
 

 
 

   بيان صحفي
 17/04/2017تاريخ 

 2016ع معدل قيمة وحدة الواردات في امارة ابوظبي في عام اارتف %9.6 :إحصاء ابوظبي

حول الرقم القياسي لقيمة وحدة  ضمن تقرير إحصائي يصدر ألول مرة ا  جديد ا  مؤشر أبوظيب -مركز اإلحصاء  أطلق

تعمماد تعل  بيااات قمم الماارة ااخارجية ال ي تمللق بقيمة وكمية حيث مت تركيب هذا املؤشر باال ،الصادرات والواردات

 الصادرات والواردات، وقد مت تصميم تركيب الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات والواردات بشكل دوري ربع سنوي.

د ال ي كثمرة أوىل للاهو   2014بأساس تعام  2016و 2015ويقدم هذا المقرير امائج حماب الرقم القياسي للامي 

 بذلت يف تركيب هذا املؤشر االحصائي.

 

المغري النميب يف قيمة وحدة الصادرات قمصاديا  هام حلماب ملدالت ا ا  مؤشر لد يالرقم القياسي وأشار املركز بأن 

الماارة  من املموقع أن تشهد الفرتة املقبلة منوا  وازدهارا  تعل  كافة املممويات ومنهاتقريره بأن  يفكما أوضح   .والواردات

، حيث تشكل حركة الصادرات والواردات يف إمارة أبوظيب تعنصرا  هاما يف احلركة االقمصادية بشقيها المللي وااخدمي

 توفري مللوماتيزال ملمزما باللمل جبد تعل  حتقيق ممطلبات أهداف خطة ابوظيب يف بأاه ال  املركز مؤكدا  جملممع اإلمارة، 

 تعل  اللمل مواصلة يف املممثلة مارةاإل رؤية لمحقيقالقرار يف حكومة ابوظيب  صنع ليةتعم تدتعم دقيقة إحصائية وبيااات

 .تعامليا   منفمح مممدام، تنافمي اقمصاد وبناء آمن، واثق، جمممع إقامة

 

 

 



 

 

 الصادرات وحدة لقيمة القياسي الرقم حماب لنمائج يقدم حتليل   المقرير هذاأن  أبوظيب-مركز اإلحصاء  وأوضح

 حمب أقمام "النظام املنمق" وتصنيف "الفئات 2014 تعام بأساس 2015وتعام  2016 للام رداتوالوا

  .الواسلة" االقمصادية

 

 الواردات وحدة لقيمة القياسي الرقم

 للام القياسي الرقم بلغ حيث ،%9.6 بنمبة 2016 تعام يف الواردات وحدة قيمة ملدل عا ارتفوأشار المقرير اىل 

 .2015 تعام يف %96.9 وكان %106.2 وارداتال وحدة لقيمة 2016

 الصادرات وحدة لقيمة القياسي الرقم

 2016 للام القياسي الرقم بلغ حيث ،%13.5 بنمبة 2016 تعام يف الصادرات وحدة لقيمة ملدل اخنفضبينما 

 .2015 تعام يف %91.8 وكان %79.5 الصادرات وحدة لقيمة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيااات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إاشاؤه يف الثامن واللشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب الممو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقا  للقااون رقم   2008شهر أبريل تعام 

. ومبوجب هذا القااون، فإن املركز ممئول تعن تطوير وتنظيم اللمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإاماج وحتليل واشر مجيع اإلحصاءات الرمسية اململلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بمنميق 

لية المكامل والمناغم لإلحصاءات املنماة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، واللمل مع هذه اجلهات فيما تعم
 يمللق بموحيد املفاهيم والملاريف اإلحصائية. 

امج وباتعمباره اجلهة الرمسية امللنية جبمع واشر البيااات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يموىل املركز مهام إتعداد خطط بر 
اللمل اإلحصائي اخدمة برامج المنمية، وإجراء املموح اإلحصائية امليدااية مبا ال يملارض مع مقمضيات مصلحة اللمل 

 اإلحصائي تعل  ممموى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل واشر اإلحصاءات الرمسية وامائج 
 

ية والدميوغرافية واالقمصادية والبيئية والزراتعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املموح اململلقة باجملاالت المكااية واالجمماتع
ملايري تعاملية ومبادئ أساسية مهمة تمللق باالسمقللية املهنية، احليادية، املوضوتعية، الثقة، المرية اإلحصائية، فضل  تعن 

 ملءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يللب دورا حموريا يف دفع ممري المنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بموفري  -ء ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصا

املللومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة ااخطط والربامج والمياسات امللممدة تعل  احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
القرار ورامسي المياسات، وإاارة  درب  ويمل  املركز ألن يكون ركيزة  أساسية تمهم إسهاما فلاال  يف خدمة ممخذي

المطور والنمو يف اجملممع، سواء للامهور أو جمممع األتعمال والباحثني ووسائل اإلتعلم وغريها، وذلك يف إطار تعمله  
كمصدر رئيمي جلمع البيااات اإلحصائية وفق ملايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراسمها وحتليلها واسمخراج 

 ال ي ختدم أهداف المنمية. املؤشرات 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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