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 المقدمــة
 

تاتبر األرقام القياسية في ظل التغيرات االقتاادية واالجتماعية المتالصحقة من أهم المقاييس 

الرقام ااتبر كما ت والخدمات. يوالتجار والكميات لإلنتاج الاناعي ساارتغيرات األعن  التي تابر

 توفير بيانات دقيقة تساعدفي  تساهمالتي  المهمة االقتااديةمن المؤشرات القياسية 

 والباصحثين. ،واالقتااديين ،قرارالمتخذي 

 

 صحاائيمؤشر إامارة ابوظبي، استدعى بنا   تشهدهالذي ، ن التقدم االقتاادي الملحوظأ

ابوظبي  –مركز اإلصحاا   قام، ومن هنا االقتاادي ات االنتاجقطاعشهده تياكس التطور الذي 

  . المنتجين الاناعيين في امارة ابوظبي ساارألبنا  الرقم القياسي ب

 

 هصحساب على أن يتمالتحويلية  ةقطاع الاناعالمنتجين  ساارالرقم القياسي أل سيغطي

يسية قائمة المنتجات الرئ علىالمنتجين  ساارسنوي، وياتمد بنا  الرقم القياسي ألربع بشكل 

 رابعاإلصدار ال الدوليالاناعي التانيف  للاناعة التحويلية صحسبفي األنشطة االقتاادية 

ISIC4 األنشطة في الاناعة التحويلية، والتي تمثل جميع. 

 

 اللخاالنتاج  أسااروتشكل األرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على 

 أفضليقوم باتباع  المركز، ومن الجدير بالذكر ان 4104 ساسبسنة األ مقارنة الزمنفترة من 

الدولية والمنهجيات في صحساب الرقم وماالجة البيانات، وسيتم خالل المرصحلة  الممارسات

 وقطاعي المنتجين ليشمل الاناعات االستخراجية ساارألالمقبلة تطوير الرقم القياسي 

 .الكهربا  والمياه
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 ملخص التنفيذي ال
 

 لتحويلية(ا اتنتجين الاناعيين )الاناعالم ساارم هذا التقرير نتائج صحساب الرقم القياسي أليقد  
 أهم النتائج فهي: ،2012عام  أساسب 4103لسنة 

 

مقارنة  %0.1بنسبة  4103المنتجين الاناعيين في عام  ساارالرقم القياسي أل انخفض .0
 نقطة. 1...المنتجين الاناعيين  ساار، صحيث بلغ الرقم القياسي أل4104 ساسبسنة األ

 ةسببن 4103 سنةمن  األولالربع خالل  المنتجين الاناعيين ساارالرقم القياسي أل ارتفع .4
لمنتجين الاناعيين ا ساارأل، صحيث بلغ الرقم القياسي 4104 ساساأل سنة عن 0.0%

 .نقطة 010.0

 4103 سنةالثاني من الربع في المنتجين الاناعيين  ساارأل الرقم القياسي انخفض .3
لمنتجين ا ساارأل، صحيث بلغ الرقم القياسي 4104 ساسسنة األ عن %4.7 بنسبة

 .نقطة 7.3.الاناعيين 

 4103 من سنة الربع الثالثالمنتجين الاناعيين في  ساارأل الرقم القياسي انخفض .2
المنتجين  ساارأل، صحيث بلغ الرقم القياسي 4104 ساسسنة األ عن %0.6نسبة ب

 .نقطة 2... في الربع الثالث الاناعيين

 4103 الربع الرابع من سنةالمنتجين الاناعيين في  ساارأل الرقم القياسي انخفض .5
ساار المنتجين أل، صحيث بلغ الرقم القياسي 4104 ساسسنة األ عن %1.7 بنسبة

 .نقطة 3...الاناعيين 
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 2102 لعامالمنتجين الصناعيين  سعارأل الرقم القياسي
 

 بنسبة 4104 ساسمقارنة بسنة األ 4103عام  فيمنتجين الاناعيين ال أساارمادل  انخفض

 أساارواالرتفاعات التي طرأت على  ، وقد جا  هذا االنخفاض كمحالة لالنخفاضات0.1%

 خمسةفي  ساارمادل األ انخفضمنتجات االنشطة التي تنتمي للاناعات التحويلية صحيث 

 %5.5نشطة صناعية بشكل ملحوظ، اكبرها انخفاضاً نشاط "صنع الفلزات القاعدية" بنسبة أ

 %2.4التحويلية األخرى" بنسبة  الاناعات"نشاط تاله ، %32.4 بمساهمة مقدارها

 فحم ُصنع"ونشاط ، %3.5" بنسبة ُصنع المادات الكهربائيةونشاط " %1.0 وبمساهمة مقدارها

 مادالتت انخفض. و%7.1.بلغت  بمساهمة %4.7" بنسبة المكررة النفطية والمنتجات الكوك

بنسبة  "والنباتية الكيميائية الدوائية والمنتجات الايدالنية المواد ُصنعمنتجات نشاط " أساار

 .%..0" بنسبة منتجات الماادن الالفلزية االخرىصنع ونشاط "، 4.3%

 

ساهم نشاط "صنع مادات النقل األخرى" برفع الرقم القياسي ألساار المنتجين في المقابل، 

المركبات نشاط "صنع  أسااركما ارتفات ، %7..3بنسبة تغير مقداره  %..63الاناعيين بمقدار 

، %4.7بنسبة " منسوجات"صنع ال ونشاط، %6.3" بنسبة ذات المحركات والمركبات المقطورة

   .%4.2وسائط االعالم المسجلة" بنسبة  واستنساخالطباعة تاله نشاط "

 

 (011=4104) 4103خالل عام  ألساار المنتجين الاناعيينالتغير  ومادلاألرقام القياسية : 0 جدول

 .ظبي أبو –مركز اإلصحاا   المادر:

      
 

 

 

 

 

 

 

 % التغير مادل الرقم القياسي  الفترة الزمنية

 0.0 010.0 3102الربع األول 

 -4.7 7.3. 3102الربع الثاني 

 -0.6 2... 3102الربع الثالث 

 -1.7 3...  3102الربع الرابع 

 1.0- 1... 3102عام 
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 4103 عام خاللبالرقم القياسي  التحويلية أنشطة الاناعة مساهمة نسبة :0شكل 
 4104بسنة  مقارنة

 

 
 .ظبي أبو –مركز اإلصحاا   المادر:

 

  2102مقارنة مع  2102ألرباع المنتجين الصناعيين  أسعارمعدل 
 

مقارنة بسنة  4103المنتجين الاناعيين في الربع االول من عام  ساارارتفع الرقم القياسي أل

نشاط "صنع مادات النقل  ساار، فقد ارتفع الرقم القياسي أل%0.0بنسبة  4104 ساساأل

"صنع المواد الكيميائية نشاطي "صنع المنتجات الغذائية" و، تاله %01.2بنسبة  "األخرى

 على التوالي. %3.1، %3.0والمنتجات الكيميائية" بنسبة 

مقارنة بسنة  4103الثاني من عام لمنتجين الاناعيين في الربع ا أساارمادل  انخفضبينما 

في  ساارفي مادل األنتيجة انخفاض ، وقد جا  هذا االنخفاض )%4.7(بنسبة  4104 ساساأل

 طيةالنف والمنتجات الكوك فحم ُصنعكبرها انخفاضاً نشاط "نشطة صناعية بشكل ملحوظ، أارباة ا

. في المقابل، ارتفع )%2.3("صنع الفلزات القاعدية" بنسبة  ونشاط ،)%1..(" بنسبة المكررة

نشاط "صنع  أساار، كما ارتفات %47.6نشاط "صنع مادات النقل األخرى" بنسبة  أساارمادل 

 .    %..4" بنسبة المنتجات الغذائية

63.8
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مقارنة بسنة  4103لمنتجين الاناعيين في الربع الثالث من عام ا أساارمادل  انخفض كما

 يفي نشاط ساارالقياسي لأل أساار الرقمانخفض مادل  ، صحيث%0.6بنسبة  4104 ساساأل

لكل  % 6.5بنسبة " القاعدية الفل زات ُصنعو "  "الالة ذات والمنتجات الجلدية المنتجات ُصنع"

 ُصنع" نشاطي نخفاضاال في وتاله، % ..5 نسبةب" الكهربائية المادات ُصنع"ونشاط ، منهما

 سبةبن" الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد صنع" و" األخرى الالفلزية الماادن منتجات

 النقل مادات ُصنعمادل أساار نشاط "  ارتفع المقابل، في. على التوالي 3.5%، 3.7%

 والمركبات المحر كات ذات المركبات ُصنع " نشاط أساار ارتفات كما ،%27.5" بنسبة األخرى

 .%2.. بنسبة"  المقطورة وناف المقطورة

مقارنة بسنة  4103للمنتجين الاناعيين في الربع الرابع من عام  ساارمادل األ انخفض

في ارباة انشطة صناعية بشكل  ساارمادل األ انخفض، صحيث %1.7بنسبة  4104 ساساأل

ونشاط "الاناعات  ،%1..ملحوظ، اكبرها انخفاضاً نشاط " صنع الفلزات القاعدية " بنسبة 

. في %5.4" بنسبة الكهربائية المادات ُصنع" ونشاط ،%6.1التحويلية األخرى" بنسبة 

، كما ارتفات %71.2نشاط "صنع مادات النقل األخرى" بنسبة  أساارالمقابل، ارتفع مادل 

" بنسبة المقطورة وناف المقطورة والمركبات المحر كات ذات المركبات ُصنعنشاط " أساار

05.6% . 

 

 2102 المنتجين الصناعيين خالل عام سعارأللرقم القياسي ا أسعاراتجاه معدالت 

 

مقارنة  )%..3( بنسبة 4103في الربع الثاني من عام  المنتجين الاناعيين أساارمادل  انخفض

المنتجين الاناعيين في  ساارالربع األول من نفس الاام. صحيث بلغ الرقم القياسي أل أساارب

  .4103عام  من االولفي الربع نقطة  010.0 مقارنة مع نقطة 7.3. الثانيالربع 

مقارنة  %0.4بنسبة  4103من عام  ثالثالمنتجين الاناعيين في الربع ال أساارارتفع مادل بينما 

ي المنتجين الاناعيين ف ساارمن نفس الاام. صحيث بلغ الرقم القياسي أل ثانيالربع ال أساارب

 . 4103من عام  ثانينقطة في الربع ال 7.3.نقطة مقارنة مع  2... ثالثالربع ال

مقارنة  %..1بنسبة  4103من عام  رابعالمنتجين الاناعيين في الربع ال أساارارتفع مادل ثم 

ي المنتجين الاناعيين ف ساارمن نفس الاام. صحيث بلغ الرقم القياسي أل ثالثالربع ال أساارب

 (:4انظر الجدول). 4103من عام  ثالثفي الربع ال نقطة 2...نقطة مقارنة مع  3... رابعالربع ال
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 الجداول االحصائية
 

 (011=4104) ،4103عام  الرقم القياسي الرباي ألساار المنتجين الاناعيين في

 ظبي أبو - اإلصحاا  مركز: لمادرا

 
  

101.197.398.499.399.0الصناعة التحويلية
103.1102.8101.1100.8101.9ُصنع المنتجات الغذائية10
100.0100.0100.0100.0100.0ُصنع المشروبات11
101.299.8103.4106.1102.6ُصنع المنسوجات13
100.9101.7101.7101.7101.5ُصنع الملبوسات14
97.7101.293.5102.498.7ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15
100.1100.1100.0100.0100.1ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر16
100.0100.5101.9103.7101.5ُصنع الورق ومنتجات الورق17
101.7101.7103.1103.1102.4الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18
101.692.097.598.397.3ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19
103.098.996.598.599.2ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20
98.497.197.198.497.7  ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية21
100.299.499.298.999.4 ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها22
99.5100.596.396.398.2ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23
97.095.793.592.094.5ُصنع الفّلزات القاعدية24
لة، باستثناء اآلالت والمعدات25 100.4101.3100.899.9100.6ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
98.198.499.199.098.7ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26
99.197.694.294.896.4ُصنع المعدات الكهربائية27
100.3100.199.8100.0100.0ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28
99.5100.6109.4115.6106.3ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة29
110.4127.6147.5170.4139.0ُصنع معدات النقل األخرى30
100.9100.1101.8102.4101.3ُصنع األثاث31
98.298.6101.394.098.0الصناعات التحويلية األخرى32
100.1100.0100.1100.1100.1إصالح وتركيب اآلالت والمعدات33

عام 2013الربع الرابع الربع الثالثالربع الثانيالربع األولأسم النشاط الصناعي



0 

 

 

 التغير ونسب ،4104 وعام 4103 عام خالل الاناعيين المنتجين ساارأل القياسية األرقام

 

الوزن
سنة 

األساس
عام 2013الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

201220122013201320132013أسم النشاط الصناعيرمز النشاط
الربع األول/ 

2012

الربع الثاني 

2012 /

الربع الثالث 

2012 /

الربع الرابع 

2012 /

الربع الثاني 

/الربع األول 

2013

الربع الثالث 

/ الربع 

الثاني 

2013

الربع الرابع 

/ الربع 

الثالث 

2013

3.81.20.9-0.7-1.6-2.7-10,000.0100.0101.197.398.499.399.01.1الصناعة التحويلية

0.3-1.7-0.3-287.4100.0103.1102.8101.1100.8101.93.12.81.10.8ُصنع المنتجات الغذائية10

84.9100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.00.00.0ُصنع المشروبات11

1.33.62.6-0.23.46.1-33.9100.0101.299.8103.4106.1102.61.2ُصنع المنسوجات13

118.4100.0100.9101.7101.7101.7101.50.91.71.71.70.80.00.0ُصنع الملبوسات14

7.69.5-6.52.43.5-2.31.2-5.3100.097.7101.293.5102.498.7ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

65.8100.0100.1100.1100.0100.0100.10.10.10.00.00.00.00.0ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر16

37.7100.0100.0100.5101.9103.7101.50.00.51.93.70.51.41.8ُصنع الورق ومنتجات الورق17

33.1100.0101.7101.7103.1103.1102.41.71.73.13.10.11.30.0الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

9.46.00.8-1.7-2.5-8.0-3653.8100.0101.692.097.598.397.31.6ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

2.42.1-4.0-1.5-3.5-1.1-1690.4100.0103.098.996.598.599.23.0ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

1.30.01.3-1.6-2.9-2.9-1.6-23.0100.098.497.197.198.497.7  ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية21

0.3-0.2-0.8-1.1-0.8-0.6-126.3100.0100.299.499.298.999.40.2 ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها22

4.20.0-3.71.0-3.7-0.50.5-1104.4100.099.5100.596.396.398.2ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

1.7-2.3-1.3-8.0-6.5-4.3-3.0-626.5100.097.095.793.592.094.5ُصنع الفّلزات القاعدية24

لة، باستثناء اآلالت والمعدات25 0.9-0.5-0.10.8-960.1100.0100.4101.3100.899.9100.60.41.30.8ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

0.1-1.00.30.7-0.9-1.6-1.9-11.7100.098.198.499.199.098.7ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

3.50.7-1.5-5.2-5.8-2.4-0.9-410.9100.099.197.694.294.896.4ُصنع المعدات الكهربائية27

0.30.2-0.2-0.20.0-59.0100.0100.3100.199.8100.0100.00.30.1ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

0.50.69.415.61.18.85.6-12.1100.099.5100.6109.4115.6106.3ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة29

164.5100.0110.4127.6147.5170.4139.010.427.647.570.415.515.615.5ُصنع معدات النقل األخرى30

0.81.70.6-75.0100.0100.9100.1101.8102.4101.30.90.11.82.4ُصنع األثاث31

7.2-6.00.42.8-1.41.3-1.8-7.5100.098.298.6101.394.098.0الصناعات التحويلية األخرى32

0.10.00.0-408.0100.0100.1100.0100.1100.1100.10.10.00.10.1إصالح وتركيب اآلالت والمعدات33

نسبة تغير %
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 4103 عام في الاناعيين للمنتجين القياسي الرقم في االقتاادية االنشطة مساهمة نسبة

 نسبة مساهمة % الوزن  

رمز 

 النشاط 
 2012 أسم النشاط الصناعي 

الربع األول 
3102 

الربع الثاني 
3102 

الربع الثالث 
3102 

الربع الرابع 
3102  

 3102عام 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10,000.0 الصناعة التحويلية  

 5.6 2.6 1.9 3.0 7.8 287.4 ُصنع المنتجات الغذائية 10

 0.0 2.6- 1.3- 0.0 0.0 84.9 ُصنع المشروبات 11

 0.9 2.6 0.8 0.0 0.3 33.9 ُصنع المنسوجات 13

 1.8 2.6 2.7 0.7 0.9 118.4 ُصنع الملبوسات 14

 0.1- 0.4 0.2- 0.0 0.1- 5.3 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 15

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.8 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر 16

 0.6 1.8 0.4 0.1 0.0 37.7 ُصنع الورق ومنتجات الورق 17

 0.8 1.3 0.6 0.2 0.5 33.1 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة 18

 97.0- 79.7- 56.3- 106.4- 50.2 3653.8 ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

 13.4- 29.3- 36.2- 6.3- 46.0 1690.4 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 20

 0.5- 0.5- 0.4- 0.2- 0.3- 23.0 ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية   21

 0.7- 2.0- 0.6- 0.4- 0.2 126.3 ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها  22

 20.2- 54.9- 25.2- 2.1 4.8- 1104.4 األخرىُصنع منتجات المعادن الالفلزية  23

 34.2- 64.4- 25.5- 10.0- 16.8- 626.5 ُصنع الفلّزات القاعدية 24

لة، باستثناء اآلالت والمعدات 25  5.6 1.8- 4.7 4.5 3.6 960.1 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

 0.2- 0.2- 0.1- 0.1- 0.2- 11.7 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 26

 14.8- 26.9- 14.3- 3.7- 3.4- 410.9 ُصنع المعدات الكهربائية 27

 0.0 0.0 0.1- 0.0 0.1 59.0 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر 28

 0.8 2.4 0.7 0.0 0.1- 12.1 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 29

 63.8 145.4 48.2 16.5 15.0 164.5 معدات النقل األخرىُصنع  30

 1.0 4.4 0.8 0.0 0.6 75.0 ُصنع األثاث 31

 0.1- 0.7- 0.1- 0.1- 0.1- 7.5 الصناعات التحويلية األخرى 32

 0.3 0.5- 0.7- 0.1 0.4 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33
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 المنتجين الصناعيين ألسعارمنهجية الرقم القياسي 
 

 تعريف

إصحاائي يقيس التغير في أساار  ياد الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين مؤشر اقتاادي

اإلنتاج الاناعي )الاناعات التحويلية( بين فترتين زمنيتين، وتسمى الفترة التي تاتمد أساارها 

 هي فترة االساس والفترة التي نقارن اساارها فترة المقارنة. 

 

 األهمية

  مساعدةظبي ل داخل إمارة أبوأساار المنتجين الاناعيين مارفة االتجاهات السائدة في 

مت خذي القرار وراسمي السياسات والباصحثين على التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة 

 .اناعةلقطاع ال

  مؤشر اقتاادي يرصد التغير الحاصل على اساار المنتجين الاناعيين، صحيث توظف

 االقتاادية.الحكومة هذا الرقم في ماالجة وصياغة السياسات والخطط 

  المؤشرات االقتاادية عبر الزمن، ويستخدم في ماالجة ياتبر مثبط رئيسي لسلسلة

السالسل الزمنية للبيانات االقتاادية اعتماداً على التغيرات السارية ممثلة بالتضخم 

 القومية.الحاصل، الى واقاها الحقيقي باألساار الثابتة ضمن تقديرات الحسابات 

 رصد التااعد الطارئ في عقود البيع والشرا ، وخاوصاً في الاقود اآلجلة التي يتم ل اداة

المستحسن ادراج البنود التي تااعد فيها  وغالباً منفيها تحديد موعد )نقطة( الدفع. 

 تأثيرها في اساار المدخالت. دالسار ليتم التاامل ورص

 ييم تق الدولي كأداةوق النقد يستخدم من قبل المنظمات االقتاادية الدولية، مثل صند

 ومقارنة.

 

 مستوى التغطية والتمثيل
 

في  ةالتحويلي الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين جميع انشطة قطاع الاناعة يغطي

صحسب  الثاني حدالعلى مستوى  أنشطة الاناعة التحويليةجميع  ويمثل ،إمارة ابو ظبي

وقد بلغ عدد  .(ISIC4/2digit) االنشطة االقتااديةالاناعي الدولي الموصحد لجميع التانيف 

ومن الجدير بالذكر  .نشاط صناعي 43األنشطة التي تم اختيارها لتمثيل قطاع الاناعة التحويلية 

ان المركز يقوم صحاليا بتطوير الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين ليشمل األنشطة 

 االستخراجية والما  والكهربا .
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 البياناتجمع 

تجمع بيانات األساار بشكل شهري عن طريق الزيارات الميدانية لاينة محددة من المنشآت تم 

منشأة، او عن طريق التواصل  65تحديدها لتمثيل أنشطة الاناعة التحويلية وقد بلغ عددها 

بالبريد االلكتروني صحسب التنسيق المسبق مع المنشاة وشرح بنود االستمارة والبيانات 

طلوبة بشكل دقيق من قبل الباصحثين الميدانيين الذين تم اعدادهم وتدريبهم لهذا الغرض. كما الم

 انه تم تزويد الباصحثين الميدانيين باالستمارات التي اعدت لهذا الغرض.

 

 مصادر البيانات

منشاة ممثلة للنشاط االقتاادي على مستوى الحد  65منتج من خالل  4.1يتم جمع أساار 

منشأة في  03منشاة في أبو ظبي و 54توزع عينة المنشآت في ابوظبي والاين بواقع الثاني. وت

 الاين.

 

 دورية حساب الرقم

الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين على أساس ربع سنوي، في صحين أن جمع  مصم

لمنشآت ثابتة لالاينة الداخلة في صحساب الرقم القياسي واألساار يجري على أساس شهري، 

 الرئيسية لكل منشأة.ويتم زيارتها ميدانياً من قبل الباصحثين لجمع أساار المنتجات 

 التدقيق

رقام من خالل التدقيق على إدخال البيانات، متاباة منطقية واتساق األمرصحلة التدقيق إلى  تهدف

ي هذه ما يتم فصحيث يتم ربط األساار للمنتجين الاناعيين مع الكميات المنتجة بشكل شهري ك

المرصحلة مقارنة األساار التي تجمع الشهر الحالي بأساار الشهر السابق وذلك لتفادي أخطا  

  اإلدخال وأخطا  جمع أساار المنتجات والتي ال تتناسب مع المواصفات المحددة.

 حساب الرقم القياسي

 ياضيةالسبير الر تتم عملية صحساب الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين باتباع صيغة

(Laspayer:) 

WP
PPPI i

i

i
L 0

0

1  
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يتم صحساب متوسط سار المنتج ربع السنوي من خالل صحساب الوسط الرياضي لسار المنتج 

خالل األشهر الثالثة.  ومن ثم يتم صحساب المنسوب الساري على مستوى المنتج ضمن كل 

أوزان المنتجات ضـــمن نفس النشـــاط منشـــأة، ثم يتم التجميع للمســـتويات األعلى من خالل 

 االقتاادي.

 

 سنة األساس

 

كسنة أساس للرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين، أما االوزان  4104تم اعتماد عام 

، الاام الذي توفرت عنه اخر بيانات .411المستخدمة في صحساب الرقم القياسي فهي تاود لاام 

وعليه فان سنة األساس للرقم القياسي ألساار المنتجين اقتاادية من خالل المسوح الميدانية. 

 من صحيث األساار. 4104من صحيث االوزان وعام  .411هي 

 

 االوزان واالهميات النسبية

تاداد ياتمد صحساب االوزان في الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين على بيانات 

، صحيث 4101للمنشآت في عام  تاداد قد تم تنفيذ اخرو االقتاادية في صحال توفرها.المنشآت 

وباالعتماد على هذا اإلطار تم   .يأبو ظبفي إمارة  االقتااديةمنشآت لل وفر هذا التاداد إطار

 .411، ومن عينة المسوح االقتاادية لاام .411تاميم وسحب عينة المسوح االقتاادية لاام 

تم سحب عينة جزئية لتمثل الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين. ومن خالل بيانات 

شاط االقتاادي على صحدين االنتاج وااليرادات للاينة الجزئية تم صحساب االوزان على مستوى الن

كما تم صحساب الوزن على مستوى المنشأة، أما االوزان على مستوى السلاة فقد تم صحسابها 

 من خالل توزيع وزن المنشأة على أهم منتجاتها الرئيسية نسبة وتناسب.
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 4104االهميات النسبية لألنشطة االقتاادية في الاناعة التحويلية في عام 

 الوزن اسم النشاط

 10,000.0 الصناعة التحويلية
 287.4 ُصنع المنتجات الغذائية

 84.9 ُصنع المشروبات
 33.9 ُصنع المنسوجات
 118.4 ُصنع الملبوسات

 5.3 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
 65.8 رالضفُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد 

 37.7 ُصنع الورق ومنتجات الورق
 33.1 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 3653.8 ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
 1690.4 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

 23.0 ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية  
 126.3 ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها 

 1104.4 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
 626.5 ُصنع الفّلزات القاعدية

لة، باستثناء اآلالت والمعدات  960.1 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
 11.7 والمنتجات اإللكترونية والبصريةُصنع الحواسيب 

 410.9 ُصنع المعدات الكهربائية
 59.0 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

 12.1 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
 164.5 ُصنع معدات النقل األخرى

 75.0 ُصنع األثاث
 7.5 األخرىالصناعات التحويلية 

 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
 

 أسعار المنتجين

ياتمد تركيب الرقم القياسي ألساار المنتجين الاناعيين على بيانات األساار الشهرية 

للمنتجات الرئيسية للشركات، باعتماد سار المنتج " أساار باب المانع" قبل دفع أي نوع من 

أساار سنة أساس. تشمل أساار المنتجين  4104الضرائب على اإلنتاج، وقد اعتمدت أساار عام 

 تاج المحلي وأساار الاادرات.أساار االن

 النشر

شكل ب ألساار المنتجين الاناعيينالقياسي  الرقمإصدار نشرة بظبي  أبو – مركز االصحاا  يقوم

 متاصحة للجميع.  ثالثين يوم عمل من انتها  الربع وتكونيتم اصداره باد مرور وربع سنوي. 
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