
إحصاءات المنشآت في إمارة أبوظبي 2018

جدول 1: عدد المنشآت حسب الفئة والنشاط االقتصادي

متناهية النشاط االقتصادي
المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةالصغر

 60  30  14  8  8 التعدين واستغالل المحاجر

 7,170  123  136  1,132  5,780 الصناعة التحويلية

 40  5  8  13  14 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 37  3  5  21  8 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

 6,295  429  254  3,835  1,777 التشييد

 23,236  66  405  7,476  15,290 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 1,392  75  116  805  396 النقل والتخزين

 3,974  64  86  2,043  1,781 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 333  15  44  113  161 المعلومات واالتصاالت

 348  27  58  215  47 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 855  13  15  241  586 األنشطة العقارية

 2,346  84  52  1,009  1,201 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 2,378  83  111  568  1,616 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 500  31  139  206  124 التعليم

 728  28  54  432  214 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

 502  9  24  104  365 الفنون والترفيه والتسلية

 5,129  1  10  725  4,393 أنشطة الخدمات األخرى

 55,322  1,087  1,529  18,945  33,760 المجموع
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عدد المنشآت

 55,322 
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جدول 2: عدد العاملين حسب الفئة والنشاط االقتصادي

متناهية النشاط االقتصادي
المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةالصغر

 37,216  36,714  359  121  22 التعدين واستغالل المحاجر

 196,377  101,284  23,121  45,747  26,225 الصناعة التحويلية

 8,428  6,496  1,235  620  77 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 6,182  3,129  1,010  2,015  28 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

 687,868  569,027  28,405  78,324  12,112 التشييد

 256,216  41,235  23,394  144,369  47,218 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 119,772  86,444  12,670  19,331  1,327 النقل والتخزين

 152,878  103,812  8,734  33,762  6,570 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 18,438  9,731  5,626  2,680  401 المعلومات واالتصاالت

 33,690  22,712  6,161  4,638  179 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 17,969  11,462  1,560  3,672  1,275 األنشطة العقارية

 63,136  36,669  5,883  16,962  3,622 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 154,573  128,548  11,077  10,331  4,617 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 33,655  10,042  19,574  3,708  331 التعليم

 55,743  39,842  5,577  9,616  708 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

 8,406  3,084  2,158  1,777  1,387 الفنون والترفيه والتسلية

 27,472  467  1,433  11,844  13,728 أنشطة الخدمات األخرى

119,827389,517157,9771,210,6981,878,019المجموع

عدد العاملين

1,878,019
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جدول 3: عدد العاملين حسب الجنسية، الفئة والنشاط االقتصادي 

النشاط االقتصادي
الكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

المجموع
غير مواطنمواطنغير مواطنمواطنغير مواطنمواطنغير مواطنمواطن

0221120235715,57721,13737,216التعدين واستغالل المحاجر

026,22519845,5499623,0258,36192,923196,377الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز 
7701105102679683,0623,4348,428والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة 
المجاري، وإدارة الفضالت 

والمعالجة
028311,98451,005213,1086,182

012,11221678,10821728,1881,737567,290687,868التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
7947,139307144,06214323,2512,33038,905256,216

01,3271219,31963712,0337,45578,989119,772النقل والتخزين

أنشطة خدمات اإلقامة 
06,570733,7556078,127176103,636152,878والطعام

0401862,594825,5443,3496,38218,438المعلومات واالتصاالت

األنشطة المالية وأنشطة 
91702934,3451,4134,7485,79316,91933,690التأمين

1371,138573,615761,48468610,77617,969األنشطة العقارية

األنشطة المهنية والعلمية 
1743,44813116,8311,2204,66350636,16363,136والتقنية

أنشطة الخدمات اإلدارية 
764,5416359,69645310,6241,417127,131154,573وخدمات الدعم

03315633,14518919,3851169,92633,655التعليم

األنشطة في مجال صحة 
07081989,4181745,4035,50634,33655,743اإلنسان والعمل االجتماعي

01,38701,7772251,933713,0138,406الفنون والترفيه والتسلية

013,7281311,83111,432146627,472أنشطة الخدمات األخرى

482119,3452,858386,6595,807152,17056,1641,154,5341,878,019المجموع

مواطن

غير مواطن

عدد العاملين حسب الجنسية

1,878,019

1,878,019

65,311

المجموع
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جدول 4: عدد العاملين حسب النوع، الفئة والنشاط االقتصادي 

النشاط االقتصادي
الكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

المجموع
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

16611563431632,3734,34137,216التعدين واستغالل المحاجر

25,88833744,0581,68922,55157095,4605,824196,377الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
752586341,0721635,2261,2708,428وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، 
2801,96748990203,090396,182وإدارة الفضالت والمعالجة

11,87523775,9312,39327,4041,001558,24910,778687,868التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية
45,4081,810136,6687,70119,4163,97835,1286,107256,216

1,2547318,72860311,6631,00756,67029,774119,772النقل والتخزين

6,25331730,4963,2667,2521,48288,57915,233152,878أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

382191,7639174,0071,6196,7582,97318,438المعلومات واالتصاالت

150293,4271,2114,1402,02114,8717,84133,690األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1,1721032,7319411,2533079,2312,23117,969األنشطة العقارية

األنشطة المهنية والعلمية 
3,05956313,4163,5464,8681,01531,3475,32263,136والتقنية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
4,0655528,7471,5849,3941,683116,19812,350154,573الدعم

33102,2931,4157,63411,9403,6276,41533,655التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان 
3763323,0906,5262,1463,43114,96524,87755,743والعمل االجتماعي

1,328591,3184591,6814772,6814038,406الفنون والترفيه والتسلية

12,6361,0927,1374,7079245094452227,472أنشطة الخدمات األخرى

114,2965,531352,47137,046126,73831,2391,074,898135,8001,878,019المجموع

إناث

ذكور

عدد العاملين حسب النوع

1,878,019

1,668,403

209,616
المجموع
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جدول 5: اإلنتاج اإلجمالي حسب الفئة والنشاط االقتصادي

القيمة باأللف درهم

المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالنشاط االقتصادي

2,911,1201,398,48018,630,990407,206,066430,146,657التعدين واستغالل المحاجر

2,339,46514,433,00315,401,201191,569,065223,742,733الصناعة التحويلية

1,754,75020,127,0664,578,61123,845,66350,306,089إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت 
2,223457,821184,647184,632829,323والمعالجة

34,197,21927,820,6099,645,905117,615,084189,278,817التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
12,570,38931,537,4026,232,83917,375,04767,715,677المحركات والدراجات النارية

302,6454,938,6366,587,51341,683,61653,512,410النقل والتخزين

671,9424,566,4701,490,09414,926,93521,655,441أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

95,7162,985,5582,926,12631,535,35737,542,758المعلومات واالتصاالت

734,5684,722,58844,659,90933,793,94283,911,007األنشطة المالية وأنشطة التأمين

3,960,7042,885,2324,600,63513,385,56624,832,138األنشطة العقارية

793,9105,929,5874,644,87617,655,83629,024,208األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,122,8056,073,8682,850,7777,593,17417,640,624أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

80,363347,7394,478,0432,972,6327,878,777التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
95,3362,300,8981,751,12021,288,78725,436,141االجتماعي

152,852224,085995,244699,8302,072,011الفنون والترفيه والتسلية

1,112,9621,201,011233,53341,9722,589,478أنشطة الخدمات األخرى

62,898,969131,950,054129,892,065943,373,2021,268,114,290المجموع

62,898,969131,950,054129,892,065943,373,202

المجموع
1,268,114,290

الكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

اإلنتاج اإلجمالي حسب الفئة

القيمة باأللف درهم
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جدول 6: القيمة المضافة حسب الفئة والنشاط االقتصادي
القيمة باأللف درهم

المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالنشاط االقتصادي

1,164,2621,255,76211,796,497374,758,785388,975,307التعدين واستغالل المحاجر

1,252,3955,323,1165,195,80449,425,16361,196,478الصناعة التحويلية

1,192,63011,088,9473,062,89121,791,04737,135,515إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

999197,32941,26392,316331,908إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

24,735,87517,055,4114,231,23246,994,06193,016,579التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
10,934,97823,447,5094,379,37914,029,09352,790,958والدراجات النارية

131,6403,002,8233,662,31120,920,23527,717,010النقل والتخزين

297,1702,005,053759,6468,265,39311,327,262أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

48,9781,286,5811,652,22821,808,05724,795,845المعلومات واالتصاالت

700,7583,500,52540,324,33029,836,15974,361,772األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2,949,0982,261,6854,036,6188,677,85517,925,256األنشطة العقارية

579,7784,361,7893,271,81813,252,17621,465,561األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

590,3523,684,3502,252,5036,192,52312,719,729أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

40,436270,6383,432,7452,219,8425,963,661التعليم

65,3451,664,8251,148,40913,561,29616,439,875األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

91,91993,423645,457444,2461,275,045الفنون والترفيه والتسلية

709,593674,659139,61633,4701,557,337أنشطة الخدمات األخرى

45,486,20881,174,42690,032,747632,301,717848,995,098المجموع

القيمة المضافة حسب الفئة

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

الكبيرة

45,486,208

81,174,426

90,032,747

632,301,717

848,995,098
المجموع

القيمة باأللف درهم
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جدول 7: التكوين الرأسمالي حسب الفئة والنشاط االقتصادي
القيمة باأللف درهم

المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالنشاط االقتصادي

43,89702,07335,082,57435,128,544التعدين واستغالل المحاجر

2,907548,596353,77516,705,95717,611,234الصناعة التحويلية

53,59356,737321,5598,885,9599,317,847إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

09,491009,491إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

321,02496,22097,2803,321,6063,836,130التشييد

10,302171,261906,8662,680,7183,769,147تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

2,232,185149,0851,438,4599,471,87013,291,598النقل والتخزين

6359,48717,492282,899359,942أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

08,06360,9033,052,7383,121,704المعلومات واالتصاالت

23643,610507,1971,838,4042,388,974-األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0745,098605,840334,3121,685,250األنشطة العقارية

1,80097,711133,46078,598311,569األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

83,017104,448762,063523,0521,472,579أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

02,179485,754165,994653,927التعليم

5447,948163,092587,859798,953األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

02,66142,71967,169112,549الفنون والترفيه والتسلية

1395,8146,7964,71517,465أنشطة الخدمات األخرى

2,748,7442,148,4085,905,32983,084,42393,886,904المجموع

التكوين الرأسمالي حسب الفئة

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

المجموع

2,748,744

2,148,408

5,905,329

93,886,904

الكبيرة
83,084,423

القيمة باأللف درهم
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جدول 8: مساهمة المنشآت حسب الفئات من اإلنتاج اإلجمالي للنشاط 

)%(

المجموعالكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالنشاط االقتصادي

0.70.34.394.7100التعدين واستغالل المحاجر

1.06.56.985.6100الصناعة التحويلية

3.540.09.147.4100إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.355.222.322.3100إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

18.114.75.162.1100التشييد

18.646.69.225.7100تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

0.69.212.377.9100النقل والتخزين

3.121.16.968.9100أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.38.07.884.0100المعلومات واالتصاالت

0.95.653.240.3100األنشطة المالية وأنشطة التأمين

15.911.618.553.9100األنشطة العقارية

2.720.416.060.8100األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

6.434.416.243.0100أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

1.04.456.837.7100التعليم

0.49.06.983.7100األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

7.410.848.033.8100الفنون والترفيه والتسلية

43.046.49.01.6100أنشطة الخدمات األخرى
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جدول 9: مساهمة المنشآت حسب الفئة في اإلنتاج اإلجمالي
)%(

الكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغر

%74.4%10.2%10.4%5.0اإلنتاج اإلجمالي النفطي 

%64.0%13.3%15.6%7.2اإلنتاج اإلجمالي غير النفطي 

جدول 10: إنتاجية العامل حسب الفئة والنشاط االقتصادي

القيمة باأللف درهم

الكبيرةالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالنشاط االقتصادي

 11,091  51,897  11,558  132,324 التعدين واستغالل المحاجر

 1,891  666  315  89 الصناعة التحويلية

 3,671  3,707  32,463  22,789 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 59  183  227  79 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

 207  340  355  2,823 التشييد

 421  266  218  266 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 482  520  255  228 النقل والتخزين

 144  171  135  102 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 3,241  520  1,114  239 المعلومات واالتصاالت

 1,488  7,249  1,018  4,104 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 1,168  2,949  786  3,106 األنشطة العقارية

 481  790  350  219 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 59  257  588  243 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 296  229  94  243 التعليم

 534  314  239  135 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

 227  461  126  110 الفنون والترفيه والتسلية

 90  163  101  81 أنشطة الخدمات األخرى


