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بلــغ إجمالــي القيمــة المضافــة لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 32.9 مليــار درهــم فــي عــام 2011 بنســبة زيــادة %12.1   •
علــى عــام 2010.

بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي 39.7 مليار درهم عام 2011، بنسبة زيادة 10.9% على عام 2010.  •

بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي 82.7% لعام 2011، بينما كانت 81.8% عام 2010.   •

بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي 1305.4 ألــف درهــم عــام 2011، بينمــا كانــت اإلنتاجيــة 1204.5 ألــف درهــم عــام   •
.2010

ارتفع حجم االستهالك الوسيط بنسبة 5.6% في عام 2011 ليصل إلى 6.8 مليار درهم.   •

ارتفــع عــدد العامليــن بنســبة 2.3% فــي عــام 2011 ليصــل إلــى 30.5 ألــف عامــل، بينمــا كانــت عــام 2010 كانــت 29.8 ألــف   •
عامــل. 

بلغت إنتاجية العامل من القيمة المضافة 1079.9 ألف درهم عام 2011، بينما كانت عام 2010 985.8 ألف درهم.   •

ــت عــام 2010  ــف درهــم عــام 2011، بينمــا كان بلــغ متوســط نصيــب العامــل الســنوي مــن تعويضــات العامليــن 262.6 أل  •
260.2 ألــف درهــم.

1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات
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البنوكالبنوك

والمؤسسات المالية
والمؤسسات الماليةوالمؤسسات المالية

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

ــة فــي إمــارة أبوظبــي.  تعــّد األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن مــن األنشــطة اإلنتاجيــة المهّم
ــات  ــس المقّوم ــات تعك ــن بيان ــره م ــا يوف ــة لم ــات المالي ــوك والمؤسس ــح البن ــة مس ــرز أهمّي وتب

ــي فــي إمــارة أبوظبــي.  ــج المحلــي اإلجمال ــة لهــذا النشــاط ومــدى مســاهمته فــي النات االقتصادي
وتســاهم هــذه البيانــات فــي إعــداد مؤشــرات اقتصاديــة ووضــع التصــّورات والخطــط المســتقبلية 

التــي تكــون مصــدرًا لمّتخــذي القــرارات وصانعيهــا، باإلضافــة إلــى الباحثيــن فــي المجــاالت جميعهــا.

تلعــب األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن دورًا مهمــً فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة 
ــة والمصــارف اإلســالمية ومؤسســات  أبوظبــي مــن خــالل توفيــر التســهيالت الماليــة كالمصــارف التجاري

ــن  ــة م ــة والصناعي ــروعات التجاري ــي المش ــتثمار ف ــراض واالس ــات اإلق ــع ومؤسس ــار والودائ ــان واالّدخ االئتم
ــة  ــة المرتبط ــات المالي ــم الخدم ــوم بتقدي ــي تق ــات الت ــى المؤسس ــة إل ــا. باإلضاف ــها وإدارته ــالل تأسيس خ

بالعمليــات المصرفيــة واالســتثمارية كاســتبدال العمــالت )الصرافــة( ووســطاء بيــع األوراق الماليــة والوســطاء 
ــه وسماســرة  ــن ووكالئ ــه كوســطاء التأمي ــن بأنواع ــا يشــمل هــذا النشــاط التأمي ــن والمالييــن. كم النقديي

التأميــن ومنظمــات خدمــة شــركات التأميــن. 

ــذه مركــز اإلحصــاء -  ــذي نّف ــر علــى أهــم المؤشــرات األساســية المســتخلصة مــن المســح ال يحتــوي هــذا التقري
أبوظبــي لعامــي 2010-2011 للمنشــآت العاملــة فــي هــذا القطــاع، ويتضّمــن األنشــطة الفرعيــة التــي تشــمل: 

»أنشــطة الخدمــات الماليــة، فيمــا عــدا تمويــل التأميــن وصناديــق المعاشــات« وســوف يشــار إليهــا فــي التقريــر بـــ 
»أنشــطة الخدمــات الماليــة«، و«أنشــطة تمويــل التأميــن وإعــادة التأميــن وصناديــق المعاشــات التقاعديــة باســتثناء 

الضمــان االجتماعــي اإللزامــي« وســوف يشــار إليهــا فــي التقريــر بـــ »أنشــطة التأميــن«، و«األنشــطة المســاعدة ألنشــطة 
الخدمــات الماليــة وأنشــطة التأميــن« وســوف يشــار إليهــا بـــ »األنشــطة المســاعدة«.
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شكل )1(: اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة، 2011-2010

3. تحليل النتائج
أظهــرت نتائــج مســح البنــوك والمؤسســات الماليــة 2011 نمــوًا فــي اإلنتــاج اإلجمالــي لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن بمقــدار 39.8 
مليــار درهــم بزيــادة نســبتها 10.9% علــى عــام 2010، رافقــه نمــو فــي القيمــة المضافــة بنســبة 12.1% ليصــل إلــى 32.9 مليــار درهــم 

فــي عــام 2011، وارتفــع عــدد العامليــن بنســبة 2.3% وتعويضــات العامليــن بنســبة 3.3% فــي عــام 2011. 

االنتاج اإلجماليالقيمة المضافة

م
ره

 د
يار

مل



9 إحصاءات البنوك والمؤسسات المالية8

وأشــارت نتائــج مســح البنــوك والمؤسســات الماليــة إلــى أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي بلغــت 82.7% فــي عــام 2011. 
وقــد بلغــت هــذه النســبة فــي “أنشــطة الخدمــات الماليــة” 69.7%، مقابــل 8.6% “ألنشــطة التأميــن” و4.4% فــي “األنشــطة المســاعدة” فــي 

عــام 2011. 

ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة فــي األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن لتصــل إلــى 1079.9 ألــف درهــم فــي عــام 2011 
ــى  ــادة نســبتها 9.5% علــى عــام 2010. كمــا ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة “ألنشــطة الخدمــات الماليــة” لتصــل إل بزي
1443.6 ألــف درهــم بنســبة زيــادة بلغــت 7.4%، وفــي “أنشــطة التأميــن” بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة 952.9 ألــف درهــم

و 227.5 ألف درهم ، لألنشطة المساعدة.

1.3 القيمة المضافة

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

بلــغ إجمالــي القيمــة المضافــة لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 32.9 مليــار درهــم فــي عــام 2011 بزيــادة مقدارهــا 12.1% علــى عــام 2010. 
وقــد ســاهمت »أنشــطة الخدمــات الماليــة« بالغالبيــة العظمــى مــن القيمــة المضافــة بنســبة 84.3% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة فــي عــام 

2011، تلتهــا »أنشــطة التأميــن« وشــّكلت 10.4% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة، ثــم »األنشــطة المســاعدة« بنســبة %5.3. 

شكل )3(: إنتاجية العامل من القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي،  2011-2010

أنشطة الخدمات الماليةأنشطة التأميناألنشطة المساعدة

م
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ره
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 أنشطة الخدماتأنشطة التأميناألنشطة المساعدةالمجموع
المالية
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي

بلغــت قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 39.8 مليــار درهــم عــام 2011، بزيــادة نســبتها 10.9% علــى العــام الســابق. 
ــاج  ــام 2011، تالهــا إنت ــار درهــم ع ــاج بقيمــة 33.8 ملي ــي اإلنت ــة« نســبة 84.9% مــن إجمال ــات المالي ــاج »ألنشــطة الخدم ــد شــّكلت قيمــة اإلنت وق

ــم »األنشــطة المســاعدة« بنســبة %5.9. »أنشــطة التأميــن« وشــّكل نســبة 9.2% مــن اإلنتــاج اإلجمالــي، ث

ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن إلــى 1305.4 ألــف درهــم فــي عــام 2011، بزيــادة نســبتها 
8.4% علــى عــام 2010. وبلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي »ألنشــطة الخدمــات الماليــة« 1758.0 ألــف درهــم لعــام 2011، بنســبة 
زيــادة 6.2% علــى عــام 2010، تلتهــا إنتاجيــة العامــل فــي نشــاط »أنشــطة التأميــن« بقيمــة 1021.2 ألــف درهــم مــن اإلنتــاج اإلجمالــي، ثــم 

إنتاجيــة العامــل فــي »األنشــطة المســاعدة« بقيمــة 303.7 ألــف درهــم.

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

أنشطة الخدمات الماليةأنشطة التأميناألنشطة المساعدة
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3.3 تكوين رأس المال الثابت )االستثمار(

بّينــت نتائــج المســح أن قيمــة إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن بلغــت 3.5 مليــار درهــم فــي عــام 2011، 
بانخفــاض نســبته 38.9% عــن عــام 2010. وشــّكلت »أنشــطة الخدمــات الماليــة« نســبة 95.4% مــن إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت، مقابــل 

3.1% »لألنشــطة المســاعدة« و1.5% »ألنشــطة التأميــن«.

ــاع  إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت، تالهــا  ــة أرب ــج المســح إلــى أن المبانــي واإلنشــاءات األخــرى ســاهمت بنحــو )74.9%( ثالث وتشــير نتائ
الحاســب اآللــي )الكمبيوتــر( والبرمجيــات بنســبة 12.0%. بينمــا تشــير النتائــج إلــى أن األثــاث ومعــّدات المكاتــب شــّكلت نحــو )33.9%( ثلــث 
ــم اآلالت والمعــّدات ووســائل النقــل  ــي واإلنشــاءات األخــرى بنســبة 28.8%، ث ــت لعــام 2010، تلتهــا المبان ــن رأس المــال الثاب ــي تكوي إجمال

ــبة %24.3. بنس

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

أنشطة الخدمات المالية

أنشطة التأمين

األنشطة المساعدة

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

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

تشــير نتائــج المســح إلــى أن قيمــة اســتهالك رأس المــال الثابــت لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن بلغــت 2.8 مليــار درهــم عــام 2011، متراجعــة 
عن عــام 2010 بنســبة )%14.1(.

وبلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت »ألنشــطة الخدمــات الماليــة« 95.4% لعــام 2011، تلتهــا »األنشــطة المســاعدة« بنســبة 3.1%، ثــم 
»أنشــطة التأميــن« بنســبة %1.5.

شكل )9(: التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2010شكل )8(: التوزيع النسبي الستهالك رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي، 2011

وكانــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت عــام 2010 »ألنشــطة الخدمــات الماليــة« 95.6% تلتهــا »األنشــطة المســاعدة« بنســبة 3.1%، ثــم 
»أنشــطة التأميــن« بنســبة 1.3%، وهــي نســب مقاربــة جــدًا لنتائــج عــام 2011.

أنشطة الخدمات المالية

أنشطة التأمين

األنشطة المساعدة

أنشطة الخدمات المالية

أنشطة التأمين

األنشطة المساعدة
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5.3 االستهالك الوسيط 

ــادة %5.5  ــات المســح إلــى أن االســتهالك الوســيط لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن بلــغ 6.9 مليــار درهــم عــام 2011 بنســبة زي تشــير بيان
علــى عــام 2010.

شــّكلت »أنشــطة الخدمــات الماليــة« الغالبيــة العظمــى مــن االســتهالك الوســيط )87.9%( لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن تلتهــا »األنشــطة 
المســاعدة« بنســبة 8.5% ثــم »أنشــطة التأميــن« بنســبة 3.6% عــام 2011.

شــّكل االســتهالك الوســيط لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 17.3% إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي عــام 2011، أي أنــه إلنتــاج 100 درهــم يجــب 
إنفــاق نحــو 17 درهمــً لمســتلزمات اإلنتــاج الســلعية والخدميــة. وفــي »األنشــطة المســاعدة« كانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج 

اإلجمالــي 25.1%، مقابــل 17.9% فــي »أنشــطة الخدمــات الماليــة«، بينمــا كانــت أقــل نســبة فــي »أنشــطة التأميــن« %6.7. 

وكانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 18.2% فــي عــام 2010. وشــّكلت فــي 
»األنشــطة المســاعدة« 22.4%، مقابــل 18.8% فــي »أنشــطة الخدمــات الماليــة«.

شكل )11(: نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج اإلجمالي، 2011شكل )10(: التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط حسب النشاط االقتصادي، 2011

 أنشطة
الخدمات المالية

أنشطة التأميناألنشطة المساعدة

أنشطة الخدمات الماليةأنشطة التأميناألنشطة المساعدةاإلجمالي

%87.9

%8.5%3.6
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5.3 االستهالك الوسيط 

ــن  ــطة التأمي ــة وأنش ــطة المالي ــي األنش ــيط 13.5% ف ــتهالك الوس ــي االس ــن إجمال ــلعية م ــتلزمات الس ــبة المس ــح أن نس ــج المس ــت نتائ بّين
ــل %88.0  ــام 2010، مقاب ــي ع ــلعية ف ــتلزمات الس ــبة 12.0% للمس ــذه النس ــت ه ــة. وكان ــتلزمات الخدمي ــل 86.5% للمس ــام 2011، مقاب ع

ــة. ــتلزمات الخدمي للمس

شكل )12(: التوزيع النسبي للمستلزمات السلعية والخدمية، 2011

6.3 تعويضات العاملين 

أظهــرت نتائــج المســح ارتفاعــً فــي قيمــة تعويضــات العامليــن فــي األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن لتصــل إلــى 8.0 مليــار درهــم عــام 
2011 بزيــادة مقدارهــا 3.3% علــى عــام 2010. 

وشــّكلت »أنشــطة الخدمــات الماليــة« الغالبيــة العظمــى )82.0%( مــن إجمالــي التعويضــات فــي عــام 2011، تلتهــا تعويضــات العامليــن 
ــة  فــي »األنشــطة المســاعدة« بنســبة 10.9%، ثــم »أنشــطة التأميــن« بنســبة 7.1% مــن إجمالــي التعويضــات. وجــاءت هــذه النســب مقارب

لعــام 2010.

بلــغ متوســط تعويضــات العامــل الســنوي مــن إجمالــي التعويضــات لألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن 262.6 ألــف درهــم فــي عــام 2011، 
بنســبة زيــادة بســيطة علــى عــام 2010 )1.0%(. وكان متوســط تعويضــات العامــل »ألنشــطة الخدمــات الماليــة« 341.4 ألــف درهــم، و158.7 

ألــف درهــم »ألنشــطة التأميــن« و113.9 ألــف درهــم »لألنشــطة المســاعدة« لعــام 2011.

شكل )13(: متوسط تعويضات العاملين، 2011-2010
 المستلزمات

السلعية

 المستلزمات
الخدمية

أنشطة الخدمات الماليةأنشطة التأميناألنشطة المساعدةاإلجمالي

م
ره

 د
ف

أل
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7.3 عدد العاملين 

ــام 2010.  ــى ع ــبتها 2.3% عل ــادة نس ــام 2011، بزي ــل ع ــف عام ــى 30.5 أل ــل إل ــن ليص ــداد العاملي ــي أع ــاع ف ــى ارتف ــح إل ــج المس ــارت نتائ أش
ــم »أنشــطة  ــي عــدد العامليــن، تلتهــا »األنشــطة المســاعدة« بنســبة 25.2%، ث وشــّكلت »أنشــطة الخدمــات الماليــة« نحــو 63.1% مــن إجمال

ــام 2011.  ــي ع ــبة 11.8% ف ــن« بنس التأمي

شــّكلت العمالــة الوافــدة نســبة 79.4% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن لعــام 2011، مقابــل %20.7 
للمواطنيــن. فيمــا شــّكل العاملــون الذكــور نســبة 69.4% مــن إجمالــي عــدد العامليــن، مقابــل 30.7% لإلنــاث، وجــاءت هــذه النســب مقاربــة 

لعــام 2010.

شكل )15(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب الجنسية ، 2010-2011شكل )14(: التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي، 2011

غير مواطنينمواطنين

 أنشطة الخدمات
المالية

األنشطة المساعدة

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

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل 64ك
13018,18530,102,96024,452,0405,544,8486,357,1033,097,742التأمين وصناديق المعاشات

65ك
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق 

المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان 
االجتماعي اإللزامي

543,4663,157,9232,879,22359,079517,64142,595

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية 66ك
1328,1042,577,9862,001,22883,208868,002101,006وأنشطة التأمين

31629,75535,838,86929,332,4915,687,1357,742,7463,241,344المجموع

النتائج الرئيسية لمسح البنوك والمؤسسات المالية في إمارة أبوظبي، 2010   
القيمة باأللف درهم

4. الجداول اإلحصائية 



25 إحصاءات البنوك والمؤسسات المالية24

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

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل 64ك
13019,20633,764,52927,725,2023,318,4776,556,7802,656,525التأمين وصناديق المعاشات

65ك
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق 

المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان 
االجتماعي اإللزامي

543,5853,660,9613,416,43351,922568,79642,388

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية 66ك
1327,6612,326,9591,743,137106,505872,49785,740وأنشطة التأمين

31630,45239,752,44932,884,7723,476,9047,998,0732,784,653المجموع

النتائج الرئيسية لمسح البنوك والمؤسسات المالية في إمارة أبوظبي، 2011    
القيمة باأللف درهم
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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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