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1.  المقدمة



تشــرح هــذه الوثيقــة كل مــن تصميــم ومنهجيــة المســح االقتصــادي الســنوي لعــام 2012. وتغطــي كافــة 
ــات مرتبــة ومنظمــة  الجوانــب المتعلقــة بذلــك بــدءًا مــن إعــداد منهجيــة المســح وحتــى إنشــاء مجموعــة بيان

وتجهيزهــا للتســليم إلــى إدارة اإلحصــاءات االقتصاديــة.



2.  لمحة عامة عن المسح والغرض من إجرائه



ــة التــي يجريهــا مركــز اإلحصــاء –  يعتبــر المســح االقتصــادي الســنوي جــزءًا مــن مجموعــة المســوح االقتصادي
أبوظبــي، وُيعــد المســح أحــد المصــادر الرئيســية للبيانــات الالزمــة إلعــداد اإلحصــاءات االقتصاديــة فــي مركــز 
اإلحصــاء ســنويًا. ويهــدف المســح إلــى قيــاس تركيبــة وأداء كل مــن قطاعــات االقتصــاد فــي إمــارة أبوظبــي.  
وســُتمكن نتائــج هــذا المســح المركــز مــن حســاب المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية، وبخاصــة الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي )GDP( إلمــارة أبوظبــي. وتلعــب هــذه المعلومــات دورًا حاســمًا فــي إمــارة أبوظبــي، ال ســيما فــي ظــل 
التطــور والنمــو االقتصــادي غيــر المســبوق الــذي تعيشــه اإلمــارة فــي الوقــت الحالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فســوف 
يقــدم المســح بيانــات أساســية عــن دورة العمــل باإلمــارة ممــا ســيمكن الشــركات والمســتثمرين وأصحــاب 

ــة مــن اتخــاذ القــرارات االســتثمارية الســليمة. ــح االقتصادي المصال
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3.  أهداف المسح
3.1 األهداف الرئيسية 

وتتمثل أهداف المسح االقتصادي السنوي فيما يلي:

توفيــر التقديــرات القوميــة الســنوية الالزمــة إلعــداد مجاميــع الحســابات القوميــة مثــل الناتــج المحلــي   ·  
أبوظبــي. فــي  األعمــال  قطــاع  تركيبــة  وتحليــل  اإلجمالــي 

توفيــر البيانــات الالزمــة إلعــداد الحســابات القوميــة وتقديــر مســاهمة هــذه األنشــطة فــي الناتــج المحلــي   ·  
اإلجمالــي.

توفيــر البيانــات الالزمــة لدعــم السياســات واتخــاذ القــرارات االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي وقيــاس أداء   ·  
السياســات. هــذه 

المناســبة  القــرارات  التخــاذ  والمســتثمرين  األعمــال  ورجــال  المشــاريع  ألصحــاب  الالزمــة  البيانــات  توفيــر   ·  
االســتثمارية. قراراتهــم  ولتقييــم 

المســاهمة فــي بنــاء قاعــدة قويــة مــن البيانــات اإلحصائيــة األساســية لالقتصــاد الشــامل فــي اإلمــارة ســواء   ·  
ــة أو المســتقبلية. ــة التقليدي ــق  بأنشــطة التنمي فيمــا يتعل

توفير البيانات الالزمة لتقدير مدى التنوع االقتصادي والتنمية في القطاعات غير النفطية.  ·  

توفيــر قاعــدة بيانــات أساســية لقيــاس التطــور المنجــز لتحقيــق أجنــدة حكومــة أبوظبــي ورؤيــة أبوظبــي   ·  
.2030

المســاهمة فــي بنــاء نظــام إحصائــي وطنــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك  عــن طريــق توفيــر   ·  
البيانــات التفصيليــة عــن اقتصــاد اإلمــارة.

3.2 الفوائد الرئيسية
علــى المســتوى المجمــع، هنــاك حاجــة للبيانــات لحســاب النشــاط بالســعر الحالــي بنــاًء علــى تقديــرات الحســابات 
القوميــة وتحســين المعاييــر المســتخدمة لتســوية التقديــرات الخاصــة بــكل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

الربعــي والســنوي.

وعلــى مختلــف المســتويات التفصيليــة تقــدم البيانــات معلومــات هامــة لقيــاس اتجاهــات النشــاط االقتصــادي 
الالزمــة الســتخدام رجــال األعمــال والحكومــة. كمــا ُيمكــن اســتخدامها كمرجــع تقيــس مــن خاللــه الشــركات 

ــة بالشــركات المماثلــة األخــرى فــي نفــس الصناعــة أو المشــابهة مــن حيــث الحجــم. مســتويات أدائهــا مقارن

3.3 المنجزات الرئيسية
ُينتــج المســح االقتصــادي الســنوي مجموعــة واســعة مــن المخرجــات اإلحصائيــة االقتصاديــة، والتــي يتــم نشــرها 

إمــا مباشــرة أو اســتخدامها فــي تجميــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي والحســابات القوميــة

3.4 إطار المسح
الثــالث:  اإلمــارة  أقاليــم  المنشــآت موزعــة علــى  الســنوي عينــة ممثلــة مــن  االقتصــادي  المســح  ويســتهدف 
أبوظبــي والعيــن والغربيــة. وتشــتمل العينــة علــى األنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى حّديــن وفقــًا للتصنيــف 

.)ISIC4( الصناعــي الدولــي الموّحــد لألنشــطة االقتصاديــة - التنقيــح الرابــع
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3.5 المتغيرات المصممة الرئيسية
المتغيرات الرئيسية للمسح االقتصادي السنوي :  

 1.  القيمة المضافة

 2.  تعويضات العاملين

 3.  إجمالي المشتغلين

 4.  االستهالك الوسيط

 5.  الناتج اإلجمالي

3.6 حجم العينة وضوابط الدقة
 – الصغــر  متناهيــة  )المنشــآت  المنشــأة  حجــم  بحســب  وذلــك  طبقــات  أربــع  علــى  العينــة  مجمــوع  يتــوزع 
المنشــآت الصغيــرة – المنشــآت المتوســطة – المنشــآت الكبيــرة(، وتتــوزع العينــة ضمــن كل طبقــة علــى 
األنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى حديــن. هــذا وُيحــدد حجــم العينــة ضمــن كل نشــاط علــى حديــن فــي كل 
طبقة باالعتمــاد علــى مجمــوع المنشــآت فــي اإلطــار وعلــى قيمــة معامــل التغيــر النســبي المفترضــة مســبقًا 
)CV%(، حيــث تقــع قيمتــه فــي كل مــن الطبقــة المتوســطة والكبيــرة ضمــن %10، وتزيــد عــن ذلــك فــي باقــي 

الطبقــات. فــي المســح االقتصــادي الســنوي 2012 بلــغ حجــم العينــة 2224 منشــأة اقتصاديــة. 

الشــؤون المتعلقــة باآلثــار التــي تعــود علــى مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي مثــل ســمعة المركــز وصورتــه والعمليــات، 
وغيرها.

ُتعد المشاركة في المسح إلزامية نظرًا لعدم توفر البيانات في السجالت اإلدارية.  ·  

تعتبــر بعــض الشــركات اســتكمال بيانــات المســح عبئــًا كبيــرًا عليهــا. ومــن المتوقــع أن يســهم الجــدول   ·  
الزمنــي للمســح  فــي الحــد مــن العــبء الكلــي بشــكل كبيــر ولكــن ليــس فــي حالــة الشــركات الكبيــرة 
ــات يصُعــب أو  ــة وطلــب بيان التــي تشــكو مــن طــول أســئلة اســتمارة المســح ودقــة التفاصيــل المطلوب

يســتحيل الحصــول عليهــا أو بيانــات حساســة تجاريــًا.

تتعلــق بعــض أســئلة المســح ببيانــات ذات حساســية تجاريــة. وســيحاول مركــز اإلحصــاء طمأنــة الشــركات   ·  
مــن حيــث مــدى الحاجــة لهــذه البيانــات مــن ناحيــة ومــن حيــث ضمــان ســريتها إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن 

ناحيــة أخــرى. حيــث ال يصــرح بنشــر أيــة بيانــات تــؤدي للكشــف عــن هويــة أيــة منشــأة مفــردة.

يدعــم مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية المنصــوص عليهــا مــن قبــل   ·  
األمــم المتحــدة، والتــي تشــمل مــا يلــي:

     o  استخدام المبادئ العلمية واآلداب واألخالقيات المهنية في جمع ومعالجة وعرض البيانات اإلحصائية.

ــع  ــة علــى جمي ــز كفــاءة النظــم اإلحصائي ــة لتعزي اســتخدام المفاهيــم والتصنيفــات واألســاليب الدولي  o     
المســتويات   الرســمية.

األعمــال  للحكومــة ورجــال  المقدمــة  المعلومــات  ثــم جــودة  الرســمية ومــن  اإلحصــاءات  تعتمــد جــودة   ·  
والجمهــور إلــى حــد كبيــر علــى تعــاون المواطنيــن والمؤسســات والمشــاركين اآلخريــن فــي توفيــر البيانات 

المناســبة.

تعتمــد نوعيــة اإلحصــاءات الرســمية، وبالتالــي نوعيــة المعلومــات المتاحــة للحكومــة واالقتصــاد والجمهــور   ·  
إلــى حــد كبيــر علــى تعــاون المواطنيــن والمنشــآت والمســتجيبين اآلخريــن فــي توفيــر البيانــات المناســبة 
والموثوقــة فــي الوقــت المناســب، والتــي ينبغــي الحصــول عليهــا لتجميع المؤشــرات اإلحصائيــة المطلوبة 

مــن قبــل المســتخدمين الرئيســيين لإلحصــاءات الرســمية.
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4.2 مجتمع المسح والشمول
إن مجتمع المسح هو المجتمع المستهدف.

4.3 إطار العينة

يتم اختيار مجتمع هذا المسح من إطار مركز اإلحصاء – أبوظبي للمنشآت.

ُيمثــل اإلطــار قاعــدة بيانــات لجميــع المنشــآت المعروفــة العاملــة فــي مجــال إنتــاج الســلع والخدمــات فــي إمــارة 
أبوظبــي. وفــي عــام 2010، تــم إنشــاء اإلطــار مــن خــالل الجهــود المبذولــة فــي مشــروع تحديــث األطــر الــذي أجــراه 
مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي. وباإلضافــة إلــى تحديــد وتحديــث بيانــات االتصــال فقــد ُجمعــت متغيــرات أخــرى مثــل 

النشــاط االقتصــادي وقيمــة اإلنتــاج ورأس المــال المنشــأة وإجمالــي عــدد العامليــن، وغيرهــا.

عناصر اإلطار الجيد:

عدم وجود عناصر مفقودة: يجب أن يشمل اإلطار جميع أفراد المجتمع.  ·

عدم وجود عناصر أجنبية )دخيلة(: يجب استبعاد جميع األفراد الذين ال ينتمون للمجتمع.  ·

عدم تكرار المدخالت: يجب أن يدرج فرد من أفراد المجتمع مرة واحدة فقط.  ·

األرقام التعريفية: يكون لكل فرد من أفراد المجتمع رقمًا تعريفيًا منطقيًا فريدًا. 	·

الحصــول علــى معلومــات حديثــة ودقيقــة )والحفــاظ عليهــا(: يجــب تحديــث البيانــات المتحصــل عليهــا  	·
وتحديثهــا وضمــان دقتهــا ألقصــى حــد ممكــن.

تخزيــن المعلومــات الضروريــة: تظهــر الحاجــة لبيانــات المنشــآت عنــد تصميــم العينــة واختيارهــا وأثنــاء   ·
جمــع البيانــات.

ســجالت اســتخدام اإلطــار: تحفــظ ســجالت اســتخدام اإلطــار المعلومــات المتعلقــة باألفــراد الذيــن شــملتهم  	·
العينــات والمســوح التــي تــم اختيارهــم فيهــا وتوقيــت االختيــار )وذلــك للمســاعدة علــى ضبــط التداخــل 

وإدارة العــبء علــى المســتجيب(.
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5.  تصميم العينة واختيارها
5.1 تصميم العينة

صممــت عينــة المســح بأســلوب المعاينــة الطبقيــة، حيــث تــم تجميــع المنشــآت مــن مختلــف األحجــام )المتناهيــة 
ــد  الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة( علــى مســتوى حديــن وفقــًا التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحَّ
لجميــع األنشــطة االقتصاديــة، واعتبارهــا طبقــات. ثــم اختيــرت عينــة معدلــة مــن المنشــآت مــن كل طبقــة 
بصــورة تتناســب مــع الحجــم، مــع اعتمــاد المتغيــر الخــاص بإجمالــي عــدد العامليــن بالمنشــآت كمقيــاس لتحديد 

حجمهــا. وفــي المســوح االقتصاديــة الســنوية لعــام 2012 بلــغ حجــم العينــة الكليــة 2224 منشــأة.

5.2 اختيار العينة

تــم اختيــار عينــة المنشــآت بشــكل مســتقل مــن كل طبقــة لــكل مســتوى مــن حديــن مــن حــدود التصنيــف 
ــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة، ويتــم االختيــار بطريقــة احتماليــة تتناســب مــع الحجــم،  الصناعــي الدولــي الموحَّ
نظــرًا ألن هــذه الطريقــة تتيــح فرصــًا أكبــر الختيــار المنشــآت الكبــرى فــي العينــة. وفــي الطبقتيــن المتوســطة 
ــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة وفــي  والكبــرى علــى مســتوى حديــن وفقــًا التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحَّ
ــة اشــتمال اإلطــار علــى إجمالــي عــدد مــن المنشــآت يقــل عــن 5 منشــآت، تــم اختيــار جميــع المنشــآت فــي  حال
العينــة. وبالمثــل فــي طبقتــي المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر علــى مســتوى حديــن وفقــًا التصنيــف 
ــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة المشــتملة علــى أقــل مــن 3 منشــآت فقــد اختيــرت  الصناعــي الدولــي الموحَّ
كلهــا فــي العينــة. وتضــم المالحــق كل مــن حجــم العينــة موزعــًا علــى الطبقــات المختلفــة والتصنيــف الصناعــي 

ــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى حديــن. الدولــي الموحَّ
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6.  منهجية جمع البيانات
6.1 االستمارات

إن تنــوع األنشــطة التــي تعمــل بهــا المنشــآت فــي إمــارة أبوظبــي يســتلزم اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن 
االســتمارات. وتهــدف جميــع االســتمارات للحصــول علــى البيانــات الرئيســية، إال أن شــكل وصياغــة كل منهــا 

يتناســب مــع المجموعــات المختلفــة للمنشــآت.

 ويشــتمل المســح االقتصــادي الســنوي علــى 14 اســتمارة، وهــذا بخــالف االســتمارة المســتخدمة فــي المنشــآت 
الرئيســية الكبــرى مثــل شــركة بتــرول أبوظبــي – أدنــوك وهيئــة الميــاه والكهربــاء. وســابقًا كان المســح يضــم 
ســبعة اســتمارات فقــط. ويرجــى الرجــوع للمالحــق لالطــالع علــى تفاصيــل التغييــرات. وبيــان االســتمارات األربعــة 

عشــر كالتالــي:

مسح البنوك والمؤسسات المالية – نشاط البنوك  ·  
·  مسح البنوك والمؤسسات المالية – أنشطة الخدمات المالية  

مسح البنوك والمؤسسات المالية – أنشطة الشركات القابضة  ·  
مسح البنوك والمؤسسات المالية – أنشطة الوساطة والتأمين  ·  

مسح البناء والتشييد  ·  
المسح الصناعي  ·  

المسح الصناعي – نشاط الماء والكهرباء  ·  
المسح الصناعي – الصناعات االستخراجية وشركات البترول  ·  

مسح المعلومات واالتصاالت  ·  
مسح الخدمات  ·  

مسح الخدمات – العقارات  ·  
مسح النقل والتخزين  ·  

مسح التجارة  ·  
استمارة المنشآت الصغيرة )للمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 20 موظف(  ·  

استبيان المؤسسة الصغيرة )للمؤسسات مع أقل من 20 موظفا(  ·  

6.2 أسلوب جمع البيانات
ُتجمع بيانات المسح من قبل فريق من الباحثين الميدانيين باستخدام االستمارات الورقية.

6.3 معاودة االتصال
ُأعيد االتصال بالمنشآت وفق خطوات محددة لضمان الحصول على بيانات صالحة لالستخدام.

6.4 حالة االستجابة
إلدارة العمل الميداني ومتابعة الوضع الخاص بكل فرد من أفراد العينة، تم تخصيص وصف للحالة الميدانية 

لكل منشأة وتحديثها كلما لزم األمر.

حيث يلزم في مراحل المعالجة الالحقة للبيانات معرفة ما إذا كانت المنشآت جزء من المجتمع وما إذا كانت 
البيانات المتوفرة عن هذه المنشآت صالحة لالستخدام.
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	التوزيع	–	يتحقق	من	مدى	اتساق	البيانات	مع	التوقعات	المستندة	إلى	التحليل	اإلحصائي. 	· 	

وتشمل أساليب التدقيق اآللي ما يلي:

تشمل	أداة	إدخال	البيانات	اإللكترونية	بعض	فحوص	التدقيق	اآللية	المطبقة	أثناء	إدخال	البيانات. 	· 	

إجراء	تدقيق	انتقائي للمتغيرات الرئيسية.   	· 	

 ·	 إجراء عمليات التدقيق الكلي أثناء جمع البيانات كجزء من نظام المعالجة.

التدقيق االنتقائي ومعالجات البيانات

يعتمــد المنهــج األساســي فــي تدقيــق البيانــات علــى اســتمرار التدقيــق االنتقائــي للمتغيــرات الرئيســية التــي 
ال تنجــح فــي اختبــارات المطابقــة. ُأجــري التدقيــق االنتقائــي اســتنادًا إلــى أســس تجميــع قواعــد المطابقــة فــي 

ثــالث فئــات:

§  مطابقــة القيــم الكليــة: يتطابــق المجمــوع مــع حاصــل الجمــع الفعلــي لألجــزاء التــي يتألــف منهــا ]مثــال:   
تطابــق مجمــوع األجــزاء مــع المجمــوع الفعلــي: القيمــة )1( + القيمــة )2( + القيمــة )3( = القيمــة )4([،

مطابقــة المتغيــرات المرتبطــة: يتــم تدقيــق المتغيــرات المرتبطــة مــن خــالل التحقــق مــن مطابقــة   §  
هــذه المتغيــرات للقواعــد الموضوعــة مــن قبــل المختصيــن، مثــال )إجمالــي األصــول الثابتــة فــي نهايــة 

المــدة فــي الجــدول رقــم )6( يجــب أن تســاوي إجمالــي األصــول الثابتــة فــي الجــدول رقــم )8(.

المطابقــة المنطقيــة: يجــب أن تتحقــق فــي البيانــات بعــض القواعــد المحــددة ســلفًا: مثــال: المبيعــات <   §  
0$. وباإلضافــة لذلــك تتــم إعــادة تدقيــق المتغيــرات الرئيســية اســتنادًا إلــى ثالثــة مــن فئــات المطابقــة. 

ــك لمراجعتهــا وتدقيقهــا. حيــث تظهــر عالمــة علــى القيــم التــي ال تنطبــق عليهــا القواعــد وذل

التدقيق الكلي »تدقيق التناسق«

مقارنــة المســح االقتصــادي الســنوي بالمســح البيئــي الســنوي مــن حيــث اســم المنشــأة والرقــم التعريفــي 
للمنشــأة والنشــاط االقتصــادي وعــدد العامليــن حيــث ُيعتبــر المســح البيئــي الســنوي عينــة فرعيــة للمســح 

االقتصــادي الســنوي.

التدقيق الكلي »التدقيق التاريخي”

الجــودة  لقيــاس  النمــو كمؤشــر  باســتخدام معــدل  2012 و2011 و2010  األعــوام  بيــن  المتغيــرات  تحديــد 
المتوفــرة حاليــًا. التاريخيــة والبيانــات  البيانــات  بيــن  واالتســاق 

التحسين :

1. ســيتم تدقيــق البيانــات مباشــرة علــى شاشــة المشــرف )المراقــب(. وعنــد مراجعته الســتمارة المســح المقدمة 
مــن قبــل الباحــث ُيتــاح لــه اعتمادهــا وقبولهــا أو رفضهــا وإعادتهــا للباحث. 

2. إضافة المزيد من فئات التدقيق مثال: تدقيق التكرارات والتدقيق اإلحصائي.

3. التقــاط البيانــات: ُتلتقــط البيانــات عنــد تســليمها مــن المنشــآت إلــى فريــق اإلدخــال دون التحقــق منهــا 
وُتحفــظ نســخة منهــا، ثــم ُتلتقــط بعــد مراجعتهــا ميدانيــًا، ثــم ُتلتقــط البيانــات بعــد خضوعهــا لعمليــات 

المعالجــة، وفــي الختــام تتــم مضاهــاة هــذه النســخ ببعضهــا البعــض.
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8.  التقدير
8.1 أوزان التقديرات

ُتعتبــر األوزان الترجيحيــة مــن عوامــل التوســع التــي تهــدف لرفــع تمثيــل مخرجــات المســح مــن مســتوى العينــة 
الترجيحــي هــو  الــوزن  المتعلقــة باالحتمــاالت ُيعتبــر  المؤلفــات  الدراســة ككل. وفــي  إلــى مســتوى مجتمــع 
معكــوس احتماليــة اختيــار وحــدة المعاينــة مــن المجتمــع المــدروس. وفــي إطــار كل مســتوى مــن حديــن مــن 
ــوزن  ــم حســاب ال ــة فــي كل طبقــة ت ــع األنشــطة االقتصادي ــد لجمي ــي الموحَّ حــدود التصنيــف الصناعــي الدول
الترجيحــي باســتخدام معكــوس احتماليــة اختيــار المنشــأة مــن هــذه الخليــة، كمــا ُدمجــت أعــداد المنشــآت فــي 

ــة الصغيــرة. ــد لجميــع األنشــطة االقتصادي بعــض قطاعــات التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحَّ

8.2 الكشف عن القيم المتطرفة ومعالجتها

ُيقصــد بالقيمــة المتطرفة/الشــاذة احــدى البيانــات التــي تحيــد عــن القيــم التــي تتكــون منهــا أغلبيــة البيانــات 
والتــي تظهــر فــي مســوح المعاينــة.  ويظهــر فــي مســوح المعاينــة نوعيــن مــن القيــم المتطرفــة: )1( القيــم 
الممثلــة و)2( القيــم غيــر الممثلــة، وٌيقصــد باألولــى القيمــة »الممثلــة« )أي القيمــة التــي ال يمكــن اعتبارهــا فريــدة 
ــة« )أي التــي يمكــن اعتبارهــا قيمــة  ــر الممثل مــن نوعهــا فــي مجتمــع الدراســة(، أمــا الثانيــة فهــي القيمــة »غي

فريــدة مــن نوعهــا فــي مجتمــع الدراســة(.

)Tukey( طريقة توكي :)Box plot( مخطط الصندوق

تعتبــر طريقــة توكــي واحــدة مــن الطــرق الرئيســية المشــتركة للكشــف عــن القيــم المتطرفــة، فيمــا يتعلــق 
بأربــاع البيانــات والمــدى بيــن كل ربيــع واآلخــر:

قاعدة المنهجية:

سيتم احتساب البارامتر التالي للمتغيرات المطلوبة:

الربيع األدنى )Q1( وُيمثل النسبة المئوية 25  .1  

الربيع األعلى )Q3( وُيمثل النسبة المئوية 75  .2  

.)Q3( والربيع األعلى )Q1( بالفارق بين الربيع األدنى )IQR( ُيعرف نصف المدى الربيعي  .3  
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.(Q3 Q1 IQR ُ  .1  

Q1 1.5  .2  
.(Q3

Q1 3  .3  
..[Q1-3 IQR, Q3+three IQR]]  .(Q3

 .4  

 •  

ُ ُ  •  

ُ  •  
UB LB

(Tukey Box plot

Inner Fences      [Q1-1.5 IQR, Q3+1.5IQR]. 

Outer Fences       Q3 [Q1-3 IQR, Q3+3 IQR].

http://www.statsoft.com/Textbook/Statistics-Glossary/O/button/o :  
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منهجية القيم الشاذة والمتغيرات الرئيسية

المتغيــرات الرئيســية: يســتند انتــاج المتغيــرات الفرعيــة إلــى المتغيــرات الرئيســية باإلضافــة إلــى القيمــة 
ــق المخرجــات. ــة المــدة المؤكــدة مــن قبــل فري ــة فــي نهاي ــة لألصــول الثابت الدفتري

)DV( القيم المضافة  )1  
)DV( االستهالك الوسيط  )2  

)DV( اإلنتاج اإلجمالي  )3  
)DV( تعويضات العاملين  )4  

إجمالي عدد العاملين )استمارة(  )5  
القيمة الدفترية لألصول الثابتة في نهاية المدة  )6  

نظــرًا ألن القيمــة المضافــة هــي ناتــج حاصــل طــرح االســتهالك الوســيط مــن االنتــاج اإلجمالــي، لــذا تتركــب القيمــة 
المضافــة مــن ثالثــة متغيــرات مشــتقة، ولــذا تتمثــل المتغيــرات المعالجــة فــي متغيــرات القيمــة المضافــة، 
ومتغيــرات تعويضــات العامليــن، وعــدد العامليــن القيمــة الدفتريــة لألصــول الثابتــة فــي نهايــة المــدة للمســوح 

المعنيــة.

إجمالي عدد المتغيرات المستخدمة النتاج المتغير الرئيسي حسب نوع المتغير الرئيسي:

القيمة المسح
المضافة

تعويضات 
العاملين 

إجمالي عدد 
العاملين

األصول الثابتة 
– نهاية المدة

إجمالي عدد 
المتغيرات

2021124المصارف1

921113المالية2

1521119التأمين3

1341119الصناعة4

1841124التشييد والبناء5

921113المالية6

821112الشركات القابضة7

941115االتصاالت8

941115الخدمات 9

1061118الشركات القابضة10

11
المشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة الحجم

1131 NA15

1021114التجارة 12
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   طرق المعالجة الموصى بها – من حيث الطبقات

طرق المعالجة

احتساب بالبطاقات الطبقة
الساخنة

احتساب البيانات 
آراء الخبراءالتاريخية

الطبقة1

الطبقة2

الطبقة 3

الطبقة 4

تنفيذ معالجة القيم الشاذة:

الخطــوة األولــى )1(:- وفقــًا إلجــراءات التشــغيل المعتمــدة فــي إدارة المنهجيــة، ُيعــد فريــق المعالجــة  تقريــرًا 
تفصيليــًا عــن القيــم الشــاذة ويرســله إلــى فريــق المخرجــات للتأكيــد. 

الخطــوة الثانيــة )2(:- يحتــاج فريــق المخرجــات لفحــص القيــم الشــاذة وتأكيــد صحتهــا واختيــار طريقــة 
المالئمــة. المعالجــة 

الخطــوة الثالثــة )3(:- بعــد اختيــار طريقــة المعالجــة مــن قبــل فريــق المخرجــات، يراجــع فريــق المنهجيــة طــرق 
المعالجــة المختــارة ثــم يطبقهــا. وستشــتمل البيانــات الوصفيــة المتعلقــة بتقريــر القيــم الشــاذة علــى دليــل 

يحــدد القيــم الشــاذة والطــرق المالئمــة لمعالجــة القيــم الشــاذة المؤكــدة
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التوجه المستقبلي

استخدام طرق الكشف عن القيم المتطرفة متعددة المتغيرات  .1  

المحاكاة والرسوم البيانية  .2  

8.3 مصادر الخطأ

مــن المحتمــل وقــوع نوعيــن مــن األخطــاء فــي التقديــر المســتند إلــى مســوح المعاينة: أخطــاء المعاينــة وأخطاء 
غيــر المعاينة.

مسح عينة: أخذ العينات والخطأ خطأ غير أخذ العينات. 

تتعــرض تقديــرات المســوح ألخطــاء المعاينــة والتغيريــة نظــرًا الســتنادها إلــى المعلومــات المجموعــة عــن عينــة 
مــن المنشــآت بــدالً مــن اإلحصــاء الكامــل ألي منهمــا. لــذا قــد تختلــف تقديــرات المســوح عــن التقديــرات المنتجــة 

مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن جميــع المنشــآت.

قــد تقــع أخطــاء غيــر المعاينــة نتيجــة للقصــور فــي شــمول المســح لجميــع المســتجيبين، أو النقــص فــي 
اإلجابــات المقدمــة مــن المســتجيبين أو األخطــاء التــي قــد تحــدث أثنــاء ترميــز أو معالجــة البيانــات. وقــد تقــع هــذه 
األخطــاء ســواء عنــد إجــراء المســوح أو التعــدادات. وُتبــذل الجهــود الكبيــرة للســعي للتقليــل مــن أخطــاء غيــر 
ــار الدقيــق للمســح واالســتمارات والعمليــات، وضمــان اعتمــاد إجــراءات  ــق التصميــم واالختب المعاينــة عــن طري

ضبــط الجــودة التفصيليــة لــكل مــن اإلجــراءات والبيانــات، حيــث يصعــب قيــاس أخطــاء غيــر المعاينــة.

8.4 تقدير أخطاء المعاينة

ومن الممكن استخدام معادلة تحليلية لحساب أخطاء المعاينة نظرًا للبساطة النسبية للتصميم الطبقي 
للعينة. 

وحيثما ُتعرض أخطاء المعاينة، فسيتم عرضها وفقًا لفترات ثقة تبلغ %95. ويقصد بفترة الثقة البالغة 
%95 بأن القيمة الحقيقية للتقدير )لو تم مسح جميع أفراد المجتمع( سيقع بين القيم الدنيا والعليا لفترة 

الثقة. 
وتتحدد العالقات بين األخطاء المعيارية وأخطاء المعاينة، وغيرها على النحو التالي:

Standard error (x)= Variance (x) الخطأ المعياري : 

Coefficient of variation,CV (x)= ×100
Standard error (x)

x
معامل التباين : 

مالحظة: ُيعرف معامل التباين أيضًا بالخطأ النسبي المعياري.

Sampling error (x)=1.96 × Standard error (x) 

مالحظة:

Relative sampling error ,CV (x)= ×100
sampling error (x)

x
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Variance (x) = Nh
2 × 1− nh

Nh

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟×

Sxh
2

nh

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

h=1

l

∑            

تباين العينة في التصميم الطبقي للمجموع هو:

حيث:

h)h( يشير الرمز إلى الطبقة

nh)أي ُيشير إلى حجم العينة( – )h( يشير الرمز إلى عدد المنشآت في العينة في الطبقة

Nh
يشير الرمز إلى عدد المنشآت في العينة في الطبقة )h( –]أي ُيشير إلى حجم المجتمع = مجموع األوزان 

])h( النهائية في الطبقة

Nيشير الرمز إلى عدد المنشآت في جميع الطبقات

S2
xhيشير الرمز إلى تقدير التباين في المجتمع

9.  ضبط وضمان الجودة
ُتطبــق عمليــات ضبــط ومراقبــة الجــودة خــالل جميــع مراحــل تصميــم وتنفيــذ المســح، كمــا طــورت مجموعــة مــن 

مقاييــس الجــودة الســتخدامها فــي مراقبــة نتائــج المســح.

وقبــل اإلفصــاح عــن أي مــن إصــدارات المركــز يتــم فحــص عناصــر المســوح التاليــة حتــى يمكــن الكشــف عــن 
ــة فــي وقــت مبكــر: المشــاكل المحتمل

حجم العينة  ·

معدالت التأهل  ·

معدالت االستجابة  ·

بالبيانــات  اإلطــار  )مقارنــة  الموحــد  الدولــي  الصناعــي  والتصنيــف  المســح  اســتمارة  فــي  التغييــرات   ·
لمجموعــة( ا

معدالت عدم نجاح التدقيق  ·

أثر االحتساب على التقديرات الرئيسية )في حالة تطبيق االحتساب المباشر(  ·

حجم وتوزيع أوزان التقدير لضمان عدم ظهور القيم المتطرفة التي تؤثر سلبًا على أخطاء المعاينة.  ·

التقديرات الرئيسية )وفقا ألهداف المسح(  ·

تقديرات مفتاح )وفقا ألهداف المسح(  ·

األخطاء القياسية النسبية أو ما شابهها الخاصة بالتقديرات الرئيسية.  ·
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10.  قواعد السرية/اإلفصاح
ُتســتخدم قواعد الســرية/اإلفصاح القياســية في المســوح االقتصادية الســنوية لضمان تأمين بيانات المنشــآت. 
حيــث يشــتمل القانــون رقــم )7( لعــام 2008 المتعلــق بإنشــاء المركــز علــى بنــود تتعلــق بالســرية يجــب فهمهــا 
وتطبيقهــا مــن قبــل العامليــن بمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي والعامليــن بالحكومــة مــن خــارج المركز المشــتغلين 

فــي مجــال اإلحصــاءات، حيــث ُتعتبــر جميــع البيانــات الفرديــة المتعلقة بالمســوح والتعدادات ســرية.

ُتحــذف جميــع المعلومــات التعريفيــة الشــخصية ويتــم اإلفصــاح عــن البيانــات بطريقــة ال ُتمكــن مــن التعــرف 
علــى أي مــن المنشــآت أو األشــخاص.

11.  المراجع
Vanderviere, E. & Huber, M. (2004). An adjusted boxplot for skewed distributions. In J. Antoch 
(Ed.), COMPSTAT2004 Symposium: proceedings in computational statistics (pp. 1933-1940). Hei -
delberg, Germany: Physica-Verlag.  The paper can be downloaded here: http://wis.kuleuven.be/
stat/robust/Papers/boxplotCOMPSTAT04.pdf

http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/y2004/files/Jsm2004-000559.pdf

http://www.stat.columbia.edu/~gelman/arm/missing.pdf

http://d-scholarship.pitt.edu/7948/1/Seo.pdf

http://www.statsoft.com/Textbook/Statistics-Glossary/O/button/o

59th World Statistics Congress 2013: Workshop on Business Survey Methods – Statistics Canada 

http://www.ssc.ca/survey/documents/SSC2007_JF_Beaumont.pdf
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12.  المالحق:



12.1 : منجزات المسح الرئيسية

المؤشرات الرئيسية الرسمية للحسابات القومية المنتجة من المسح االقتصادي السنوي

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )الدرهم اإلماراتي( - طريقة االنتاج   ·

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )الدرهم اإلماراتي(- طريقة الدخل  ·

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )الدرهم اإلماراتي( - طريقة االنتاج  ·

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )الدرهم اإلماراتي(   ·

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )الدرهم اإلماراتي(   ·

معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( - طريقة االنتاج    ·

معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( - طريقة الدخل   ·

معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%( - طريقة االنتاج  ·

معدالت النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(  ·

معدالت النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(  ·

·  مخفض الناتج المحلي اإلجمالي )مؤشر( - طريقة االنتاج

معدالت النمو السنوية لمخفض الناتج المحلي اإلجمالي -طريقة االنتاج  ·

إجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

معدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الجارية )%(  ·

إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(  ·

تعويضات العاملين باألسعار الجارية - )درهم إماراتي(  ·

معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين باألسعار الجارية  ·

تعويضات العاملين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي - باألسعار الجارية   ·

القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي - باألسعار الثابتة  ·

نصيب الفرد من القيمة المضافة للقطاع النفطي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

نصيب الفرد من القيمة المضافة للقطاع غير النفطي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

معدالت نمو القيمة المضافة للقطاع النفطي باألسعار الثابتة )%( 	·

معدالت نمو القيمة المضافة للقطاع غير النفطي باألسعار الثابتة )%(  ·

القيمــة المضافــة لصناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار – )القيمــة اإلجماليــة ومســاهمة كل مــن الصناعــات   ·
التســعة(

مســاهمة صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي – )القيمــة اإلجماليــة ومســاهمة كل   ·
الصناعات التسعة( من  

مســاهمة صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي – )القيمــة اإلجماليــة   ·
ومســاهمة كل مــن الصناعــات التســعة(

المشــتغلون فــي صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار – المواطنــون – )اإلجمالــي ومســاهمة كل مــن الصناعــات   ·
التســعة(



المشــتغلون فــي صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار – اإلجمالــي – )اإلجمالــي ومســاهمة كل مــن الصناعــات  	·
التســعة(

المشــتغلون فــي صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار – نســبة المواطنيــن إلــى اإلجمالي – )اإلجمالي ومســاهمة   ·
كل مــن الصناعــات التســعة(

إنفــاق صناعــات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار علــى البحــث والتطويــر – )اإلجمالــي ومســاهمة كل مــن الصناعــات   ·
التســعة(

القيمة المضافة حسب القطاعات المحورية في رؤية أبوظبي 2030  ·

مؤشرات الصناعة واألعمال الرسمية الرئيسية المنتجة من المسح االقتصادي السنوي:

صناعة المعادن األساسية – عدد المنشآت  ·

صناعة المعادن األساسية – نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي  ·

صناعة المعادن األساسية – االنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

صناعة المعادن األساسية – االنتاج اإلجمالي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

صناعة المعادن األساسية – تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

صناعة المعادن األساسية – إجمالي تكوين رأس المال باألسعار الجارية )لدرهم إماراتي(      ·

صناعة المعادن األساسية – إجمالي عدد العاملين   ·

صناعة المعادن األساسية – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

األنشطة المالية وأنشطة التأمين– عدد المنشآت  ·

نسبة مساهمة األنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   ·

األنشطة المالية وأنشطة التأمين – االنتاج اإلجمالي نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  ·

األنشطة المالية وأنشطة التأمين – إجمالي االنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(     ·

·	إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي  اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

األنشطة المالية وأنشطة التأمين – إجمالي عدد العاملين  ·

األنشطة المالية وأنشطة التأمين – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

البناء والتشييد – عدد المنشآت  ·

نسبة مساهمة نشاط التشييد والبناء في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   ·

البناء والتشييد – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

البناء والتشييد – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – التشــييد والبنــاء كنســبة مــن   ·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

البناء والتشييد – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

البناء والتشييد – إجمالي عدد العاملين  ·

البناء والتشييد – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

الكهرباء والمياه – عدد المنشآت  ·

الكهرباء والمياه – نسبة مساهمة الكهرباء والمياه في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(  ·

الكهرباء والمياه – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·
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الكهرباء والمياه – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

ــاه كنســبة مــن  ــاء والمي ــة – الكهرب ــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاري ــن رأس المــال الثاب ــي تكوي إجمال  ·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية – الكهرباء والمياه )درهم إماراتي(  ·

الكهرباء والمياه – إجمالي عدد العاملين  ·

الكهرباء والمياه – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

تقنية المعلومات واالتصاالت – عدد المنشآت  ·

تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت – نســبة مســاهمة المعلومــات واالتصــاالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار   ·
)%( الجاريــة 

تقنية المعلومات واالتصاالت – عدد المنشآت  ·

تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت – نســبة مســاهمة المعلومــات واالتصــاالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار   ·
)%( الجاريــة 

تقنية المعلومات واالتصاالت – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

تقنية المعلومات واالتصاالت – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(   	·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – المعلومــات واالتصــاالت كنســبة مــن   ·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت – إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة   ·
إماراتــي( )درهــم 

تقنية المعلومات واالتصاالت – إجمالي عدد العاملين  ·

تقنية المعلومات واالتصاالت – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

وسائل اإلعالم – عدد المنشآت  ·

وسائل اإلعالم – نسبة مساهمة وسائل اإلعالم في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

وسائل اإلعالم – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

وسائل اإلعالم – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – وســائل اإلعــالم كنســبة مــن الناتــج   ·
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

وسائل اإلعالم – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

وسائل اإلعالم – إجمالي عدد العاملين  ·

وسائل اإلعالم – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

النفط والغاز – عدد المنشآت  ·

النفط والغاز – نسبة مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

النفط والغاز – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

النفط والغاز – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – النفــط والغــاز كنســبة مــن الناتــج   ·
ــة )%( ــي باألســعار الجاري المحلــي اإلجمال

النفط والغاز – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

النفط والغاز – إجمالي عدد العاملين  ·
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النفط والغاز – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

خدمات النفط والغاز – عدد المنشآت  ·

خدمات النفط والغاز – نسبة مساهمة خدمات النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

خدمات النفط والغاز – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

خدمات النفط والغاز – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – خدمــات النفــط والغــاز كنســبة مــن   ·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

خدمــات النفــط والغــاز – إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة )درهــم   ·
إماراتــي(

خدمات النفط والغاز – إجمالي عدد العاملين  ·

خدمات النفط والغاز – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

البتروكيماويات – عدد المنشآت  ·

البتروكيماويات – نسبة مساهمة البتروكيماويات في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

البتروكيماويات – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

البتروكيماويات – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(   	·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – البتروكيماويــات كنســبة مــن الناتــج   ·
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

البتروكيماويات – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

البتروكيماويات – إجمالي عدد العاملين  ·

البتروكيماويات – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

األنشطة العقارية – عدد المنشآت  ·

األنشطة العقارية – نسبة مساهمة األنشطة العقارية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

األنشطة العقارية – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

األنشطة العقارية – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

ــة كنســبة مــن  ــة – األنشــطة العقاري إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاري  ·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

األنشطة العقارية – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

األنشطة العقارية – إجمالي عدد العاملين  ·

األنشطة العقارية – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

أنشطة التكرير– عدد المنشآت 	·

أنشطة التكرير – نسبة مساهمة أنشطة التكرير في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

أنشطة التكرير – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

أنشطة التكرير – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – أنشــطة التكريــر كنســبة مــن الناتــج   ·
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

أنشطة التكرير – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

أنشطة التكرير – إجمالي عدد العاملين  ·
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أنشطة التكرير – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

النقل – عدد المنشآت  ·

النقل – نسبة مساهمة أنشطة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

النقل – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

النقل – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – أنشــطة النقــل كنســبة مــن الناتــج  	·
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

النقل – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

النقل – إجمالي عدد العاملين  ·

النقل – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية – عدد المنشآت  ·

تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة – نســبة مســاهمة تجــارة الجملــة والتجزئــة   ·
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي

تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة – اإلنتــاج اإلجمالــي كنســبة مــن الناتــج   ·
المحلــي اإلجمالــي

تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة – إجمالــي اإلنتــاج باألســعار الجاريــة )درهــم   ·
إماراتــي(  

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح   ·
المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة – إجمالــي تكويــن رأس المال الثابت حســب   ·
النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة )درهــم إماراتــي(

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية – إجمالي عدد العاملين  ·

تجــارة الجملــة والتجزئــة؛ إصــالح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة – نصيــب العامــل مــن تعويضــات العامليــن   ·
)درهــم إماراتــي(

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – عدد المنشآت  ·

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – نسبة مساهمة أنشطة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام   ·
كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام – إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة  	·
)درهــم إماراتــي(

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – إجمالي عدد العاملين  ·

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية – عدد المنشآت  ·

األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة – نســبة مســاهمة األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة فــي الناتــج المحلــي   ·
اإلجمالــي باألســعار الجاريــة

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·
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األنشطة المهنية والعلمية والتقنية – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – األنشــطة المهنيــة والعلميــة   ·
والتقنيــة كنســبة مــن الناتــج    المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

ــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار  ــن رأس المــال الثاب ــي تكوي ــة – إجمال ــة والتقني ــة والعلمي األنشــطة المهني  ·
الجاريــة )درهــم إماراتــي(

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية – إجمالي عدد العاملين  ·

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم – عدد المنشآت  ·

أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم – نســبة مســاهمة أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم فــي الناتــج   ·
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات   ·
الدعــم كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

أنشــطة الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم – إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار   ·
الجاريــة )درهــم إماراتــي(

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم – إجمالي عدد العاملين  ·

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات األخرى – عدد المنشآت  ·

الفنــون والترفيــه وأنشــطة الخدمــات األخــرى – نســبة مســاهمة الفنــون والترفيــه وأنشــطة الخدمــات األخــرى فــي  	·
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة

الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات األخرى – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات األخرى – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – الفنــون والترفيه وأنشــطة الخدمات   ·
األخــرى كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )%(

الفنــون والترفيــه وأنشــطة الخدمــات األخــرى – إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار   ·
الجاريــة )درهــم إماراتــي(

الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات األخرى – إجمالي عدد العاملين  ·

الفنون والترفيه وأنشطة الخدمات األخرى – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·

األنشطة التحويلية – عدد المنشآت  ·

األنشطة التحويلية – نسبة مساهمة األنشطة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ·

األنشطة التحويلية – اإلنتاج اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  ·

األنشطة التحويلية – إجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية )درهم إماراتي(    ·

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة – األنشــطة التحويليــة كنســبة مــن   ·
ــة )%( الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاري

األنشطة التحويلية – إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية )درهم إماراتي(  ·

األنشطة التحويلية – إجمالي عدد العاملين  ·

األنشطة التحويلية – نصيب العامل من تعويضات العاملين )درهم إماراتي(  ·
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