلت نسبة 88.2% من القيمة اإلجمالية للمستلزمات السلعية. 

البريد واالتصاالت           األنشطة الداعمة                 النقل الجوي                      النقل المائي                         النقل البري

شكل 4-2
قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية  
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البريد واالتصاالت %45.7
 

األنشطة الداعمة %7.3

النقل الجوي %20.2

النقل المائي %5.8

النقل البري %21

شكل 5-2
مساهمة األنشطة االقتصادية من إجمالي اإلنتاج 

ب -  المستلزمات الخدمية:
وتتضمن خدمات مثل الصيانة لآلالت والمعدات ووسائل النقل والمباني ومصارف النقل وخدمات االتصاالت والبريد 
والنشر والدعاية وغيرها وبلغت قيمتها 6.3 مليار درهم. وكانت قيمة الصيانة الجارية لآلالت والمعدات ووسائل 
النقل هي األكبر حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم وشكلت نسبة 27 % من إجمالي قيمة المستلزمات الخدمية 

كما   .%35 بنسبة  السابق  العام  عن   2008 عام  في  والسلعية  الخدمية  اإلنتاج  مستلزمات  قيمة  ارتفاع  ويالحظ 
شكل الوقود والمحروقات النسبة األكبر من قيمة المستلزمات حيث شكلت %46.9

2 - 6  قيمة اإلنتاج اإلجمالي:

وهو يمثل إجمالي اإليرادات من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية لدى المنشآت في سنة المسح 2008, وقد بلغ 
إجمالي اإليرادات في النشاط 53.4 مليار درهم وبزيادة قدرها 23.4% عن العام الماضي وكانت نسبة إيرادات نشاط 
البريد واالتصاالت هي األكبر حيث شكلت 45.7% من اإلنتاج اإلجمالي للنشاط. في حين شكلت اإليرادات في نشاط 
النقل البري ما نسبته 21% من اإلنتاج اإلجمالي للنشاط حيث بلغت 11.2 مليار درهم. بينما شكلت اإليرادات من 
النقل الجوي ما نسبته 20.2% من اإلنتاج اإلجمالي للنشاط وقد ارتفعت في هذا العام بشكل ملحوظ عن العام 
السابق وبنسبة 87% حيث كانت 5.8 مليار العام الماضي وأصبحت 10.8 مليار في هذا العام . أما إيرادات األنشطة 

الداعمة والنقل المائي هي األقل, حيث لم تتجاوز نسبتهما 7.3% و5.8 % على التوالي من إجمالي قيمة اإلنتاج.
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2 - 7  القيمة المضافة:

تحتسب القيمة المضافة عن طريق طرح قيم مستلزمات اإلنتاج )السلعية والخدمية( من قيمة اإلنتاج اإلجمالي. 
األكبر  النسبة  واالتصاالت  البريد  نشاط  شكل  وقد  درهم  مليار   39.9 للنشاط  المضافة  القيمة  إجمالي  بلغ  وقد 
من القيمة المضافة بنسبة 57.1% من اإلجمالي ومن ثم جاء نشاط النقل البري بنسبة 19.4% وأتت مساهمة 
أتت  7.1%, وأخيراً  10.8% وثم األنشطة الداعمة والمساعدة وأنشطة وكاالت السفر بنسبة  النقل الجوي بنسبة 

مساهمة النقل المائي بنسبة 5.6 %. 

وبمقارنة القيمة المضافة لألنشطة المكونة لنشاط النقل والتخزين واالتصاالت بين عامي 2007 و2008 نجد أن 
 ,%178 المضافة بنسبة  القيمة  ارتفعت  الجوي  النقل  ارتفعت بشكل ملحوظ, ففي نشاط  األنشطة قد  معظم 
المائي  النقل  في  وأخيراً   %11.5 بنسبة  واالتصاالت  البريد  نشاط  وفي   %24.8 بنسبة  البري  النقل  في  ارتفعت  كما 
القيمة  ارتفعت  العام  المجمل  وفي   %10.8 بنسبة  الداعمة  األنشطة  في  انخفضت  المقابل  في   %16.5 بنسبة 

المضافة إلجمالي النشاط بنسبة %19.9.

البريد واالتصاالت %57.1
 

األنشطة الداعمة %7.1

النقل الجوي %10.8

النقل المائي %5.6

النقل البري %19.4

شكل 6-2
مساهمة األنشطة االقتصادية في القيمة المضافة 
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2-8  تكوين رأس المال الثابت

يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت بأنه عبارة عن قيمة ما تمت حيازته من األصول الثابتة مخصومًا منه قيمة 
بصورة  تستعمل  منتجة  أصول  األرض,   باستثناء  الثابتة  باألصول  ويقصد  العام,  خالل  األصول  من  المستبعدات 
األخرى  واإلنشاءات  السكنية  وغير  السكنية  بنوعيها  األبنية  مثل  محاسبية  فترات  عدة  على  اإلنتاج  في  متكررة 
واآلالت والمعدات ووسائل النقل واألثاث ومعدات المكاتب وبرامج الحاسوب وغيرها من األصول. كذلك يشمل 
إطالة  أو  أداء ونوعية منتجات األصل  إلى تحسين  التي تؤدي  الثابتة  النفقات على األصول  المال كافة  تكوين رأس 

عمره اإلنتاجي.

وقد بلغت االستثمارات في سنة 2008 ما قيمته 10.3 مليار درهم وكانت النسبة األكبر منه لنشاط النقل الجوي, 
حيث شكل نسبة 44.5% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للنشاط وحاز نشاط النقل البري على نسبة %25.5. 

أما األنشطة الداعمة  فقد كانت النسبة %21.7.

وقد ارتفعت االستثمارات في نشاط النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 23% وال تزال االستثمارات في النقل الجوي 
هي األكبر حيث بلغت 4.5 مليار درهم في سنة 2008 مقابل 4.6 مليار درهم في عام 2007.

وبالنسبة لتوزيع التكوين الرأسمالي حسب األصول الثابتة نجد أن االستثمارات في اآلالت والمعدات ووسائل النقل 
المباني  في  االستثمارات  وشكلت   %  42.6 نسبته  ما  شكلت  حيث  المال,  رأس  تكوين  من  األكبر  الجزء  شكلت 

نسبة 26.7% من إجمالي االستثمارات.

البريد واالتصاالت %6.5
 

األنشطة الداعمة %21.7

النقل الجوي %44.5

النقل المائي %1.8

النقل البري %25.5

شكل 7-2
التوزيع النسبي للتكوين الرأسمالي الثابت 
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النقل البري 45.5 %

النقل المائي  2.9 %

النقل الجوي 25.6 %

األنشطة الداعمة والمساعدة وأنشطة وكاالت السفر  3.1 %

البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 22.8 %

شكل 8-2
استهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي 

 2-9  استهالك رأس المال الثابت:

يمثل مجموع االنخفاض في قيمة األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج خالل مدة اإلنتاج المحاسبية الناتج عن 
3 مليار درهم.  المسح  الثابت في سنة  المال  إجمالي استهالك رأس  بلغ  اإلنتاجية. وقد  العملية  استخدامها في 
وكما تبين من نتائج المسح فإن صافي القيمة الدفترية في بداية العام لمنشآت النشاط بلغت 29.6 مليار درهم 
ونالحظ أن وسائل النقل مثلت ما نسبته 51.6 % من إجمالي األصول الثابتة بينما نجد أن صافي القيمة الدفترية 
المشتريات  لحجم  ذلك  ويرجع   2007. عام  عن   %  10.3 وقدرها  بزيادة  درهم  مليار   36.9 كانت  المدة  نهاية  في 
واإلضافات على األصول خالل تلك الفترة. الشكل )2 -8( يوضح قيمة استهالك رأس المال الثابت حسب النشاط 

االقتصادي.
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2-10   النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت:

هناك بعض المنشآت التي تملك أكبر نسبة في نشاط ما وهي األكبر من حيث عدد العاملين لكل نشاط اقتصادي, 
ولذا سوف نبين مستوى مساهمة هذه المنشآت من النشاط كاماًل.

24.1% من عدد العاملين في نشاط النقل واالتصاالت والتخزين يكمن في أكبر ثالث منشآت  النتائج أن  أظهرت 
من كل نشاط من أنشطة النقل واالتصاالت والتخزين, كما أظهرت النتائج أن هذه المنشآت تساهم في %62.8 
من إجمالي تعويضات العاملين في النشاط. وقد بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي 36.2 مليار درهم, شكلت ما نسبته 

67.7% من اإلنتاج اإلجمالي إلجمالي نشاط النقل واالتصاالت والتخزين. 

المال  رأس  إجمالي  من   %71.5 نسبته  ما  وشكلت  درهم  مليار   14.2 المدفوع  المال  رأس  قيمة  بلغت  وقد 
ـِ 28 مليار درهم من القيمة المضافة وشكلت ما نسبته 70.3% من إجمالي  المدفوع, وساهمت هذه المنشآت ِبِ

القيمة المضافة.

أما عن مساهمة هذه المنشآت في االستثمار كانت 5.6 مليار درهم من إجمالي االستثمار وشكلت ما نسبته 
54.6% من إجمالي استثمار المنشآت في النشاط. كما بلغ استهالك رأس المال الثابت لهذه المنشآت حوالي 1.6 

مليار درهم بنسبة 53.5% من إجمالي القيمة في النشاط. 

شكل 9-2
نتائج أكبر المنشآت في النشاط مقارنة مع نتائج إجمالي المنشآت بالمليار درهم

استهالك رآس 
المال الثابت

أجمالي المنشآت في النشاط
أكبر المنشآت في النشاط

تعويضات 
العاملين

تكوين رأس 
المال الثابت

القيمة 
المضافة

قيمة اإلنتاج 
اإلجمالي

رأس المال 
المدفوع
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3-1 مقدمة:

البنوك  مسح  أهمية  وتبرز  أبوظبي.  إمارة  في  الهامة  اإلنتاجية  األنشطة  من  المالية  الوساطة  نشاط  يعتبر 
والمؤسسات المالية لما يوفره من بيانات تعكس المقومات االقتصادية لهذا النشاط ومدى مساهمته في الناتج 
إلى ما  باإلضافة  أو سلعية  العاملين وما يستهلكه من مستلزمات, سواء كانت خدمية  اإلجمالي وعدد  المحلي 
يحققه من اإلضافات الرأسمالية, حيث تساعد هذه البيانات في إعداد مؤشرات اقتصادية ووضع التصورات والخطط 

المستقبلية التي تكون مصدرا لمتخذي وصانعي القرارات, باإلضافة إلى الباحثين في جميع المجاالت. 

المالية كالمصارف  التسهيالت  تقديم  التي تعمل بنشاط  المالية,  المؤسسات  المالية  الوساطة  يشمل نشاط 
التجارية ومصارف ومؤسسات االئتمان واالدخار والودائع ومؤسسات اإلقراض واالستثمار في المشروعات التجارية 
والصناعية وتأسيسها وإدارتها باإلضافة إلى المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية المرتبطة بالعمليات 
المصرفية واالستثمارية كاستبدال العمالت )الصرافة( ووسطاء بيع األوراق المالية والوسطاء النقديين والماليين. 
كما يشمل هذا النشاط التأمين بأنواعه باإلضافة إلى وسطاء ووكالء التأمين والكشف وتقدير األضرار وسماسرة 

التأمين ومنظمات خدمة شركات التأمين.

البنوك  مسح  من  المستخلصة  المالية  الوساطة  نشاط  عن  األساسية  المؤشرات  أهم  على  التقرير  هذا  يحتوي 
والمؤسسات المالية والذي يتم تنفيذه سنويًا, باإلضافة إلى بيانات تفصيلية ال تتضمن عادة في الحسابات القومية 
المؤشرات  وأهم  المسح  منهجية  أيضًا  التقرير  ويتضمن  الوطني,  لالقتصاد  أفضل  فهم  على  تساعد  ولكنها 

المستخلصة من نتائج مسح البنوك والمؤسسات المالية باإلضافة إلى الجداول التفصيلية لنتائج المسح.



مسح البنوك والمؤسسات الماليةI           نتـائـج المسـوح االقتصاديـة      2008   I 43

3-2 عدد المنشآت: 

العدد  التأمين على  المالية باستثناء  321 منشأة وقد استحوذ نشاط المؤسسات  العدد اإلجمالي للمنشآت  بلغ 
األكبر من المنشآت حيث بلغ عددها 130 منشأة وبنسبة 40.5% من اإلجمالي في عام 2008 مقارنة بـ 40.8% في 
المساعدة  واألنشطة  التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات  وتوفير  التأمين  نشاط  من  لكل  بالنسبة  أما   ,2007 عام 
للوساطة المالية فقد بلغ عدد منشآت كل منهما 90 و 101 بنسبة 28.0% و31.5% من إجمالي عدد المنشآت 

على التوالي كما هو مبين في الشكل)1-3(.

المؤسسات المالية باستثناء التأمين %40.5
 

التأمين وتوفير اإلعمادات للمعاشات التقاعدية %28.0

األنشطة المساعدة للوساطة المالية %31.5

شكل 1-3
التوزيع النسبي للمنشآت حسب النشاط االقتصادي 

وعند تصنيف المنشآت بناًء على نوع القطاع أي على نوع ملكية رأس المال يتبين من النتائج أن القطاع الخاص قد 
استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي المنشآت العاملة, حيث بلغت 59.5% يليها بعد ذلك القطاع األجنبي بنسبة 

31.1% من اإلجمالي, وبالمقابل بلغت نسبة كل من القطاع المشترك والحكومي 7.2% و2.2% على التوالي. 

المنشأة  مال  رأس  لملكية  القانوني  الوضع  به  يقصد  الذي  القانوني  الكيان  حسب  المنشآت  لتوزيع  بالنسبة  أما 
إجمالي  من  األكبر  الجزء  تشكالن  األجنبية  المنشآت  وفروع  المحدودة  المسؤولية  ذات  المنشآت  أن  فيتضح 
المنشآت, حيث بلغت نسبتهما 41.1% و 31.2% على التوالي وكما هو مبين في الشكل )3-2(, يتبين مما سبق أن 

طابع القطاع الخاص واألجنبي يغلبان على منشآت نشاط الوساطة المالية.
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ذات مسؤولية محدودة %41.1
 

مساهمة عامة %14.3 

مساهمة خاصة %6.2

قطاع عام %1.9

فرع لمنشأة أجنبية %31.2

فردية %3.4

تضامن %1.6

توصية بسيطة %0.3

شكل 2-3
التوزيع النسبي للمنشآت حسب الكيان القانوني

3-3 رأس المال المدفوع:

وهو ما دفع من قيمة األسهم المطروحة لالكتتاب العام في  حالة الشركات المساهمة, أما بالنسبة للمنشآت 
األخرى فهو قيمة رأس المال المدفوع فعاًل من الشركاء أو المالك مضافا إليه أي تغيرات أخرى على رأس المال 
بالزيادة أو النقص حتى نهاية سنة المسح, بلغ إجمالي رأس المال المدفوع 59.2 مليار درهم, وقد استحوذ نشاط 
المؤسسات المالية باستثناء التأمين على الحصة األكبر من رأس المال بقيمة 49.3 مليار درهم وبنسبة %83.3 
يليه نشاط التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية بقيمة 6.6 مليار درهم وبنسبة 11.1%. وعند النظر 
إلى قيمة رأس المال من حيث الجنسية فالحصة األكبر تعود إلى الجنسية اإلماراتية بنسبة 78.8% من اإلجمالي 
الجنسية  المال  39.2% للقطاع الخاص. تليها في ملكية رأس  و  العام  39.6% للقطاع  إلى  النسبة  وتنقسم هذه 
بالنسبة للجنسيات األخرى غير  أما  المدفوع  المال  5.9% من إجمالي رأس  اآلسيوية حيث بلغت نسبة ملكيتها 
المذكورة والجنسية األمريكية فقد حصدتا أقل نسبة من اإلجمالي عند مقارنتها مع بقية الجنسيات وكما هو 

واضح في الشكل ) 3-3 (.
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اإلمارات %78.8
آسيوي %5.9
 أوروبي %5.2

عرب آخرون %5.0
مجلس التعاون الخليجي %4.6

أخرى %0.4
امريكي% 0.1

شكل 3-3
التوزيع النسبي لرأس المال المدفوع حسب الجنسية

3-4 عدد العاملين:

العدد  فبلغ  جزئي.  دوام  في  والعاملين  العمل  قوة  ضمن  وبانتظام  كامل  دوام  في  العاملين  بين  التفرقة  تم 
المؤسسات  نشاط  في  العاملين  عدد  بلغ  حيث  المالية,  الوساطة  نشاط  في  عاماًل   19319 للعاملين  اإلجمالي 
المالية باستثناء التأمين 12805 عاماًل ويمثلون ما نسبته 66.3% من اإلجمالي وتعد النسبة األكبر مقارنة مع ما 
78.6% من العاملين في هذا النشاط,  21.4% وغير المواطنين  يقابلها من أنشطة أخرى وتبلغ نسبة المواطنين 
في حين بلغ عدد العاملين في نشاط التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية 2871 عامال وبنسبة %14.9 
وفي  المواطنين,  لغير  و%94.5   %5.5 نسبته  ما  المواطنون  ويمثل  األنشطة.  ببقية  مقارنة  األقل  النسبة  وتعد 

المقابل بلغ عدد العاملين في األنشطة المساعدة للوساطة المالية 3643 عاماًل وبنسبة 18.8% من اإلجمالي.
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3-5  تعويضات العاملين: 

نشاط  في  بلغت  حيث  درهم,  مليار   4.9 حوالي  المالية  الوساطة  نشاط  في  العاملين  تعويضات  إجمالي  بلغ 
المؤسسات المالية باستثناء التأمين حوالي 4.1 مليار درهم وقد شكلت ما نسبته 83.5% من إجمالي التعويضات 
في عام 2008 محتاًل بذلك الصدارة من حيث قيمة التعويضات، بينما بلغت النسبة 86.5% من اإلجمالي في عام 
المالية  األنشطة  بين  من  األكبر  يعد  نفسه  النشاط  في  العاملين  عدد  كون  طبيعية  النسب  هذه  وتعد   ,2007

األخرى, وبلغت قيمة نشاط التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية 0.3 مليار درهم وبنسبة 7.1% من 
اإلجمالي, أما بالنسبة لألنشطة المساعدة للوساطة المالية فقد بلغت قيمة التعويضات فيها حوالي 0.5 مليار 

درهم وبنسبة قدرها 9.4% من إجمالي التعويضات كما هو موضح في الشكل )4-3(.

بلغ متوسط نصيب العامل من التعويضات في نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين 318.1 ألف درهم سنويًا, 
ويرجع سبب ارتفاع متوسط األجر السنوي للعاملين في هذا النشاط إلى كون الفئات العاملة فيه تصنف من ضمن 
الفئات المؤهلة المتخصصة, األمر الذي يتطلب ارتفاعًا في التعويضات لتتماشى مع المؤهالت والتخصصات, وبلغ 
التقاعدية واألنشطة  التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات  متوسط األجر السنوي للعاملين في كل من نشاط 

المساعدة للوساطة المالية  120.0 و126.2 ألف درهم على التوالي كما هو موضح في الشكل )5-3(.

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 4-3
تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي
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3-6 المستلزمات السلعية والخدمية:

تشكل  درهم,  مليار   3.4 المالية  الوساطة  نشاط  في  والخدمية  السلعية  المستلزمات  إجمالي  قيمة  بلغت 
المستلزمات الخدمية ما نسبته 96.0% من إجمالي المستلزمات في عام 2008 مقارنة بـ 94.0% في عام 2007 
وقد استحوذ نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين على الحصة األكبر فبلغت قيمة كل من المستلزمات 
عام  في  المستلزمات  إجمالي  من   %83.7 وبنسبة  التوالي  على  درهم  مليار  و0.1   2.8 حوالي  والسلعية  الخدمية 
2008 مقارنة بـ 85.8% في عام 2007. أما بالنسبة لكل من نشاط التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية 

واألنشطة المساعدة للوساطة المالية فقد بلغت قيمة إجمالي المستلزمات 0.3 و 0.2 مليار درهم لكل منهما 
على التوالي بنسبة 9.2% و7.1% من إجمالي المستلزمات السلعية والخدمية كما هو موضح بالشكل  )6-3(.

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 6-3
المستلزمات السلعية والخدمية حسب النشاط االقتصادي
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األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 5-3
متوسط نصيب العامل من التعويضات حسب النشاط االقتصادي
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318.1

120.0 126.2
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3-7 قيمة اإلنتاج اإلجمالي:

يعرف اإلنتاج اإلجمالي بأنه قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل العام نتيجة ممارسة المنشأة للنشاط اإلنتاجي 
ويشمل اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية, حيث بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي 33 مليار درهم موزعًا 
على األنشطة الفرعية في عام 2008 مقارنة بـ 29.7 مليار درهم في عام 2007, حيث إن الحصة األكبر من إجمالي 
اإلنتاج تعود لنشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين التي بلغت 25.9 مليار درهم بنسبة 78.5% يليه نشاط 
التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية بقيمة 5.3 مليار درهم وبنسبة 16.1%. أما األنشطة المساعدة 

للوساطة المالية فقد احتلت المرتبة الثالثة في قيمة اإلنتاج فبلغت 1.8 مليار درهم وبنسبة %5.4.

وكما  الثانوية,  األنشطة  إلى  باإلضافة  الرئيسي  النشاط  من  اإلنتاج  يشمل  اإلجمالي  اإلنتاج  فإن  سابقا  ذكر  وكما 
باستثناء  المالية  المؤسسات  لنشاط  الرئيسي  النشاط  إنتاج  قيمة  بلغت  فقد   )7-3( الشكل  في  موضح  هو 
الملكية  الزيادة في دخل  بأنها  تعريفها  التي يمكن  المحتسبة  الخدمة  إن تكلفة  التأمين25.7 مليار درهم حيث 
اإلنتاج  من  األكبر  النسبة  لها  كان   , للمودعين  المستحقة  الفوائد  عن  المشابهة  المالية  والمؤسسات  للبنوك 
حيث بلغت 76.4% وتفسر هذه النسبة بأن معظم المنشآت العاملة ضمن هذا النشاط يمكن تصنيفها كبنوك 

ومصارف. وبلغت قيمة اإليراد من األنشطة الثانوية التابعة لنفس النشاط حوالي 0.2 مليار درهم.

وتعود  درهم  مليار   5.3 التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات  وتوفير  التأمين  لنشاط  الرئيسي  اإلنتاج  قيمة  بلغت 
النسبة األكبر من هذه القيمة لنشاط التأمين على غير الحياة, حيث بلغت من اإلجمالي 69.9% والنسبة المتبقية 
التأمين فقد بلغت قيمته حوالي  الثانوي لنشاط  الحياة. وبالنسبة لإلنتاج  التأمين على  30.1% تعود لنشاط  وهي 
0.02 مليار درهم. وتنخفض قيمة اإلنتاج الرئيسي لألنشطة المساعدة للوساطة المالية لتبلغ قيمتها 1.8 مليار 

درهم تمثل منها العموالت النسبة األكبر وتقدر بـ 73.2% ويعتبر هذا بديهيًا, كون معظم المنشآت التي تتبع هذا 
النوع من المؤسسات المالية في  إيرادات هذا  النشاط يكون نشاطها السمسرة في األوراق المالية حيث تتمثل 
قيمة العموالت المقبوضة التي هي عبارة عن المبالغ المقبوضة خالل العام مقابل الخدمات التي تقدمها للغير, أي 

الوساطة بين المتعاملين لبيع وشراء األسهم.
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من الطبيعي أن تكون هناك عالقة بين اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج, سواء كانت سلعية أم خدمية ويقصد بها السلع 
والمواد والخدمات التي استخدمت في العملية اإلنتاجية كمستلزمات إلنتاج سلع أو خدمات أخرى, وتتفاوت هذه 

النسبة إذا ما نظرنا إلى عوامل عدة منها حجم المنشأة. 

بلغت قيمة مستلزمات اإلنتاج لنشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين 2.9 مليار درهم بنسبة 11.1% من 
االعتمادات  وتوفير  التأمين  نشاط  إنتاج  مستلزمات  قيمة  بلغت  حين  في   , النشاط  لنفس  اإلنتاج  قيمة  إجمالي 
المستلزمات  قيمة  وجاءت  اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  من   %6.0 بنسبة  درهم  مليار   0.3 التقاعدية  للمعاشات 
المستخدمة في األِنشطة المساعدة للوساطة المالية 0.2 مليار درهم  وبنسبة 13.8% من قيمة اإلنتاج اإلجمالي 

كما هو موضح بالشكل)8-3(.

 و قد جاءت النسب صغيرة مقارنة ببقية األنشطة االقتصادية كالصناعة والتشييد والبناء, كون هذا النشاط يقل 
استخدامه للمواد الخام والسلع الوسيطة في إنتاجه.

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 7-3
اإلنتاج من النشاط الرئيسي حسب النشاط االقتصادي 
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يبين شكل )3-9( إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي فكان النصيب األعلى يعود للعاملين في نشاط المؤسسات 
المالية باستثناء التأمين, وقد بلغ 2023.4 ألف درهم وهي األعلى ضمن نشاط الوساطة المالية ويرجع السبب إلى 
ارتفاع حجم اإلنتاج في المؤسسات ضمن هذا النشاط مقارنة مع عدد العاملين فيه, في حين أن حجم اإلنتاج في 
بقية األنشطة المالية منخفض مقارنة مع عدد المشتغلين فيها مما يدل على أن نسبة إنتاج نشاط المؤسسات 
المالية باستثناء التأمين لها األثر الكبير على اإلنتاجية اإلجمالية لنشاط الوساطة المالية. وبلغت إنتاجية العامل 
1859.7 ألف درهم, أما بالنسبة لألنشطة  التقاعدية  التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات  من اإلنتاج في نشاط 
اإلنتاجية  اإلنتاج وتعتبر هذه  ألف درهم من   486.5 العامل حوالي  إنتاجية  المالية فقد بلغت  المساعدة للوساطة 
متدنية نسبيًا مقارنة مع األنشطة المالية األخرى ويرجع سبب هذا إلى ارتفاع عدد العاملين مقارنة مع حجم اإلنتاج 

في هذا النشاط.

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

اإلنتاج اإلجمالي

مستلزمات اإلنتاج

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 8-3
االنتاج ومستلزمات اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي
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األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 9-3
إنتاجية العامل من اإلنتاج  اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي

3-8 القيمة المضافة:  

عام  في  درهم  مليار   27.3 مع  مقارنة   2008 عام  في  درهم  مليار   29.6 حوالي  اإلجمالية  المضافة  القيمة  بلغت 
2007 وقد جاء نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين في الصدارة من حيث مساهمته في القيمة المضافة 

التأمين وتوفير  المضافة. واحتل نشاط  القيمة  إجمالي  77.8% من  23.0 مليار درهم بنسبة  بلغ  اإلجمالية حيث 
المساعدة  األنشطة  ثم   %17.0 وبنسبة  درهم  مليار   5.0 بـ  الثانية  المرتبة  التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات 
5.2% من اإلجمالي, والشكل  للوساطة المالية في المركز الثالث بقيمة 1.5 مليار درهم وبنسبة ضئيلة قدرها 

)3-10( يوضح التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي.

2023.4
1859.7

486.5
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تشكل القيمة المضافة  نسبة 89.6% من إجمالي اإلنتاج وتتفاوت هذه النسبة طبقًا لنشاط المنشأة ففي نشاط 
التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات  التأمين وتوفير  88.9% وفي نشاط  تبلغ  التأمين  باستثناء  المالية  المؤسسات 
نسبة 94.0% وفي األنشطة المساعدة للوساطة المالية بنسبة 86.2% من قيمة اإلنتاج اإلجمالي. ويبين الشكل 
ذات  األنشطة  من  األنشطة  هذه  أن  ويالحظ  المضافة,  والقيمة  اإلنتاج  ومستلزمات  اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  التالي 

القيمة المضافة العالية.

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

االنتاج اإلجمالي 
القيمة المضافة 

مستلزمات اإلنتاج

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 11-3
اإلنتاج اإلجمالي ومستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة

المؤسسات المالية باسِتثناء التأمين %77.8

التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية %17.0

األنشطة المساعدة  للوساطة المالية %5.2

شكل 10-3
التوزيع النسبي للقيمة المضاعفة حسب النشاط االقتصادي
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باإلضافة إلى ذلك فقد بلغت نسبة إجمالي تعويضات العاملين إلى إجمالي القيمة المضافة على مستوى النشاط 
المالي 16.5%, بينما بلغت إنتاجية العامل الواحد من القيمة المضافة 1530.9 ألف درهم خالل عام المسح, حيث 
درهم  ألف   1798.3 التأمين  باستثناء  المالية  المؤسسات  نشاط  في  المضافة  القيمة  من  العامل  إنتاجية  بلغت 
القيمة  من  العامل  إنتاجية  بلغت  التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات  وتوفير  التأمين  نشاط  وفي  الصدارة,  محتاًل 
ألف   419.2 القيمة  بلغت  فقد  المالية  للوساطة  المساعدة  لألنشطة  بالنسبة  أما  درهم,  ألف   1749.0 المضافة 

درهم وتعتبر األدنى نسبيا كما هو موضح في الشكل ) 12-3 ( .

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 12-3
إنتاجية العامل من القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي
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المؤسسات المالية باسِتثناء التأمين %84.3

التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية %11.7

األنشطة المساعدة  للوساطة المالية %4.0

شكل 13-3
التوزيع النسبي لتكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي

3-9 تكوين رأس المال الثابت: 

حوالي  بلغت  اإلجمالي  الثابت  المال  رأس  تكوين  قيمة  أن   2008 المالية  والمؤسسات  البنوك  مسح  نتائج  بينت 
المالية  المؤسسات  بالنسبة لنشاط  القيمة  الفرعية فبلغت  1.4 مليار درهم موزعة على األنشطة االقتصادية 

باستثناء التأمين حوالي 1.2مليار درهم بنسبة 84.3% من اإلجمالي في عام 2008 مقارنة ب 82.2% في عام 2007 
وهي نسب تعد األكبر كون هذا النشاط يملك القيمة األكبر من األصول غير المالية ونسبتها 54.6% من إجمالي 

األصول في عام 2008. 

للوساطة  المساعدة  واألنشطة  التقاعدية  للمعاشات  االعتمادات  وتوفير  التأمين  نشاط  من  لكل  بالنسبة  أما 
المالية فقد بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت حوالي 0.2 و 0.05 مليار درهم وبنسب 11.7% و4.0% على التوالي 
في عام 2008 وكما هو موضح في الشكل )3-13( بينما بلغت النسب 12.3% و5.5% على التوالي في عام 2007 .
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3-10 استهالك رأس المال الثابت:

اإلنتاج  مدة  خالل  اإلنتاج  في  المستخدمة  الثابتة  األصول  قيمة  في  االنخفاض  المال  رأس  باستهالك  يقصد 
وتعادل  اإلنتاجية,  المدة  خالل  األصول  لهذه  الحاصل  االعتيادي  الضرر  أو  والتقادم  للتدهور  كنتيجة  المحاسبية, 
قيمة االستهالك القيمة التي يجب استثمارها في التكوين الرأسمالي الثابت في نهاية العام إلعادة األصول الثابتة 
كما كانت عليه في أول العام. ويستنتج من نتائج مسح البنوك والمؤسسات المالية 2008 أن قيمة استهالك 
الثابت في نشاط المؤسسات  المال  0.5 مليار درهم. وبلغ استهالك رأس  المال اإلجمالية قد بلغت حوالي  رأس 
المالية باستثناء التأمين 0.3 مليار درهم وبنسبة 70.6% من اإلجمالي وتعتبر النسبة كبيرة نتيجة لوجود القيمة 
األكبر لكل من األصول غير المالية واإلنتاج في نفس النشاط, وبلغ االستهالك  في كل من نشاط التأمين وتوفير 
االعتــمادات للمـــعاشات التقاعدية واألنشطـــة المساعـــدة للوساطة المــالية 0.07 و 0.08 مليار درهم وبنسبة 

13.3% و 16.1% من اإلجمالي على التوالي وكما هو مبين في الشكل التالي. 

األنشطة المساعدة 
للوساطة المالية

التأمين وتوفير االعتمادات  
للمعاشات التقاعدية

المؤسسات المالية 
باسِتثناء التأمين

شكل 14-3
استهالك رأس المال حسب النشاط االقتصادي
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األثاث ومعدات  األكبر من نصيب  القيمة  أن  يتبين  المال حسب نوع األصول  إلى قيم استهالك رأس  النظر  وعند 
المكاتب إذ بلغت 0.25 مليار درهم بنسبة 51.4% من إجمالي االستهالك, يليها المباني السكنية وغير السكنية 
0.1 مليار درهم وبنسبة 20.2% من اإلجمالي أما بالنسبة لبرامج الحاسوب واآلالت والمعدات ووسائل النقل فقد 

جاءت قيمة االستهالك في كل منهما حوالي 0.07  و  0.04 مليار درهم  وبنسبة 14.9% و 7.7% على التوالي من 
من   %5.8 بنسبة  درهم  مليار    0.03 حوالي  لتبلغ  المصنفة  غير  األخرى  األصول  قيمة  انخفضت  بينما  اإلجمالي, 

إجمالي استهالك رأس المال الثابت كما هو موضح في الشكل  ) 15-3 ( .

أثاث ومعدات مكاتبأخرى آالت ومعدات ووسائل برامج حاسوب
نقل

مباني سكنية وغير 
سكنية 

شكل 15-3
استهالك راس المال الثابت حسب نوع األصول
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3-11 النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت لكل نشاط اقتصادي في نشاط الوساطة المالية:

أكبر ثالث منشآت في كل المؤشر
النسبة المئوية إجمالي المنشآتنشاط

10.759.218.0رأس المال المدفوع

11.433.034.4قيمة اإلنتاج اإلجمالي

10.129.634.1القيمة المضافة

0.41.428.8تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

1.94.939.5تعويضات العاملين

0.20.539.4استهالك رأس المال الثابت اإلجمالي

يبين جدول )3-1( المؤشرات الرئيسية  ألكبر ثالث منشآت في كامل نشاط الوساطة المالية, حيث شكل رأس 
المال لهذه المنشآت 18.0% من إجمالي رأس المال لكافة المنشآت الذي بلغت قيمته حوالي 10.7 مليار درهم, 
34.4% من قيمة اإلنتاج اإلجمالية لنشاط الوساطة  11.4 مليار درهم بنسبة  أما قيمة اإلنتاج فقد بلغت حوالي 
المالية, فيما شكلت القيمة المضافة 34.1% وتكوين رأس المال الثابت 28.8% من القيم اإلجمالية للنشاط, في 
حين بلغت تعويضات العاملين 1.9 مليار درهم واستهالك رأس المال 0.2 مليار درهم بنسبة 39.5%  و  %39.4 

على التوالي.

جدول )1-3(: النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت في كل نشاط من أنشطة الوساطة المالية )القيمة بالمليار درهم
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4- 1 مقدمة:

المسوح  من  مجموعة  ضمن  أبوظبي«   - اإلحصاء  »مركز  نفذه  الذي  الثاني,  الخدمات  مسح  نتائج  التقرير  هذا  يتناول 
البيانات  وتوفير  اإلمارة  في  العاملة  المنشآت  أنشطة  خصائص  على  التعرف  إلى  تهدف  التي  المتخصصة,  االقتصادية 
والمعلومات األساسية الالزمة عنها, وذلك من أجل إعداد مجموعة من أهم مؤشرات الحسابات القومية وفق نظام 

.]SNA 1993[  الحسابات القومية
وأظهرت نتائج مسح الخدمات 2008 نمواً لإلنتاج اإلجمالي لنشاط الخدمات بمقدار 9.8 مليار درهم بنسبة بلغت %19.1 
عن عام 2007, حيث ارتفعت قيمة اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الخدمات من 51.6 مليار درهم عام 2007 إلى 61.5 مليار في 
عام 2008, ) شكل  4-4( ورافق نمو اإلنتاج اإلجمالي نمواً في القيمة المضافة لنشاط الخدمات بنسبة 17.8% في عام 
2008 مقابل  282,850 في عام  2007 و 2008 ليصل العدد إلى  5.6% بين عامي  .2008 كما ارتفع عدد العاملين بنسبة 

267,808 في العام السابق, ورافقه ارتفاع في تعويضات العاملين بنسبة 26%, ليصل متوسط تعويضات العاملين في 

هذا القطاع إلى 5,069 درهم إماراتي في عام 2008 مقابل 4,248 درهم في عام 2007.  

شكل 1-4
اإلنتاج الرئيسي لنشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي, 2008  ,2007

2007

2008

الفنادق والمطاعم
األنشطة العقارية

تأجير اآلالت والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع
الحاسوب واألنشطة ذات الصلة

األنشطة التجارية األخرى
التعليم 

الصحة والعمل االجتماعي 
األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية

أنشطة الخدمات األخرى والتخليص من مياه المجارير 

7.6
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4-2 عدد المنشآت:

نشاطا  واستأثر  نشاط,    10 على  موزعة  منشأة   15,291 الخدمات  نشاط  في  العاملة  المنشآت  عدد  إجمالي  بلغ 
التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة واألنشطة المشابهة وأنشطة الخدمات األخرى, بالعدد األكبر 
من المنشآت وشكل ما نسبته 27.7% من إجمالي أنشطة الخدمات, تلتها األنشطة التجارية األخرى وشكلت ما 
24.6% من اإلجمالي, فيما شكلت  25.5% من اإلجمالي, ثم نشاط الفنادق والمطاعم وشكل ما نسبته  نسبته 

باقي األنشطة ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع. 

بلغت  وبنسبة  منشأة   14,770 عددها  بلغ  حيث  خاص  قطاع  منشآت  هي  المنشآت  غالبية  أن  النتائج  وأظهرت 
 % 96.6% من إجمالي منشآت النشاط, في حين شكلت باقي القطاعات )حكومي, مشترك, أجنبي( ما نسبته3.4 

من إجمالي المنشآت وكان عددها 521 منشأة.

المنشآت  أخماس  أربعة  حوالي  أن  المسح,  نتائج  أظهرت  كما  لها,  القانوني  الكيان  حسب  المنشآت  توزيع  وجاء 
منشآت  إجمالي  من   %13.8 وبنسبة  المحدودة  المسؤولية  ذات  المنشآت  تليها  فردية,  منشآت  هي   )%80.7(
القطاع, فيما شكلت باقي المنشآت ذات الكيانات االقتصادية األخرى ما  نسبته 5.5% من إجمالي منشآت القطاع, 

ويوضح شكل 3التوزيع النسبي للمنشآت حسب الكيان القانوني لها. 

شكل 2-4
عدد المنشآت في قطاع الخدمات حسب النشاط اإلقتصادي  2008
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شكل 3-4
التوزيع النسبي للمنشأة في نشاط الخدمات حسب الكيان القانوني 2008

شركة تضامن %0.9
قطاع عام %0.5 

فرع لمنشأة أجنبية %2.9
شركة توصيلة بسيطة %0.5
شركة توصية باألسهم %0.5
شركة مساهمة خاصة %0.7

مؤسسة فردية %80.7
أخرى %5.5

شركة ذات مسؤولية محدودة %13.8

4-3  رأس المال المدفوع:

أظهرت نتائج المسح تراجعًا في رأس المال المدفوع لنشاط الخدمات بين عامي 2008 و2007, حيث انخفض رأس 
المال بين عامي المقارنة من 42.5 مليار درهم عام 2007 إلى 31.6 مليار درهم عام 2008, بنسبة بلغت %25.7. 
وقد ال يكون هذا االنخفاض حقيقيًا؛ إذا أن هناك بعض الشركات التي دخلت في بيانات العام السابق وكانت تحت 
الخدمات, وقد ظهر هذا  آخر غير  الفعلي لها كان نشاطها في مجال  النشاط  التأسيس ولكنها عند بدء مزاولة 
كنشاط  فيها  المال  رأس  ارتفع  فقد  األنشطة  بقية  أما  األخرى.   التجارية  واألنشطة  العقارية  األنشطة  في  واضحًا 

الفنادق والمطاعم حيث ارتفع رأس المال فيه من 7.6 مليار درهم إلى 9.5 مليار درهم وبنسبة بلغت  %23.8.

تلتها  الخدمات,  لنشاط   )%34.7( المال  رأس  ثلث  من  أكثر  شكلت  العقارية  األنشطة  أن  على  النتائج  دلت  كما 
30%, وجاءت  الفنادق والمطاعم وبنسبة متقاربة حيث بلغت نسبة مساهمتها في رأس مال نشاط الخدمات 
األنشطة التجارية وأنشطة تأجير اآلالت والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع الشخصية والمنزلية والتعليم 
بعد ذلك بنسب متقاربة )12.6%, 10.1% و8.2% على التوالي(. بينما شكلت باقي أنشطة الخدمات 4.5% من رأس 

مال النشاط.
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4-4 عدد العاملين:

2007, حيث أصبح عدد  5.6 % عن عام  أظهرت نتائج المسح ارتفاعًا في أعداد العاملين بنشاط الخدمات بنسبة 
األنشطة  العاملين في  .2007  وشكل  ألف عامل عام   267.8 2008 مقابل  ألف عامل عام   282.9 العاملين حوالي 
التجارية األخرى نسبة 41.2% من العاملين في أنشطة الخدمات الذين بلغ عددهم 116.5 ألف عامل في عام 2008, 
ويعمل 64.2 ألف عامل في نشاط الفنادق والمطاعم وبنسبة 22.7%, كما يعمل 48.7 ألف عامل في نشاط التعليم 

وبنسبة 17.2%, فيما يتوزع 53.5 ألف عامل على باقي أنشطة القطاع بنسبة %18.9.

وكانت نسبة اإلناث في نشاط الخدمات أقل من الربع )22.6 %(, حيث بلغ عددهن حوالي 63.9 ألف عاملة, وقد توزع 
49 % منهن في قطاع التعليم و18 % في األنشطة التجارية األخرى, و13 % منهن في نشاط الفنادق والمطاعم, 

فيما توزع 20 % من اإلناث على باقي أنشطة الخدمات.

 أما الذكور الذين كانت نسبتهم 77.4 %, فقد كان توزيعهم على أنشطة القطاع بشكل مختلف, حيث دلت النتائج 
الربع )25.5 %( من الذكور في  التجارية األخرى, بينما يعمل حوالي  48 % من الذكور يعملون في األنشطة  على أن 
نشاط الفنادق والمطاعم, كما يعمل 15.1 % من الذكور في نشاط التعليم وكل من نشاطي التخلص من مياه 
المجارير والنفايات, والصحة العامة واألنشطة المشابهة, وأنشطة الخدمات األخرى بنسب متقاربة )7.9 % و7.1 % 

على التوالي(, وتوزع %11.5 من الذكور على باقي أنشطة الخدمات.
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و عن نسبة العمالة الوافدة في نشاط الخدمات, فقد أظهرت نتائج المسح أن الغالبية العظمى من العاملين في 
العاملين هم من المواطنين. ولوحظ أن  1.4% من  (98.6%(, وأن فقط  نشاط الخدمات هم من غير المواطنين 
حوالي النصف )48.8%( من المواطنين الذين يعملون في نشاط الخدمات يتركزون في العمل في األنشطة التجارية 
األخرى, ثم في األنشطة العقارية بنسبة 18%, ويتوزع 32.7% من العاملين المواطنين للعمل في أنشطة الصحة 
اآلالت  تأجير  ونشاط   ,)%7.4( التعليم  ونشاط   ,)%7.6( والمطاعم  الفنادق  ونشاط   ,)%8.3( االجتماعي  والعمل 
والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع الشخصية والمنزلية )5.6%(, ونشاط الحاسوب واألنشطة ذات الصلة 
مياه  من  التخلص  وأنشطة  والرياضية,  والثقافية  الترفيهية  أنشطة  في  فقط   %1 من  أقل  يعمل  فيما    .)%3.9(
المواطنين فيعمل  أما غير  األخرى.  الخدمات  وأنشطة  المشابهة,  واألنشطة  العامة  والصحة  والنفايات  المجارير 
الفنادق  نشاط  في   )%22.9( الربع  حوالي  ويعمل  األخرى,  التجارية  األنشطة  في   )%41.1( العاملين  خمسي  حوالي 

والمطاعم, و17.4% في نشاط التعليم, ويتوزع 18.7% من العاملين غير المواطنين على بقية أنشطة الخدمات.

4-5 تعويضات العاملين:

26% عن عام  2008, وبزيادة قدرها  17.2 مليار درهم لعام  بلغت قيمة تعويضات العاملين في نشاط الخدمات 
العاملين  تعويضات  في  الخدمات  أنشطة  مجموع  بين  األكبر  هي  األخرى  التجارية  األنشطة  حصة  وكانت   .2007

حيث بلغت 8.8 مليار درهم وبنسبة 51.1% من إجمالي التعويضات, تالها نشاط التعليم بقيمة 2.9 مليار درهم 
وبنسبة 17% من إجمالي التعويضات, ثم نشاط الفنادق والمطاعم ثالثًا بقيمة 2.0 مليار درهم وبنسبة %11.6 
مليار   2.1 االجتماعي  والعمل  والصحة  العقارية  األنشطة  نشاطي  في  العاملين  تعويضات  وبلغت  اإلجمالي,  من 
درهم وبنسب متقاربة )6.3% و5.7% على التوالي(. فيما كانت قيمة تعويضات العاملين في باقي أنشطة الخدمات 

حوالي 1.4 مليار درهم وشكلت نسبة مقدارها 8.3% من إجمالي التعويضات. 

ولوحظ ارتفاع متوسط تعويضات العاملين في عام 2008 بنسبة 19.2% عن عام 2007 ) 60.8  ألف درهم و51.0 
ألف درهم على التوالي(. وكان أعلى متوسط لتعويضات العاملين في األنشطة العقارية حيث بلغ 156.2 ألف درهم 
سنويًا, تاله متوسط تعويضات العاملين في نشاط الحاسب اإللكتروني واألنشطة ذات الصلة حيث بلغ 144.8 ألف 
درهم سنويًا. أما أقل المتوسطات, فقد أظهرت نتائج المسح أن متوسط تعويضات العاملين السنوي في نشاط 
التخلص من مياه المجارير والصحة العامة واألنشطة الخدمية األخرى واألنشطة المشابهة من أدنى التعويضات 

حيث بلغ 20.5 ألف درهم. ويوضح ) شكل  4-5( متوسط تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي.
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4-6 المستلزمات السلعية والخدمية )االستهالك الوسيط(:

بلغت قيمة االستهالك الوسيط لنشاط الخدمات 12.2 مليار درهم لعام 2008, وبزيادة قدرها 2.4 مليار درهم أو 
24.6% عن العام السابق, وينقسم االستهالك الوسيط إلى قسمين هما المستلزمات السلعية والمستلزمات 

الخدمية.  حيث شكلت المستلزمات السلعية )4.9 مليار درهم( ما نسبته 39.7% من إجمالي االستهالك الوسيط, 
فيما شكلت نسبة المستلزمات الخدمية 60.3% من اإلجمالي )7.4 مليار درهم(. 

شكل 5-4
متوسط تعويضات العاملين في نشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي, 2008
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وقد أظهرت النتائج أن نسبة المستلزمات السلعية إلى االستهالك الوسيط في نشاط الفنادق والمطاعم كانت 
من أعلى النسب في نشاط الخدمات حيث بلغت 67.7%, فيما كانت أقل هذه النسبة في األنشطة العقارية  %13.

ويجدر الذكر أن نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الخدمات بلغت 19.9%, وتباينت ما بين %42 
 %  14 إلى  الخدمية األخرى,  المشابهة واألنشطة  العامة واألنشطة  المجارير والصحة  التخلص من مياه  لنشاطي 

لألنشطة التجارية األخرى.

4-7 اإلنتاج اإلجمالي:

مليار   9.9 قدرها  بزيادة   ,2008 لعام  درهم  مليار  الخدمات61.5   لنشاط  )اإليرادات(  اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  بلغت 
درهم, أي بمعدل نمو يبلغ 19.1%, عن عام 2007 . وشكلت إيرادات األنشطة التجارية األخرى أكبر نسبة من إجمالي 
العقارية  واألنشطة  والمطاعم  الفنادق  نشاطي  إيرادات  تلتها   ,%41.2 بلغت  حيث  الخدمات  نشاط  في  اإليرادات 

بنسبة بلغت 16.8% لكل منهما, ثم نشاط التعليم الذي ساهم بنسبة 9.6% من اإلجمالي.  

شكل 6-4
نسبة المستلزمات السلعية والخدمية حسب النشاط اإلقتصادي، 2008
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وساهمت بقية األنشطة بما نسبته 15.5% من إجمالي إيرادات نشاط الخدمات. ومن جهة أخرى فقد بلغت نسبة 
اإلنتاج من النشاط الرئيسي في نشاط الخدمات 96.8%, مقابل 3.2% نسبة اإلنتاج من األنشطة الثانوية.

217.4 ألف درهم  العامل في نشاط الخدمات  إنتاجية  العامل من اإلنتاج اإلجمالي فقد بلغ متوسط  إنتاجية  وحول 
لعام 2008, بزيادة قدرها 24.6 ألف درهم عن العام الماضي. وقد تراوح متوسط إنتاجية العامل من 1,486 ألف درهم 
في األنشطة العقارية, ثم تاله نشاط تأجير اآلالت والمعدات التي ال يشغلها عامل والسلع الشخصية واألسرية حيث 
بلغ متوسط إنتاج العامل في هذا النشاط 593.4 ألف درهم, إلى 62.8 ألف درهم كأقل متوسط إنتاجية للعامل في 
 ( األخرى.  ويوضح  الخدمية  واألنشطة  المشابهة  واألنشطة  العامة  والصحة  المجارير  التخلص من مياه  نشاطي 

شكل  4-8(  متوسط إنتاجية العامل حسب النشاط االقتصادي.

شكل 7-4
اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي, 2008
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شكل 8-4
إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط اإلقتصادي, 2008
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4-8 القيمة المضافة:

العام  عن   %17.8 مقدارها  وبزيادة   2008 لعام  درهم  مليار   49.2 الخدمات  لقطاع  المضافة  القيمة  إجمالي  بلغ 
المساهمة  إذ بلغت هذه  المضافة,  القيمة  أعلى نسبة مساهمة في  التجارية األخرى  السابق. وحققت األنشطة 
44.3% من إجمالي القيمة المضافة )21.8 مليار(, تلتها وبفارق كبير األنشطة العقارية, التي ساهمت بنسبة %18.1 

من اإلجمالي, ثم نشاط الفنادق والمطاعم الذي ساهم بما نسبته 13.7% من إجمالي القيمة المضافة للنشاط, 
ونشاط التعليم الذي ساهم بما نسبته 9.6%, فيما ساهمت بقية األنشطة بما نسبته 14.4% من إجمالي القيمة 

المضافة ويمثل ) شكل  4-9(  التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي. 
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وهي   ,2008 لعام   %80.1 كانت  الخدمات  لنشاط  اإلجمالي  اإلنتاج  إلى  المضافة  القيمة  نسبة  أن  النتائج  وأظهرت 
اإلنتاج  إلى  المضافة  القيمة  لنسبة  قيمة  أعلى  وكانت   .)%81( الماضي  العام  في  النسبة  لنفس  تقريبًا  مساوية 
اإلجمالي )86%( ألنشطة الحاسوب واألنشطة ذات الصلة, فيما كانت أدنى قيمة هي لكل من األنشطة الخدمية 

األخرى ونشاط التخلص من مياه المجارير والصحة العامة واألنشطة المشابهة )%58(.

وبلغت مساهمة العامل في القيمة المضافة لنشاط الخدمات 174.1 ألف درهم لعام 2008, بمعدل نمو سنوي 
مقداره 11.5% بين عامي 2007 و2008, أو ما مقداره 18.0 ألف درهم سنويًا للعامل الواحد. 

شكل 9-4
التوزيع النسبي للقيمة المضافة في نشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي, 2008
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كما بلغت أعلى مساهمة للعامل في األنشطة العقارية, حيث كانت 1276.5 ألف درهم، تاله وبفارق واضح مساهمة 
العامل في نشاط تأجير اآلالت والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع الشخصية والمنزلية، بحوالي 456.4 ألف 
درهم, ثم نشاط الحاسوب واألنشطة ذات الصلة بمساهمة بلغت 310.7 ألف درهم للعامل الواحد. بينما كانت 
مساهمة العامل في نشاطي التخلص من مياه المجارير والنفايات, الصحة العامة واألنشطة المشابهة وأنشطة 
الخدمات األخرى أدنى مساهمة حيث بلغت 36.5 ألف درهم. ويوضح الشكل مساهمة العامل في القيمة المضافة 

لنشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي.

شكل 10-4
مساهمة العامل في القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي, 2008
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4-9 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(:

بلغت قيمة االستثمار في قطاع الخدمات في عام 2008 حوالي 7.8 مليار درهم, وبتراجع نسبته 19.7% عن العام 
حوالي  وقيمة   %35.5 بلغت  بنسبة  الخدمات  لنشاط  نسبة  أكبر  العقارية  األنشطة  استثمار  شكل  وقد   2007.

الشخصية  السلع  وتأجير  تشغيل  عامل  بدون  والمعدات  اآلالت  تأجير  نشاط  في  االستثمار  تاله  درهم,  مليار   2.8

والمنزلية بقيمة بلغت 2.7 مليار درهم وبنسبة 34.7%. ثم وبفارق ملحوظ كان االستثمار بنشاط التعليم حوالي 
مليار درهم ونسبة 13.4%, ثم األنشطة التجارية األخرى بقيمة 0.6 مليار درهم ونسبة %8.1. 

شكل 11-4
التوزيع النسبي لالستثمار في نشاط الخدمات حسب النشاط االقتصادي , 2008

األنشطة العقارية 35.5

تأجير اآلالت والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع 
الشخصية والمنزلية 34.7

التعليم 13.4  

األنشطة التجارية األخرى 8.1

الفنادق والمطاعم 4.4

الصحة والعمل االجتماعي 2.6 

الحاسوب واألنشطة ذات الصلة 1.3

األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية 0.4

التخليص من مياه المجارير والنفايات الصحة العامة 
واألنشطة   المشابهة وأنشطة الخدمات األخرى 0.3

%34.7

%35.5

%8.3

%8.1

%13.4
%4.4

%2.6 %
0.6

%0.4

%0.3

فيما  كانت قيمة االستثمار ببقية أنشطة الخدمات حوالي 0.7 ملياردرهم وبنسبة 8.3% ويوضح شكل 4 -11 
التوزيع النسبي لإلستثمار حسب النشاط اإلقتصادي.
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4-11 النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت لكل نشاط اقتصادي في ال نشاط: 

يغلب على بعض األنشطة أن تكون هناك بعض المنشآت التي تملك أكبر نسبة في نشاط ما. ولذا فإن من المفيد 
عدد  متغير  بأخذ  قمنا  وقد  الخدمات.  أنشطة  في  نشاط  كل  من  منشآت  ثالث  أكبر  ومساهمة  حجم  نبين  أن 
العاملين للنشاط ومدى مساهمة أكبر ثالث منشآت من حيث عدد العاملين في كل نشاط. وأظهرت النتائج أن 
16.2% من عدد العاملين في نشاط الخدمات يكمن في أكبر ثالث منشآت من كل نشاط من أنشطة الخدمات ) 

شكل  4-12( . كما أظهرت النتائج أن هذه المنشآت تساهم في 11.0% من قيمة تعويضات العاملين في النشاط. 
10.6 مليار درهم, شكلت ما نسبته  الخدمات  أنشطة  اإلجمالي ألكبر ثالث منشآت في  اإلنتاج  وقد بلغت قيمة 
8.7 مليار درهم من القيمة المضافة في النشاط بنسبة  17.2% من اإلنتاج اإلجمالي. وساهمت هذه المنشآت بـِ 

17.7% من إجمالي القيمة المضافة.

بلغت قيمة استهالك رأس المال الثابت لنشاط الخدمات 3.1 مليار درهم لعام 2008. وبزيادة بنسبة 12.7% عن 
الفنادق والمطاعم حيث كانت قيمة  الثابت في نشاط  المال  أكبر قيمة استهالك لرأس  الماضي. وكانت  العام 
االستهالك 947.6 مليون درهم وبنسبة 30.9% من إجمالي نشاط الخدمات.  تاله وبفارق واضح نشاط تأجير اآلالت 
والمعدات بدون عامل تشغيل وتأجير السلع الشخصية والمنزلية, حيث بلغت نسبة استهالكه من إجمالي النشاط 
18.5%,  ثم نشاطي التعليم واألنشطة العقارية وبنسب متقاربة )15.5% و 15.1% لكل منهما على التوالي(.  كما 

شكلت األنشطة التجارية األخرى ما نسبته 10.7% من إجمالي استهالك رأس المال الثابت لنشاط الخدمات, وكان 
استهالك بقية األنشطة حوالي 9.3%. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة استهالك رأس المال الثابت إلى تكوين رأس المال 

الثابت 39.2% وذلك إلجمالي نشاط الخدمات.

4-10 استهالك رأس المال الثابت:
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شكل12-4
النتائج الرئيسية األكبر ثالث منشآت في أنشطة الخدمات ونسبة مساهمتها في إجمالي النشاط 2008

استهالك 
رأس المال 

اإلجمالي

نعويضات 
العاملين

تكوين رأس 
المال الثابت 

اإلجمالي

القيمة 
المضاعفة

قيمة االنتاج 
االجمالي 

رأس المال 
المدفوع 

عدد 
العاملين

أكبر 3 منشآتمجموع النشاط

إجمالي  من  الشركات  هذه  استثمار  مساهمة  نسبة  كان  فقد  االستثمار  في  المنشآت  هذه  مساهمة  عن  أما 
استثمار نشاط الخدمات 22.0%, بما مقداره 1.7 مليار درهم. كما بلغ استهالك رأس المال الثابت لهذه المنشآت 

حوالي 670 مليون درهم بنسبة 21.9% أيضا من إجمالي استهالك نشاط الخدمات.

تقريبًا  الثلث  نسبة  شكل  درهم  مليار   9.8 حوالي  الخدمات  انشطة  في  منشآت  ثالثة  أكبر  المال  رأس  بلغ  كما 
)31.0%( من إجمالي رأس مال نشاط الخدمات
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5-1 مقدمة: 

يتناول هذا التقرير نتائج مسح تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح الذي نفذه مركز اإلحصاء - أبوظبي, بتنفيذه 
المنشآت  أنشطة  خصائص  على  التعرف  إلى  هدفت  التي  المتخصصة  االقتصادية  المسوح  من  مجموعة  ضمن 
العاملة في اإلمارة وتوفير البيانات والمعلومات األساسية الالزمة عنها. وتبرز أهمية مسح تجارة الجملة والتجزئة 
وخدمات اإلصالح من أهميتها في توفير السلع للمستهلكين حيث يمثل هذا النشاط  حلقة وصل بين المنتجين, 
الحسابات  مؤشرات  أهم  من  مجموعة  إعداد  أجل  من  ذلك  المستهلكين.  بين  خارجه  أو  االقتصاد  داخل  سواء 

.] SNA 1993[ القومية وفق نظام الحسابات القومية

5-2عدد المنشآت:

بلغ عدد المنشآت المسجلة في مسح تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 29,993 منشأة, وقد كان نشاط 
وعدد  منشأة,   20,274 المنشآت  عدد  بلغ  حيث  عدداً  األكثر  واألسرية  الشخصية  السلع  وإصالح  التجزئة  تجارة 
3,148 منشأة, في حين بلغ  المنشآت في تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 
بالتجزئة  المركبات  وقود  وبيع  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  بيع  تجارة  في  المنشآت  عدد 

6,571 منشأة.

شكل 1-5
عدد المنشآت حسب نوع النشاط

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

أة
ش

من
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 23,876 عددها  كان  حيث  األكثر,  هي  الفردية  المنشآت  أن  نجد  القانوني  الكيان  حسب  المنشآت  لعدد  وبالنسبة 
ثم   364 عددها  كان  التضامن  منشآت  ثم  منشأة   5,250 المحدودة  المسؤولية  ذات  المنشآت  تلتها  منشأة 
لمنشاة  فرع  منشآت  ثم   178 باألسهم  التوصية  منشآت  تلتها   236 عددها  وكان  البسيطة  التوصية  منشآت 
أجنبية 67 وتلتها منشآت القطاع التعاوني بـ 14منشأة ثم المنشآت بالمساهمة عامة بأربع منشآت وقطاع العام 

بمنشأتين وأخيرا منشأة مساهمة عامة بمنشأة.

5-3 رأس المال المدفوع:

بلغ رأس المال المدفوع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 16.3 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن 
العام السابق. فبلغ نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية 8.7 مليار درهم, في حين بلغت تجارة 
3.3 مليار درهم ومن ثم تجارة بيع وصيانة وإصالح  الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ووقود المركبات بالتجزئة بلغ رأسمالها 4.3 مليار درهم. 

وإذا ما أمعنا النظر في رأس المال المدفوع حسب الجنسيات فسنجد أن رأس المال اإلماراتي كان طاغيا على بقية 
الجنسيات, حيث شكل ما نسبته 74.6% , فيما بلغت نسبة رأس المال غير اإلماراتي %25.4 .

شكل 2-5
رأس المال المدفوع حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

م
ره

ر د
ليا

م
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شكل 3-5
نسبة رأس المال المدفوع حسب الجنسية

إماراتي 74.6 %

غير إماراتي 25.4 %

5 – 4 عدد العاملين:

بلغ إجمالي عدد العاملين 212,435 عامال منهم 2,662 مواطنا, وكان نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية )باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( األكبر في عدد العاملين حيث شكل نسبة %63.9 
النارية وبيع وقود  المحركات والدراجات  المركبات ذات  العاملين, تاله نشاط بيع وصيانة وإصالح  من إجمالي عدد 
المركبات بالتجزئة    بنسبة 20.7%, وجاء ثالثا نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية بنسبة %15.5.

شكل 4-5
نسبة العاملين حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

% 20.7

% 15.5

% 63.9
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يوضح الشكل رقم )5-5( أن العاملين في القطاع الخاص شكل أكبر نسبة منهم بنسبة 96%  تاله العاملون عن 
القطاع الحكومي بنسبة 3.1%  ثم العاملون في منشآت القطاعات األجنبية بنسبة %0.9

5-5 تعويضات العاملين:

التجزئة  العام السابق, وقد حصل نشاط تجارة  20% عن  العاملين9.1 مليار درهم بزيادة قدرها  بلغت تعويضات 
األعلى  النصيب  على  النارية(  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  )باستثناء  واألسرية  الشخصية  السلع  وإصالح 
4.7 مليار درهم, جاء بعده نشاط بيع وصيانة وإصالح  51.8% حيث بلغت قيمته  من تعويضات العاملين بنسبة 
2.2 مليار درهم أي بنسبة  النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة بما قيمته  المركبات ذات المحركات والدراجات 
24.5%, وفي األخير جاءت تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 23.7 % أي ما 

قيمته 2.1 مليار درهم. 

شكل 5-5
نسب عدد العاملين حسب نوع القطاع

حكومي %3.1 

خاص%96.0 

أجنبي %0.9

شكل 6-5
تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

م
ره

ر د
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م
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5-6  االستهالك الوسيط:

قيمة  كانت  حيث  السابق,  العام  عن   %2.5 قدرها  بزيادة  درهم  مليار   8.2 الوسيط  االستهالك  قيمة  بلغت 
 5.9 الخدمية  المستلزمات  وقيمة  السابق  العام  عن   %30.3 بنقصان  درهم  مليار   2.3 السلعية  المستلزمات 
مليار درهم بزيادة وقدرها 25.5% عن العام السابق. ففي نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية 
)باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( بلغت نسبة المستلزمات الخدمية 78.7%, وفي نشاط تجارة 
نسبة  بلغت  فقد  بالتجزئة  المركبات  وقود  وبيع  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  وصيانة  بيع 
المحركات  ذات  المركبات  باستثناء  الجملة  تجارة  نشاط   نسبة  كانت  حين  في   ,%  56.0 الخدمية  المستلزمات 

والدراجات النارية للمستلزمات الخدمية 79.5 %. 

المحركات  ذات  المركبات  باستثناء   - الجملة  تجارة  نشاط  في  العاملين  تعويضات  من  العامل  نصيب  بلغ  وقد 
والدراجات النارية - ما قيمته 56.9 ألف درهم للعامل, وكان نصيب العامل في تجارة بيع وصيانة وإصالح المركبات 
ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة 28.3 ألف درهم للعامل, فيما كان نصيب العامل 
في نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية )باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( 

19.3 ألف درهم للعامل الواحد.

شكل 7-5
نصيب العامل من تعويضات العاملين حسب النشاط التجاري

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

م
ره

ف د
أل
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شكل 8-5
االستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي

شكل 9-5
نسبة المستلزمات الخدمية والسلعية حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية ) باستثناء 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( 

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  المحركات والدراجات 
النارية 

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
وبيع وقود المركبات بالتجزئة

خدمية

سلعية

5-7 اإلنتاج اإلجمالي:

40.7 مليار درهم بزيادة  الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح  )اإليرادات( لنشاط تجارة  اإلنتاج اإلجمالي  بلغت قيمة 
قدرها 19% عن العام السابق, حيث بلغت حصة نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية )باستثناء 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( 21 مليار درهم ومن ثم نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات 
المركبات ذات  بيع وصيانة وإصالح  تجارة  10.6 مليار درهم, ومن ثم نشاط   بقيمة  النارية  والدراجات  المحركات 

المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة بقيمة 9.1 مليار درهم. 
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5-8 القيمة المضافة:

 %24 وقدرها  بزيادة  درهم  مليار   32.5 اإلصالح  وخدمات  والتجزئة  الجملة  تجارة  لقطاع  المضافة  القيمة  بلغت   
عن العام السابق. فبلغت القيمة المضافة في نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية )باستثناء 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( ما قيمته 16.5 مليار درهم وجاء بعدها نشاط  تجارة الجملة باستثناء 
وإصالح  وصيانة  بيع  تجارة  نشاط  ثم  ومن  درهم  مليار   9.2 بقيمة  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات 

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة  بقيمة 6.8 مليار درهم.

شكل 10-5
االنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 
النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  المحركات 
والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية 
) باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية(

شكل 11-5
نسبة اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

% 51.6

% 26.0

% 22.4
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شكل 12-5
القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي

شكل 13-5
نسبة القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

% 50.8

% 28.2

% 21.0

على صعيد آخر بلغت قيمة مساهمة العامل من القيمة المضافة حوالي 555.7 ألف درهم بزيادة وقدرها %20.3 
عن العام السابق. وكانت في نشاط  تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 279.1 ألف 
المحركات  ذات  المركبات  )باستثناء  واألسرية  الشخصية  السلع  وإصالح  التجزئة  تجارة  نشاط  بعده  وجاء  درهم 
والدراجات النارية( كانت مساهمة العامل من القيمة المضافة قيمتها 121.7 ألف درهم وأخيرا نشاط تجارة بيع 
وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة بقيمة 154.9 ألف درهم .
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شكل 15-5
تكوين رأس المال الثابت بحسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

5-9 تكوين رأس المال الثابت:

بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في قطاع التجارة 1.5 مليار درهم, استحوذ نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع 
الشخصية واألسرية )باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( واستحوذت على ما نسبته 43.0% من 
اإلجمالي, تاله نشاط بيع وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة 
باستثناء  الجملة  تجارة  نشاط  األخيرة  المرتبة  في  جاء  ثم  اإلجمالي,  من   %30.2 بنسبة  منه  األكبر  الحصة  على 

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وحاز على %26.8.

%30.2

%26.8

%43.0

شكل 14-5
مساهمة العامل من القيمة المضاعفة حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(
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شكل 16-5
توزيع تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصول

آالت ومعدات ووسائل نقل 30.3 % 

مباني سكنية وغير سكنية 43.4 %

اراضي 4.7 % 

أخرى 5.5 %

برامج حاسوب 1.5 % 

اثاث ومعدات مكاتب 14.6 %

السكنية  وغير  السكنية  المباني  أن  المسح  نتائج  فتبين  األصول  نوع  حسب  الثابت  المال  رأس  تكوين  توزيع  أما 
30.3%, ثم  43.4% يليها اآلالت والمعدات ووسائل النقل حيث بلغت نسبتها  شكلت النسبة األعلى حيث بلغت 
األخير  4.7%, وفي  األراضي بنسبة  5.5% وتلتها  األخرى بنسبة  14.6% ثم األصول  المكاتب بنسبة  األثاث ومعدات 

جاءت برامج الحاسوب بنسبة %1.5.

%30.3

%43.4

%5.5

%4.7
%1.5

%14.6

%12.7

 10 استهالك رأس المال الثابت:

األكبر منه في نشاط  النسبة  1.1 مليار درهم وتركزت  التجارة  الثابت لقطاع  المال  بلغت  قيمة استهالك رأس 
النارية( وشكل  المحركات والدراجات  المركبات ذات  )باستثناء  السلع الشخصية واألسرية  التجزئة وإصالح  تجارة 
وبيع  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  وصيانة  بيع  نشاط  تاله  اإلجمالي,  من   %53.4 نسبته  ما 
وقود المركبات بالتجزئة وشكلت 27.3% من اإلجمالي, وأخيراً جاء نشاط  تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية بنسبة 19.3% من اإلجمالي. 

شكل 17-5
استهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي

بيع  وصيانة وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية وبيع وقود 

المركبات بالتجزئة

تجارة الجملة باسِتثناء المركبات ذات  
المحركات والدراجات النارية 

تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية 
واألسرية ) باستثناء المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية(

%53.4

%27.3

%19.3
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إنتاج و توزيع الكهرباء 
و المياه

الصناعات 
التحويلية

الصناعات 
اإلستخراجية
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1.6 مقدمة:

يتناول هذا التقرير نتائج مسح الصناعة الثاني ، الذي نفذه » مركز الإلحصاء – أبوظبي » ضمن مجموعة من المسوح 

اإلقتصادية المتخصصة التي تهدف إلى التعرف على خصائص أنشطة المنشآت العاملة في اإلمارة وتوفير البيانات 

والمعلومات األساسية الالزمة عنها، وذلك من أجل إعداد مجموعة من أهم مؤشرات الحسابات القومية وفق 

.] SNA1993[ نظام  الحسابات القومية

أظهرت نتائج مسح الصناعة 2008 نموا لإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعة بمقدار 118.7 مليار درهم بنسبة بلغت 

26.3% عن عام 2007 ، حيث إرتفعت قيمة اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعة من 451.1 مليار درهم عام 2007 إلى 

569.9 مليار في عام 2008،   الشكل (6 - 1).

ورافق نمو اإلنتاج اإلجمالي نموا في القيمة المضافة لنشاط الصناعة بنسبة 31.2%في عام 2008. كما إرتفع عدد 

العاملين بنسبة 7.9%بين عامي 2007 و 2008 ليصل العدد إلى 170,491 في عام 2008 مقابل 157,971 في العام 

السابق ورافقه إرتفاعا في تعويضات العاملين بنسبة 28.5%، ليصل متوسط تعويضات العاملين في هذا النشاط 

إلى 15.9 مليار درهم إماراتي في عام 2008 مقابل 12.4 مليار درهم إماراتي في عام 2007.

الشكل(6 -1 )
اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعة حسب النشاط اإلقتصادي، 2007 - 2008
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2.6 عدد المنشآت:

بلغ  إجمالي عدد المنشآت العاملة في نشاط الصناعة 8,279 منشأة لعام 2008،حيث احتلت أكبر نسبة للمنشآت 

العاملة في الصناعات التحولية 99.2 % ، تالها الصناعات اإلستخراجية بنسبة  0.6% . فيما شكلت المنشاة العاملة 

في صناعة إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء أصغر نسبة 0.2 % .  

الشكل (6 - 2) يوضح أن معظم المنشآت هي منشآت قطاع الخاص حيث بلغت نسبة 99.3% من إجمالي منشآت 

النشاط، وشكلت منشآت القطاع المشترك نسبة 0.3% ،أما منشآت القطاع الحكومي فكانت نسبتها 0.2% ، في 

حين كانت نسبة منشآت قطاع األجنبي %0.2 .

ت
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عد

قطاع حكوميقطاع خاصقطاع مشتركقطاع اجنبي

10000

8000

6000

4000

2000

0
142520

8221

الشكل(6 -2 )
عدد المنشآت في نشاط الصناعة حسب النوع و القطاع، 2008 
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 %83.00

 %3.30  %0.10  %0.01  %12.70  %0.40  %0.10  %0.20 %0.20

(6 - 3) توزيع النسبي للمنشآت حسب الكيان القانوني، حيث كانت أكبر نسبة للمنشأت الفردية  يوضح الشكل 

83 %، يليها  المنشأت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة  12.7 % ، فيما شكلت باقي المنشآت نسبة 4.3 % من 

منشآت ذات الكيانات القانونية االخرى، حيث أن اقل نسبة كانت لمنشآت التوصية باألسهم  لنشاط الصناعة.

الشكل(6 -3 )

التوزيع النسبي للمنشآت حسب الكيان القانوني، 2008

%
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3.6 رأس المال المدفوع:

أظهرت نتائج المسح تراجعا في رأس المال المدفوع لنشاط الصناعة بين عامي 2008 و2007، حيث انخفض رأس 

38.3 مليار درهم عام 2007 إلى 27.9مليار درهم عام 2008، بنسبة بلغت %27.2.  المال بين عامي المقارنة من 

حيث كان أكبر انخفاض في نشاط الصناعات اإلستخراجية بنسبة 76.7% ليصبح 2.4 مليار درهم عام 2008، تاله 

انخفاض بسيط في رأس مال كل من نشاط الصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع المياه والكهرباء ليصل قيمة 9.5 

مليار درهم و 16 مليار درهم على التوالي عام 2008.

أكبر  اإلمارات  احتلت  حيث  الجنسية  حسب  الصناعة  لنشاط  المدفوع  المال  رأس  توزيع   (4 - 6) الشكل  يوضح 

قيمة بلغت 23.1 مليار درهم وبنسبة 82.8% لتحتوي القيمة كل من القطاع العام والخاص بنسبة 87% و %13 

على التوالي ، يليه رأس مال األوروبي بقيمة 2.3 مليار درهم ليشكل نسبة 8.5% من رأس المال المدفوع لنشاط 

الصناعة، شكلت باقي الجنسيات األخرى نسبة 8.7% موزعة على دول مجلس التعاون والعرب اآلخرون والجنسيات 

اآلسيوية واألمريكية وبعض الدول األخرى بنسبة صغيره ال تتجاوز 0.02 %.

اإلمارات

أوروبي

آسيوي

أمريكي

عرب آخرون

دول مجلس التعاون

%82.8 %8.7

%4.6

%2.4
%1.5

 %0.2

%8.5

الشكل(6 -4 )

رأس المال في نشاط الصناعة حسب الجنسية، 2008
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4.6 عدد العاملين:

أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع في أعداد العاملين بنشاط الصناعة بنسبة 7.9% عن عام 2007، حيث أصبح حوالي 

170.5الف عامل عام 2008. وسجل نشاط الصناعات اإلستخراجية أكبر نمو في إعداد العاملين بنسبة 49 % عن 

عام 2007 ليصبح حوالي 32 ألف عامل عام 2008. بينما شكلت الصناعات التحويلية أكبر نسبة عدد عاملين في 

نشاط الصناعة 77.7% حيث بلغ 132.5 ألف عامل عام 2008 ، بينما سجلت نتائج المسح الصناعي تراجعا في إعداد 

العاملين لنشاط إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء بنسبة 25.5% عن عام 2007 ليبلغ 5.8 ألف عامل عام 2008.

يوضح الشكالن (6 - 5( ، (6 - 6( توزيع العاملين لنشاط الصناعة على حسب النوع والجنسية، حيث بلغ عدد الذكور 

6%  ليبلغ  5.3 ألف عامل،  وشكل عدد العاملين المواطنين ما نسبته  165.1 ألف عامل بالمقابل بلغ عدد اإلناث 

عام  الصناعة  نشاط  في  العاملين  نسبة  إجمالي  من   %94 الوافدون  نسبة  كانت  بينما  عامل.  ألف   10.2 عددهم 

  2008

إناث

ذكور

مواطنغير مواطن

100%

95%
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80%
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84

97.7

2.316

الشكل(6 -5 )

توزيع العاملين حسب النوع ، 2008
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5.6  تعويضات العاملين:

15.9مليار درهم لعام  أظهرت نتائج المسح ارتفاعا في قيمة تعويضات العاملين في نشاط الصناعة ليصل إلى 

الصناعات  نشاط  من  لكل  العاملين  تعويضات  قيمة  كانت  حيث   .2007 عام  عن   %28.5 قدرها  وبزيادة   ،2008

اإلستخراجية والصناعات التحولية متقاربة بنسبة 44.8% و 47.7% على التوالي من إجمالي قيمة التعويضات لعام 

بينما   ، سنويا  درهم  ألف   222.9 اإلستخراجية  الصناعات  لنشاط  العاملين  تعويضات  متوسط  كان  بينما   .2008

متوسط تعويضات العاملين لنشاط الصناعات التحويلية 57.4 ألف درهم سنويا.فيما شكلت تعويضات العاملين 

لنشاط إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء نسبة 7.5% من إجمالي تعويضات العاملين لنشاط الصناعة بمتوسط 199.2 

ألف درهم سنويا .

يوضح الشكل (6 - 7) توزيع تعويضات العاملين المستحقة لنشاط الصناعة لعام 2008 على حسب األجور النقدية 

التي بلغت قيمة 11.4 مليار درهم، بينما شكلت المزايا العينية قيمة 2.7 مليار درهم، أما المزايا االجتماعية بلغت 

1.8 مليار درهم عام 2008.
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الشكل(6 -6 )

توزيع العاملين حسب الجنسية ، 2008
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6.6 المستلزمات السلعية والخدمية )اإلستهالك الوسيط(:

تبين من نتائج المسح أن نسبة االستهالك الوسيط من االنتاج الكلي هي 18.2 % والتي بلغت قيمة 103.9 مليار 

درهم عام 2008 بزياده وقدرها حوالي 8.1 مليار درهم عن عام 2007، يتكون االستهالك الوسيط من المستلزمات 

السلعية والمستلزمات الخدمية.

التي  الخدمية  المستلزمات  اكبر من نسبة  85.4% وهي  السلعية  المستلزمات  أن نسبة   (8 - 6) الشكل  يوضح 

مليار   73.5 حوالي  يبلغ  الخدمية  والمستلزمات  السلعية  المستلزمات  بين  الفرق  أن  حيث   ،  %  14.6 نسبة  بلغت 

درهم عام 2008 . 

المزايا و األجور النقدية

المزايا العينية

المزايا اإلجتماعية

71.2%

17.4%

11.1%

الشكل(6 -7 )

نسب توزيع تعويضات العاملين المستحقة في نشاط الصناعة لعام 2008
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المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

85.4%

14.6%

الشكل(6 -8 )

نسبة المستلزمات السلعية والخدمية لنشاط الصناعة، 2008

يوضح الشكل (6 - 9 ) نسب المستلزمات السلعية والخدمية حسب النشاط اإلقتصادي، حيث كانت اكبر نسبة 

استهالك وسيط للصناعات التحويلية بنسبة 87 %، يليه الصناعات اإلستخراجية بنسبة 9.3 % من نشاط الصناعة، 

ثم نشاط إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء بنسبة 3.7% من نشاط الصناعة عام 2008.  
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الشكل(6 -9 )

نسبة المستلزمات السلعية والخدمية حسب النشاط اإلقتصادي، 2008
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7.6 اإلنتاج اإلجمالي:

ارتفعت قيمة اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعة لعام 2008 بنسبة بلغت 26.3% عن عام 2007، حيث بلغت قيمة 

إجمالي  من   %74.1 نسبته  ما  اإلستخراجية  للصناعة  اإلجمالي  اإلنتاج  قيمة  وشكلت  درهم.  مليار   569.9 اإلنتاج 

إنتاج  نشاط  يشكل  لم  فيما   ،%22.8 نسبته  بلغت  الذي  التحويلية  للصناعات  إنتاج  تالها  الصناعة،  لنشاط  اإلنتاج 

وتوزيع المياه والكهرباء إال 3.1% من اإلنتاج  اإلجمالي لنشاط الصناعة، وهذا ما يوضحه الشكل ( 6 - 10).  
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اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعة حسب النشاط اإلقتصادي، 2008
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نشاط  في  العامل  إنتاجية  متوسط  بلغ  فقد  الصناعة،  لنشاط  اإلجمالي  اإلنتاج  في  العامل  إنتاجية  ارتفاع  ولوحظ 

الصناعة 3,342.7 ألف درهم لعام 2008، بزيادة قدرها 486.7 ألف درهم عن العام الماضي )17%(. وقد كان االختالف 

واضحا في إنتاجية العامل بين أنشطة الصناعة، حيث بلغ متوسط إنتاجية العامل في الصناعات اإلستخراجية حوالي 

13,162 ألف درهم مقابل   3,029 ألف درهم في نشاط إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء و978 ألف درهم في الصناعات 

التحويلية.  ويوضح الشكل ( 6 - 11) متوسط إنتاجية العامل حسب النشاط االقتصادي.
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متوسط إنتاجية العامل من النشاط اإلجمالي حسب النشاط اإلقتصادي، 2008
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8.6  القيمة المضافة:

بلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعة حوالي 465.9 مليار درهم لعام 2008 وبزيادة قدارها 31.2% عن عام 

 %88.6 المضافة حيث شكلت حوالي  القيمة  العظمى من  بالغالبية  الصناعات اإلستخراجية  2007. وقد ساهمة 

من إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعة، تلتها الصناعات التحويلية وبفارق وواضح حيث شكلت نسبة %8.4 

إجمالي  من  فقط   %3 سوى  تشكل  فلم  والكهرباء  المياه  وتوزيع  إنتاج  نشاط  المضافة،أما  القيمة  إجمالي  من 

الصناعة  لنشاط  المضافة  للقيمة  النسبي  التوزيع   (12 - 6) الشكل   ويمثل  الصناعة.  لنشاط  المضافة  القيمة 

حسب النشاط االقتصادي. 
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الشكل( 6 - 12 )

التوزيع النسبي للقيمة المضافة في نشاط الصناعة حسب النشاط االقتصادي ، 2008
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أعلى  وهي   ،2008 لعام    %  81.7 الصناعة  لنشاط  اإلجمالي  اإلنتاج  إلى  المضافة  القيمة  نسبة  أن  النتائج  وأظهرت 

اإلجمالي في  اإلنتاج  إلى  المضافة  القيمة  )78.8%(. وكانت نسبة مساهمة  الماضي  العام  2.9% فقط عن  بحوالي 

78.4% لنشاط إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء و30.2% فقط لنشاط  نشاط الصناعات اإلستخراجية 97.7%، مقابل 

الصناعات التحويلية.

وبلغت مساهمة العامل في القيمة المضافة لنشاط الصناعة 2,733 ألف درهم لعام 2008، بمعدل نمو سنوي 

مقداره 21.5% بين عامي 2007 و 2008. 

12,860 ألف درهم، تاله وبفارق واضح  كما بلغت أعلى مساهمة للعامل في الصناعات اإلستخراجية، حيث كانت 

مساهمة  كانت  وأخير  درهم،  ألف   2,377 بحوالي  والكهرباء،  المياه  وتوزيع  إنتاج  نشاط  في  العامل  مساهمة  عن 

العامل في الصناعات التحويلية قليلة جدا حيث بلغت 296 ألف للعامل الواحد. ويوضح الشكل ( 6 - 13 ) مساهمة 

العامل في القيمة المضافة لنشاط الصناعة حسب النشاط االقتصادي.
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مساهمة العامل في القيمة المضافة  حسب النشاط اإلقتصادي، 2008
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9.6  تكوين رأس المال الثابت:

بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط الصناعة 53.4 مليار درهم لعام 2008 بزيادة واضحة بلغت 27.3 مليار 

درهم عن عام 2007، حيث احتل نشاط الصناعات التحويلية أكبر نسبة 35.5%  من إجمالي تكوين رأس المال في 

إنتاج  %،بينما كانت نسبة نشاط   34.7 نشاط الصناعة،  تاله وبفارق بسيط نشاط الصناعات اإلستخراجية بنسبة 

وتوزيع المياه والكهرباء 29.8% من إجمالي تكوين  رأس المال الثابت عام  2008. ويوضح الشكل ( 6 - 14) تكوين 

رأس المال الثابت حسب النشاط اإلقتصادي.

10.6 استهالك رأس المال الثابت:

مليار   3.6 قدرها  وبزيادة   .2008 لعام  درهم  مليار   16 الصناعة  لنشاط  الثابت  المال  رأس  استهالك  قيمة  بلغت 

درهم عن العام الماضي. وكانت أكبر قيمة استهالك لرأس المال الثابت في نشاط الصناعات اإلستخراجية حيث 

المياه  إنتاج وتوزيع  50% من إجمالي نشاط الصناعة.  تاله نشاط  8 مليار درهم وبنسبة  كانت قيمة اإلستهالك 

والكهرباء بقيمة 4.3 مليار درهم وبنسبة 27%،  ثم نشاط الصناعات التحويلية بقيمة 3.6 مليار درهم وبنسبة 

30% وذلك إلجمالي  الثابت  إلى تكوين رأس المال  الثابت  إلى أن نسبة استهالك رأس  المال  23%. ويجدر اإلشارة 

نشاط الصناعة.
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الشكل( 6 - 14 )

قيمة تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة اإلقتصادية، 2008
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جدول (1) النتائج الرئيسية ألكبر ثالث منشآت، 2008
القيمة باأللف درهم

النسبة المئوية إجمالي المنشآت المنشآت الكبيرة المؤشر
0.7 8,279 60 عدد المنشآت 1

33.3 170,491 56,854 عدد العاملين 2

53.6 27,947,520 14,990,326 قيمة رأس المال المدفوع 3

25.3 569,906,401 143,916,377 قيمة اإلنتاج اإلجمالي 4

14.3 465,994,435 66,602,962 القيمة المضافة 5

45.8 53,481,562 24,485,209 قيمة تكوين رأس المال  الثابت اإلجمالي 6

50.7 15,937,123 8,073,001 قيمة تعويضات العاملين 7

36.6 16,023,483 5,863,843 قيمة استهالك رأس المال الثابت اإلجمالي 8

لنشاط  العاملين  أعداد  اقتصادي من حيث  الرئيسية ألكبر ثالث منشآت في كل نشاط  النتائج   )  1  ( يبين جدول 

فرعيًا،  نشاطًا  عشرون  على  موزعة  منشأة   60 بلغ  الصناعة  نشاط   في  الكبرى  المنشآت  عدد  أن  حيث  الصناعة، 

فيما  للنشاط،  العاملين  عدد  إجمالي  من   %33.3 بنسبة  56,854عامل  المنشآت  لهذه  العاملين  عدد  بلغ  ومنة 

شكل رأس المال لهذه الشركات نسبة 53.6% من إجمالي رأس المال لكافة المنشآت حيث بلغت قيمة رأس 

المال حوالي  15مليار درهم، أما قيمة اإلنتاج فقد بلغت حوالي 143.9 مليار درهم بنسبة 25.3% من قيمة اإلنتاج 

45.8% من القيمة  الثابت  14.3% وتكوين رأس المال  اإلجمالية لنشاط الصناعة، فيما شكلت القيمة المضافة 

اإلجمالية للنشاط، في حين بلغت تعويضات العاملين 8 مليار درهم واستهالك رأس المال الثابت 5.8 مليار درهم 

بنسبة 50.7% و 36.6% على التوالي.

11.6 أكبر ثالثة منشآت لكل نشاط في القطاع






