
 

 
   بيان صحفي

 29/03/2016تاريخ 
 املاضي العام نفسها بالفرتة مقارنة

    2015الربع الرابع خالل %37.6كميات انتاج المنتجين الصناعيين  ارتفاع":أبوظبي إحصاء"

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي ب أبوظيب اليوم أحدث تقاريره اإلحصائية اخلاصة -أصدر مركز اإلحصاء 
 .2015من عام  رابعلربع اللات التحويلية( )الصناع

أبوظيب أن نتائج حسابات الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي يف الربع الرابع من عام  –وأوضح مركز اإلحصاء 

 بالربع الرابعمقارنة  %37.6كميات انتاج املنتجني الصناعيني يف الصناعة التحويلية بنسبة   ارتفاعاىل  تشري 2015

جاء ذلك كمحصلة لالرتفاعات واالخنفاضات اليت طرأت على معدالت األرقام القياسية لألنشطة  ،2014 من عام

 الصناعية. 

خالل  %688.3" بنسبة آخر موضع يف املصّنفة غري واملعدات اآلالت ُصنعاىل ارتفاع نشاط "تقرير املركز  شاروأ

حيث كان متوقف انتاجه يف االرباع  2015الربع الرابع وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتج يف  2015الربع الرابع 

 املنتجات ُصنعمعدالت انتاج نشاط " رتفعتكما ايف جممل االرتفاعات.   %8.3بنسبة هذا النشاط وساهم  السابقة

 .%0.1، وساهم بنسبة %134.1" بنسبة الصلة ذات واملنتجات اجللدية

يف جممل االرتفاعات اليت طرأت  %93.4بنسبة  "املكررة يةالنفط واملنتجات الكوك فحم ُصنع"نشاط  كما ساهم

من جممل  %109.2معدالت انتاجه بنسبة  بسبب ارتفاع وذلكلكميات االنتاج الصناعي القياسي الرقم على 

 .اليت حتققت على كميات اإلنتاج للمنتجني الصناعيني رتفاعاتاال

 

 



 

 

، كما %0.6الرقم العام بنسبة  رتفاعوساهم با %40.5بة " بنساملشروبات ُصنعمعدالت انتاج نشاط " رتفعتاو  

 الرقم ارتفاع يف وساهم %34.0 بنسبة" األخرى الالفلزية املعادن منتجات ُصنع ارتفعت معدالت انتاج نشاط "

 .%8.4 بنسبة

 2015من جانب آخر، اخنفض أحد عشر نشاط يف الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي خالل الربع الرابع 

حيث  "واملعدات اآلالت وتركيب إصالح"نشاط اخنفضت أهم األنشطة اليت  مقارنة بنفس الفرتة من العام السابق ومن

 ُصنعواخنفض ايضا نشاط "، يف جممل االخنفاضات %11.0 وساهم مبقدار %79.8بنسبة  اخنفضت كميات انتاجه

وساهم  %55.8" بنسبة بنائها وإعادة املطاطية اتلإلطار  اخلارجية األسطح وجتديد املطاطية؛ واألنابيب اإلطارات

يف اخنفاض الرقم  %1.0مبقدار ساهم و  %51.6" بنسبة الورق ومنتجات الورق ُصنعمث نشاط "، %2.2مبقدار 

 القياسي. 

مبقدار ساهم و  %48.4" بنسبة والنباتية الكيميائية الدوائية واملنتجات الصيدالنية املواد ُصنعنشاط " كما اخنفض

" والبصرية اإللكرتونية واملنتجات احلواسيب ُصنعاخنفضت معدالت انتاج نشاط " من جممل االخنفاضات، كما 0.9%

 الفّلزات ُصنعكميات انتاج نشاط " ، وقد اثّر االخنفاض يف%0.2وساهم يف اخنفاض الرقم بنسبة  %39.1بنسبة 

كميات ، وباإلضافة اىل اخنفاض  %3.0العام بنسبة  القياسي اىل املسامهة يف اخنفاض الرقم %17.0" بنسبة القاعدية

  على التوايل. %2.0و %3.9بنسبة  "األثاث ُصنعو " "األخرى التحويلية الصناعات"ي انتاج نشاط

 5201ثالث الربع ال / رابعال الربع
مقارنة بالربع  2015من عام رابع يف الربع ال رتفعا الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعيكما أشار املركز اىل 

 أظهرت معظم االنشطة ارتفاعا يف كميات انتاجها ومن اهم هذه  ، حيث%39.3بنسبة  2015من عام  ثالثال

 



 

 

 ونصف املقطورة واملركبات احملرّكات ذات املركبات ُصنعالرقم القياسي لكميات انتاج نشاط " رتفاعا االرتفاعات

  رتفعت، كما ا%99.9" بنسبة املكررة النفطية واملنتجات وكالك فحم ُصنع، ونشاط "%185.0" بنسبة املقطورة

 معدات ُصنع ، ونشاط "%58.6" بنسبة آخر موضع يف املصّنفة غري واملعدات اآلالت ُصنعكميات انتاج نشاط "

، كما %28.6" بنسبة املسّجلة اإلعالم وسائط واستنساخ الطباعةنشاط " وتالها، %48.4" بنسبة األخرى النقل

كميات انتاج رتفعت  وا .%24.2" بنسبة األخرى الالفلزية املعادن منتجات ُصنعكميات انتاج نشاط "  رتفعتا

 .%23.4 ة" بنسباألثاث ُصنعنشاط "

من عام  ثالثمقارنة بالربع ال 2015الرابع من عام الربع  فيما اظهرت مثاين انشطة اخنفاضا يف كميات انتاجها خالل

" بنسبة الصلة ذات واملنتجات اجللدية املنتجات ُصنعلكميات انتاج نشاط " الرقم القياسي خنفضا , حيث2015

" بنائها وإعادة املطاطية لإلطارات اخلارجية األسطح وجتديد املطاطية؛ واألنابيب اإلطارات ُصنع نشاط "و  ،53.0%

 الكيميائية لدوائيةا واملنتجات الصيدالنية املواد ُصنعيف نشاط "خنفضت معدالت اإلنتاج اكما   ،%51.3بنسبة 

 نشاطي انتاج كميات  خنفضتوا، %36.2" بنسبة األخرى التحويلية الصناعات، ونشاط "%40.1 ةوالنباتية" بنسب

 على %9.6و %29.0 بنسب" األثاث باستثناء والفلني، اخلشب ومنتجات اخلشب ُصنع" و" املشروبات ُصنع"

 . % 9.4" بنسبة امللبوسات ُصنعانتاج نشاط " معدالت . وباإلضافة اىل اخنفاضالتوايل

 
2015  /2014 

مقارنة  2015خالل عام  الصناعي االنتاج لكمياتأبوظيب اىل ارتفاع الرقم القياسي  –وأشار تقرير مركز اإلحصاء 

 ، وذلك بسبب ارتفاع أحد عشر نشاط يف الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي ومن %8.0بنسبة  2014بعام 

 



 

 

  معدالت ارتفعت حيث" آخر موضع يف املصّنفة غري واملعدات اآلالت ُصنع" نشاطأهم هذه االرتفاعات، ارتفاع 

 كميات  ارتفعت كما  ،%11.0وساهم هذا النشاط يف رفع املستوى العام للكميات بنسبة  %106.3 بنسبةكمياته 

 .%41.3 بنسبة" الصلة ذات واملنتجات اجللدية املنتجات ُصنع" نشاط

 %24.2بنسبة  "املكررة النفطية واملنتجات الكوك فحم ُصنع" نشاط كميات انتاج   ارتفعت 2015وخالل عام  

والذي ساهم بشكل رئيسي يف ارتفاع الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي حيث ساهم بارتفاع الرقم القياسي 

" بنسبة  واملعدات اآلالت باستثناء لة،املشك   املعادن منتجات ُصنع. وارتفع ايضا نشاط "%103.8مبقدار 

16.4%. 

اليت   األنشطة أهم، و 2014مقارنة بعام  2015كما اظهر اثنا عشر نشاط اخنفاضا يف كميات انتاجه خالل عام 

وقد ساهم هذا االخنفاض بنسبة  %69.5" بنسبة واملعدات اآلالت وتركيب إصالحنشاط " ها،انتاج كميات

 الدوائية واملنتجات الصيدالنية املواد ُصنعنشاط " كميات  يف الرقم القياسي. واخنفضت من جممل االخنفاض 33.7%

. كما اخنفضت  2015يف االخنفاض العام لعام  %5.9وقد سامهت بنسبة  %49.8" بنسبة والنباتية الكيميائية

 الرقم القياسي. يف االخنفاض  %3.6وسامهت بنسبة  %45.9" بنسبة الورق ومنتجات الورق ُصنعكميات نشاط "

 ُصنعونشاط " "والبصرية اإللكرتونية واملنتجات احلواسيب ُصنعنشاط "كميات انتاج   وباإلضافة اىل ذلك اخنفضت

 ُصنععلى التوايل، واخنفضت أيضا كميات انتاج نشاطي " %31.5و  %40.8" بنسب األخرى النقل معدات

" بنسبة امللبوسات ُصنع" و "بنائها وإعادة املطاطية لإلطارات ةاخلارجي األسطح وجتديد املطاطية؛ واألنابيب اإلطارات

 على التوايل. %18.7و  20.9%

 
 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

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

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

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

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

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

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

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب  ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم

التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  
وحتليلها واستخراج  كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها

 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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