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ــار  ــى  551.7 ملي ــام 2010 إل ــي ع ــم ف ــار دره ــن 369.6 ملي ــبة 49.3% م ــة بنس ــاط الصناع ــة لنش ــة المضاف ــم القيم ــع حج ارتف  •
ــام 2011 . ــي ع ــم ف دره

بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي 488.6 مليار درهم لعام 2010 وارتفع بنسبة 44.6% ليصل إلى 706.6 مليار درهم عام 2011.  •

ارتفع حجم االستهالك الوسيط بنسبة 30.1% من 119 مليار درهم في عام 2010 إلى 154.9 مليار درهم في عام 2011.  •

انخفض عدد العاملين في نشاط الصناعة بنسبة 0.6% من 209,776 عامل لعام 2010 إلى 208,481 عامل لعام 2011.  •

ارتفــع نصيــب العامــل الســنوي مــن تعويضــات العامليــن بنســبة 10.3% مــن 102.4 ألــف درهــم فــي عــام 2010 إلــى 112.9 ألــف   •
درهــم فــي عــام 2011.

ــة 85.8% لعــام 2010 و%87.9  ــة لنشــاط الصناع ــة العظمــى مــن القيمــة المضاف ــات االســتخراجية بالغالبي ســاهمت الصناع  •
لعــام 2011.

ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي بنســبة 45.5% مــن 2,329.3 ألــف درهــم فــي عــام 2010 إلــى 3,389.2 ألــف درهــم   •
لعــام 2011.

ارتفعــت مســاهمة العامــل فــي القيمــة المضافــة بنســبة 50.2% مــن 1,761.8 ألــف درهــم فــي عــام 2010 إلــى 2,646.3 ألــف   •
درهــم فــي عــام 2011.

ــة بنســبة 9.8% مــن 72.7 ألــف درهــم لعــام 2010 إلــى 79.8 ألــف درهــم  ارتفــع نصيــب العامــل فــي الســنة مــن األجــور النقدي  •
لعــام 2011.

•  بلغت نسبة إنتاج النشاط الرئيسي إلى اإلنتاج اإلجمالي 85.3% لعام 2010، و84.4% لعام 2011.

1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات

الصناعة
إحصاءاتالصناعة

والمؤسسات المالية
الصناعةوالمؤسسات المالية

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

ــف  ــن مختل ــات ع ــدة بيان ــن قاع ــره م ــا توف ــا بم ــة أهميته ــوح االقتصادي ــتمد المس تس
األنشــطة االقتصاديــة العاملــة فــي إمــارة أبوظبــي خاصــة األنشــطة ذات األهميــة الكبيــرة 

فــي االقتصــاد، فتطــور هــذه االنشــطة تعتبــر مــن األساســيات لتطــور وتنميــة االقتصــاد. 
كمــا تبــرز أهميــة هــذه البيانــات فــي اســتخدامها فــي تقديــر مســاهمة كل نشــاط مــن هــذه 

األنشــطة فــي اقتصــاد اإلمــارة، كمــا ســتمكن مــن التعــرف علــى أماكــن القــوة والضعــف فــي 
اقتصــاد اإلمــارة وفــي كل نشــاط مــن هــذه األنشــطة، خاصــة فــي ظــل مــا يشــهده اقتصــاد 

اإلمــارة مــن تطــور ونمــو غيــر مســبوق، حيــث أن البيانــات التــي ســيتم توفيرهــا ســتكون ذات 
فائــدة كبيــرة للمخططيــن والمســتثمرين والدارســين والجهــات الحكوميــة.

ــاد  ــي اقتص ــاهمتها ف ــدى مس ــطة وم ــذه األنش ــي ه ــل ف ــور الحاص ــة والتط ــذه األهمي ــاس ه ولقي
ــة  ــة المكون ــع األنشــطة ألفرعي ــً لجمي ــارة فقــد نفــذ  »مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي« مســحً ميداني اإلم

لهــذا النشــاط وفــق للتصنيــف الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة  )ISIC4( معتمــدًا بذلــك 
ــة بهــذا الخصــوص. ــات الدولي علــى أحــدث التصنيفــات والمنهجي
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شكل )1(: اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي،2011

3. تحليل النتائج
أظهــرت نتائــج مســح الصناعــة 2011 نمــوا فــي اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط الصناعــة بمقــدار 218 مليــار درهــم بنســبة بلغــت 44.6% عــن 
عــام 2010،  وبلغــت  قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط الصناعــة 706.6 مليــار درهــم فــي عــام 2011. ورافــق هــذا النمــو نمــوا فــي القيمــة 
المضافــة لنشــاط الصناعــة بنســبة 49.3%  لتصــل قيمتهــا إلــى 551.7 مليــار درهــم فــي عــام 2011، فــي حيــن انخفــض عــدد العامليــن 
بنســبة 0.6 % ليصــل إلــى 208.5 ألــف عامــل فــي عــام 2011، ورافقــه ارتفاعــا فــي تعويضــات العامليــن بنســبة 9.5%، لتصــل قيمتهــا 

إلــى 23.5 مليــار درهــم فــي عــام 2011 لنشــاط الصناعــة. 

اإلنتاج اإلجمالي

القيمة المضافة

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

الصناعات التحويلية

م
ره

 د
يار

مل

الصناعات االستخراجية
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وأشــارت نتائــج المســح الصناعــي لعــام 2011 أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي بلغــت 78.1%، وهــي أعلــى بحوالــي %2.4 
عــن عــام 2010 )75.6%(. و بلغــت نســبة مســاهمة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط الصناعــات االســتخراجية %97.4، 

مقابــل 60.6% لنشــاط إنتــاج وتوزيــع الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات و 27% لنشــاط الصناعــات التحويليــة.

وارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــة إلــى 2,646.3 ألــف درهــم لعــام 2011، بنســبة زيــادة 50.2% عــن عــام 
2010. وكانــت أعلــى إنتاجيــة للعامــل مــن القيمــة المضافــة فــي الصناعــات االســتخراجية، بقيمــة 18,551.9 ألــف درهــم عــام 2011 بمعــدل 
ــاء والصــرف الصحــي  ــع الميــاه والكهرب ارتفــاع 47.8% عــن عــام 2010، يليــه وبفــارق واضــح مســاهمة العامــل فــي نشــاطي إنتــاج وتوزي
والنفايــات بقيمــة 1,242.3 ألــف درهــم، ثــم مســاهمة العامــل مــن القيمــة المضافــة فــي نشــاط الصناعــات التحويليــة بقيمــة 287.1 ألــف 

درهــم  للعامــل الواحــد فــي عــام 2011. 

1.3 القيمة المضافة

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

بلــغ إجمالــي القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــة حوالــي 551.7 مليــار درهــم لعــام 2011 وبزيــادة قدرهــا 49.3% عــن عــام 2010. وقــد ســاهمت 
الصناعــات االســتخراجية بالغالبيــة العظمــى مــن القيمــة المضافــة والتــي شــكلت حوالــي 87.9% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة لنشــاط 
الصناعــة عــام 2011، تلتهــا القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــات التحويليــة بنســبة 8.7%  أي 48 مليــار درهــم  ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه 

والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات بنســبة 3.4% أي 19 مليــار درهــم.

شكل )3(: مساهمة العامل في القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي، 2011

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

م
ره

 د
ف

أل

م
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الصناعات االستخراجيةالصناعات التحويليةالصناعات االستخراجيةالصناعات التحويلية
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي

ــادة 44.6% عــن عــام 2010. وشــكلت قيمــة اإلنتــاج  بلغــت قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط الصناعــة 706.6 مليــار درهــم عــام 2011، بنســبة زي
اإلجمالــي للصناعــات االســتخراجية مــا نســبته 70.4% مــن إجمالــي اإلنتــاج لنشــاط الصناعــة ونمــو بنســبة 51.8% عــن عــام 2010 ، يليــه نشــاط 
الصناعــات التحويليــة بنســبة 25.1% مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لعــام 2011 وبزيــادة بنســبة 34.9% عــن عــام 2010، ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه 

والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات بقيمــة 31.3 مليــار درهــم وبنســبة زيــادة 7.4% عــن عــام 2010. 

ــادة 45.5% عــن العــام  ــف درهــم لعــام 2011، ونســبة زي ــى 3,389.2 أل ــي لنشــاط الصناعــة إل ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمال
2010. وكانــت إنتاجيــة العامــل لنشــاط الصناعــات االســتخراجية 19,048.1 ألــف درهــم مقابــل 2,049.6 ألــف درهــم فــي نشــاطي إنتــاج وتوزيــع 

الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات، و 1,062.7 ألــف درهــم لنشــاط الصناعــات التحويليــة.

شكل )5(: إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي، 2011شكل )4(: اإلنتاج اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات
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إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

الصناعات االستخراجيةالصناعات التحويليةالصناعات االستخراجيةالصناعات التحويلية
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3.3 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

بلــغ إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت لنشــاط الصناعــة 65.6 مليــار درهــم لعــام 2011، وانخفــض بنســبة 12.6% عــن عــام 2010 .، وشــكل 
نشــاط الصناعــات التحويليــة أكثــر مــن خمســي إجمالــي تكويــن رأس المــال فــي نشــاط الصناعــة عــام 2011 بنســبة 43.1%، تــاله وبفــارق بســيط 
نشــاط الصناعــات االســتخراجية بنســبة 37.6%،ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات بنســبة 19.3% مــن 

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت.

وتشــير نتائــج المســح بــأن اآلالت والمعــدات ووســائل النقــل ســاهمت بالنســبة األعلــى مــن إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت )74.6%( لعــام 
2011، تالهــا المبانــي واإلنشــاءات األخــرى بنســبة 15.1%، ثــم الموجــودات الثابتــة األخــرى بنســبة 7.7% مــن إجمالــي الموجــودات الثابتــة فــي 

عــام 2011.

شكل )7(: التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصول، 2010-2011شكل )6(: تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي،2011-2010

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

المباني واإلنشاءات األخرى
اآلالت والمعدات ووسائل النقل
أثاث ومعدات مكاتب
الحاسب اآللي والبرمجيات
مجموعات ثابتة أخرى

المباني واإلنشاءات األخرى
اآلالت والمعدات ووسائل النقل
أثاث ومعدات مكاتب
الحاسب اآللي والبرمجيات
مجموعات ثابتة أخرى
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4.3 استهالك رأس المال الثابت

بلغــت قيمــة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط الصناعــة حوالــي 19.7 مليــار درهــم لعــام 2011 بزيــادة بنســبة 28.8% عــن العــام 2010.  
ــغ  ــي نشــاط الصناعــة، حيــث بل ــت مــن إجمال وســاهم نشــاط الصناعــات االســتخراجية بالنســبة األعلــى )53%( الســتهالك رأس المــال الثاب

10.4 مليــار درهــم لعــام 2011، تــاله نشــاط الصناعــات التحويليــة بنســبة 30.6%، ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه والكهربــاء والصــرف 
الصحــي والنفايــات بنســبة %16.4.

شكل )8(: التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2011

الصناعات االستخراجية
الصناعات التحويلية
إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي والنفايات
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5.3 االستهالك الوسيط 

تشــير نتائــج المســح بــأن قيمــة االســتهالك الوســيط بلغــت 154.9  مليــار درهــم عــام 2011 مرتفعــة بنســبة 30.1% عــن عــام 2010. فــي حيــن 
شــكلت نســبة االســتهالك الوســيط مــن اإلنتــاج الكلــي 21.9% فــي عــام 2011.

وبلغــت نســبة المســتلزمات الســلعية 85.7% مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط لعــام2011، مقابــل 14.3% للمســتلزمات الخدميــة لعــام2011، 
وجــاءت هــذه النســب مقاربــة لهــا فــي عــام 2010.

وكانــت أكبــر نســبة اســتهالك وســيط للصناعــات التحويليــة )83.8%( مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط لنشــاط الصناعــة لعــام 2011، يليــه 
الصناعــات االســتخراجية بنســبة 8.4% ، ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات بنســبة %7.8.

شكل )10(: نسبة المستلزمات السلعية والخدمية حسب النشاط االقتصادي،2011شكل )9(: التوزيع النسبي للمستلزمات السلعية والخدمية، 2011

المستلزمات الخدمية

المستلزمات الخدمية

المستلزمات السلعية

المستلزمات السلعية

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء 
والصرف الصحي والنفايات

الصناعات االستخراجيةالصناعات التحويلية
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6.3 تعويضات العاملين 

شكل )11(: نصيب العامل من التعويضات حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

ــادة  ــام 2011، وبزي ــم لع ــار دره ــى 23.5 ملي ــل إل ــة لتص ــاط الصناع ــي نش ــن ف ــات العاملي ــة تعويض ــي قيم ــا ف ــح ارتفاع ــج المس ــرت نتائ أظه
قدرهــا 9.5% عــن عــام 2010. وقــد شــكلت تعويضــات العامليــن لنشــاط الصناعــات التحويليــة نســبة 51.4% مــن إجمالــي التعويضــات، تالهــا 
ــاء والصــرف الصحــي  ــاه والكهرب ــع المي ــاج وتوزي ــم نشــاطي إنت تعويضــات العامليــن فــي نشــاط الصناعــات االســتخراجية بنســبة 39.5%، ث

ــام 2011.   ــبة 9.2% لع ــات بنس والنفاي

بلــغ نصيــب العامــل مــن تعويضــات العامليــن لنشــاط الصناعــة 112.9 ألــف درهــم فــي عــام 2011 بزيــادة مقدارهــا 10.3% عــن عــام 2010. 
وكان نصيــب العامــل مــن تعويضــات العامليــن لنشــاط الصناعــات االســتخراجية 355.6 ألــف درهــم ســنويا عــام 2011، و141.1 ألــف درهــم 
ــب العامــل مــن التعويضــات لنشــاط  ــغ نصي ــا بل ــات، بينم ــاء والصــرف الصحــي والنفاي ــاه والكهرب ــع المي ــاج وتوزي ســنويا لنشــاطي إنت

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء الصناعــات التحويليــة 72.3 ألــف درهــم ســنويا.
والصرف الصحي والنفايات
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7.3 عدد العاملين 

تشــير نتائــج المســح إلــى انخفــاض عــدد العامليــن بنســبة بســيطة )0.6%( فــي عــام 2011 عــن عــام 2010، ليصبــح حوالــي 208.5 ألــف عامــل. 
وبلــغ عــدد العامليــن فــي نشــاط الصناعــات التحويليــة 167.1 ألــف عامــل بنســبة 80.2% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الصناعــة، 
تــاله نشــاط الصناعــات االســتخراجية بنســبة 12.5%، ثــم نشــاطي إنتــاج وتوزيــع الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنفايــات بنســبة %7.3 

فــي عــام 2011.

وبلــغ عــدد العامليــن الذكــور 200.5 ألــف عامــل فــي عــام 2011، وعــدد العامليــن اإلنــاث 8 أالف عامــل. وشــكل العاملــون المواطنــون الذكــور 
5.5% مــن إجمالــي عــدد العامليــن الذكــور لعــام 2011، فــي حيــن شــكلت اإلنــاث المواطنــات حوالــي 32% مــن إجمالــي عــدد العامــالت اإلنــاث 

فــي العــام نفســه.

شكل )13(: توزيع العاملين حسب الجنسية والنوع، 2011شكل )12(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي، 2011

غير مواطن

ذكورإناث

مواطن

إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي والنفايات
الصناعات التحويلية
الصناعات االستخراجية
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اإلهالكتعويضات العاملينتكوين رأس المال الثابت القيمة المضافةاإلنتاج اإلجماليعدد العاملينعدد المنشآتالوصف )النشاط االقتصادي(األقسامالباب

6225,279327,862,143317,237,00233,716,1668,265,2668,027,791التعدين واستغالل المحاجر05-09ب

6,591168,410131,589,67335,813,30228,740,36311,043,5474,450,385الصناعة التحويلية10-33ج

347,73328,125,99715,934,29312,577,8491,944,6952,724,685إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35د

36-39هـ
إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة 

الفضالت والمعالجة
308,3551,046,384601,83656,424231,75553,621

6,717209,776488,624,198369,586,43375,090,80121,485,26415,256,483المجموع

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

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

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

6226,129497,700,278484,736,98824,673,1999,292,57010,422,889التعدين واستغالل المحاجر05-09ب

6,612167,061177,542,45447,966,95228,277,82612,086,3496,004,148الصناعة التحويلية10-33ج

347,53830,705,08318,630,87612,667,3981,953,2383,181,298إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35د

36-39هـ
إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة 

الفضالت والمعالجة
297,753633,952364,9376,370204,03342,554

6,737208,481706,581,766551,699,75365,624,79323,536,19019,650,890المجموع
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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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