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ارتفــع حجــم القيمــة المضافــة لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت مــن 19.0 مليــار درهــم عــام 2010 الــى 19.3 مليــار درهــم   •
بزيــادة نســبتها %1.6.

ــار درهــم  ــل 25.0 ملي ــار درهــم لعــام 2011 مقاب ــة المعلومــات واالتصــاالت 26.2 ملي ــي لنشــاط تقني ــاج اإلجمال بلــغ حجــم اإلنت  •
عــام 2010.

بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي 73.8% لعام 2011، مقارنة بـ 76.1% لعام 2010.   •

ــة بـــ  بلغــت إنتاجيــة العامــل لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت مــن اإلنتــاج اإلجمالــي 1.9 مليــون درهــم عــام 2011، مقارن  •
1.7 مليــون درهــم عــام 2010، بارتفــاع %7.3.

ارتفــع االســتهالك الوســيط لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بنســبة 14.9% عــن عــام ، مــن 6.0 مليــار درهــم عــام 2010   •
الــى 6.9 مليــار درهــم عــام 2011.

بلغ عدد العاملين في نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت 14.0 ألف عامل عام 2011 مقارنة بـ 14.4 ألف عامل عام 2010.  •

بلغــت مســاهمة العامــل لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي القيمــة المضافــة 1.4 مليــون درهــم عــام 2011 مقارنــة بـــ   •
1.3 مليــون درهــم عــام 2010.

ــة بـــ  بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن التعويضــات لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 351 ألــف درهــم عــام 2011 مقارن  •
330.0 ألــف درهــم عــام 2010.

1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات

المعلومات
إحصاءاتتقنية

والمؤسسات المالية
االتصاالتوالمؤسسات المالية

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

فــي  الكبيــرة  األهمّيــة  ذات  األنشــطة  مــن  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  نشــاط  يعــّد 
االقتصــاد، كمــا أن التطــّور الــذي يشــهده هــذا النشــاط فــي إمــارة أبوظبــي يمّثــل مــرآة 

للتطــور فــي األنشــطة جميعهــا، حيــث يوفــر الكثيــر مــن الخدمــات أهّمهــا االتصــاالن المحلــي 
ــدث  ــة ألح ــات مواكب ــاالت والمعلوم ــا االتص ــورة لتكنولوجي ــة متط ــة تحتي ــر بني ــي، ويوف والدول

ــا  ــة جميعه ــر الحكومي ــط الدوائ ــى رب ــي إل ــارة أبوظب ــة إم ــعى حكوم ــة. وتس ــّورات العالمي التط
بشــبكة اتصــاالت واحــدة ذات فاعلّيــة لتقديــم خدمــات ذات جــودة وثقــة عاليتيــن للجمهــور. 

فوســائل االتصــال الحديثــة والواســعة تمّثــل إحــدى الركائــز األساســية لنجــاح أي سياســة تنمويــة.

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج مســح تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الــذي أجــراه مركــز اإلحصــاء - 
ــة  ــة المتخّصصــة التــي هدفــت إلــى قيــاس أهمّي أبوظبــي ضمــن مجموعــة مــن المســوح االقتصادي

التطــور الحــادث فــي هــذه األنشــطة ومــدى مســاهمتها فــي اقتصــاد اإلمــارة وتعــّرف خصائــص أنشــطة 
المنشــآت العاملــة فــي اإلمــارة وتحديــد معالمهــا األساســية وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة 

ــة. ــابات القومي ــداد الحس إلع
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3. تحليل النتائج
أظهــرت نتائــج مســح تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لعــام 2011 نمــوًا فــي اإلنتــاج اإلجمالــي بنســبة 4.8% عــن عــام 2010، ورافقــت 
هــذا النمــو زيــادة فــي القيمــة المضافــة لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بنســبة 1.6% لتصــل قيمتهــا إلــى 19.3 مليــار درهــم 

عــام 2011.
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وأشــارت نتائــج المســح لعــام 2011 إلــى أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي بلغــت 73.8%، بتراجــع مقــداره 3.0% عــن عــام 
2010. وقــد بلغــت أعلــى نســبة مســاهمة للقيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط االتصــاالت 79.3% بينمــا كانــت أقــل نســبة 

ألنشــطة البرمجــة الحاســوبية )%53.8(.

وكانــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة إلجمالــي أنشــطة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 1378.0 ألــف درهــم لعــام 2011، بمعــّدل 
ــام 2010. ــن ع ــو %4.0 ع نم

 وبلغــت أعلــى إنتاجيــة للعامــل مــن القيمــة المضافــة فــي االتصــاالت، حيــث كانــت 2683.2 ألــف درهــم عــام 2011، تلتهــا وبفــارق واضــح 
أنشــطة البرمجــة الحاســوبية بقيمــة 529.2 ألــف درهــم، بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل فــي أنشــطة النشــر بقيمــة 288.5 ألــف درهــم.

1.3 القيمة المضافة

شكل )1(: التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي لعام، 2011

ــادة  ــام 2011 بزي ــم لع ــار دره ــت 19.3 ملي ــاالت بلغ ــات واالتص ــة المعلوم ــاط تقني ــة لنش ــة المضاف ــادي أن القيم ــح االقتص ــج المس ــرت نتائ أظه
بلغــت 1.6% علــى عــام 2010. 

ــة  ــطة البرمج ــا أنش ــام 2011، تلته ــاالت لع ــات واالتص ــة المعلوم ــطة تقني ــة ألنش ــة المضاف ــي القيم ــن إجمال ــاالت 82.8% م ــاط االتص ــّكل نش ش
الحاســوبية والخبــرة االستشــارية ومــا يتصــل بهــا مــن أنشــطة )أنشــطة البرمجــة( بنســبة 11.2% ، ثــم أنشــطة النشــر وأنشــطة إنتــاج األفــالم 
ــت  ــبة 5.8%. وكان ــالم( بنس ــطة اإلع ــة )أنش ــة واإلذاع ــطة البرمج ــيقا وأنش ــر الموس ــة ونش ــجيالت الصوتي ــة والتس ــج التلفزيوني ــو والبرام والفيدي
النســب متقاربــة إلــى حــّد مــا مــع عــام 2010، حيــث بلغــت نســبة مســاهمة نشــاط االتصــاالت 83.0% مــن إجمالــي القيــم المضافــة ألنشــطة تقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت.

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

االتصاالت

أنشطة اإلعالم

أنشطة خدمات المعلومات

 أنشطة البرمجة
 الحاسوبية والخبرة

أنشطة اإلعالمأنشطة البرمجةأنشطة خدمات المواصالتاالستشارية االتصاالت

م
ره

 د
ف

أل

%5.8

%11.2

%0.1

%82.8
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي )اإليرادات(

بلغــت قيمــة إجمالــي إيــرادات نشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 26.2 مليــار درهــم لعــام 2011، بزيــادة نســبتها 4.8% عــام 2010. وشــّكل 
نشــاط االتصــاالت )77.1%( أكثــر مــن ثالثــة أربــاع  إجمالــي اإليــراد ألنشــطة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، تــاله أنشــطة البرمجــة بنســبة %15.4.

بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 1,867 ألــف درهــم لعــام 2011، بزيــادة نســبتها %7.3 
علــى عــام 2010. وكانــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط االتصــاالت األعلــى بيــن أنشــطة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت حيــث 
بلغــت 3,383 ألــف درهــم لعــام 2011، تــاله وبفــارق واضــح نشــاط البرمجــة )983 ألــف درهــم(، بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل مــن اإلنتــاج 

اإلجمالــي لنشــاط اإلعــالم بقيمــة 493.0 ألــف درهــم.

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

االتصاالت

أنشطة اإلعالم أنشطة خدمات المعلومات
أنشطة البرمجة

أنشطة اإلعالمأنشطة البرمجةأنشطة خدمات المواصالت

م
ره

 د
ف

أل

االتصاالت

%77.1

%7.3 %2.0

%15.4
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بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي لنشاط تقنية المعلومات واالتصاالت 6.4 مليار درهم عام 2011، بنسبة زيادة 221.3% على عام 2010. 

وشــّكل نشــاط االتصــاالت أعلــى قيمــة فــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بنســبة 96.0% لعــام 2011، تــاله أنشــطة 
اإلعــالم بنســبة 3.4%، بينمــا شــّكلت أنشــطة البرمجــة الحاســوبية أقــل مــن 1% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط تقنيــة المعلومــات 

واالتصاالت.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بلــغ 1.9 مليــار درهــم لعــام 2010. ســاهم 
ــبة %10.9. ــالم بنس ــطة اإلع ــاله أنش ــمالي، ت ــن الرأس ــي التكوي ــن إجمال ــبة 88.1% م ــاالت بنس ــاط االتص نش

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

3.3 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(

االتصاالت

أنشطة البرمجة

أنشطة اإلعالم

أنشطة خدمات المعلومات

االتصاالت

أنشطة البرمجة
أنشطة اإلعالم

أنشطة خدمات المعلومات

%69.0

%0.6%0.0

%3.4

%88.1

%0.9
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شــّكلت اآلالت والمعــّدات ووســائل النقــل أعلــى نســبة تكويــن رأســمالي حســب نــوع األصــل بنســبة 42.2% لعــام 2011، تلتهــا األصــول األخــرى 
بنســبة 34.4%، ثــم المبانــي واإلنشــاءات األخــرى بنســبة %20.9.

وفــي عــام 2010، شــّكلت اآلالت والمعــّدات ووســائل النقــل 93.4% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي تلتها بنســبة 5.5% المباني واإلنشــاءات 
ثــم الحاســب اآللي بنســبة %3.1.

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

3.3 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(

موجودات ثابتة

 المباني واإلنشاءات
األخرى

أثاث ومعدات مكاتب

أثاث ومعدات مكاتب

الحاسب اآللي 
) الكمبيوتر (
والبرمجيات

الحاسب اآللي 
) الكمبيوتر (
والبرمجيات

مجموعات ثابتة
أخرى

 اآلالت والمعدات
ووسائل النقل

 اآلالت والمعدات
ووسائل النقل

المباني واإلنشاءات األخرى

%3.0

%3.1

%5.0

%93.4
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ــام 2011،  ــم ع ــار دره ــت 2.2 ملي ــاالت بلغ ــات واالتص ــة المعلوم ــاط تقني ــت لنش ــال الثاب ــتهالك رأس الم ــة اس ــى أن قيم ــح إل ــج المس ــير نتائ تش
ــام 2010. ــى ع ــادة )22.2%( عل ــبة زي بنس

وبلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط االتصــاالت 93.0% لعــام 2011، تلتهــا أنشــطة اإلعــالم بنســبة 4.8%، ثــم أنشــطة البرمجــة 
بنســبة %2.3.

وكانــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت عــام 2010 لنشــاط االتصــاالت 91.6% تلتهــا أنشــطة اإلعــالم بنســبة 5.6%، ثــم أنشــطة البرمجــة 
.%2.7 بنسبة 

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

4.3 استهالك رأس المال الثابت

االتصاالت
االتصاالت

أنشطة البرمجة

أنشطة البرمجة أنشطة خدمات المعلوماتأنشطة خدمات المعلومات أنشطة اإلعالم

أنشطة اإلعالم

%93.0

%2.3

%4.8 %0.01

%91.6

%2.7
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5.3 االستهالك الوسيط 

تشــير بيانــات المســح إلــى أن االســتهالك الوســيط لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بلــغ 6.9 مليــار درهــم عــام 2011 بنســبة زيــادة %14.9 
ــام 2010. ــى ع عل

شــّكل نشــاط االتصــاالت أكثــر مــن نصــف االســتهالك الوســيط )60.9%( لنشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، تلتــه أنشــطة البرمجــة بنســبة 
ــم أنشــطة النشــر بنســبة 11.6% عــام 2011. 27.1% ث

وفــي عــام 2010 شــّكل نشــاط االتصــاالت نســبة 55.9% مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط تلتــه أنشــطة البرمجــة بنســبة 29.8% وأنشــطة 
اإلعــالم بنســبة %14.1.

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

أنشطة البرمجةأنشطة البرمجة

االتصاالت
االتصاالت

أنشطة اإلعالم

أنشطة اإلعالم
أنشطة خدمات المعلومات

أنشطة خدمات المعلومات

%27.1

%11.6

%0.3

%60.9

%55.9

%29.3

%0.1
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5.3 االستهالك الوسيط 

ــه إلنتــاج 100  شــّكل االســتهالك الوســيط فــي نشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت نســبة 2.26% إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي عــام 2011، أي أن
درهــم يجــب إنفــاق نحــو 26 درهمــً لمســتلزمات اإلنتــاج الســلعية والخدميــة. وكانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي األعلــى 
فــي أنشــطة البرمجــة الحاســوبية بنســبة 46.2%، تلتهــا أنشــطة خدمــات المعلومــات بنســبة 43.8%، ثــم أنشــطة اإلعــالم بنســبة 41.5%، بينمــا 

كانــت أقــل نســبة فــي أنشــطة االتصــاالت )%20.7(. 

وكانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي أنشــطة البرمجــة الحاســوبية 47.3% فــي عــام 2010، تلتهــا أنشــطة اإلعــالم 
بنســبة %41.0.

ــات  ــة المعلوم ــاط تقني ــي نش ــت 33.4% ف ــيط كان ــتهالك الوس ــي االس ــن إجمال ــلعية م ــتلزمات الس ــبة المس ــح أن نس ــج المس ــت نتائ بّين
واالتصــاالت عــام 2011، مقابــل 66.6% للمســتلزمات الخدميــة. وكانــت هــذه النســبة 37.4% للمســتلزمات الســلعية فــي عــام 2010، 

مقابــل 62.6% للمســتلزمات الخدميــة.

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

مستلزمات سلعيةالمستلزمات الخدمية  أنشطةالمجموع
 خدمات

المعلومات

 أنشطة
البرمجة

 أنشطة
اإلعالم

االتصاالت
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6.3 تعويضات العاملين 

شكل )15(: متوسط تعويضات العامل السنوي حسب النشاط االقتصادي، 2011-2010

أظهرت نتائج المسح أن تعويضات العاملين في نشاط االتصاالت شهدت ارتفاعً عام 2011 بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2010.

وأشــارت النتائــج إلــى أن نشــاط االتصــاالت شــّكل 66.0% مــن إجمالــي تعويضــات نشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت عــام 2011، تليــه 
أنشــطة البرمجــة بنســبة 17.5%. وفــي عــام 2010 شــّكل نشــاط االتصــاالت 67.6% مــن إجمالــي التعويضــات، تلتــه أنشــطة اإلعــالم بنســبة 

16.8%، ثــم أنشــطة البرمجــة بنســبة %15.4.

بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن تعويضــات العامليــن لنشــاط االتصــاالت 544.3 ألــف درهــم فــي عــام 2011. وكان نصيــب العامــل مــن 
تعويضــات العامليــن ألنشــطة البرمجــة 209.9 ألــف درهــم، وألنشــطة اإلعــالم 206.2 ألــف درهــم، بينمــا بلــغ نصيــب العامــل مــن التعويضــات 

ألنشــطة خدمــات المعلومــات 159.3 ألــف درهــم لعــام 2011.

 أنشطة خدمات
المعلومات

أنشطة اإلعالمأنشطة البرمجة االتصاالت

م
ره

 د
ف

أل
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7.3 عدد العاملين 

بّينــت نتائــج المســح أن عــدد العامليــن كان 14,032 عامــاًل عــام 2011 وفــي عــام 2010 كان العــدد 14,366 عامــاًل، بانخفــاض 2.4%. وشــّكل 
ــبة  ــة بنس ــطة البرمج ــه أنش ــاالت، تلت ــات واالتص ــة المعلوم ــطة تقني ــي أنش ــن ف ــدد العاملي ــي ع ــن إجمال ــبة 42.5% م ــاالت نس ــاط االتص نش
29.2%، بينمــا شــّكلت أنشــطة اإلعــالم 27.8%، وأخيــرًا جــاءت أنشــطة خدمــات المعلومــات بنســبة 0.4%، مــن إجمالــي عــدد العامليــن لعــام 

.2011

شــّكلت العمالــة الوافــدة نســبة 85.4% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي أنشــطة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لعــام 2011، مقابــل %14.6 
للمواطنيــن. فيمــا شــّكل العاملــون الذكــور نســبة 85.7% مــن إجمالــي عــدد العامليــن، مقابــل 14.3% لإلنــاث، وجــاءت هــذه النســب مقاربــة 

لعــام 2010. 

شكل )17(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب الجنسية، ، 2010-2011شكل )16(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي،2011

غير مواطنين

االتصاالت

أنشطة البرمجة

مواطنين

أنشطة خدمات المعلومات

أنشطة اإلعالم
%27.8

%0.4

%42.5

%29.2
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اإلهالكتعويضات العاملينتكوين رأس المال الثابت القيمة المضافةاإلنتاج اإلجماليعدد العاملينعدد المنشآتالوصف )النشاط االقتصادي(األقسامالباب

58-60ي
أنشطة النشر و إنتاج األفالم  والبرامج 

التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر 
الموسيقى  والبرمجة واإلذاعة

554,0422,058,5151,214,169216,897796,836104,094

1306,18719,140,63315,802,0481,744,7223,204,5691,691,339اإلتصاالت61ي

 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية 62ي
1094,0853,764,0491,982,64217,774730,50150,008و ما يتصل بها من انشطة

45243,58338,795598,410154أنشطة خدمات المعلومات63ي

29814,36625,006,78119,037,6531,979,4524,740,3161,845,595المجموع

النتائج الرئيسية لمسح تقنية المعلومات واإلتصاالت في إمارة أبوظبي ، 2010   
القيمة باأللف درهم

4. الجداول اإلحصائية 
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النتائج الرئيسية لمسح تقنية المعلومات و اإلتصاالت  في إمارة أبوظبي، 2011    
القيمة باأللف درهم

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

58-60ي
أنشطة النشر و إنتاج األفالم  والبرامج 

التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر 
الموسيقى  والبرمجة واإلذاعة

553,9021,923,3691,125,671214,498804,819105,483

1305,96820,193,19316,013,9856,108,2243,248,3502,062,027اإلتصاالت61ي

 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية 62ي
1094,1004,030,1342,169,52637,188860,69250,252و ما يتصل بها من انشطة

56249,36427,644169,879143أنشطة خدمات المعلومات63ي

29914,03226,196,06019,336,8276,359,9264,923,7392,217,904المجموع
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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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