
 

 
   بيان صحفي

 22/03/2016تاريخ 
 املاضي العام نفسها بالفرتة مقارنة

    2015الرابع الربع خالل %22.9 الصناعيين المنتجين أسعار انخفاض :"أبوظبي إحصاء"
 

 املنتجني ألسعار- القياسي  الرقم حساب بنتائج اخلاصة اإلحصائية تقاريره أحدث اليوم أبوظيب اإلحصاء مركز أصدر
، وذلك ملا تشهده امارة 2012   عام بأساس 2015  عام من الرابع للربع   )ةالتحويلي الصناعات ( نيالصناعي

ابوظيب من تقدم اقتصادي ملحوظ، استدعى بناء مؤشر إحصائي يعكس التطور الذي تشهده قطاعات االنتاج 
 املنتجني الصناعيني يف امارة ابوظيب.  ابوظيب ببناء الرقم القياسي ألسعار  –االقتصادي، ومن هنا قام مركز اإلحصاء 

 4201/  5201رابع ال لربعا
 2015 عام من رابعال الربع يف اخنفض الصناعيني املنتجني ألسعار القياسي الرقمأبوظيب أن  –وأوضح مركز اإلحصاء 

 خنفاضاتواال لالرتفاعات كمحصلة  االخنفاض هذا جاء وقد .%22.9 بنسبة 2014 عام من الرابع بالربع مقارنة
 هذا يف سامهت اليت األنشطة وأهم. التحويلية الصناعات يف الفرعية لألنشطة القياسية األرقام معدالت على طرأت اليت

 بنسبة وساهم %50.9 بنسبة اخنفض الذي" املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم ُصنع" نشاط االخنفاض،
عن سعره يف نفس الربع  %51.8البرتول املسال بنسبة  حيث اخنفض سعر مادة غاز االخنفاض، جممل من 70.6%

( 98 الرصاص من اخلايل البنزين ،95 الرصاص من اخلايل البنزينمن العام السابق، كما اخنفضت أسعار منتج البنزين )
 واملنتجات الكيميائية املواد ُصنع"  نشاط أسعار معدالت اخنفضتعلى التوايل، و  %34.2و %39.1بنسبة 
وجاء االخنفاض نتيجة اخنفاض أسعار منتجات الغاز واخنفاض  %29.3 مسامهة وبنسبة ،%39.7 بنسبة "يةالكيميائ

  أسعار اللدائن .
 

 وبنسبة %26.8 بنسبة اخنفضت" الكهربائية املعدات ُصنع"  أسعار أبوظيب أن معدالت –كما أكد مركز اإلحصاء 
 الخنفاض نتيجة ،%14.8 بنسبة" القاعدية الفّلزات ُصنع" نشاط أسعار معدالت اخنفضت كما.  %4.9 مسامهة
  الصناعيني، املنتجني أسعار على حتقق الذي االخنفاضات جممل من %4.1 بنسبة واالملنيوم، وسامهت احلديد أسعار



 

 
 

 بنسبة العام الرقم خفض يف وسامهت%11.1 بنسبة" الورق ومنتجات الورق ُصنع" نشاط أسعار معدالت واخنفضت
0.2%. 
رابع ال الربع خالل الصناعيني املنتجني ألسعار القياسي الرقم ارتفاع يف سامهت اليت األنشطة أهم ار التقرير اىل أنوأش
 معدالت ارتفعت حيث" األخرى النقل معدات ُصنع" نشاط ،2014 عام من الرابع بالربع مقارنة 2015 عام من

 الفوالذية اهلياكل أسعار وذلك نتيجة ارتفاع %8.6 بةبنس القياسي الرقم ارتفاع يف وساهم %38.4 بنسبة أسعاره
 %8.4 بنسبة" امللبوسات ُصنع " نشاط أسعار ارتفعت كما  ،( خالل هذا الربعSteel Fabrications) ةاملصّنع

ونشاط " آخر موضع يف املصّنفة غري واملعدات اآلالت ُصنع " نشاط أسعار وارتفعت من جممل ارتفاع الرقم القياسي.
 ارتفاع يف على التوايل حيث سامهت بنسبة بسيطة %1.1و %3.3" بنسبة األخرى الالفلزية املعادن منتجات ُصنع"

 .العام القياسي الرقم

 5201الثالث الربع  / الرابعلربع ا
مقارنة  2015ومن جانب آخر أوضح املركز أن الرقم القياسي ألسعار املنتجني الصناعيني يف الربع الرابع من عام 

 النقل معدات ُصنع ، كما اخنفض الرقم القياسي ألسعار نشاط "%9.6اخنفض بنسبة  2015بع الثالث من عام بالر 
، %19.2" بنسبة املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم ُصنعأسعار نشاط " . واخنفضت%24.0" بنسبة األخرى

، %63.7فاض سعر مادة الكيريت بنسبة وجاء هذا االخنفاض نتيجة اخنفاض أسعار املشتقات النفطية متمثاًل باخن
 .%32.4بنسبة  الديزل/الغاز زيتومادة 

 
، %10.0بنسبة  95والبنزين خال من الرصاص  98كما اخنفضت أسعار ماديت البنزين خال من الرصاص 

" بنسبة واملعدات اآلالت باستثناء املشكَّلة، املعادن منتجات ُصنععلى التوايل. كما اخنفضت أسعار نشاط " 14.0%
، %6.1" بنسبة الكهربائية املعدات ُصنعونشاط " "املنسوجات ُصنع أسعار نشاط " اخنفضت . كما14.6%
 الورق ُصنع" و "الكيميائية واملنتجات الكيميائية املواد ُصنععلى التوايل، وكذلك اخنفضت أسعار نشاطي " 4.8%

 على التوايل. %2.2، %4.3" بنسبة الورق ومنتجات
 



 

 
 ُصنعونشاطي " %3.9" بنسبة الصلة ذات واملنتجات اجللدية املنتجات ُصنعرتفع معدل أسعار نشاط "بينما ا

 على التوايل. %2.5، %2.9" بنسبة األثاث ُصنعونشاط " "امللبوسات

2015  /2014 
رنة يف عام مقا 2015أبوظيب اىل اخنفاض الرقم القياسي ألسعار املنتجني الصناعيني يف عام  –وأشار مركز اإلحصاء 

" املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم ُصنع، حيث اخنفض الرقم القياسي ألسعار نشاط "%21.2بنسبة  2014
 ُصنعأسعار نشاط " من جممل االخنفاض. واخنفضت %73.3وقد ساهم هذا االخنفاض مبا نسبته  %45.6بنسبة 

يف االخنفاض العام لعام  %27.9وقد سامهت مبا نسبته  %35.5" بنسبة الكيميائية واملنتجات الكيميائية املواد
 %19.8" بنسبة واملعدات اآلالت باستثناء املشكَّلة املعادن منتجات ُصنع. كما اخنفضت أسعار نشاط "2015

 ُصنعونشاط " "الكهربائية املعدات ُصنع أسعار نشاط " اخنفضت يف االخنفاض. كما %10.1وسامهت مبا نسبته 
 ومنتجات الورق ُصنععلى التوايل، وكذلك اخنفضت أسعار نشاطي " %10.6، %17.7" بنسبة اعديةالق الفّلزات

 على التوايل. %3.6، %8.1" بنسبة املنسوجات ُصنع" و "الورق
 

 2015 عام خالل الصناعيني املنتجني ألسعار القياسي الرقم ارتفاع يف سامهت اليت األنشطة أهموأضاف املركز بأن 
حيث  %109.8 بنسبة أسعاره معدالت ارتفعت حيث" األخرى النقل معدات ُصنع" نشاط ،2014 امع يف مقارنة

 بنسبة" األثاث ُصنع" نشاط أسعار ارتفعت كما  ،%17.5ساهم هذا النشاط يف رفع املستوى العام لألسعار بنسبة 
 واملعدات اآلالت ُصنع اط "ونش" امللبوسات ُصنع" نشاط أسعار وارتفعت من جممل ارتفاع الرقم القياسي. 3.9%
 على التوايل. %3.5و %3.8" بنسبة آخر موضع يف املصّنفة غري

 أهمية الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين 
 اىل لوصوليف سبيل ا اقتصادي ومنو استقرار حتقيق حنو الرامية اجلهود تعزيز على حرصه أبوظيب اإلحصاء مركز وأكد
 يف القياسية، األرقام وتعتير ذلك، على تساعد ومؤشرات أدوات توفري من البد هذه الغاية ولتحقيق مستدامة، تنمية
 األسعار تغريات عن تعير اليت واملقاييس واملؤشرات األدوات أهم من املتالحقة، واالجتماعية االقتصادية التغريات ظل

  اليت املهمة االقتصادية املؤشرات من قياسيةال األرقام تعتير كما .واخلدمات والتجاري الصناعي لإلنتاج والكميات



 

 
 واليرامج اخلطط ووضع السياسات يف والباحثني واالقتصاديني، القرار، متخذي تساعد دقيقة بيانات توفري يف تساهم
  .التنموية

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

رة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إما -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
ارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق اإلحصائي يف إم

عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

جلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج وباعتباره ا
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع 
 

املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
لثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، ا

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

ئق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط واليرامج والسياسات املعتمدة على احلقا
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

ع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلم
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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