
 

 

 2006لعام التقرير السنوي 

 النشاط الصناعيعن 

 - :2006 إلى 2002 تطور النشاط الصناعي خالل خمس سنوات من -أوال 
 )1(جدول رقم 

 تطور المنشات الصناعية واالستثمار والعمال 
 

 العمال )مليون درهم ( االستثمار  عدد المنشات الصناعية السنة
2002 2509 30058 196606 
2003 2795 43646 212697 
2004 3036 62978 231275 
2005 3294 68223 245707 
2006 3567 70424 264719 

 

 المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية ارتفع عدد المنشات الصناعية -1           

 2006 وخالل عام  %42.2 منشاة وبنسبة زيادة 3567 إلى 2509 خالل الخمس سنوات الماضية من

بلغ عدد المنشات الصناعية المملوكة  2006عام وفي نهاية   . %8.3 منشاة بنسبة 273بلغت الزيادة 

 والمنشات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون  %39.4 منشاة بنسبة 1405  % 100لمواطنين 

 بلغ اونالتعلمواطنين ومواطني مجلس   المنشات الصناعية المملوكةما أ% 2.8   منشاة بنسبة101

  %54.6 منشاة بنسبة 1947 أما المنشات المملوكة لمواطنين وأجانب بلغ  %1.8منشاة بنسبة  63

 %. 1.4 منشاة بنسبة 51بلغ لمواطنين وخليجين وأجانب والمنشات المملوكة 

مليون  70424 مليون درهم إلى 30058 خالل نفس الفترة من  ارتفع حجم االستثمار- 2            

في امارتي ابوظبي والفجيرة بقطاع صناعة المواد الغذائية  تتضمن انشطة تحلية المياة والكهرباء(  % 134.3نسبة درهم ب

 مليون درهم بنسبة 60656  االستثمار الوطنيإجمالي بلغ 2006وفي نهاية عام  ) والمشروبات والتبغ

  مليون درهم بنسبة7739  واألجنبي %2.9 مليون درهم بنسبة 2029الخليجي واالستثمار  % 86.1

 2201زيادة االستثمارات  بلغت 2006وخالل عام ،   مليون للمنشاة الواحدة19.7 وبمتوسط % 11

 %. 3.2بنسبة مليون درهم 



 

 

 34.6عامال بنسبة    264719 إلى   196606 خالل نفس الفترة من       ارتفع عدد العمال   - 3            

 1554خليجيون  ال و  %1.7 عامل بنسبة    4552 لمواطنين   بلغ عدد العمال ا    2006وفي نهاية عام     %

  عامال للمنشاة الواحدة   74وبمتوسط   % 97.7عامال بنسبة    258613 واألجانب % 0.6  عامال بنسبة 

 .  %7.7  بنسبة  عامل19012في عدد العمال زيادة ال بلغت 2006عام وخالل 

 
  )1( شكل رقم 
  )2006 إلى 2002( ة خالل خمس سنوات نسبة تطور عدد المنشآت الصناعية في الدول
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  ) 2( شكل رقم 

  )2006 إلى 2002( الدولة خالل خمس سنوات في نسبة تطور االستثمار 
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  ) 3(   شكل رقم 

  )2005 إلى 2001( الدولة خالل خمس سنوات في نسبة تطور عدد العمال 
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  -: النشاط الصناعي حسب التوزيع القطاعي –ثانيا 

 )2(جدول رقم 
 المنشات الصناعية واالستثمار والعمال حسب التوزيع القطاعي

  العمال )مليون درهم ( االستثمار  عدد المنشات الصناعية

 2005سنة 
سنة 
2006 

نسبة 
الزيادة 
 السنوية

سنة 
2005 

سنة 
2006 

بة نس
الزيادة 
 السنوية

 سنة
2005 

سنة 
2006 

نسبة 
الزيادة 
 السنوية

 4.7 27736 26488 1.5 31692 31231 4.3 312 299  صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
 0.9- 31769 32069 0.4 950 946 2.7 262 255 صناعة النسيج والمالبس الجاهزة

 8.3 24568 22681 7.7 784 728 9.9 443 403 صناعة الخشب واألثاث
 8.6 16368 15071 7.0 1811 10.71693 270 244 صناعة الورق والطباعة والنشر
 4.7 34693 33123 2.4 15362 15006 8.3 638 589 صناعة الكيماويات ومنتجاتها

 13.0 47973 42453 10.7 8387 7577 7.9 480 445 صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية
 7.3 8475 7902 0.1 7275 7268 1.6 63 62 ت المعدنية األساسيةالصناعا

 10.3 68424 62022 10.6 3992 3609 9.9 943 858 صناعة المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات
 20.9 4713 3898 3.6 171 12.2165 156 139 الصناعات التحويلية األخرى
 7.7 264719 245707 3.2 70424 68223 8.3 3567 3294 المجموع

 



 

 

  :ما يلي ) 2(يالحظ من الجدول رقم 

فـي هـذا    بلغ عدد المنشـات      - : قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ       – 1           

 13  قـدرها  من إجمالي عدد المنشات بزيـادة      % 8.7منشاة بنسبة   ) 312 (2006حتى نهاية   القطاع  

 مليون درهم   101.6 بمتوسط    %45 مليون درهم بنسبة      31692 ويستثمر بها  2005منشاة عن عام    

  %10.5 عامال بنسـبة     27736 ويعمل بها  2005مليون درهم عن عام      461للمنشاة وبزيادة قدرها    

 . 2005ال عن عام  عام1248عامال للمنشاة وبزيادة قدرها  89بمتوسط 

بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى         - :  قطاع صناعة النسيج والمالبس والجلود      - 2           

  منشات عن عـام      7من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 7.3منشاة بنسبة   ) 262 (2006نهاية  

وبزيادة قدرها  م للمنشاة    دره  مليون 3.6 بمتوسط   % 1.3 مليون درهم بنسبة     950 ويستثمر بها  2005

 عامال للمنشـاة    121 بمتوسط   % 12 عامال بنسبة    31769 ويعمل بها  2005مليون درهم عن عام      4

  . 2005 عامال عن عام  300وبانخفاض قدره 

بلغ عدد المنشات في هذا القطـاع حتـى نهايـة             -:  قطاع صناعة الخشب واألثاث       – 3           

 منشـاة عـن عـام       40 من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 12.4منشاة بنسبة   ) 443 (2006

 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها      1.8  بمتوسط % 1.1 مليون درهم بنسبة     784 ويستثمر بها  2005

 عامال للمنشاة   55 بمتوسط   % 9.3 عامال بنسبة    24568 ويعمل بها  2005 مليون درهم عن عام      56

 . 2005 عام  عامال عن1887وبزيادة قدرها 

بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتـى          - :  قطاع صناعة الورق والطباعة والنشر      – 4           

 منشاة عن عـام     26من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 7.6منشاة بنسبة   ) 270 (2006نهاية  

نشـاة وبزيـادة     مليون درهم للم   6.7 بمتوسط    %2.5  مليون درهم بنسبة      1811 ويستثمر بها  2005

 عامال  61بمتوسط   % 6.2 عامال بنسبة    16368 ويعمل بها  2005 مليون درهم عن عام      118قدرها  

 . 2005 عن عام  عامال1297للمنشاة وبزيادة قدرها 

  بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى نهاية          -:   قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها     – 5           

 منشـاة عـن عـام       49من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 17.9ة  منشاة بنسب ) 638 (2005

 مليـون درهـم للمنشـاة       24.15بمتوسط   % 21.8  مليون درهم بنسبة      15362 ويستثمر بها  2005

بمتوسـط   % 13.1عامال بنسبة  34693 ويعمل بها  2005مليون درهم عن عام      356وبزيادة قدرها   

  . 2005 عامال عن عام 1570 عامال للمنشاة وبزيادة قدرها 54

 



 

 

بلغ عدد المنشات في هذا القطاع        - :  قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية       – 6           

 منشاة عن   35من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 13.5منشاة بنسبة   ) 480 (2005حتى نهاية   

 مليون درهـم للمنشـاة      17.5متوسط  ب % 11.9 مليون درهم بنسبة      8387 ويستثمر بها  2005عام  

 بمتوسـط   %18.1عامال بنسبة  47973 ويعمل بها 2005 مليون درهم عن عام      810وبزيادة قدرها   

  . 2005 عامال عن عام 5520 عامال للمنشاة وبزيادة قدرها 100

  بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى نهاية          -:   قطاع الصناعات المعدنية األساسية     – 7           

 2005 منشاة عـن عـام       1من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 1.8منشاة بنسبة   ) 63 (2006

 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها      115.5بمتوسط   % 10.3  مليون درهم بنسبة      7275 ويستثمر بها 

 عامال للمنشاة   135بمتوسط   % 3.2   امال بنسبة  ع 8475 ويعمل بها  2005 مليون درهم عن عام      7

  . 2005 عامال عن عام 573وبزيادة قدرها 

  بلغ عدد المنشات في هـذا  -:   قطاع صناعة المنتجات المعدنية واآلالت والمعـدات    – 8           

 85 من إجمالي عدد المنشات بزيادة قـدرها          %26.4منشاة بنسبة   ) 943 (2005القطاع حتى نهاية    

 مليـون درهـم     4.2 بمتوسط    %5.7 مليون درهم بنسبة      3992 ويستثمر بها  2005منشاة عن عام    

  %25.8 عامال بنسـبة     68424 ويعمل بها  2005 مليون درهم عن عام      383للمنشاة وبزيادة قدرها    

  . 2005عامال عن عام  6402 عامال للمنشاة وبزيادة قدرها 73بمتوسط 

بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى نهاية          - :األخرىعات التحويلية     قطاع الصنا   – 9           

 2005 عن عام    ة منشا 17 من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها         %4.4منشاة بنسبة   ) 156 (2006

 6 مليون درهم للمنشاة وبزيـادة قـدرها   1.8 بمتوسط % 0.3  مليون درهم بنسبة 171 ويستثمر بها

عـامال للمنشـاة     30 بمتوسـط     %1.8عامال بنسبة    4713 ويعمل بها  2005مليون درهم عن عام     

  . 2005عامال عن عام  815وبزيادة قدرها 



  ) 4( شكل رقم 
 2006 –التوزيع النسبي للمنشات الصناعية حسب النشاط الصناعي في الدولة 
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  ) 5( شكل رقم 

 2006 –لنشاط الصناعي في الدولة  حسب الالستثمارالتوزيع النسبي 
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  ) 6( شكل رقم 

 2006 –التوزيع النسبي للعمال حسب النشاط الصناعي في الدولة 
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  - :الجغرافي النشاط الصناعي حسب التوزيع )لثاثا

 )3(جدول رقم 
 الجغرافيال حسب التوزيع المنشات الصناعية واالستثمار والعم

 العمال )مليون درهم ( االستثمار  عدد المنشات الصناعية 

سنة  
2005 

سنة 
2006 

نسبة الزيادة 
 السنوية

سنة 
2005 

سنة 
2006 

نسبة الزيادة 
 السنوية

سنة 
2005 

 سنة
2005 

نسبة الزيادة 
 السنوية

 3.8 39745 38286 0.2 38614 38552 2.7 304 296  أبوظبي
 11.1 100553 90520 8.1 16341 15112 10.7 1433 1295 دبي

 3.2 70157 67992 4.4 3897 3732 4.6 1036 990 الشارقة
 6.1 29547 27839 11.8 1435 1283 10.4 508 460 عجمان

 21.1 15334 12662 14.8 3662 3191 9.9 111 101 راس الخيمة
 17.1 4804 4103 6.4 466 438 19.2 118 99 أم القيوين
 6.4 4579 4305 1.6 6009 5915 7.5 57 53  الفجيرة
 7.7 245707264719 3.2 70424 68223 8.3 3567 3294 المجموع

 

 :ما يلي ) 3(يالحظ من الجدول رقم 

منشـاة  ) 304 (2006 حتى نهايـة     هذه اإلمارة بلغ عدد المنشات في      - :مارة أبوظبي إ  – 1           

 38614 ويستثمر بها  2005 عن عام    ت منشا 8من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 8.5بنسبة  

مليون درهم عـن     62 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها       127بمتوسط   % 54.8مليون درهم بنسبة    

 1459 عامال للمنشاة وبزيادة قدرها      131 بمتوسط    %15عامال بنسبة    39745 ل بها ويعم 2005عام  

  . 2005عامال عن عام 

منشاة بنسبة  ) 1433 (2006بلغ عدد المنشات في هذا القطاع حتى نهاية          - :إمارة دبي   – 2          

  16341 ر بهـا  ويستثم 2005 منشاة عن عام     138من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 40.2

 مليون درهـم    1229 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها       11.4بمتوسط   % 23.2مليون درهم بنسبة    

 عامال للمنشاة وبزيادة قـدرها      70 بمتوسط    %38عامال بنسبة    100553 ويعمل بها  2005عن عام   

  . 2005 عامال عن عام 10033

منشـاة  ) 1036 (2006حتى نهاية    هذه اإلمارة في  ت  بلغ عدد المنشا   - :إمارة الشارقة   – 3           

  3897 ويستثمر بهـا   2005منشاة عن عام     46 من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها         %29بنسبة  

 مليون درهم عـن     165 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها       3.8 بمتوسط    %5.5مليون درهم بنسبة    

 عامال للمنشـاة وبزيـادة قـدرها        68 بمتوسط    %26.5  عامال بنسبة  70157 ويعمل بها  2005عام  

   .2005عامال عن عام  2165



 

 

منشـاة  ) 508 (2006حتى نهايـة    في هذه اإلمارة    بلغ عدد المنشات     - :إمارة عجمان   – 4           

  1435 ويستثمر بها  2005 منشاة عن عام     48من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 14.3 بنسبة

 مليون درهم عن عام     152 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها       2.8 بمتوسط    %2سبة  مليون درهم بن  

 عامال للمنشاة وبزيـادة قـدرها       58بمتوسط   % 11.2 عامال بنسبة    29547 ويعمل بها  بنسبة   2005

 . 2005عامال عن عام  1708

 )111 (2006ايـة   حتـى نه  في هذه اإلمارة    بلغ عدد المنشات     - :إمارة راس الخيمة    – 5           

 ويستثمر بهـا   2005 منشات عن عام     10من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها        % 3.1منشاة بنسبة 

مليون درهم   471 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها       33بمتوسط   % 5.2 مليون درهم بنسبة     3662

 وبزيادة قـدرها    عامال للمنشاة  138بمتوسط   % 5.8 عامال بنسبة    15334 ويعمل بها  2005عن عام   

  . 2005 عامال عن عام 2672

منشاة ) 118 (2006حتى نهاية    هذه اإلمارة في  بلغ عدد المنشات     - :إمارة أم القيوين    – 6           

 466 ويسـتثمر بهـا   2005 منشاة عن عام 19من إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها       % 3.3بنسبة  

مليون درهم عن عام  28ون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها  ملي3.9بمتوسط % 0.7 مليون درهم بنسبة 

عـامال   701عامال للمنشاة وبزيادة قدرها  41 بمتوسط %1.8 عامال بنسبة  4804 ويعمل بها   2005

  . 2005عن عام 

منشـاة  ) 57 (2006حتى نهايـة   هذه اإلمارةفي بلغ عدد المنشات    - :إمارة الفجيـرة    – 7           

 6009 ويستثمر بهـا   2005 منشات عن عام     4 إجمالي عدد المنشات بزيادة قدرها       من % 1.6بنسبة  

 مليون درهم عـن  94 مليون درهم للمنشاة وبزيادة قدرها     105.4 بمتوسط    %8.5مليون درهم بنسبة    

 274عامال للمنشاة وبزيـادة قـدرها    80بمتوسط  % 1.7 عامال بنسبة 4579 ويعمل بها 2005عام 

 . 2005عامال عن عام 

 
 



 
  ) 7( شكل رقم 
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  ) 8( شكل رقم 

 2006 – التوزيع الجغرافي حسب لالستثمارالتوزيع النسبي 
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  )  9 (شكل رقم 

 2006 – التوزيع الجغرافي حسب الللعمالتوزيع النسبي 
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