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1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات

التشييد
البناءالتشييد

البناء والتشييد
البناءالبناء والتشييد

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

يعــّد نشــاط البنــاء والتشــييد مــن األنشــطة ذات األهمّيــة الكبيــرة فــي االقتصــاد، 
فتطــّور هــذا النشــاط يعــّد مــن األساســيات لتطــّور أي اقتصــاد وتنميتــه، وبالتالــي فإنــه 

مــن األنشــطة المؤثــرة فــي االقتصــاد. ويرتبــط نشــاط البنــاء والتشــييد بمختلــف أنشــطة 
االقتصــاد األخــرى، فيرتبــط بنشــاط اإلســكان فــي دعــم خدمــات اإلســكان مــن خــالل توفيــر 

الوحــدات الســكنية للســكان، كمــا يرتبــط بأنشــطة األعمــال مــن خــالل توفيــر األبنيــة الالزمــة 
لهــذه األنشــطة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، كمــا أن هــذا النشــاط يوفــر البنيــة األساســية مــن 

طــرق وجســور وأنفــاق وغيرهــا.

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج مســح البنــاء والتشــييد الــذي نّفــذه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ضمــن 
مجموعــة مــن المســوح االقتصاديــة المتخّصصــة، وذلــك لقيــاس التطــّورات التــي حدثــت ألنشــطة 

البنــاء والتشــييد ومــدى مســاهمتها فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، وتعــّرف خصائــص أنشــطة 
المنشــآت، وتحديــد معالمهــا األساســية، وتوفيــر البيانــات والمعلومــات األساســية الالزمــة إلعــداد 

ــة.  ــابات القومي الحس

ــغ 82.8  ــث بل ــة بالعــام 2010 حي ــام 2011، مقارن ــار درهــم ع ــاء والتشــييد 83.5 ملي ــة لنشــاط البن ــغ حجــم القيمــة المضاف بل  •
ــا %0.85. ــادة مقداره ــبة زي ــم بنس ــار دره ملي

•  بلــغ حجــم اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط البنــاء والتشــييد 167.5 مليــار درهــم عــام 2011، مقارنــة بالعــام 2010 حيــث بلــغ 156.1 
ــادة مقدارهــا %7.4. مليــار درهــم بنســبة زي

•  بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي 49.9% لعام 2011، مقارنة بالعام 2010 حيث بلغت النسبة %53.0.

•  بلغــت إنتاجيــة العامــل لنشــاط البنــاء والتشــييد مــن اإلنتــاج اإلجمالــي 271 ألــف درهــم لعــام 2011، مقارنــة بالعــام 2010 حيــث 
بلغــت إنتاجيــة العامــل 265 ألــف درهم.

•  ارتفع االستهالك الوسيط لنشاط البناء والتشييد من 73 مليار درهم في عام 2010، إلى 84 مليار درهم في عام 2011.

ــف عامــل فــي عــام  ــة مــع 588.2 أل ــف عامــل عــام 2011، بالمقارن ــاء والتشــييد 618.1 أل ــغ عــدد العامليــن فــي نشــاط البن •  بل
.2010

ــع  ــة م ــام 2011، بالمقارن ــف درهــم ع ــة 135.1 أل ــي القيمــة المضاف ــاء والتشــييد ف •  بلغــت مســاهمة العامــل فــي نشــاط البن
ــام 2010.  ــي ع ــم ف ــف دره 140.7 أل

•  بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن التعويضــات فــي نشــاط البنــاء والتشــييد 41.2 ألــف درهــم عــام 2011، بالمقارنــة مــع 40.1 
ألــف درهــم فــي عــام 2010.
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3. تحليل النتائج
أظهــرت نتائــج مســح البنــاء والتشــييد لعــام 2011 نمــوًا فــي اإلنتــاج اإلجمالــي بنســبة بلغــت 7.4% عــن عــام 2010، ورافــق هــذا النمــو 
نمــو فــي القيمــة المضافــة لنشــاط البنــاء والتشــييد بنســبة 0.9% لتصــل قيمتهــا إلــى 83.5 مليــار درهــم فــي عــام 2011، وارتفــع عــدد 

العامليــن بنســبة %5.1.
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وأشــارت نتائــج المســح لعــام 2011 إلــى أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي بلغــت 49.9% مقارنــة بـــ 53.0% لعــام 2010. 
وقــد بلغــت أعلــى نســبة مســاهمة للقيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط تشــييد المبانــي 50.9% وكانــت ألنشــطة التشــييد 

المتخّصصــة %47.9.

ــو %4.0  ــدل نم ــام 2011، بمع ــم لع ــف دره ــييد 135.1 أل ــاء والتش ــاط البن ــي نش ــة إلجمال ــة المضاف ــن القيم ــل م ــة العام ــت إنتاجي وكان
ــام 2010. ــع ع ــة م بالمقارن

 وبلغــت أعلــى إنتاجيــة للعامــل مــن القيمــة المضافــة فــي تشــييد المبانــي، حيــث كانــت 138.7 ألــف درهــم عــام 2011، تلتــه أنشــطة 
التشــييد المتخّصصــة، وكانــت إنتاجيــة العامــل نحــو 130.3 ألــف درهــم، بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل فــي نشــاط الهندســة المدنيــة 

بقيمــة 130.1 ألــف درهــم.

1.3 القيمة المضافة

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

أظهــرت نتائــج المســح االقتصــادي أن القيمــة المضافــة لنشــاط البنــاء والتشــييد بلغــت 83.5 مليــار درهــم لعــام 2011 بزيــادة بلغــت 0.9% علــى 
عــام 2010. 

شــّكل نشــاط تشــييد المبانــي 59.4% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة ألنشــطة البنــاء والتشــييد لعــام 2011، تلتــه أنشــطة التشــييد المتخّصصة 
بنســبة 22.0%، ثم نشــاط الهندســة المدنية بنســبة %18.6. 

شكل )2(: مساهمة العامل في القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي، 2011

 أنشطة التشييدتشييد المبانيالهندسة المدنيةأنشطة التشييد المتخصصة
المتخصصة

تشييد المبانيالهندسة المدنية

م
ره

 د
ف

أل
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي )اإليرادات(

بلغــت قيمــة إجمالــي إيــرادات نشــاط البنــاء والتشــييد 167.5 مليــار درهــم لعــام 2011، بزيــادة نســبتها 7.4% علــى عــام 2010. وشــّكل نشــاط 
تشــييد المبانــي 58.2% مــن إجمالــي اإليــرادات ألنشــطة البنــاء والتشــييد، تلتــه أنشــطة التشــييد المتخّصصــة بنســبة %22.9.

ــادة نســبتها 2.2% علــى عــام  بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط البنــاء والتشــييد 271.0 ألــف درهــم لعــام 2011، بزي
2010. وكانــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط تشــييد المبانــي األعلــى بيــن أنشــطة البنــاء والتشــييد حيــث بلغــت 272.7 ألــف 
درهــم لعــام 2011، تلتهــا وبفــارق بســيط أنشــطة التشــييد المتخّصصــة حيــث بلغــت 272.1 ألــف درهــم، بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل 

مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط الهندســة المدنيــة بقيمــة 264.6 ألــف درهــم.

شكل )4(: إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي، 2011شكل )3(: التوزيع النسبي لإليراد اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي، 2011

 أنشطة التشييدتشييد المبانيالهندسة المدنيةأنشطة التشييد المتخصصة
المتخصصة

تشييد المبانيالهندسة المدنية

م
ره

 د
ف

أل
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3.3 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(

بلــغ إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط البنــاء والتشــييد 3.9 مليــار درهــم عــام 2011، فــي حيــن بلــغ إجمالــي التكويــن الرأســمالي 4.5 مليــار 
درهــم لعــام 2010.

وشــّكل نشــاط تشــييد المبانــي أعلــى نســبة مــن التكويــن الرأســمالي لنشــاط البنــاء والتشــييد بنســبة 45.6% لعــام 2011، تلتــه أنشــطة 
ــن الرأســمالي حيــث بلغــت  التشــييد المتخّصصــة بنســبة 29.6%، بينمــا شــّكل نشــاط الهندســة المدنيــة أقــل نســبة مســاهمة فــي التكوي

ــن الرأســمالي لنشــاط البنــاء والتشــييد. ــي التكوي 24.8% مــن إجمال

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط البنــاء والتشــييد بلــغ 4.5 مليــار درهــم لعــام 2010. ســاهمت فيهــا أنشــطة 
التشــييد المتخّصصــة بنســبة 39.9% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي، تــاله نشــاط الهندســة المدنيــة بنســبة %30.3.

شكل )6(: التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2010شكل )5(: التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي،2011

أنشطة التشييد المتخصصةأنشطة التشييد المتخصصة الهندسة المدنيةالهندسة المدنية تشييد المبانيتشييد المباني
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3.3 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(

شــّكلت آالت ومعــّدات ووســائل نقــل وعــدد وأدوات غيــر مســتهلكة أعلــى نســبة فــي التكويــن الرأســمالي حســب نــوع األصــل بنســبة %57.3 
لعــام 2011، تلتهــا المبانــي الســكنية وغيــر الســكنية بنســبة %24.0.

ــا  ــمالي تلته ــن الرأس ــي التكوي ــن إجمال ــتهلكة 50.8% م ــر مس ــدد وأدوات غي ــل وع ــائل نق ــدات ووس ــّكلت آالت ومع ــام 2010، ش ــي ع وف
بنســبة 40.7% المبانــي الســكنية وغيــر الســكنية.

شكل )8(: التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصل، 2010شكل )7(: التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصل،2011

 مباني سكنية وغير سكنية
وإنشاءات أخرى

 مباني سكنية وغير سكنية
وإنشاءات أخرى

 آالت ومعدات ووسائل نقل
وعدد وأدوات غير مستهلكة

 آالت ومعدات ووسائل نقل
وعدد وأدوات غير مستهلكة

أثاث ومعدات مكاتبأثاث ومعدات مكاتب

برامج حاسوببرامج حاسوب

أخرىأخرى
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4.3 استهالك رأس المال الثابت

تشــير نتائــج المســح إلــى أن قيمــة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط البنــاء والتشــييد بلغــت 3.9 مليــار درهــم عــام 2011، مقارنــة بعــام 2010 
حيــث بلــغ 4.8 مليــار درهم.

وبلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط تشــييد المبانــي 42.7% لعــام 2011، تالهــا نشــاط الهندســة المدنيــة بنســبة 33.7%، ثــم 
أنشــطة التشــييد المتخّصصــة بنســبة %23.6.

وكانــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت عــام 2010 فــي نشــاط تشــييد المبانــي 42.7% تــاله نشــاط الهندســة المدنيــة بنســبة %34.9، 
ثــم أنشــطة التشــييد المتخّصصــة بنســبة %22.4.

شكل )10(: التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2010شكل )9(: التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي،2011

أنشطة التشييد المتخصصةأنشطة التشييد المتخصصة الهندسة المدنيةالهندسة المدنية تشييد المبانيتشييد المباني
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5.3 االستهالك الوسيط 

ــة  ــادة 14.7% مقارن ــات المســح إلــى أن االســتهالك الوســيط لنشــاط البنــاء والتشــييد بلــغ 84.0 مليــار درهــم عــام 2011 بنســبة زي تشــير بيان
ــام 2010. بع

فــي عــام 2011 شــّكل نشــاط تشــييد المبانــي أكثــر مــن نصــف االســتهالك الوســيط )57.1%( لنشــاط البنــاء والتشــييد تلتــه أنشــطة التشــييد 
المتخّصصــة بنســبة 23.8% ثــم الهندســة المدنيــة بنســبة %19.1. 

ــة  ــييد المتخّصص ــطة التش ــه أنش ــيط تلت ــتهالك الوس ــي االس ــن إجمال ــبة 56.6% م ــي نس ــييد المبان ــاط تش ل نش ــكَّ ــام 2010 ش ــي ع  وف
بنســبة 24.0% والهندســة المدنيــة بنســبة %19.4.

شكل )12(: التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي،2010شكل )11(: التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي،2011

أنشطة التشييد المتخصصةأنشطة التشييد المتخصصة الهندسة المدنيةالهندسة المدنية تشييد المبانيتشييد المباني



21 إحصاءات البناء والتشييد20

5.3 االستهالك الوسيط 

شــّكل االســتهالك الوســيط فــي نشــاط تشــييد المبانــي مــا نســبته 49.1% إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي عــام 2011، أي أنــه إلنتــاج 100 درهــم يجــب 
ــي  ــى ف ــي األعل ــبة ه ــذه النس ــاءت ه ــة ج ــييد المتخّصص ــطة التش ــي أنش ــة. وف ــلعية والخدمي ــاج الس ــتلزمات اإلنت ــً لمس ــو 49 درهم ــاق نح إنف

األنشــطة الفرعيــة لنشــاط البنــاء والتشــييد حيــث بلغــت 52.1%، تالهــا نشــاط الهندســة المدنيــة بنســبة %50.8.

ــييد  ــاء والتش ــاط البن ــي نش ــت 65.7% ف ــيط بلغ ــتهالك الوس ــي االس ــن إجمال ــلعية م ــتلزمات الس ــبة المس ــح أن نس ــج المس ــت نتائ بّين
لعــام 2011، مقابــل 34.3% للمســتلزمات الخدميــة. وكانــت هــذه النســبة 64.1% للمســتلزمات الســلعية فــي عــام 2010، مقابــل %35.9 

ــة. ــتلزمات الخدمي للمس

شكل )14(: التوزيع النسبي لمستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية،2011شكل )13(: نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي،2011

المستلزمات السلعيةالمستلزمات الخدميةتشييد المبانيالهندسة المدنيةأنشطة التشييد المتخصصة
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v

6.3 تعويضات العاملين 

أظهرت نتائج المسح أن تعويضات العاملين في نشاط البناء والتشييد شهدت ارتفاعً عام 2011 بنسبة 7.9% مقارنة بعام 2010.

وأشــارت النتائــج إلــى أن نشــاط تشــييد المبانــي شــّكل 53.9% مــن إجمالــي تعويضــات العامليــن لنشــاط البنــاء والتشــييد فــي عــام 2011، 
تليــه أنشــطة التشــييد المتخّصصــة بنســبة 26.8%. وجــاءت هــذه النســب مشــابهة لعــام 2010.

بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن تعويضــات العامليــن لنشــاط البنــاء والتشــييد 41.2 ألــف درهــم فــي عــام 2011. وكان نصيــب العامــل 
مــن تعويضــات العامليــن ألنشــطة التشــييد المتخّصصــة 48.4 ألــف درهــم، ولنشــاط الهندســة المدنيــة 41.2 ألــف درهــم، بينمــا بلــغ نصيــب 

العامــل مــن التعويضــات لنشــاط تشــييد المبانــي 38.4 ألــف درهــم لعــام 2011.

أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع عدد العاملين في عام 2011 بنسبة 5.1% عن العام السابق ليصل إلى 618.1 ألف عامل.

شــّكل نشــاط تشــييد المبانــي نســبة 57.9% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط البنــاء والتشــييد، تلتــه أنشــطة التشــييد المتخّصصــة 
ــة لنســب  ــت هــذه النســب مقارب ــي عــدد العامليــن لعــام 2011، وكان بنســبة 22.8%، وشــّكل نشــاط الهندســة المدنيــة 19.3% مــن إجمال

عــام 2010. 

7.3 عدد العاملين 

شكل )16(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي،2011شكل )15(: متوسط تعويضات العامل السنوي حسب النشاط االقتصادي، 2010 -2011

أنشطة التشييد المتخصصة

أنشطة التشييد المتخصصة

الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

تشييد المباني

تشييد المباني

م
ره

 د
ف

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

1,532331,34384,801,63943,345,0101,351,27812,562,8581,909,770تشييد المباني41

229117,57833,385,86319,183,2431,376,1644,542,0431,562,121الهندسة المدنية42

2,643139,24237,869,88020,252,7911,813,7546,533,5931,000,612أنشطة التشييد المتخصصة43

4,404588,163156,057,38282,781,0454,541,19723,638,4934,472,503المجموع

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

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

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

1,561357,65097,543,99649,609,4041,824,16213,743,5901,677,620تشييد المباني41

229119,42131,603,04915,532,973989,4294,919,2361,325,021الهندسة المدنية42

2,643141,05338,382,28018,373,7941,184,0436,830,176925,535أنشطة التشييد المتخصصة43

4,433618,124167,529,32583,516,1713,997,63425,493,0023,928,176المجموع
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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 إلكترونيــً 

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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