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ارتفــع حجــم القيمــة المضافــة لنشــاط النقــل والتخزيــن مــن 21.2 مليــار درهــم عــام 2010 الــى  29.2 مليــار درهــم عــام 2011   •
ــادة نســبتها 37.7% علــى عــام 2010. بزي

بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي لنشاط النقل والتخزين 43.8 مليار درهم عام 2011 مقارنة بـ33.8 مليار درهم عام 2010.  •

بلغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج اإلجمالي 66.8% لعام 2011، مقارنة بـ 62.8% لعام 2010.  •

ارتفعــت إنتاجيــة العامــل لنشــاط النقــل والتخزيــن مــن اإلنتــاج اإلجمالــي مــن 504.7 ألــف درهــم لعــام 2010 الــى 611.0 ألــف   •
درهــم عــام 2011، بنســبة %21.1.

ارتفــع االســتهالك الوســيط لنشــاط النقــل والتخزيــن بنســبة 15.5% مــن 12.6 مليــار درهــم عــام 2010 الــى 14.5 مليــار درهــم   •
لعــام 2011. 

بلغ عدد العاملين في نشاط النقل والتخزين 71.7 ألف عامل عام 2011، مقارنة بـ 67.0 ألف درهم عام 2010.  •

بلغــت مســاهمة العامــل فــي نشــاط النقــل والتخزيــن فــي القيمــة المضافــة 408.0 ألــف درهــم عــام 2011، مقارنــة بـــ 316.8 ألــف   •
درهــم عــام 2010.

بلــغ نصيــب العامــل الســنوي مــن التعويضــات لنشــاط النقــل والتخزيــن 102.7 ألــف درهــم عــام 2011، مقارنــة بـــ 103.4 ألــف   •
ــام 2010. ــم ع دره

1.المقّدمة

2. ملخص النتائج

إحصاءات

التخزين
النقلالتخزين

النقل
النقلوالمؤسسات المالية

إحصاءات

إحصاءات إحصاءات

يعــّد قطــاع النقــل مــن ضمــن األنشــطة التــي تعــّول عليهــا حكومــة أبوظبــي فــي التنميــة 
االقتصاديــة، وهــي مــن األنشــطة التــي تدخــل فــي رؤيــة أبوظبــي 2030، ويقــاس نجــاح 

السياســات التنمويــة مــن خــالل وجــود قاعــدة مــن وســائل النقــل الحديثــة والمتنّوعــة كالنقل 
البــري أو المائــي أو الجــوي وأماكــن التخزيــن المناســبة.

يتنــاول هــذا التقريــر نتائــج مســح النقــل والتخزيــن الــذي نّفــذه مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي ضمــن 
مجموعــة مــن المســوح االقتصاديــة المتخّصصــة، وذلــك لقيــاس التطــّورات التــي حدثــت ألنشــطة 

النقــل ومــدى مســاهمتها فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، وتعــّرف خصائــص أنشــطة المنشــآت، 
ــابات  ــداد الحس ــة إلع ــية الالزم ــات األساس ــات والمعلوم ــر البيان ــية، وتوفي ــا األساس ــد معالمه وتحدي

القوميــة. 
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3. تحليل النتائج
ــي بنســبة بلغــت 29.4% عــن عــام 2010، ورافــق هــذا  ــن لعــام 2011 نمــوًا فــي اإلنتــاج اإلجمال ــج مســح النقــل والتخزي أظهــرت نتائ
النمــو نمــو فــي القيمــة المضافــة لنشــاط النقــل والتخزيــن بنســبة 37.7% لتصــل قيمتهــا إلــى 29.2 مليــار درهــم فــي عــام 2011، 

وارتفــع عــدد العامليــن بنســبة %6.9.
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وأشــارت نتائــج المســح لعــام 2011 إلــى أن نســبة القيمــة المضافــة إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي بلغــت 66.8%، بزيــادة مقدارهــا 6.4% علــى عــام 
ــت أقــل  ــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط النقــل البــري 78.8% بينمــا كان 2010. وقــد بلغــت أعلــى نســبة مســاهمة للقيمــة المضافــة إل

نســبة لنشــاط النقــل المائــي )%44.3(.

وكانــت إنتاجيــة العامــل مــن القيمــة المضافــة إلجمالــي نشــاط النقــل والتخزيــن 408.0 ألــف درهــم لعــام 2011، بمعــّدل نمــو 28.8% عــن 
عــام 2010.

 وبلغــت أعلــى إنتاجيــة للعامــل مــن القيمــة المضافــة فــي النقــل الجــوي، حيــث كانــت 1024.2 ألــف درهــم عــام 2011، تــاله وبفــارق واضــح 
ــد ونقــل  ــة للعامــل فــي أنشــطة البري ــت أقــل إنتاجي ــف درهــم، بينمــا كان ــة العامــل نحــو 673.9 أل ــت إنتاجي ــي وكان نشــاط النقــل المائ

الرســائل والطــرود بوســاطة المندوبيــن بقيمــة 183.8 ألــف درهــم.

1.3 القيمة المضافة

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

ــادة بلغــت %37.7  ــن بلغــت 29.2 مليــار درهــم لعــام 2011 بزي ــج المســح االقتصــادي أن القيمــة المضافــة لنشــاط النقــل والتخزي أظهــرت نتائ
علــى عــام 2010. 

شــّكل نشــاط النقــل البــري 42.6% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة ألنشــطة النقــل والتخزيــن لعــام 2011، تالهــا نشــاط النقــل الجــوي بنســبة 
ــن وأنشــطة الدعــم للنقــل بنســبة %14.1. ــم نشــاط التخزي 37.1%، ث

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

 أنشطة البريدالمجموع
 ونقل الرسائل

 والطرود بواسطة
المندوبين

 التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

 النقل البريالنقل المائيالنقل الجوي
 والنقل عبر

األنابيب

م
ره

 د
ف

أل

النقل الجوي

النقل المائي
 النقل البري والنقل

عبر األنابيب

 أنشطة البريد ونقل
 الرسائل والطرود

بواسطة المندوبين

 التخزين وأنشطة
الدعم للنقل
%14.1

%37.1

%5.7

%0.5

%42.6
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2.3 اإلنتاج اإلجمالي )اإليرادات(

بلغــت قيمــة إجمالــي إيــرادات نشــاط النقــل والتخزيــن 43.8 مليــار درهــم لعــام 2011، بزيــادة نســبتها 29.4% عــام 2010. وشــّكل نشــاط النقــل 
الجــوي )42.4%( أكثــر مــن خمســي إجمالــي اإليــراد ألنشــطة النقــل والتخزيــن، تــاله نشــاط النقــل البــري بنســبة %36.1.

بلغــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط النقــل والتخزيــن 611.0 ألــف درهــم لعــام 2011، بزيــادة نســبتها 21.1% علــى عــام 
2010. وكانــت إنتاجيــة العامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط النقــل الجــوي األعلــى بيــن أنشــطة النقــل فبلغــت 1752.5 ألــف درهــم لعــام 
2011، تــاله وبفــارق بســيط نشــاط النقــل المائــي )1520.4( ألــف درهــم، بينمــا كانــت أقــل إنتاجيــة للعامــل مــن اإلنتــاج اإلجمالــي ألنشــطة 

البريــد ونقــل الرســائل بقيمــة 332.5 ألــف درهــم.

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

 أنشطة البريدالمجموع
 ونقل الرسائل

 والطرود بواسطة
المندوبين

 التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

 النقل البريالنقل المائيالنقل الجوي
 والنقل عبر

األنابيب

م
ره

 د
ف

أل

النقل المائي

النقل البري

النقل الجوي

التخزين وأنشطة الدعم
 أنشطة البريد ونقل

الرسائل
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بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي لنشاط النقل والتخزين 18.9 مليار درهم عام 2011، بنسبة زيادة 68.0% على عام 2010. 

وشــّكل نشــاط التخزيــن أعلــى قيمــة فــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط النقــل والتخزيــن بنســبة 59.7% لعــام 2011، تــاله نشــاط النقــل الجــوي 
بنســبة 31.4%، بينمــا شــّكل نشــاط النقــل المائــي وأنشــطة البريــد أقــل مــن 1% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط النقــل والتخزيــن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي التكويــن الرأســمالي لنشــاط النقــل والتخزيــن بلــغ 11.3 مليــار درهــم لعــام 2010، وســاهم نشــاط النقــل 
الجــوي فيــه بنســبة 50.5% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي، تــاله نشــاط التخزيــن بنســبة %30.3.

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(

النقل الجوي

النقل المائي

النقل المرئي
 أنشطة البريد
ونقل الرسائل

 التخزين وأنشطة
الدعم

النقل الجوي

النقل المائي

النقل البري

التخزين وأنشطة الدعم

 أنشطة البريد ونقل
الرسائل
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شــّكلت المبانــي واإلنشــاءات األخــرى أعلــى نســبة تكويــن رأســمالي حســب نــوع األصــل بنســبة 35.1% لعــام 2011، تلتهــا األصــول األخــرى بنســبة 
33.3%، ثــم اآلالت والمعــّدات ووســائل النقــل بنســبة %30.3.

وفــي عــام 2010، شــّكلت الموجــودات الثابتــة األخــرى 65.5% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي تلتهــا بنســبة 22.3% اآلالت والمعــّدات 
ــبة %10.8. ــرى بنس ــاءات األخ ــي واإلنش ــم المبان ــل ث ــائل النق ووس

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(

 المباني واإلنشاءات
األخرى

 آالالت والمعدات
ووسائل النقل

أثاث ومعدات مكاتب

الحاسب اآللي 
)الكمبيوتر(
والبرمجيات

أخرى

مبان سكنية وغير 
سكنية وإنشاءات 

أخرى
آالت ومعدات ووسائل 
نقل وعدد وأدوات غير 

مستهلكة

أثاث ومعدات مكاتب

برامج حاسوب

موجودات ثابتة أخرى
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ــادة  ــار درهــم عــام 2011، بنســبة زي ــن بلغــت 3.6 ملي ــت لنشــاط النقــل والتخزي ــى أن قيمــة اســتهالك رأس المــال الثاب ــج المســح إل تشــير نتائ
ــام 2010. ــى ع ــت 3.0% عل ــيطة بلغ بس

وبلغــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت لنشــاط النقــل الجــوي 46.1% لعــام 2011، تالهــا نشــاط النقــل البــري بنســبة 32.3%، ثــم نشــاط 
ــن بنســبة %16.1. التخزي

وكانــت نســبة اســتهالك رأس المــال الثابــت عــام 2010 لنشــاط النقــل الجــوي 46.3%، تالهــا نشــاط النقــل البــري بنســبة 33.0%، ثــم نشــاط 
البريــد وأنشــطة الدعــم األخــرى بنســبة %14.0.

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

النقل البري

النقل المائي

النقل المائي

 أنشطة
 البريد ونقل

الرسائل

 التخزين
 وأنشطة

الدعم

النقل الجوي

النقل البري

 أنشطة
 البريد ونقل

الرسائل

 التخزين
 وأنشطة

الدعم

النقل الجوي
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5.3 االستهالك الوسيط 

تشــير بيانــات المســح إلــى أن االســتهالك الوســيط لنشــاط النقــل والتخزيــن بلــغ 14.5 مليــار درهــم عــام 2011 بنســبة زيــادة 15.5% علــى عــام 
.2010

شــّكل نشــاط النقــل الجــوي أكثــر مــن نصــف االســتهالك الوســيط )53.0%( لنشــاط النقــل والتخزيــن تــاله نشــاط النقــل البــري بنســبة %23.0 
ثــم النقــل المائــي بنســبة 14.4% عــام 2011.

ــري بنســبة %24.3  ــاله نشــاط النقــل الب ــي االســتهالك الوســيط ت ــام 2010 شــّكل نشــاط النقــل الجــوي نســبة 60.1% مــن إجمال وفــي ع
والتخزيــن بنســبة %8.7.

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

النقل البري

النقل المائي

 أنشطة
 البريد ونقل

الرسائل

 التخزين
 وأنشطة

الدعم

النقل الجوي
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5.3 االستهالك الوسيط 

بّينــت نتائــج المســح بــأن نســبة المســتلزمات الســلعية مــن إجمالــي االســتهالك الوســيط 41.1% فــي نشــاط النقــل والتخزيــن عــام 2011، 
مقابــل 58.9% للمســتلزمات الخدميــة. وكانــت هــذه النســبة 45.5% للمســتلزمات الســلعية فــي عــام 2010، مقابــل 54.5% للمســتلزمات 

الخدميــة.

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

شــّكل االســتهالك الوســيط فــي نشــاط النقــل والتخزيــن مــا نســبته 33.2% إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي عــام 2011، أي أنــه إلنتــاج 100 درهــم يجــب 
ــي جــاءت هــذه النســبة هــي األعلــى فــي األنشــطة  ــة. وفــي نشــاط النقــل المائ ــاج الســلعية والخدمي إنفــاق نحــو 33 درهمــً لمســتلزمات اإلنت
الفرعيــة لنشــاط النقــل والتخزيــن حيــث بلغــت 55.7%، تالهــا نشــاط البريــد ونقــل الرســائل بنســبة 44.7%، بينمــا كانــت أقــل نســبة فــي نشــاط 

النقــل البــري )%21.2(. 

وكانــت نســبة االســتهالك الوســيط إلــى اإلنتــاج اإلجمالــي فــي نشــاط النقــل الجــوي 63.1% فــي عــام 2010، تلتهــا أنشــطة البريــد ونقــل الرســائل 
.%46.1 بنسبة 

 إجمالي نشاط
النقل والتخزين

 أنشطة البريد ونقل
 الرسائل والطرود

بواسطة المندوبين

 التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

 النقل البري والنقلالنقل المائيالنقل الجوي
مستلزمات سلعيةالمستلزمات الخدميةعبر األنابيب
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6.3 تعويضات العاملين 

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

أظهرت نتائج المسح بأن تعويضات العاملين في نشاط النقل شهدت ارتفاعً عام 2011 بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2010.

ــاط  ــه نش ــام 2011، يلي ــي ع ــن ف ــل والتخزي ــاط النق ــات نش ــي تعويض ــن إجمال ــّكل 42.9% م ــوي ش ــل الج ــاط النق ــى أن نش ــج إل ــارت النتائ وأش
التخزيــن بنســبة 27.4%. وجــاءت هــذه النســب مشــابهة لعــام 2010.

ــل  ــب العام ــام 2011. وكان نصي ــي ع ــم ف ــف دره ــن 102.7 أل ــل والتخزي ــاط النق ــن لنش ــات العاملي ــن تعويض ــنوي م ــل الس ــب العام ــغ نصي بل
مــن تعويضــات العامليــن لنشــاط النقــل الجــوي 300.4 ألــف درهــم، ولنشــاط النقــل المائــي 146.7 ألــف درهــم، بينمــا بلــغ نصيــب العامــل مــن 

التعويضــات لنشــاط النقــل البــري 41.6 ألــف درهــم لعــام 2011.

 أنشطة البريدالمتوسط
 ونقل الرسائل

 والطرود
 بواسطة
مندوبين

 التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

 النقل البري والنقلالنقل المائيالنقل الجوي
عبر االنابيب
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7.3 عدد العاملين 

أشــارت نتائــج المســح إلــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي عــام 2011 بنســبة 6.9% عــن العــام الســابق ليصــل إلــى 71.7 ألــف عامــل. وشــّكل النقــل 
البــري نســبة 58.7% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط النقــل والتخزيــن، تــاله نشــاط التخزيــن بنســبة 21.9%، بينمــا شــّكل نشــاط النقــل 

المائــي وأنشــطة البريــد أقــل مــن 5% مــن إجمالــي عــدد العامليــن لعــام 2011، وكانــت هــذه النســب مقاربــة لنســب عــام 2010. 

شــّكلت العمالــة الوافــدة نســبة 94.2% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط النقــل والتخزيــن لعــام 2011، مقابــل 5.8% للمواطنيــن. 
فيمــا شــّكل العاملــون الذكــور نســبة 89.7% مــن إجمالــي عــدد العامليــن، مقابــل 10.3% 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 مواطنينمواطنين

النقل البري
النقل المائي

 أنشطة البريد ونقل
 التخزينالرسائل

وأنشطة الدعم

النقل الجوي

%87.7

%14.8

%3.5

%1.2

%21.9
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اإلهالكتعويضات العاملينتكوين رأس المال الثابت القيمة المضافةاإلنتاج اإلجماليعدد العاملينعدد المنشآتالوصف )النشاط االقتصادي(األقسامالباب

51338,68913,558,93410,505,0712,048,9381,641,3451,150,022النقل البري والنقل عبر األنابيب49ح

192,2093,318,5762,545,41557,116359,046200,287النقل المائي50ح

119,60011,991,8214,428,4865,679,8532,971,2241,615,481النقل الجوي51ح

27615,6734,709,6753,622,2483,411,8871,903,204488,452التخزين وأنشطة الدعم للنقل52ح

أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة 53ح
13862250,126134,86555,56258,69733,373المندوبين

83267,03233,829,13221,236,08411,253,3566,933,5173,487,615المجموع

النتائج الرئيسية لمسح النقل والتخزين في إمارة أبوظبي ، 2010   
القيمة باأللف درهم

4. عدد العاملين 
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النتائج الرئيسية لمسح النقل والتخزين في إمارة أبوظبي، 2011    
القيمة باأللف درهم

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

51342,07315,806,08412,454,5991,569,0421,748,8021,160,838النقل البري والنقل عبر األنابيب49ح

192,4783,768,1461,670,20652,866363,612167,393النقل المائي50ح

1110,58218,544,37610,837,1795,943,1243,178,4721,653,946النقل الجوي51ح

27615,6685,379,6174,116,28211,291,7482,009,386576,891التخزين وأنشطة الدعم للنقل52ح

أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة 53ح
13868288,668159,55254,17360,60931,455المندوبين

83271,66943,786,89129,237,81918,910,9537,360,8823,590,522المجموع
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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 

ــالث طبقــات؛ المشــآت  ــى ث ــارة أبوظبــي. وقســم اإلطــار إل ــث اإلطــار” عــام 2010 إلم ــى “مشــروع تحدي واســتند إطــار المســح إل
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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