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 المقدمــة
 

استقرار ونمو اقتاءدي والوصول الى تحقيق تنمية مستدامة، من اجل تحقيق 

تعتبر األرقءم القيءسية في ظل البد من توفير أدوات ومؤشرات تسءعد على ذلك. و

 األدوات والمؤشرات التغيرات االقتاءدية واالجتمءعية المتالصحقة من أهم

 يروالتجء والكميءت لإلنتءج الانءعي تغيرات األسعءرعن  التي تعبرالمقءييس و

التي  المهمة االقتاءديةمن المؤشرات االرقءم القيءسية عتبر كمء ت والخدمءت.

 ءصحثينوالب ،واالقتاءديين ،قرارالمتخذي  توفير بيءنءت دقيقة تسءعدفي  تسءهم

 في السيءسءت ووضع الخطط والبرامج التنموية.

 

 ؤشر إصحاءئيمامءرة ابوظبي، استدعى بنء   الذي تشهده، ن التقدم االقتاءديإ

-مركز اإلصحاء  قءم، ومن هنء يةءت االنتءجقطءعاليعكس التطور الذي تشهده 

   .المنتجين الانءعيين في امءرة ابوظبي ألسعءربنء  الرقم القيءسي بابوظبي 

 

الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين قطءع الانءعة التحويلية بشكل  غطي

ت قءئمة المنتجء علىسنوي، ويعتمد بنء  الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين ربع 

لانءعي االتانيف  للانءعة التحويلية صحسبالرئيسية في األنشطة االقتاءدية 

 ،األنشطة في الانءعة التحويلية، والتي تمثل جميع ISIC4 اإلصدار الرابع الدولي

الدولية والمنهجيءت في صحسءب الرقم ومعءلجة البيءنءت،  الممءرسءت أفضلبءتبءع 

وسيتم خالل المرصحلة المقبلة تطوير الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين ليشمل 

 .وقطءعي الكهربء  والميءه الانءعءت االستخراجية
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 الملخص التنفيذي
 

الانءعيين نتجين الم سعءرم هذا التقرير نتءئج صحسءب الرقم القيءسي أليقد  

 أهم النتءئج: ،2012عءم  أسءسب 4102للربع األول من عءم  التحويلية( ءت)الانءع

 

الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع األول من عءم  انخفض .0

، صحيث بلغ الرقم 4102مقءرنة بءلربع نفسه من عءم  %1.0بنسبة  4102

 4102في الربع األول  نقطة 011.4القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين 

 .4102نقطه في الربع األول من عءم  010.0 بينمء كءن

ارتفع الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع األول من عءم  .4

، صحيث بلغ الرقم 4102مقءرنة بءلربع الرابع من عءم  %1.0بنسبة  4102

 من عءم نقطة في الربع األول 011.4القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين 

 .4102من عءم  الرابعنقطه في الربع  00.2 في صحين بلغ 4102

 

، 4102االرقءم القيءسية الربعية ألسعءر المنتجين الانءعيين لألعوام  (0)شكل 
4102 (4104=011) 
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مقارنة  2102سعار المنتجين الصناعيين للربع األول أل الرقم القياسي
 2102الربع االول ب

 

 4102الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع االول من عءم  انخفض

وقد جء  هذا االنخفءض كمحالة ، %1.0بنسبة  4102مقءرنة بءلربع االول من عءم 

األرقءم القيءسية لألنشطة  لالرتفءعءت واالنخفءضءت التي طرأت على معدالت

نشءط ، أهم األنشطة االقتاءدية التي سءهمت في هذا االنخفءضو. االقتاءدية

 وسءهم %2.4بنسبة الذي انخفض  "المكررة النفطية والمنتجءت الكوك فحم ُصنع"

 ق على أسعءر المنتجين الانءعيين.من مجمل االنخفءض الذي تحق %071 بنسبة

بنسبة  ،%3.2بنسبة " القءعدية الفل زات ُصنع " نشءط أسعءركمء انخفضت معدالت 

 "األخرى الالفلزية المعءدن منتجءت ُصنع ، وانخفضت معدالت أسعءر "%20مسءهمة 

 ُصنع"وانخفضت معدالت أسعءر نشءط  .%23ونسبة مسءهمة  %2.0بنسبة 

 من مجمل االنخفءض. %43نسبة مسءهمة ب %3.1" بنسبة الكهربءئية المعدات

 

األنشطة التي سءهمت في ارتفءع الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين أمء أهم 

، نشءط 4102مقءرنة بءلربع األول من عءم  4102الانءعيين خالل الربع األول من عءم 

" صحيث ارتفعت معدالت والمعدات اآلالت بءستثنء  المشكَّلة، المعءدن منتجءت ُصنع"

، كمء ارتفعت %031القيءسي بنسبة وسءهم برفع الرقم  %03.2أسعءره بنسبة 

وسءهمت بنسبة  %40.1" بنسبة األخرى النقل معدات ُصنعمعدالت أسعءر نشءط "

 في ارتفءع الرقم القيءسي العءم. 24%

 

يوضح معدالت التغير النسبي في الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين  4الشكل 

على مستوى  4102م مقءرنة بنفس الربع من عء 4102ين في الربع األول يالانءع

 النشءط االقتاءدي.
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 4102التغير النسبي في الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع االول  (4) شكل
 4102األول  ءلربعب مقءرنة

 

الذي تحقق على مستوى  التغيرمعدل مسءهمة كل نشءط في  0جدول ال يوضح

 .4102مقءرنة بءلربع األول  4102 االول في الربع الرقم القيءسي العءم

نسبة مسءهمة النشءط في التغير في الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين  0جدول 
 4102مقءرنة بءلربع األول  4102في الربع االول 

 نسبة المساهمة % النشاط الصناعي
 8.6- ُصنع المنتجات الغذائية

 0.0 ُصنع المشروبات
 1.7 ُصنع المنسوجات
 4.6 ُصنع الملبوسات

 1.4 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
 0.1- ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

 1.3 ُصنع الورق ومنتجات الورق
 1.1 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 177.6- ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
 21.3- ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

 1.8- ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية  
 8.6- ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها 

 36.4- ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
 40.6- ُصنع الفلّزات القاعدية

 167.6 ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
 0.2- اإللكترونية والبصرية ُصنع الحواسيب والمنتجات

 26.1- ُصنع المعدات الكهربائية
 0.2- ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

 1.9 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
 42.2 ُصنع معدات النقل األخرى

 1.3 ُصنع األثاث
 0.9- الصناعات التحويلية األخرى

 1.0- إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
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بع رالقارنة مع م 2102للربع األول المنتجين الصناعيين  أسعارمعدل 
 2102الرابع 

 

 4102ارتفع الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع االول من عءم 

ارتفع الرقم القيءسي  صحيث، %1.0بنسبة  4102مقءرنة بءلربع الرابع من عءم 

 ءطنشو" والمعدات اآلالت بءستثنء  المشكَّلة، المعءدن منتجءت ُصنعألسعءر نشءط "

كمء لكل منهمء.  %07.1بنسبة " الالة ذات والمنتجءت الجلدية المنتجءت ُصنع"

صنع ونشءط "" الكيميءئية والمنتجءت الكيميءئية المواد ُصنع"ارتفعت أسعءر نشءط 

 على التوالي. %4.1، %2.2الملبوسءت" بنسبة 

 

 %40.1" بنسبة األخرى النقل معدات ُصنع بينمء انخفض معدل أسعءر نشءط "

 والمنتجءت الايدالنية المواد ُصنعو " "األخرى التحويلية الانءعءتونشءطي "

 على التوالي. %7.3، %1.4" بنسبة والنبءتية الكيميءئية الدوائية

 

يظهر األرقءم القيءسية ألسعءر المنتجين الانءعيين للربع األول والرابع من  0الجدول 

، كمء يظهر الجدول االهميءت النسبية 4102والربع األول من عءم  4102عءم 

مقءرنة بءلربع الرابع  4102)االوزان( والتغير النسبي في معدالت أسعءر الربع األول 

 ي.وذلك صحسب النشءط االقتاءد 4102
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 4102التغير النسبي في الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين في الربع االول  4جدول 
 (011=  4104)/ 410 3ءلربع الرابعمقءرنة ب

األهمية  النشاط االقتصادي
 النسبية

الربع 
 االول

2013 

الربع 
 الرابع
2013 

الربع 
 االول

2014 

التغير النسبي 
Q1 2014 

/Q4 2013 
 0.9 100.2 99.3 101.1 10,000 الصناعة التحويلية

 0.5- 100.3 100.8 103.1 287.4 ُصنع المنتجات الغذائية

 0.0 100.0 100.0 100.0 84.9 ُصنع المشروبات

 0.1- 106.0 106.1 101.2 33.9 ُصنع المنسوجات

 2.8 104.5 101.7 100.9 118.4 ُصنع الملبوسات

 17.0 143.7 122.8 118.2 5.3 والمنتجات ذات الصلةُصنع المنتجات الجلدية 
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من 

 0.1- 99.9 100.0 100.1 65.8 القش ومواد الضفر

 0.4- 103.3 103.7 100.0 37.7 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 1.7 104.8 103.1 101.7 33.1 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

 1.3- 97.0 98.2 101.5 3653.8 ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

 3.3 101.9 98.6 103.1 1690.4 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

 7.6- 90.9 98.4 98.4 23.0 ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية  
ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات  

 5.2- 93.8 98.9 100.2 126.3 المطاطية وإعادة بنائها

 0.1 96.4 96.3 99.5 1104.4 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 1.2- 90.9 92.0 97.0 626.5 ُصنع الفلّزات القاعدية

 17.0 116.8 99.9 100.4 960.1 المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعداتُصنع منتجات المعادن 

 2.1- 96.9 99.0 98.1 11.7 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

 1.8- 93.1 94.8 99.1 410.9 ُصنع المعدات الكهربائية

 0.0 100.0 100.0 100.3 59.0 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

 1.0- 114.4 115.6 99.5 12.1 ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 21.0- 134.5 170.4 110.4 164.5 ُصنع معدات النقل األخرى

 0.1 102.5 102.4 100.9 75.0 ُصنع األثاث

 8.5- 79.0 86.3 90.5 7.5 الصناعات التحويلية األخرى

 0.2- 99.9 100.1 100.1 408.0 اآلالت والمعداتإصالح وتركيب 
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 اإلصدار المقبل: 

في شهر  4102سيادر الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين الربع الثءني 
. للمزيد من المعلومءت، يرجى زيءرة الموقع اإللكتروني لمركز اإلصحاء  4102 سبتمبر

 www.scad.aeأبو ظبي:  –
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 المنتجين الصناعيين ألسعارمنهجية الرقم القياسي 

 تعريف

إصحاييءئي يقيس التغير في  يعد الرقم القيءسييي ألسييعءر المنتجين الايينءعيين مؤشيير اقتاييءدي

أسيعءر اإلنتءج الاينءعي )الاينءعءت التحويلية( بين فترتين زمنيتين، وتسمى الفترة التي تعتمد 

 أسعءرهء هي فترة االسءس والفترة التي نقءرن اسعءرهء فترة المقءرنة. 

 األهمية

  مسءعدةظبي ل داخل إمءرة أبوأسعءر المنتجين الانءعيين معرفة االتجءهءت السءئدة في 

مت خذي القرار وراسمي السيءسءت والبءصحثين على التخطيط واتخءذ القرارات الداعمة 

 .انءعةلقطءع ال

  مؤشر اقتاءدي يرصد التغير الحءصل على اسعءر المنتجين الانءعيين، صحيث توظف

 االقتاءدية.الحكومة هذا الرقم في معءلجة وصيءغة السيءسءت والخطط 

  المؤشرات االقتاءدية عبر الزمن، ويستخدم في معءلجة يعتبر مثبط رئيسي لسلسلة

السالسل الزمنية للبيءنءت االقتاءدية اعتمءداً على التغيرات السعرية ممثلة بءلتضخم 

 القومية.الحءصل، الى واقعهء الحقيقي بءألسعءر الثءبتة ضمن تقديرات الحسءبءت 

 ءً في العقود اآلجلة التي يتم رصد التاءعد الطءرئ في عقود البيع والشرا ، وخاوصل اداة

المستحسن ادراج البنود التي تاءعد فيهء  وغءلبءً منفيهء تحديد موعد )نقطة( الدفع. 

 تأثيرهء في اسعءر المدخالت. دالسعر ليتم التعءمل ورص

  ييم تق الدولي كأداةيستخدم من قبل المنظمءت االقتاءدية الدولية، مثل صندوق النقد

 ومقءرنة.

 التغطية والتمثيلمستوى 
 

في  ةالتحويلي الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين جميع انشطة قطءع الانءعة يغطي

صحسب  الثءني حدالعلى مستوى  أنشطة الانءعة التحويليةجميع  ويمثل ،إمءرة ابو ظبي

وقد بلغ عدد  .(ISIC4/2digit) الانءعي الدولي الموصحد لجميع االنشطة االقتاءديةالتانيف 

ومن الجدير بءلذكر  .نشءط صنءعي 42األنشطة التي تم اختيءرهء لتمثيل قطءع الانءعة التحويلية 

ان المركز يقوم صحءليء بتطوير الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين ليشمل األنشطة 

 االستخراجية والمء  والكهربء .

 جمع البيانات

عن طريق الزيءرات الميدانية لعينة محددة من المنشآت تم تجمع بيءنءت األسعءر بشكل شهري 

منشأة، او عن طريق التواصل  34تحديدهء لتمثيل أنشطة الانءعة التحويلية وقد بلغ عددهء 

بءلبريد االلكتروني صحسب التنسيق المسبق مع المنشءة وشرح بنود االستمءرة والبيءنءت 
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يين الذين تم اعدادهم وتدريبهم لهذا الغرض. كمء المطلوبة بشكل دقيق من قبل البءصحثين الميدان

 انه تم تزويد البءصحثين الميدانيين بءالستمءرات التي اعدت لهذا الغرض.

 مصادر البيانات

منشءة ممثلة للنشءط االقتاءدي على مستوى الحد  34منتج من خالل  401يتم جمع أسعءر 

منشأة في  02منشءة في أبو ظبي و 44بواقع الثءني. وتتوزع عينة المنشآت في ابوظبي والعين 

 العين.

 دورية حساب الرقم

الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين على أسءس ربع سنوي، في صحين أن جمع  مصم

لمنشآت ثءبتة لالعينة الداخلة في صحسءب الرقم القيءسي واألسعءر يجري على أسءس شهري، 

 الرئيسية لكل منشأة.ين لجمع أسعءر المنتجءت ويتم زيءرتهء ميدانيءً من قبل البءصحث

 التدقيق

رقءم من خالل التدقيق على إدخءل البيءنءت، متءبعة منطقية واتسءق األمرصحلة التدقيق إلى  تهدف

صحيث يتم ربط األسعءر للمنتجين الانءعيين مع الكميءت المنتجة بشكل شهري كمء يتم في هذه 

الشهر الحءلي بأسعءر الشهر السءبق وذلك لتفءدي أخطء  المرصحلة مقءرنة األسعءر التي تجمع 

  اإلدخءل وأخطء  جمع أسعءر المنتجءت والتي ال تتنءسب مع المواصفءت المحددة.

 حساب الرقم القياسي

تتم عملية صحسءب الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين بءتبءع صيغة السبير الريءضية 

(Laspayer:) 

WP
PPPI i

i

i
L 0

0

1  

يتم صحسيءب متوسيط سعر المنتج ربع السنوي من خالل صحسءب الوسط الريءضي لسعر المنتج 

خالل األشيهر الثالثة.  ومن ثم يتم صحسيءب المنسوب السعري على مستوى المنتج ضمن كل 

منشيييأة، ثم يتم التجميع للمسيييتويءت األعلى من خالل أوزان المنتجءت ضيييمن نفس النشيييءط 

 االقتاءدي.

 

 اسسنة األس

كسنة أسءس للرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين، أمء االوزان  4104تم اعتمءد عءم 

، العءم الذي توفرت عنه اخر بيءنءت 4110المستخدمة في صحسءب الرقم القيءسي فهي تعود لعءم 
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اقتاءدية من خالل المسوح الميدانية. وعليه فءن سنة األسءس للرقم القيءسي ألسعءر المنتجين 

 من صحيث األسعءر. 4104من صحيث االوزان وعءم  4110هي 

 االوزان واالهميات النسبية

تعداد يعتمد صحسءب االوزان في الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين على بيءنءت 

، صحيث 4101للمنشآت في عءم  قد تم تنفيذ اخر تعدادو االقتاءدية في صحءل توفرهء.المنشآت 

وبءالعتمءد على هذا اإلطءر تم   .يأبو ظبفي إمءرة  االقتاءديةمنشآت لل إطءروفر هذا التعداد 

 4110، ومن عينة المسوح االقتاءدية لعءم 4110تاميم وسحب عينة المسوح االقتاءدية لعءم 

تم سحب عينة جزئية لتمثل الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين. ومن خالل بيءنءت 

عينة الجزئية تم صحسءب االوزان على مستوى النشءط االقتاءدي على صحدين االنتءج وااليرادات لل

كمء تم صحسءب الوزن على مستوى المنشأة، أمء االوزان على مستوى السلعة فقد تم صحسءبهء 

 من خالل توزيع وزن المنشأة على أهم منتجءتهء الرئيسية نسبة وتنءسب.

 2102التحويلية في عام  االهميات النسبية لألنشطة االقتصادية في الصناعة

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

 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 والمعداتُصنع منتجات   960.1 المعادن المشكَّ
 11.7 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

 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 معدات النقل األخرى ُصنع

 75.0 ُصنع األثاث
 7.5 الصناعات التحويلية األخرى

 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
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 أسعار المنتجين

يعتمد تركيب الرقم القيءسي ألسعءر المنتجين الانءعيين على بيءنءت األسعءر الشهرية 

للمنتجءت الرئيسية للشركءت، بءعتمءد سعر المنتج " أسعءر بءب المانع" قبل دفع أي نوع من 

أسعءر سنة أسءس. تشمل أسعءر المنتجين  4104الضرائب على اإلنتءج، وقد اعتمدت أسعءر عءم 

 .تءج المحلي وأسعءر الاءدراتأسعءر االن

 النشر

شكل ب ألسعءر المنتجين الانءعيينالقيءسي  الرقمإصدار نشرة بظبي  أبو – مركز االصحاء  يقوم

 متءصحة للجميع.  ثالثين يوم عمل من انتهء  الربع وتكونيتم اصداره بعد مرور وربع سنوي. 
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