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بلــغ حجــم القيمــة المضافــة لنشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات )نشــاط التجــارة( 28.1 مليــار درهــم عــام   •
2011، بانخفــاض نســبته 1.5% عــن عــام 2010.

بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي لنشاط التجارة 37.7 مليار درهم عام 2011، وكان متقارًبا إلى حد كبير مع عام 2010.  •

بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي 74.5% لعام 2011، بينما بلغت 75.6% في عام 2010.  •

بلغــت قيمــة إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط التجــارة 217.3 ألــف درهــم عــام 2011، مقارنــة مــع عــام 2010 حيــث   •
بلغــت 222.5 ألــف درهــم.

ارتفع االستهالك الوسيط لنشاط التجارة عام 2011 بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2010.   •

بلــغ عــدد العامليــن فــي نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات 173.5 ألــف عامــل عــام 2011، بينمــا بلغــت   •
169.7 ألــف عامــل لعــام 2010.

بلغــت مســاهمة العامــل فــي القيمــة المضافــة لنشــاط التجــارة 168.1 ألــف درهــم عــام 2010، بينمــا انخفضــت إلــى 161.9 ألــف   •
درهــم لعــام 2011 أي بنســبة %3.7.

بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن التعويضــات لنشــاط التجــارة 51.1 ألــف درهــم عــام 2011، بينمــا بلغــت 48.8 ألــف درهــم لعــام   •
.2010

1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات

التجزئة
تجارةالجملة

النقل
تجارةوالمؤسسات المالية

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج مســح تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات، الــذي 
ــة  ــة المتخّصص ــوح االقتصادي ــن المس ــة م ــن مجموع ــي، ضم ــاء – أبوظب ــز اإلحص ــذه مرك نّف

التــي هدفــت إلــى تعــّرف خصائــص أنشــطة المنشــآت العاملــة فــي اإلمــارة، وتوفيــر البيانــات 
والمعلومــات األساســية الالزمــة عنهــا، لحســاب مؤشــرات الحســابات القوميــة وفــق نظــام 

ــة. ــابات القومي الحس

وتبــرز أهمّيــة تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات مــن أهمّيتهــا فــي توفيــر الســلع 
للمســتهلكين، حيــث يمّثــل هــذا النشــاط حلقــة وصــل بيــن المنتجيــن، ســواء داخــل االقتصــاد أو 

خارجــه، والمســتهلكين. 
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3. تحليل النتائج
بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات )نشــاط التجــارة( 37.7 مليــار درهــم فــي عــام 2011، 
باســتقرار مــع عــام 2010. بينمــا انخفضــت القيمــة المضافــة لنشــاط التجــارة بنســبة 1.5% فــي عــام 2011، وارتفــع عــدد العامليــن 

بنســبة %2.3.
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وبلغــت نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي  74.5% لعــام 2011، بانخفــاض بســيط عــن عــام 2010. وقــد بلغــت أعلــى نســبة 
مســاهمة للقيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط تجــارة الجملــة 80.3%، تالهــا تجــارة وإصــالح المركبــات بنســبة 77.8%، وســجل 

نشــاط تجــارة التجزئــة أقــل نســبة حيــث بلــغ )%72.3(.

بلــغ متوســط إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة فــي نشــاط التجــارة نحــو 161.9 ألــف درهــم عــام 2011، مقارنــة مــع عــام 2010 حيــث 
بلــغ 168.1 ألــف درهــم. وفــي نشــاط تجــارة الجملــة بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة 275.3 ألــف درهــم، تــاله نشــاط تجــارة 
وإصــالح المركبــات فبلــغ 186.8 ألــف درهــم، ثــم تجــارة التجزئــة بمتوســط 141.8 ألــف درهــم. وقــد جــاءت هــذه المعــدالت متقاربــة مــع عــام 

.2010

1.3 القيمة المضافة

شكل )1(: القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي، 2011

ــة  ــّكلت القيم ــام 2010. وش ــن ع ــبة 1.5% ع ــيط بنس ــاض بس ــام 2011، وبانخف ــم ع ــار دره ــارة 28.1 ملي ــاط التج ــة لنش ــة المضاف ــت القيم بلغ
ــالح  ــارة وإص ــاط تج ــارة، ونش ــاط التج ــة لنش ــة المضاف ــي القيم ــن إجمال ــبة 65.7% م ــم، بنس ــار دره ــة 18.5 ملي ــارة التجزئ ــاط تج ــة لنش المضاف

المركبــات بنســبة 17.3%، ونشــاط تجــارة الجملــة بنســبة بلغــت %17.0. 

شكل )2(: إنتاجية العامل من القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

 تجارة التجزئة

 تجارة وإصالح
 المركبات

 تجارة الجملة

 تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة

م
ره

 د
ف

أل

 تجارة الجملة
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي

بلغــت قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات إصــالح المركبــات 37.7 مليــار درهــم فــي عــام 2011، بانخفــاض بســيط 
ــالح  ــارة وإص ــاط تج ــاهم نش ــا س ــي، بينم ــن اإلجمال ــبة 67.7% م ــم بنس ــار دره ــة 25.5 ملي ــارة التجزئ ــاط تج ــة نش ــت حّص ــام 2010. وبلغ ــن ع ع

ــت هــذه النســب مشــابهة لنســب عــام 2010. ــة 15.8%. وكان المركبــات بنســبة 16.5% ونشــاط تجــارة الجمل

بلــغ معــدل إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط التجــارة 217.3 ألــف درهــم لعــام 2011، بانخفــاض بســيط مقارنــة بعــام 2010. وكان 
معــدل إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط تجــارة الجملــة األعلــى بيــن أنشــطة التجــارة حيــث بلــغ 342.9 ألــف درهــم، تــاله نشــاط 

تجــارة وإصــالح المركبــات 240.1 ألــف درهــم، ثــم نشــاط تجــارة التجزئــة بقيمــة 196.0 ألــف درهــم.

شكل )4(: إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي، 2010-2011شكل )3(: اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي،2011-2010

 تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة

م
ره

 د
يار

مل

 تجارة الجملة

 تجارة وإصالح المركباتالمجموع تجارة التجزئة

م
ره

 د
ف

أل

 تجارة الجملة
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بلــغ تكويــن رأس المــال الثابــت فــي نشــاط التجــارة 1.6 مليــار درهــم فــي عــام 2011، بزيــادة نســبتها 33.3% مقارنــة بعــام 2010. وســاهم نشــاط 
تجــارة التجزئــة بنســبة 65.9% بنحــو ثلثــي إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت، تــاله نشــاط تجــارة وإصــالح المركبــات بنســبة 24.6%، ونشــاط تجــارة 

الجملــة بنســبة 9.5%. وكانــت هــذه النســب مشــابهة لنســب عــام 2010.

بلغت قيمة استهالك رأس المال الثابت لنشاط التجارة 1.2 مليار درهم لعام 2011، بزيادة نسبتها 14.0% مقارنة بعام 2010. 

وشــّكل نشــاط تجــارة التجزئــة )74.2%( نحــو ثالثــة أربــاع اســتهالك رأس المــال الثابــت لعــام 2011، تــاله نشــاط تجــارة الجملــة بنســبة %15.0، 
ثــم نشــاط تجــارة وإصــالح المركبــات بنســبة 10.8%. وفــي عــام 2010 بلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت فــي نشــاط تجــارة التجزئــة 

78.0% مــن اإلجمالــي.

شكل )6(: استهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2010-2011شكل )5(: تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

4.3 استهالك رأس المال الثابت3.3 تكوين رأس المال الثابت

 تجارة الجملة تجارة الجملة تجارة وإصالح المركبات تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة تجارة التجزئة
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5.3 االستهالك الوسيط 

ــادة  ــة وخدمــات إصــالح المركبــات 9.6 مليــار درهــم لعــام 2011، بنســبة زي بلغــت قيمــة االســتهالك الوســيط فــي نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئ
ــل 18.8% للمســتلزمات الســلعية.  ــار درهــم أي بنســبة 81.2%، مقاب ــة 7.8 ملي ــام 2010، وشــّكلت المســتلزمات الخدمي ــع ع ــة م 4.3% مقارن

وســاهم نشــاط تجــارة التجزئــة بنســبة 73.4% مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط لنشــاط التجــارة فــي عــام 2011، ثــم نشــاط تجــارة وإصــالح 
المركبــات بنســبة 14.4%، ونشــاط تجــارة الجملــة بنســبة 12.2%. وكانــت نتائــج االســتهالك الوســيط لألنشــطة الفرعيــة لنشــاط التجــارة فــي 

عــام 2010 مقاربــة فــي توزيعهــا لعــام 2011.

شكل )8(: االستهالك الوسيط حسب النوع، 2010-2011شكل )7(: االستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

 تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة

المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية م

ره
 د

يار
مل

 تجارة الجملة

م
ره

 د
يار

مل



17 إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة16

6.3 تعويضات العاملين 

ارتفعــت تعويضــات العامليــن فــي نشــاط التجــارة بنســبة 7.2% وقــد وصلــت قيمتهــا 8.9 مليــار درهــم فــي عــام 2011، وســاهم نشــاط تجــارة 
ــبة  ــات بنس ــالح المركب ــارة وإص ــاط تج ــم نش ــبة 15.3%، ث ــة بنس ــارة الجمل ــاط تج ــاله نش ــات، ت ــي التعويض ــن إجمال ــبة 70.6% م ــة بنس التجزئ

14.1%. وتشــير النتائــج إلــى تقــارب هــذه النســب مــع عــام 2010.

ــة بعــام  بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن التعويضــات فــي نشــاط التجــارة 51.1 ألــف درهــم فــي عــام 2011، بارتفــاع نســبته 4.8% مقارن
2010. وكان نصيــب العامــل فــي نشــاط تجــارة الجملــة األعلــى بيــن أنشــطة التجــارة بمتوســط 78.4 ألــف درهــم ســنويًا، بينمــا كان متوســط 

تعويضــات العامليــن فــي نشــاط تجــارة التجزئــة 48.1 ألــف درهــم، ونشــاط تجــارة وإصــالح المركبــات 48.3 ألــف درهــم.

شكل )10(: نصيب العامل من تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي،  2010-2011شكل )9(: تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

 تجارة وإصالح المركبات تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة تجارة التجزئة

م
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 د
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مل
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 د
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أل

 تجارة الجملة تجارة الجملة
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7.3 عدد العاملين 

أشــارت نتائــج المســح إلــى أن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة بلــغ 173.5 ألــف عامــل فــي عــام 2011، بزيــادة نســبتها 2.3% مقارنــة 
بعــام 2010. 

وشــّكل نشــاط تجــارة التجزئــة نحــو ثالثــة أربــاع عــدد العامليــن )75%( مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة. بينمــا شــّكل نشــاط تجارة 
وإصــالح المركبــات نســبة 15%، تــاله نشــاط تجــارة الجملــة 10%. وكانــت هــذه النســب مقاربــة فــي تركيبتها لعــام 2010.

ويمثــل المواطنــون العاملــون فــي نشــاط التجــارة نســبة 1.4% مــن اإلجمالــي فــي عــام 2011، بانخفــاض نســبته 25.5% مقارنــة بعــام 2010، 
ويعمــل 81.3% مــن المواطنيــن فــي نشــاط تجــارة التجزئــة. ويمثــل اإلنــاث نســبة 11.6% مــن إجمالــي العامليــن فــي نشــاط التجــارة، وبارتفــاع 

نســبته 2.9% عــن عــام 2010.

شكل )12(: المواطنون العاملون حسب النشاط االقتصادي، 2011شكل )11(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي ،2011-2010

 تجارة الجملة تجارة وإصالح المركبات تجارة التجزئة

 تجارة التجزئة

 تجارة وإصالح
 المركبات

 تجارة الجملة
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اإلهالكتعويضات العاملينتكوين رأس المال الثابت القيمة المضافةاإلنتاج اإلجماليعدد العاملينعدد المنشآتالوصف )النشاط االقتصادي(األقسامالباب

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات 45ز
5,31424,8675,949,6454,684,720263,8231,161,275127,205المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات 46ز
1,24316,3815,610,2254,513,427138,4651,181,556109,072والدراجات النارية

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات 47ز
14,141128,42326,186,41519,325,396802,6715,938,019836,462والدراجات النارية

20,698169,67137,746,28528,523,5431,204,9598,280,8511,072,739المجموع

النتائج الرئيسية لمسح التجارة في إمارة أبوظبي ، 2010   
القيمة باأللف درهم

4. الجداول اإلحصائية 
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النتائج الرئيسية لمسح التجارة في إمارة أبوظبي، 2011    
القيمة باأللف درهم

اإلهالكتعويضات العاملينتكوين رأس المال الثابت القيمة المضافةاإلنتاج اإلجماليعدد العاملينعدد المنشآتالوصف )النشاط االقتصادي(األقسامالباب

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات 45ز
5,31925,9626,232,8134,850,126394,9241,252,840132,464المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات 46ز
1,24317,3375,944,3134,772,964152,0221,359,629182,797والدراجات النارية

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات 47ز
14,215130,22825,527,37518,463,3511,059,2996,261,498907,217والدراجات النارية

20,777173,52737,704,50128,086,4411,606,2448,873,9671,222,479المجموع
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يتبــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي المعاييــر والمبــادئ الدوليــة أثنــاء عمليــة جمــع ومعالجــة وتصنيــف وتطويــر المؤشــرات 

والنشــرات اإلحصائيــة التــي تســتند إلــى المســح االقتصــادي الســنوي. 

ــتوفيت  ــر. واس ــذه المعايي ــى ه ــاًء عل ــن بن ــن الميدانيي ــب الموظفي ــتمارة وتدري ــم االس ــح وتصمي ــداف المس ــز أه ــدد المرك وح

ــى  ــة إل ــك تســلم االســتمارات المكتمل ــر محــددة. بعــد ذل ــم اختيارهــم وفقــا لمعايي االســتمارات مــن قبــل باحثيــن مدربيــن ت

قســم التدقيــق إلكمــال تدقيقهــا وترميزهــا،  ثــم ترســل إلــى قســم إدخــال البيانــات. وأخيــرا، يتــم تدقيــق البيانــات إلكترونيــًا 

ــج النهائيــة. ــع )األوزان( قبــل اســتخراج النتائ ــات وتطبيــق عوامــل الرف ــة للتحقــق مــن البيان ــج األولي واســتخراج النتائ

يعتمــد المســح االقتصــادي الســنوي علــى عينــة ممثلــة مــن المنشــآت العاملــة فــي المناطــق الثــالث فــي إمــارة أبوظبــي وهــي 
أبوظبــي والعيــن والغربيــة. وقــد تــم تصميــم العينــة لألنشــطة االقتصاديــة علــى المســتوى الثانــي مــن التصنيــف الصناعــي 

.)ISIC.4( الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصادية-التنقيــح الرابــع

1.5 جمع البيانات

2.5 نطاق المسح

5. المالحظات الفنية 

واســتند إطــار المســح إلــى “مشــروع تحديــث اإلطــار” عــام 2010 إلمــارة أبوظبــي. وقســم اإلطــار إلــى ثــالث طبقــات؛ المنشــآت 
الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة علــى أســاس عــدد العامليــن فــي المنشــأة. وتــم إجــراء مســح شــامل للطبقــة الكبيــرة، فــي 

حيــن تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة منتظمــة للفئتيــن المتوســطة والصغيــرة.

ُجمعــت البيانــات مــن المنشــآت بصفــة أساســية عــن كل ســنة ميالديــة مــن ســنوات المســح )2010 و2011(. وفــي حالــة إتاحــة 
ــرة  ــن الفت ــات ع ــذ البيان ــت تؤخ ــة كان ــنة الميالدي ــن الس ــف ع ــبية تختل ــنوات محاس ــاس س ــى أس ــآت عل ــض المنش ــات بع بيان

المحاســبية التــي تقــع أغلبهــا فــي ســنة المســح.

3.5 تصميم عينة

4.5 مدة المسح

قــد ال تتســاوى المجاميــع النهائيــة للبيانــات الفرعيــة للجــداول، ويرجــع ذلــك إلــى التقريــب الناتــج عــن التوزيــع النســبي بالزيــادة 
أو النقصــان عــن %100.

للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــاًل حــول الصناعــة واألعمــال واإلحصــاءات الرســمية األخــرى، يرجــى زيــارة الرابــط علــى موقــع 
http://www.scad.ae/en/Pages/default.aspx :مركز اإلحصــاء

5.5 مالحظات حول الجداول

6.5 معلومات إضافية
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