
 

 

 سنويةالربع توضيح لمفاهيم ومصطلحات المسوح 

 

 معلومات عامة

 في الترخيص التجاري للمنشأة ةاالسم القانوني للمنشأة المذكور االسم التجاري للمنشأة

 المسؤول الرئيسي عن تعبئة البيانات
االتصال بالمستجيب الرئيسي، وهو مدير أو مدير الشؤون المالية ويكون مسئوال عن  اسم وتفاصيل

 تقديم اجابات لألسئلة

 اسم وتفاصيل االتصال بالمستجيب البديل المسؤول البديل عن تعبئة البيانات

 الموقع اإللكتروني للمنشأة موقع اإلنترنت

 رقم صندوق البريد الخاص بالمنشأة صندوق البريد

المسمى الوظيفي للشخص المسؤول عن تعبئة 

 البيانات
 المسمى الوظيفي للشخص الذي يقوم بتعبئة البيانات

 الفترات الزمنية للمسح

يحدد هذا البند الفترة الزمنية التي يجب أن تغطيها البيانات. فعلى سبيل المثال يمكن تحديد المدة 

". و 2017من عام  ألولاأي "الربع  ”2017مارس   31إلى  2017يناير  1التي ُتطلب بياناتها بـالفترة "من 
" يجب أن يتم 2017من عام  ألولالذا فإنه عند استيفاء االستمارة التي يشير "الربع" فيها إلى "الربع 

 .فقط واحد و ثالثين من مارسباألشهر الثالثة المنتهية في  إدخال البيانات الخاصة

البيانات المالية للمنشآت التي تقع في إمارة أبوظبي فقط. وفي حال عدم توافر بيانات منفصلة عن إمارة أبوظبي، يرجى تقديم أفضل مالحظة هامة: يرجى توفير 
   .تقديرات للنشاط الرئيسي للمنشآت العاملة في اإلمارة

 

 

 

 

 



 

 عام -المسح االقتصادي ربع السنوي

  العاملين 1.0جدول 

 إجمالي عدد العاملين

العدد اإلجمالي للعاملين بالمنشأة في نهاية الربع المعني، الرجاء تقديم أفضل التقديرات، حيث هو 

يشير عدد الموظفين/العمال إلى كل من العاملين بدوام كامل والعاملين بدوام جزئي، سواء كانوا 
ية أو مرضية.  مواطنين أو مقيمين. ويجب أيضا ذكر العاملين المتغيبين، سواء كانوا في إجازة اعتياد

 باإلضافة إلى الملتحقين بالتدريب ما داموا على قوة العمل كموظفين أو عمال.

 اإليرادات التشغيلية  2.0جدول  

 اإليرادات التشغيلية

 هي القيمة اإلجمالية إليرادات المنشأة من نشاطاتها التشغيلية خالل الربع المحدد.

 أدناه بعض األمثلة بخصوص ما يمكن أن تشمله أو أن ال تشمله اإليرادات التشغيلية.
 

 تشمل:
اإليرادات من بيع )السلع والخدمات(، والدخل من المقاوالت واالستشارات، وإيرادات اإليجار، وإيرادات 

ة واإلصالح، نتجارة البضائع بغرض إعادة البيع، ورسوم الخدمات، والدخل من الرسوم، خدمات الصيا
 والدخول التشغيلية األخرى. رسوم إدارة،

 

 ال تشمل:
 مبيعات الموجودات الثابتة، اإلعانات الحكومية، والفوائد واألرباح المقبوضة.

 جدول 3.0 المصاريف
 

 المصاريف إجمالي

 
 واألجور الرواتب إجماليوتشمل  المنشأة من نشاطاتها التشغيلية لمصاريفهي القيمة اإلجمالية 

 خالل الربع المحدد. وإجمالي المصاريف األخرى وملحقاتها
 

 وملحقاتها واألجور الرواتب إجمالي

 وراألج تشملتشمل األجور والرواتب والمكافآت النقدية المستحقة الدفع خالل الربع للمشتغلين. كما 
 استحقت التي والعموالت نقدا   المدفوعة الدورية والبدالت المدفوعة العطالت أيام وأجر اإلضافية

 أو استقطاعات أية خصم قبل وذلك الدورية غير والمكافآت المنح تشمل وكذلك. الربع عن للمشتغلين

 ما قيمة ايضا   وتشمل. والتقاعد الضمان صناديق في العاملين مساهمات استقطاع أو أقساط تسديدات
باإلضافة  نقديا   وليس عيني بشكل وذلك وشراب طعام من لديها للعاملين تقدمه مما المنشأة تتحمله

 الربع المرجعي. خالل العمل إصابات ضد والتأمين الصحي والتأمين والمواصالت والمالبس السكنإلى 



 

             واألجور الرواتب) عدا األخرى المصاريف إجمالي
 (وملحقاتها

             واألجور الرواتب) عدا سلعها وتوزيع ونقل بيع أثناء المنشأة تتحملها التي المصاريف جميع تشمل

 .المصاريفأدناه بعض األمثلة بخصوص ما يمكن أن تشمله أو أن ال تشمله  .(وملحقاتها
 

 تشمل:

 عمليات في المستهلكة والغاز والمحروقات الوقود قيمة، اإلنتاج في المستخدمة األولية المواد 
 معمرةغير  غيار قطع، والتغليف التعبئة مواد، المنشأة في المستهلكة والمياه الكهرباء قيمة،  التشغيل

 الجارية ةالصيان، النقل ووسائل والمعدات اآلالتواألراضي و األبنية إيجارات ،مستهلكة وادوات وعدد
 خدمات، والشحن والتخزين النقل خدمات، النقل ووسائل والمعدات آلالتوا للمباني واإلنشاءات

مصروفات ، ستشاريةاوخدمات هندسية ، حسابات تدقيق مصاريف، المعلومات ونظم اآللي الحاسب
 خسائر فروقات عموالت أجنبية، عموالت بنكية، مصاريف الفوائد، مصاريف دعاية وإعالن، وقضائية قانونية

 الربع المرجعي. خالل

 
 : ال تشمل

 الحكومية، النفقات الرأسمالية والضرائب والرسوم وملحقاتها واألجور الرواتب

 

 التأمين -المسح االقتصادي ربع السنوي

  العاملين 1.0جدول 

 إجمالي عدد العاملين

، الرجاء تقديم أفضل التقديرات، حيث المرجعيهو العدد اإلجمالي للعاملين بالمنشأة في نهاية الربع 

جزئي، سواء كانوا يشير عدد الموظفين/العمال إلى كل من العاملين بدوام كامل والعاملين بدوام 

مواطنين أو مقيمين. ويجب أيضا ذكر العاملين المتغيبين، سواء كانوا في إجازة اعتيادية أو مرضية.  
 باإلضافة إلى الملتحقين بالتدريب ما داموا على قوة العمل كموظفين أو عمال.

 اإليرادات التشغيلية  2.0جدول 

 .أقساط التأمين اإلجمالية المستلمة خالل الربع المحددمجموع  القيمة اإلجمالية لألقساط المكتسبة

 جدول 3.0 المصاريف
 

 المصاريف إجمالي

 
 واألجور الرواتب إجماليوتشمل  المنشأة من نشاطاتها التشغيلية لمصاريفهي القيمة اإلجمالية 

 خالل الربع المحدد.وإجمالي المصاريف األخرى  وملحقاتها
 



 

 وملحقاتها واألجور الرواتبإجمالي 

 وراألج تشملتشمل األجور والرواتب والمكافآت النقدية المستحقة الدفع خالل الربع للمشتغلين. كما 
 استحقت التي والعموالت نقدا   المدفوعة الدورية والبدالت المدفوعة العطالت أيام وأجر اإلضافية

 أو استقطاعات أية خصم قبل وذلك الدورية غير والمكافآت المنح تشمل وكذلك. الربع عن للمشتغلين
 ما قيمة ايضا   وتشمل. والتقاعد الضمان صناديق في العاملين مساهمات استقطاع أو أقساط تسديدات

باإلضافة  نقديا   وليس عيني بشكل وذلك وشراب طعام من لديها للعاملين تقدمه مما المنشأة تتحمله

 . الربع المرجعي خالل العمل إصابات ضد والتأمين الصحي والتأمين والمواصالت والمالبس السكنإلى 

             واألجور الرواتب) عدا األخرى المصاريف إجمالي
 (وملحقاتها

             واألجور الرواتب) عدا سلعها وتوزيع ونقل بيع أثناء المنشأة تتحملها التي المصاريف جميع تشمل
 .المصاريفأدناه بعض األمثلة بخصوص ما يمكن أن تشمله أو أن ال تشمله  .(وملحقاتها

 
 تشمل: 

 المستهلكة والمياه الكهرباء قيمة،  التشغيل عمليات في المستهلكة والغاز والمحروقات الوقود قيمة

للمباني  الجارية ةالصيان، النقل ووسائل والمعدات اآلالتواألراضي و األبنية إيجارات، المنشأة في
 اآللي الحاسب خدمات، والشحن والتخزين النقل خدمات، النقل ووسائل والمعدات آلالتوا واإلنشاءات

مصاريف  ، مصاريف دعاية وإعالن،وقضائية مصروفات قانونية، حسابات تدقيق مصاريف، المعلومات ونظم
 الحوادث ضد المتكبدة المطالبات إجمالي، خسائر فروقات عموالت أجنبية، عموالت بنكية، الفوائد

 الربع المرجعي. خاللوالحياة  الحوادث ضد المدفوعة التأمين معيدي أقساطوالحياة، 

 
 : ال تشمل

 ، النفقات الرأسمالية والضرائب والرسوم الحكوميةوملحقاتها واألجور الرواتب

 

 

 التشييد والبناء -المسح االقتصادي ربع السنوي

  العاملين 1.0جدول 

 عدد العاملينإجمالي 

هو العدد اإلجمالي للعاملين بالمنشأة في نهاية الربع المعني، الرجاء تقديم أفضل التقديرات، حيث 

يشير عدد الموظفين/العمال إلى كل من العاملين بدوام كامل والعاملين بدوام جزئي، سواء كانوا 

في إجازة اعتيادية أو مرضية.   مواطنين أو مقيمين. ويجب أيضا ذكر العاملين المتغيبين، سواء كانوا
 باإلضافة إلى الملتحقين بالتدريب ما داموا على قوة العمل كموظفين أو عمال.

 اإليرادات التشغيلية  2.0جدول 



 

 المنجزة لألجزاء اإلجمالية القيمة

 التي والدفعات الكلية المشروع قيمة عن النظر وبغض ،الربع المرجعي خالل فعال انجازه تم ما قيمة

 نإ الباطن من المقاول بواسطة وكذلك المنشأة بواسطة المنجزة القيمة وتشمل المقاول، استلمها
 مثل سنة، من كثرأل بها العمل يستغرق قد مشاريع ضمن تتم التي االنشطة ايرادات تشمل. وجد

 الخاصة المشاريع تشييد نشاط، الحديدية والسكك الطرق تشييد نشاط، المباني ديتشي نشاط

 األخرى خالل الربع المرجعي.يد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية ينشاط أعمال التشو بالمنافع

 لنشاط المساندة الخدمات من اإلجمالية اإليرادات قيمة

  التشييد

أعمال التركيبات الكهربائية، أعمال السباكة ، الموقع تحضير أعمال من المتحقق االيراد عن عبارة
أعمال ، وأعمال إكمال المباني وتشطيبها، أعمال التركيبات اإلنشائية األخرى، الهواء والتدفئة وتكييف

 .انشطة التشييد المتخصصة األخرى

 المصاريف 3.0جدول 

 المصاريف إجمالي

 
 واألجور الرواتب إجماليوتشمل  المنشأة من نشاطاتها التشغيلية لمصاريفهي القيمة اإلجمالية 

 خالل الربع المحدد.وإجمالي المصاريف األخرى  وملحقاتها

 

 وملحقاتها واألجور الرواتب إجمالي

 األجور تشمل كما. للمشتغلين الربع خالل الدفع المستحقة النقدية والمكافآت والرواتب األجور تشمل

 استحقت التي والعموالت نقدا   المدفوعة الدورية والبدالت المدفوعة العطالت أيام وأجر اإلضافية

 أو استقطاعات أية خصم قبل وذلك الدورية غير والمكافآت المنح تشمل وكذلك. الربع عن للمشتغلين
 ما قيمة ايضا   وتشمل. والتقاعد الضمان صناديق في العاملين مساهمات استقطاع أو أقساط تسديدات

 باإلضافة نقديا   وليس عيني بشكل وذلك وشراب طعام من لديها للعاملين تقدمه مما المنشأة تتحمله
 .المرجعي الربع خالل العمل إصابات ضد والتأمين الصحي والتأمين والمواصالت والمالبس السكن إلى

             واألجور الرواتب) عدا األخرى المصاريف إجمالي
 (وملحقاتها

             واألجور الرواتب) عدا سلعها وتوزيع ونقل بيع أثناء المنشأة تتحملها التي المصاريف جميع تشمل

 .المصاريفأدناه بعض األمثلة بخصوص ما يمكن أن تشمله أو أن ال تشمله  .(وملحقاتها
 

 :تشمل

 عمليات في المستهلكة والغاز والمحروقات الوقود قيمة اإلنتاج، في المستخدمة األولية المواد
 معمرة غير غيار قطع والتغليف، التعبئة مواد المنشأة، في المستهلكة والمياه الكهرباء قيمة التشغيل،

 الجارية الصيانة النقل، ووسائل والمعدات واآلالت واألراضي األبنية إيجارات مستهلكة، وادوات وعدد
 خدمات والشحن، والتخزين النقل خدمات النقل، ووسائل والمعدات واآلالت واإلنشاءات للمباني

 مصروفات واستشارية، هندسية خدمات حسابات، تدقيق مصاريف المعلومات، ونظم اآللي الحاسب

 عموالت فروقات خسائر بنكية، عموالت الفوائد، مصاريف ، مصاريف دعاية وإعالن وقضائية، قانونية
 .المرجعي الربع خالل مواد بدون أو مع الباطن من مقاولين مستحقات ،أجنبية

 
  :تشمل ال

 الرأسمالية والضرائب والرسوم الحكومية، النفقات وملحقاتها واألجور الرواتب

 


