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 .2ملخص النتائج
• بلغ حجم القيمة المضافة لنشاط الخدمات  68.8مليار درهم عام  2011بنسبة زيادة  %20.6على عام .2010

.1المقدمة
ّ

• بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي  94.9مليار درهم عام .2011
• بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي  %72.5لعام .2011
• بلغت إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي  273.5ألف درهم عام .2011

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج مســح الخدمــات لعامــي  2010و ،2011الــذي نفــذه «مركــز
المتخصصــة ،التــي تهــدف
اإلحصــاء  -أبوظبــي» ضمــن مجموعــة مــن المســوح االقتصاديــة
ّ
إلــى التعــ ّرف علــى خصائــص أنشــطة المنشــآت العاملــة فــي اإلمــارة وتوفيــر البيانــات
والمعلومــات األساســية الالزمــة عنهــا ،وذلــك مــن أجــل إعــداد مجموعــة مــن أهــم مؤشــرات
الحســابات القوميــة.

• انخفض االستهالك الوسيط لنشاط الخدمات عام  2011بنسبة بسيطة بلغت  %1.3عن عام .2010
• بلغ عدد العاملين لنشاط الخدمات  346.9ألف عامل عام .2011
• بلغت مساهمة العامل في القيمة المضافة  198.3ألف درهم عام .2011
• بلغ نصيب العامل السنوي من التعويضات لنشاط الخدمات  87.0ألف درهم عام .2011
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 .3تحليل النتائج
أظهــرت نتائــج مســح الخدمــات عــام  2011نم ـوًا فــي اإلنتــاج اإلجمالــي بنســبة  %13.6عــن عــام  ،2010ورافــق هــذا النمــو زيــادة فــي
القيمــة المضافــة لنشــاط الخدمــات بنســبة  %20.6لتصــل قيمتهــا إلــى  68.8مليــار درهــم عــام  ،2011وارتفــع عــدد العامليــن بنســبة
زيــادة  %3.6علــى العــام الســابق.
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 1.3القيمة المضافة
وأشــارت نتائــج المســح أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي كانــت  %72.5فــي عــام  ،2011بزيــادة نســبتها  %6.1علــى عــام
 .2010وقــد بلغــت أعلــى نســبة مســاهمة للقيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي األنشــطة العقاريــة  ،%86.8تالهــا نشــاط التعليــم
بنســبة  ،%81.3بينمــا كانــت أقــل نســبة ألنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة البشــرية ( ،)%55.1و أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة
(.)%55.2

أظهــرت نتائــج المســح االقتصــادي أن القيمــة المضافــة لنشــاط الخدمــات بلغــت  68.8مليــار درهــم عــام  2011بنســبة زيــادة  %20.6علــى عــام
.2010
شــكّ لت األنشــطة العقاريــة  %28.4مــن إجمالــي القيمــة المضافــة ألنشــطة الخدمــات لعــام  ،2011تلتهــا األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة
بنســبة  ،%27.9ثــم أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم بنســبة  ،%14.0بينمــا شــكّ لت أنشــطة الخدمــات األخــرى ( )%2.1وأنشــطة الفنــون
والترفيــه والترويــح ( )%1.5أقــل مــن  %4مــن إجمالــي القيمــة المضافــة لنشــاط الخدمــات.

شكل ( :)2نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي2011 ،

شكل ( :)1التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي2011 ،
أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية
أنشطة الخدمات األخرى
التعليم
األخرى

أنشطة الخدمات األخرى

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية
وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية
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األنشطة العقارية

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة االقامة
والخدمات الغذائية

األنشطة العقارية

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

اإلجمالي

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية
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 1.3القيمة المضافة

شكل ( :)3إنتاجية العامل من القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي2011 ،
ـدل نمــو
وأشــارت نتائــج المســح إلــى أن إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة إلجمالــي نشــاط الخدمــات كانــت  198.3ألــف درهــم عــام  ،2011بمعـ ّ
 %16.4عــن عــام .2010
ألف درهم

وبلغــت أعلــى إنتاجيــة للعامــل مــن القيمــة المضافــة فــي األنشــطة العقاريــة  1,947.0ألــف درهــم عــام  ،2011تالهــا وبفــارق كبيــر األنشــطة
المهنيــة والعلميــة والتقنيــة وكانــت  343.4ألــف درهــم ،بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل فــي أنشــطة الخدمــات األخــرى  71.8ألــف درهــم ،ثــم
أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم بقيمــة  88.7ألــف درهــم.
أنشطة الخدمات األخرى

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية
وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية

األنشطة العقارية

أنشطة االقامة
والخدمات الغذائية

اإلجمالي
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 2.3اإلنتاج اإلجمالي (اإليرادات)
بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط الخدمــات  273.5ألــف درهــم لعــام  ،2011بزيــادة نســبتها  %9.7علــى عــام  .2010وكانت
إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لألنشــطة العقاريــة األعلــى بيــن أنشــطة الخدمــات فبلغــت  2,243.5ألــف درهــم لعــام  ،2011تلتهــا
وبفــارق كبيــر األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة بقيمــة  450.1ألــف درهــم ،بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي
أنشــطة الخدمــات األخــرى بقيمــة  114.2ألــف درهــم ،و 120.5ألــف درهــم ألنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم.

بلغــت قيمــة إجمالــي إيــرادات نشــاط الخدمــات  94.9مليــار درهــم لعــام  ،2011بنســبة زيــادة  %13.6عــام  .2010وشــكّ لت األنشــطة المهنيــة
والعلميــة والتقنيــة أكثــر مــن ربــع إجمالــي اإليــرادات ( )%26.5ألنشــطة الخدمــات ،تلتهــا األنشــطة العقاريــة بنســبة  ،%23.7بينمــا شــكّ لت أنشــطة
الخدمــات األخــرى ( ،)%2.5وأنشــطة الفنــون والترفيــه والترويــح ( )%1.6أقــل مــن  %5مــن إجمالــي اإليــرادات لنشــاط الخدمــات.

شكل ( :)4التوزيع النسبي لإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي2011 ،

أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية
ألف درهم

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

شكل ( :)5إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي2011،

األخرى
أنشطة الخدمات األخرى

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية
وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية

األنشطة العقارية

أنشطة االقامة
والخدمات الغذائية
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اإلجمالي

التعليم

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

األنشطة العقارية
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 3.3تكوين رأس المال الثابت (االستثمار)
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط الخدمــات بلــغ  12.9مليــار درهــم لعــام  .2010وســاهمت األنشــطة العقاريــة
بنســبة  %73.1مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي ،تلتهــا أنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة االجتماعيــة بنســبة .%11.2

بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي لنشاط الخدمات  24.0مليار درهم عام  ،2011وبنسبة زيادة  %85.7على عام .2010
وشــكّ لت األنشــطة العقاريــة أعلــى قيمــة فــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط الخدمــات بنســبة  %83.7لعــام  ،2011تلتهــا أنشــطة الصحــة البشــرية
والخدمــة االجتماعيــة بنســبة  ،%7.3و %4.6ألنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط الخدمات.

شكل ( :)6التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي2011-2010 ،
األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

شكل ( :)7التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي2010 ،

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح
األخرى

أنشطة الخدمات األخرى

األخرى

التعليم
األنشطة العقارية

التعليم

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم
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أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية
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 3.3تكوين رأس المال الثابت (االستثمار)
والمعــدات
شــكّ لت المبانــي واإلنشــاءات األخــرى أعلــى نســبة تكويــن رأســمالي حســب نــوع األصــل بنســبة  %88.6لعــام  ،2011تلتهــا اآلالت
ّ
ووســائل النقــل بنســبة .%5.7

ـدات ووســائل
وفــي عــام  ،2010شــكّ لت المبانــي واإلنشــاءات  %77.4مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط الخدمــات ،تلتهــا اآلالت والمعـ ّ
النقــل بنســبة .%10.8

شكل ( :)8التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصل2011 ،

شكل ( :)9التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصل2010 ،

اآلالت والمعدات
ووسائل النقل

اآلالت والمعدات
ووسائل النقل
المباني
واإلنشاءات األخرى
أثاث ومعدات مكاتب

أثاث ومعدات مكاتب

المباني
واإلنشاءات األخرى

الحاسب اآللي والبرمجيات
الحاسب اآللي والبرمجيات

موجودات أخرى

موجودات أخرى
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إحصاءات الخدمات
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 4.3استهالك رأس المال الثابت
تشــير نتائــج المســح إلــى أن قيمــة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط الخدمــات بلغــت  7.2مليــار درهــم عــام  ،2011بزيــادة نســبتها %31.4
علــى عــام .2010

وفــي عــام  ،2010كانــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت لألنشــطة العقاريــة  ،%35.0تلتهــا أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة وأنشــطة
الصحــة البشــرية والخدمــة االجتماعيــة بنســبة  %18.1لــكل منهمــا.

وبلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت لألنشــطة العقاريــة  %47.7لعــام  ،2011تلتهــا أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة بنســبة ،%15.9
ثــم أنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة االجتماعيــة بنســبة .%13.6

شكل ( :)10التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي2011 ،
أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية
أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

الفنون والترفيه والترويح

شكل ( :)11التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي2010 ،

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

التعليم

الفنون والترفيه والترويح
األخرى
أنشطة الخدمات األخرى
األنشطة العقارية

أنشطة الخدمات األخرى
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أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية
األخرى

التعليم
األنشطة العقارية

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

إحصاءات الخدمات
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 5.3االستهالك الوسيط
شــكّ ل االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي نســبة  %27.5فــي نشــاط الخدمــات فــي عــام  ،2011أي أنــه إلنتــاج  100درهــم يجــب إنفــاق
نحــو  28درهمــً لمســتلزمات اإلنتــاج الســلعية والخدميــة .وبلغــت هــذه النســبة نحــو  %45فــي كل مــن أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة
وأنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة االجتماعيــة ،تلتهمــا أنشــطة الخدمــات األخــرى بنســبة  ،%37.1بينمــا كانــت فــي األنشــطة العقاريــة األقــل
بنســبة  ،%13.2ثــم فــي نشــاط التعليــم بنســبة .%18.7

تشــير بيانــات المســح إلــى أن االســتهالك الوســيط لنشــاط الخدمــات بلــغ  26.1مليــار درهــم عــام  ،2011بانخفــاض بنســبة بســيطة بلغــت %1.3
عــن عــام .2010
شــكّ لت أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة أكثــر مــن ربــع االســتهالك الوســيط ( )%26.4لنشــاط الخدمــات لعــام  ،2011تلتهــا األنشــطة المهنيــة
والعلميــة والتقنيــة بنســبة  %22.8ثــم أنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة االجتماعيــة بنســبة .%17.0

شكل ( :)12التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي2011 ،

أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

شكل ( :)13نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي2011 ،

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

األنشطة العقارية

الفنون والترفيه
والترويح

األخرى
التعليم
أنشطة الخدمات األخرى

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية
وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية

األنشطة العقارية

أنشطة االقامة
والخدمات الغذائية
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إحصاءات الخدمات

اإلجمالي

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية
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 5.3االستهالك الوسيط

شكل ( :)14نسبة المستلزمات الخدمية لالستهالك الوسيط2011،
وكانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي مختلفــة فــي عــام  ،2010حيــث بلغــت  %59.4فــي أنشــطة الصحــة البشــرية والخدمــة
االجتماعيــة ،و %19.9فــي أنشــطة الفنــون والترفيــه والترويــح.
وب ّينــت نتائــج المســح أن نســبة المســتلزمات الخدميــة مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط كانــت  %55.3فــي نشــاط الخدمــات عــام ،2011
مقابــل  %44.7للمســتلزمات الســلعية فــي عــام  ،2011فيمــا كانــت نســبة المســتلزمات الخدميــة لالســتهالك الوســيط  %62.1فــي
عــام .2010
أنشطة الخدمات األخرى

الفنون والترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية
وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية

األنشطة العقارية

أنشطة االقامة
والخدمات الغذائية
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إحصاءات الخدمات

اإلجمالي

وتراوحــت نســبة المســتلزمات الخدميــة بيــن  %81.9لألنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة ،و %32.2ألنشــطة اإلقامــة والخدمــات
الغذائيــة فــي عــام .2011

23

 6.3تعويضات العاملين

شكل ( :)15متوسط تعويضات العامل السنوي حسب النشاط االقتصادي2011-2010 ،

أظهــرت نتائــج المســح أن تعويضــات العامليــن فــي نشــاط الخدمــات شــهدت ارتفاعــً عــام  2011بنســبة  %6.1لتصــل إلــى  30.2مليــار درهــم
مقارنــة بعــام .2010
ألف درهم

وأشــارت النتائــج إلــى أن األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة شــكّ لت  %32.9مــن إجمالــي التعويضــات فــي نشــاط الخدمــات فــي عــام ،2011
تليهــا األنشــطة فــي مجــال صحــة اإلنســان والعمــل االجتماعــي بنســبة  ،%23.3وجــاءت هــذه النســب مشــابهة لعــام .2010
وبلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن تعويضــات العامليــن فــي نشــاط الخدمــات  87.0ألــف درهــم فــي عــام  ،2011بزيــادة نســبتها  %2.4علــى
عــام .2010
أنشطة الخدمات األخرى

الفنون الترفيه والترويح

أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

التعليم

أنشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

األنشطة العقارية

24

إحصاءات الخدمات

أنشطة االقامة والخدمات الغذائية

وكان نصيــب العامــل الســنوي لألنشــطة فــي مجــال صحــة اإلنســان والعمــل االجتماعــي  212.9ألــف درهــم فــي عــام  ،2011تــاه نصيــب العامــل
مــن تعويضــات العامليــن فــي األنشــطة العقاريــة بقيمــة  189.0ألــف درهــم ،و 178.2ألــف درهــم لألنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة ،بينمــا
بلــغ نصيــب العامــل مــن التعويضــات فــي أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم  37.2ألــف درهــم تلتــه أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة
بقيمــة  39.9ألــف درهــم.

2011

2010
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 7.3عدد العاملين
شــكّ لت العمالــة الوافــدة نســبة  %97.6مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الخدمــات لعــام  ،2011مقابــل  %2.4للمواطنيــن .فيمــا
شــكّ ل العاملــون الذكــور نســبة  %79.2مــن إجمالــي عــدد العامليــن ،مقابــل  %20.8لإلنــاث ،وجــاءت هــذه النســب مقاربــة لعــام .2010

أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع عدد العاملين في عام  2011بنسبة  %3.6عن العام السابق ليصل إلى  346.9ألف عامل.
وشــكّ لت أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم نســبة  %31.3مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الخدمــات ،تلتهــا أنشــطة اإلقامــة
والخدمــات الغذائيــة بنســبة  ،%24.8بينمــا شــكّ لت األنشــطة العقاريــة ( )%2.9وأنشــطة الفنــون والترفيــه والترويــح ( )%1.9أقــل مــن  %5مــن
إجمالــي عــدد العامليــن لعــام  ،2011وكانــت هــذه النســب مقاربــة لعــام .2010

شكل ( :)17التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب الجنسية2011-2010 ،

شكل ( :)16التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي2011،

أنشطة الخدمات األخرى
األنشطة العقارية

%5.9

أنشطة الصحة البشرية
والخدمة االجتماعية

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

%9.5

%16.1

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

%2.9

األخرى

%18.3

الفنون والترفيه
والترويح
%1.9

التعليم
%7.6

2011

أنشطة الخدمات
اإلدارية وخدمات الدعم

مواطنين

%31.3

26

2010

إحصاءات الخدمات

غير مواطنين
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 .4الجداول اإلحصائية
النتائج الرئيسية لمسح الخدمات في إمارة أبوظبي 2010 ،
القيمة باأللف درهم
الباب

األقسام

الوصف (النشاط االقتصادي)

طـ

56-55

أنشطة االقامة والخدمات الغذائية

3,060

86,534

13,405,647

7,548,308

505,187

3,171,927

996,428

ل

68

االنشطة العقارية

515

9,779

17,234,299

13,163,593

9,445,928

1,692,207

1,928,704

م

75-69

االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,794

51,569

23,444,585

18,032,121

308,728

9,448,602

430,526

ن

82-77

أنشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم

1,630

102,557

11,349,454

7,934,705

416,203

3,387,767

681,500

ع

85

التعليم

403

25,118

4,704,085

3,485,040

482,474

2,833,075

281,940

ف

88-86

أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

456

32,433

8,593,004

3,486,865

1,449,953

6,699,934

995,859

ص

93-90

الفنون والترفيه والترويح

456

6,734

2,272,908

1,820,985

290,360

525,960

127,878

ق

96-94

أنشطة الخدمات األخرى

4,563

20,056

2,484,940

1,593,103

26,918

684,270

61,639

12,877

334,780

83,488,923

57,064,721

12,925,751

28,443,744

5,504,473

المجموع
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عدد المنشآت

عدد العاملين

اإلنتاج اإلجمالي

القيمة المضافة

تكوين رأس المال الثابت

تعويضات العاملين

اإلهالك

إحصاءات الخدمات
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النتائج الرئيسية لمسح الخدمات في إمارة أبوظبي2011 ،
القيمة باأللف درهم
الباب

األقسام

الوصف (النشاط االقتصادي)

طـ

56-55

أنشطة االقامة والخدمات الغذائية

3,057

ل

68

االنشطة العقارية

515

10,028

م

75-69

االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,789

55,789

25,108,472

ن

82-77

أنشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم

1,630

108,739

13,107,291

9,643,449

ع

85

التعليم

403

26,245

4,983,294

4,053,237

263,590

ف

88-86

أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

474

33,032

9,898,797

5,454,188

1,762,986

7,031,094

ص

93-90

الفنون والترفيه والترويح

477

6,698

1,563,288

1,013,731

193,611

534,161

167,931

ق

96-94

أنشطة الخدمات األخرى

4,563

20,467

2,337,055

1,469,412

27,543

621,177

56,497

12,908

346,886

94,865,185

68,795,769

24,001,808

30,183,315

7,232,916

المجموع
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عدد المنشآت

عدد العاملين

اإلنتاج اإلجمالي

القيمة المضافة

85,887

15,368,559

8,476,716

320,066

22,498,428

19,524,691

20,093,303

1,895,077

19,160,346

246,841

9,943,269

430,501

1,093,869

4,043,470

725,419

2,690,426

268,166
984,406

إحصاءات الخدمات

تكوين رأس المال الثابت

تعويضات العاملين

اإلهالك

3,424,641

1,148,849
3,451,147
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 .5المالحظات الفنية

 3.5تصميم عينة

 1.5جمع البيانات

واســتند إطــار المســح إلــى “مشــروع تحديــث اإلطــار” عــام  2010إلمــارة أبوظبــي .وقســم اإلطــار إلــى ثــاث 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.

يتبــع مركــز اإلحصــاء  -أبوظبــي المعاييــر والمبــادئ الدوليــة أثنــاء عمليــة جمــع ومعالجــة وتصنيــف وتطويــر المؤشــرات
والنشــرات اإلحصائيــة التــي تســتند إلــى المســح االقتصــادي الســنوي.

 4.5مدة المسح

بنــاء علــى هــذه المعاييــر .واســتوفيت
وحــدد المركــز أهــداف المســح وتصميــم االســتمارة وتدريــب الموظفيــن الميدانييــن
ً

ُجمعــت البيانــات مــن المنشــآت بصفــة أساســية عــن كل ســنة ميالديــة مــن ســنوات المســح ( 2010و .)2011وفــي حالــة إتاحــة
بيانــات بعــض المنشــآت علــى أســاس ســنوات محاســبية تختلــف عــن الســنة الميالديــة كانــت تؤخــذ البيانــات عــن الفتــرة
المحاســبية التــي تقــع أغلبهــا فــي ســنة المســح.

االســتمارات مــن قبــل باحثيــن مدربيــن تــم اختيارهــم وفقــا لمعاييــر محــددة .بعــد ذلــك تســلم االســتمارات المكتملــة إلــى
قســم التدقيــق إلكمــال تدقيقهــا وترميزهــا ،ثــم ترســل إلــى قســم إدخــال البيانــات .وأخيــرا ،يتــم تدقيــق البيانــات إلكترونيــً
واســتخراج النتائــج األوليــة للتحقــق مــن البيانــات وتطبيــق عوامــل الرفــع (األوزان) قبــل اســتخراج النتائــج النهائيــة.

 5.5مالحظات حول الجداول
قــد ال تتســاوى المجاميــع النهائيــة للبيانــات الفرعيــة للجــداول ،ويرجــع ذلــك إلــى التقريــب الناتــج عــن التوزيــع النســبي بالزيــادة
أو النقصــان عــن .%100

 2.5نطاق المسح
يعتمــد المســح االقتصــادي الســنوي علــى عينــة ممثلــة مــن المنشــآت العاملــة فــي المناطــق الثــاث فــي إمــارة أبوظبــي وهــي
أبوظبــي والعيــن والغربيــة .وقــد تــم تصميــم العينــة لألنشــطة االقتصاديــة علــى المســتوى الثانــي مــن التصنيــف الصناعــي
الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصادية-التنقيــح الرابــع (.)ISIC.4
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 6.5معلومات إضافية
للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيـ ً
ا حــول الصناعــة واألعمــال واإلحصــاءات الرســمية األخــرى ،يرجــى زيــارة الرابــط علــى موقــع
مركز اإلحصــاءhttp://www.scad.ae/en/Pages/default.aspx :
إحصاءات الخدمات
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