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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
 

 المقدمــة
 

تعتبر االرقءم القيءسية من المؤشرات االقتاءدية المهمة التي تسءهم في توفير بيءنءت دقيقة تسءعد متخذي 

ي الرقم القيءسعتبر يالسيءسءت ووضع الخطط والبرامج التنموية.  و رسم القرار، واالقتاءديين، والبءصحثين في

 إلى جءنب الرقم القيءسي ألسعءراإلصحاءئية من أهم المؤشرات والمقءييس لكميءت اإلنتءج في الانءعة التحويلية 

 .المنتجين الانءعيين

 

 

الذي تشهده امءرة ابوظبي، استدعى بنء  مؤشر إصحاءئي يعكس التطور الذي تشهده ، إن التقدم االقتاءدي

 لمنتجين الانءعيينالكمي والسعري لابوظبي ببنء  الرقم القيءسي -مركز اإلصحاء  ، ومن هنء قءميةقطءعءت االنتءجال

 في امءرة ابوظبي.  

 

التحويلية بشكل ربع سنوي، ويعتمد بنء  الرقم  لمنتجين الانءعيين قطءع الانءعءتالكمي ل الرقم القيءسي ىغط

التحويلية صحسب التانيف الانءعي الدولي  للانءعءتعلى قءئمة المنتجءت الرئيسية في األنشطة االقتاءدية 

، بءتبءع أفضل الممءرسءت الدولية التحويلية األنشطة في الانءعءت، والتي تمثل جميع ISIC4اإلصدار الرابع 

جين لمنتلوالمنهجيءت في صحسءب الرقم ومعءلجة البيءنءت، وسيتم خالل المرصحلة المقبلة تطوير الرقم القيءسي 

 ليشمل الانءعءت االستخراجية وقطءعي الكهربء  والميءه.
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
 

 الملخص التنفيذي
من عءم  لثءثالللربع التحويلية(  ءت)الانءع الانءعيلكميءت اإلنتءج هذا التقرير نتءئج صحسءب الرقم القيءسي  يعرض

 ، أهم النتءئج:2012عءم  أسءسب 2015

 مقءرنة بءلربع نفسه 2015من عءم  لثثءالفي الربع  %1.8بنسبة  الانءعيلكميءت اإلنتءج الرقم القيءسي  رتفعا .1

 بينمء كءن 2015 لثالثءفي الربع  نقطة 100.3 الانءعيلكميءت اإلنتءج ، صحيث بلغ الرقم القيءسي 2014من عءم 

 .2014من عءم  لثثءالنقطه في الربع  98.5

 ثءنيالمقءرنة بءلربع  %2.6بنسبة  2015من عءم  لثثءالفي الربع اإلنتءج الانءعي لكميءت الرقم القيءسي  ارتفع .2

 2015 من عءم لثثءالنقطة في الربع  100.3 لكميءت اإلنتءج الانءعي، صحيث بلغ الرقم القيءسي 2015من عءم 

 .2015من عءم  ثءنيالنقطه في الربع  97.7 في صحين بلغ

 

 2015، 2014لألعوام  الصناعياالرقام القياسية الربعية لكميات اإلنتاج  :1الشكل 

(2012=100) 
 

 ابوظبي-المادر: مركز اإلصحاء 
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
 

 ثالثمقارنة بالربع ال 2015 لثثاالرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي للربع ال
2014 

 

كميءت انتءج  ارتفءعالى  2015من عءم  لثثءالفي الربع لكميءت اإلنتءج الانءعي أشءرت نتءئج الرقم القيءسي 

جء  ذلك كمحالة  ،2014مقءرنة بنفس الفترة من عءم  %1.8المنتجين الانءعيين في الانءعة التحويلية بنسبة 

 . الانءعيةلالرتفءعءت واالنخفءضءت التي طرأت على معدالت األرقءم القيءسية لألنشطة 

 

، وسءهم بنسبة %50.0بنسبة " األخرى التحويلية الانءعءت نشءط " ،رتفءعاالأهم األنشطة التي سءهمت في هذا 

، ثم %71.2وسءهم بنسبة  ،%32.5" بنسبة الكهربءئية المعدات ُصنع نشءط "معدالت انتءج  رتفعتكمء ا ،3.5%

، من %15.6الرقم بنسبة  رتفءعوسءهم في ا %31.8بنسبة  معدالت انتءجه رتفعت" الذي االمشروبءت ُصنع"نشءط 

 نعصُ  نشءط " معدالت انتءج رتفعتكمء ا، التي تحققت على كميءت اإلنتءج للمنتجين الانءعيين رتفءعءتمجمل اال

تفعت معدالت ر، كمء ا%75.7 الرقم العءم بنسبة رتفءعبءوسءهم  %15.3" بنسبة األخرى الالفلزية المعءدن منتجءت

 الرقم ارتفءع في وسءهم  %13.3 بنسبة"   األثءث بءستثنء  والفلين، الخشب ومنتجءت الخشب ُصنع انتءج نشءط "

 .%5.1 بنسبة

 

من عءم ثءلث الرقم القيءسي لكميءت االنتءج الانءعي خالل الربع ال نخفءضأمء أهم األنشطة التي سءهمت في ا

 %63.3" بنسبة والبارية اإللكترونية والمنتجءت الحواسيب ُصنع"نشءط  ،2014من عءم  ثءلثمقءرنة بءلربع ال 2015

" بنسبة المقطورة وناف المقطورة والمركبءت المحرّكءت ذات المركبءت ُصنعثم نشءط "، %11.1مسءهمة  ونسبة

ومسءهمة بمقدار  %49.8" بنسبة والمعدات اآلالت وتركيب إصالحثم نشءط "، %4.0ونسبة مسءهمة  51.6%

وسءهم  %47.2" بنسبة الالة ذات والمنتجءت الجلدية المنتجءت ُصنعنشءط " ت معدالت انتءجانخفض ، كمء58.9%

 والمنتجءت الايدالنية المواد ُصنعانتءج نشءط "كميءت  نخفءض فيالوقد اثّر ا، %5.6في انخفءض الرقم بنسبة 

 .%30.9الى المسءهمة في انخفءض الرقم العءم بنسبة  %46.3بنسبة  "والنبءتية الكيميءئية الدوائية

كميءت  نخفضتبينمء ا، %15.5ونسبة مسءهمة  %16.9" بنسبة الملبوسءت ُصنع"معدالت انتءج نشءط  نخفضتوا

 نشءطل الرقم القيءسينخفض ، وا%55.9ونسبة مسءهمة  %15.8" بنسبة القءعدية الفلّزات ُصنع" انتءج نشءط

 .نخفءضاالمجمل من  %6.5ونسبة مسءهمة  %14.5" بنسبة األثءث ُصنع"
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
 

 لثاثالفي الربع  لصناعيا نتاجاللكميات االتغير النسبي في الرقم القياسي  1:جدول  

 2014 لثثاالالربع ب مقارنة 2015

 ابوظبي-مركز اإلصحاء المادر: 

 

 

 

 

 

 

األهمية  النشاط االقتصادي
 النسبية

الربع 
 لثالثا

2014  

الربع 
لث الثا

2015 

التغير النسبي 
 الثالربع الث

الربع / 2015
  2014 لثالثا

 1.8 100.3 98.5 10,000.0 الانءعة التحويلية
 4.6 92.1 88.0 287.4 ُصنع المنتجءت الغذائية

 31.8 135.6 102.9 84.9 ُصنع المشروبءت
 6.6 111.7 104.8 33.9 ُصنع المنسوجءت
 16.9-  115.0 138.4 118.4 ُصنع الملبوسءت

 47.2-  211.0 399.8 5.3 ُصنع المنتجءت الجلدية والمنتجءت ذات الالة
 13.3 117.3 103.5 65.8 ُصنع الخشب ومنتجءت الخشب والفلين، بءستثنء  األثءث

 3.2 86.2 83.6 37.7 ُصنع الورق ومنتجءت الورق
 14-   80.9 94.0 33.1 الطبءعة واستنسءخ وسءئط اإلعالم المسّجلة
 2.0 93.5 91.7 3653.8 ُصنع فحم الكوك والمنتجءت النفطية المكررة
 8.6 128.3 118.2 1690.4 ُصنع المواد الكيميءئية والمنتجءت الكيميءئية

 46.3-  277.0 515.6 23.0 ُصنع المواد الايدالنية والمنتجءت الدوائية الكيميءئية والنبءتية
ُصنع اإلطءرات واألنءبيب المطءطية؛ وتجديد األسطح الخءرجية 

 0.6 107.1 106.5 126.3 لإلطءرات 

 15.3 91.9 79.7 1104.4 ُصنع منتجءت المعءدن الالفلزية األخرى
 15.8-   84.7 100.6 626.5 ُصنع الفلّزات القءعدية

 3.8-   100.2 104.2 960.1 ُصنع منتجءت المعءدن المشكَّلة، بءستثنء  اآلالت والمعدات
 63.3-   97.3 265.3 11.7 ُصنع الحواسيب والمنتجءت اإللكترونية والبارية

 32.5 125.9 95.0 410.9 ُصنع المعدات الكهربءئية
 1.5-  389.9 396.0 59.0 ُصنع اآلالت والمعدات غير المانّفة في موضع آخر

ُصنع المركبءت ذات المحرّكءت والمركبءت المقطورة وناف 
 51.6-  54.8 113.3 12.1 المقطورة

 0.4 48.9 48.7 164.5 ُصنع معدات النقل األخرى
 14.5-  91.3 106.7 75.0 ُصنع األثءث

 50.0 249.9 166.6 7.5 الانءعءت التحويلية األخرى
 49.8-  25.9 51.6 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
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 الصناعي نتاجااللكميات نسبة مساهمة النشاط في التغير في الرقم القياسي  2:جدول 

 2014 لثثاالمقارنة بالربع  2015 لثثاالفي الربع 

النشاطسم ا نسبة المساهمة  
% 

 6.6 ُصنع المنتجءت الغذائية

 15.6 ُصنع المشروبءت

 1.3 ُصنع المنسوجءت

 15.5-  الملبوسءتُصنع 

 5.6-  ُصنع المنتجءت الجلدية والمنتجءت ذات الالة

 5.1 ُصنع الخشب ومنتجءت الخشب والفلين، بءستثنء  األثءث

 0.6 ُصنع الورق ومنتجءت الورق

 2.4-  الطبءعة واستنسءخ وسءئط اإلعالم المسّجلة

 37.3 ُصنع فحم الكوك والمنتجءت النفطية المكررة

 96.6 المواد الكيميءئية والمنتجءت الكيميءئيةُصنع 

 30.9-  ُصنع المواد الايدالنية والمنتجءت الدوائية الكيميءئية والنبءتية

 0.4 ُصنع اإلطءرات واألنءبيب المطءطية؛ وتجديد األسطح الخءرجية لإلطءرات

 75.7 ُصنع منتجءت المعءدن الالفلزية األخرى

 55.9-  ُصنع الفلّزات القءعدية

 21.3-  ُصنع منتجءت المعءدن المشكَّلة، بءستثنء  اآلالت والمعدات

 11.1-  ُصنع الحواسيب والمنتجءت اإللكترونية والبارية

 71.2 ُصنع المعدات الكهربءئية

 2.0-  ُصنع اآلالت والمعدات غير المانّفة في موضع آخر

 4.0-  وناف المقطورةُصنع المركبءت ذات المحرّكءت والمركبءت المقطورة 

 0.2 ُصنع معدات النقل األخرى

 6.5-  ُصنع األثءث

 3.5 الانءعءت التحويلية األخرى

 58.9-  إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
 

 ابوظبي-المادر: مركز اإلصحاء 
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
 

ثاني البع رالقارنة مع م 2015 لثثاالللربع الرقم القياســي لكميات االنتاج الصــناعي 
2015 

 

 2015من عءم  ثءنيالمقءرنة بءلربع  2015من عءم  لثثءالفي الربع  لكميءت االنتءج الانءعيالرقم القيءسي  رتفعا

" خرآ موضع في المانّفة غير والمعدات اآلالت ُصنع"نشءط لكميءت انتءج الرقم القيءسي  رتفعا صحيث، %2.6بنسبة 

، كمء %108.5" بنسبة والنبءتية الكيميءئية الدوائية والمنتجءت الايدالنية المواد ُصنع، ونشءط "%337.5بنسبة 

" بنسبة األخرى التحويلية الانءعءت "، ونشءط %73.2بنسبة " المشروبءت ُصنع" كميءت انتءج نشءط  رتفعتا

 ومنتجءت الخشب ُصنع "نشءط  انتءج كميءت رتفعتاكمء ، %32.4" بنسبة الملبوسءت ُصنع "، ثم نشءط 36.0%

 والمنتجءت الكيميءئية المواد ُصنع كميءت انتءج نشءط "رتفعت او .%21.1" بنسبة األثءث بءستثنء  والفلين، الخشب

 .%10.8 ة" بنسبالكيميءئية

 

 ,2015من عءم  ثءنيمقءرنة بءلربع ال 2015من عءم  لثثءالهء في الربع انتءج تمعدال نخفضتاامء أهم األنشطة التي 

 , %41.9" بنسبة الالة ذات والمنتجءت الجلدية المنتجءت ُصنعالرقم القيءسي لكميءت انتءج نشءط " نخفضا صحيث

 نخفءضجء  هذا اال %38.4" بنسبة المقطورة وناف المقطورة والمركبءت المحرّكءت ذات المركبءت ُصنع "نشءط و

هذا صحجم انتءجهء خالل  نخفضعدد المشءريع التي نفذتهء اصحدى الشركءت في هذا النشءط  وبءلتءلي ا تراجع نتيجة

 ُصنعشءط "في نمعدالت اإلنتءج نخفضت اكمء  تغير النسبي بين الربع السءبق والربع الحءلي،النخفض وبءلتءلي االربع 

 نشءطي انتءج كميءت نخفضتوا، %21.2" بنسبة األثءث ُصنع، ونشءط "%31.9" بنسبة األخرى النقل معدات

 %19.1 بنسبة" والبارية اإللكترونية والمنتجءت الحواسيب ُصنع" و" المسّجلة اإلعالم وسءئط واستنسءخ الطبءعة"

 . % 18.7" بنسبة الغذائية المنتجءت ُصنعانتءج نشءط " معدالت نخفضتا ءكم لكالهمء.

 

 

كمء يظهر الجدول  ،2015عءم  من لثالثءو الثءني للربع الانءعي نتءجااللكميءت يظهر األرقءم القيءسية  3الجدول 

وذلك  2015 ثءنيالمقءرنة بءلربع  2015 لثثءالالربع انتءج االهميءت النسبية )االوزان( والتغير النسبي في معدالت 

 صحسب النشءط االقتاءدي.
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 لثثاالفي الربع الصناعي  نتاجااللكميات التغير النسبي في الرقم القياسي : 3جدول 

 (100=  2012) 2015 ثانيالالربع مقارنة ب 2015

االقتصادي النشاط األهمية  
 النسبية

الربع 
 ثانيال

2015  

الربع 
 لثالثا

2015 

التغير النسبي 
 لثالربع الثا

الربع / 2015
  2015 ثانيال

 2.6 100.3 97.7 0 .10,000 الانءعة التحويلية
 18.7-  92.1 113.3 287.4 الغذائيةُصنع المنتجءت 

 73.2 135.6 78.2 84.9 ُصنع المشروبءت
 10.8-  111.7 125.2 33.9 ُصنع المنسوجءت
 32.4 115.0 86.9 118.4 ُصنع الملبوسءت

ُصنع المنتجءت الجلدية والمنتجءت ذات 
 الالة

5.3 363.0 211.0  -41.9 

ُصنع الخشب ومنتجءت الخشب والفلين، 
 بءستثنء  األثءث

65.8 96.9 117.3 21.1 

 2.0 86.2 84.5 37.7 ُصنع الورق ومنتجءت الورق
الطبءعة واستنسءخ وسءئط اإلعالم 

 المسّجلة
33.1 100.0 80.9  -19.1 

ُصنع فحم الكوك والمنتجءت النفطية 
 المكررة

3653.8 95.2 93.5  -1.8 

ُصنع المواد الكيميءئية والمنتجءت 
 الكيميءئية

1690.4 115.9 128.3 10.8 

ُصنع المواد الايدالنية والمنتجءت الدوائية 
 الكيميءئية والنبءتية

23.0 132.9 277.0 108.5 

ُصنع اإلطءرات واألنءبيب المطءطية؛ وتجديد 
 األسطح الخءرجية لإلطءرات 

126.3 118.9 107.1  -9.9 

 0.3-  91.9 92.2 1104.4 ُصنع منتجءت المعءدن الالفلزية األخرى
 1.3 84.7 83.6 626.5 ُصنع الفلّزات القءعدية

ُصنع منتجءت المعءدن المشكَّلة، بءستثنء  
 اآلالت والمعدات

960.1 108.9 100.2  -8.0 

ُصنع الحواسيب والمنتجءت اإللكترونية 
 والبارية

11.7 120.3 97.3  -19.1 

 8.0 125.9 116.5 410.9 ُصنع المعدات الكهربءئية
ُصنع اآلالت والمعدات غير المانّفة في 

 موضع آخر
59.0 89.1 389.9 337.5 

ُصنع المركبءت ذات المحرّكءت والمركبءت 
 المقطورة وناف المقطورة

12.1 88.9 54.8  -38.4 

 31.9-  48.9 71.8 164.5 ُصنع معدات النقل األخرى
 21.2-  91.3 115.9 75.0 ُصنع األثءث

 36.0 249.9 183.8 7.5 األخرىالانءعءت التحويلية 
 1.0-  25.9 26.2 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

 
 ابوظبي-المادر: مركز اإلصحاء 
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 لكميات اإلنتاج الصناعيمنهجية الرقم القياسي 
 

 تعريف

إلنتءج الاـنءعي كميءت اإصحاـءئي يقيس التغير في  مؤشـر اقتاـءديلكميءت اإلنتءج الاـنءعي يعد الرقم القيءسـي 

تي هي فترة االســـءس والفترة ال كميءتهء)الاـــنءعءت التحويلية( بين فترتين زمنيتين، وتســـمى الفترة التي تعتمد 

 فترة المقءرنة.  كميءتهءنقءرن 

 األهمية

 ة لمسءعد ظبيمنتجين الانءعيين داخل إمءرة أبوال معرفة الواقع الحقيقي التجءهءت الحركة اإلنتءجية لنشءط

ووضع الخطط  متّخذي القرار وراسمي السيءسءت والبءصحثين على اتخءذ القرارات الداعمة لقطءع الانءعة

 .االقتاءدية

  المنتجين الانءعيين، صحيث توظف الحكومة هذا الرقم في  كميءت انتءجفي مؤشر اقتاءدي يرصد التغير الحءصل

 معءلجة وصيءغة السيءسءت والخطط االقتاءدية.

 لسلة المؤشرات االقتاءدية عبر الزمن، ويستخدم في معءلجة أداة قيءس صحقيقية لرصد التغير لسر يعتب

يقي واقعهء الحق لمعرفة، الكمية في صحجم اإلنتءجالسالسل الزمنية للبيءنءت االقتاءدية اعتمءداً على التغيرات 

 بءألسعءر الثءبتة ضمن تقديرات الحسءبءت القومية.

  م الطلب الكلي على المواد األولية من المدخالت في االستهالك الوسيط لإلنتءج الانءعي وتقدير صحجاداة لرصد

 في عقود البيع والشرا ، وخاوصءً في العقود اآلجلة التي يتم فيهء تحديد موعد )نقطة( الدفع. 

  تقييم ومقءرنة. الدولي كأداةيستخدم من قبل المنظمءت االقتاءدية الدولية، مثل صندوق النقد 

 

 مستوى التغطية والتمثيل

ل جميع ظبي، ويمثالانءعة التحويلية في إمءرة ابو لمنتجين الانءعيين جميع انشطة قطءعليغطي الرقم القيءسي 

أنشطة الانءعة التحويلية على مستوى الحد الثءني صحسب التانيف الانءعي الدولي الموصحد لجميع االنشطة 

نشءط  23وقد بلغ عدد األنشطة التي تم اختيءرهء لتمثيل قطءع الانءعة التحويلية  .(ISIC4/2digitاالقتاءدية )

لمنتجين الانءعيين ليشمل األنشطة لومن الجدير بءلذكر ان المركز يقوم صحءليء بتطوير الرقم القيءسي  صنءعي.

 االستخراجية والمء  والكهربء .

 جمع البيانات

الزيءرات الميدانية لعينة محددة من المنشآت تم تحديدهء لتمثيل  بشكل شهري عن طريقالكميءت تجمع بيءنءت 

منشأة، او عن طريق التواصل بءلبريد االلكتروني صحسب التنسيق  65أنشطة الانءعة التحويلية وقد بلغ عددهء 

ن تم يالمسبق مع المنشءة وشرح بنود االستمءرة والبيءنءت المطلوبة بشكل دقيق من قبل البءصحثين الميدانيين الذ

 اعدادهم وتدريبهم لهذا الغرض. كمء انه تم تزويد البءصحثين الميدانيين بءالستمءرات التي اعدت لهذا الغرض.

 مصادر البيانات

منشءة ممثلة للنشءط االقتاءدي على مستوى الحد الثءني. وتتوزع عينة  65منتج من خالل  284 كميءتيتم جمع 

 منشأة في العين. 13منشءة في أبو ظبي و 52المنشآت في ابوظبي والعين بواقع 

 

 دورية حساب الرقم
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ى يجري عل الكميءتمنتجين الانءعيين على أسءس ربع سنوي، في صحين أن جمع إلنتءج الصمم الرقم القيءسي 

أسءس شهري، والعينة الداخلة في صحسءب الرقم القيءسي للمنشآت ثءبتة ويتم زيءرتهء ميدانيءً من قبل البءصحثين 

 المنتجءت الرئيسية لكل منشأة. كميءتلجمع 

 التدقيق

ط بتهدف مرصحلة التدقيق إلى متءبعة منطقية واتسءق األرقءم من خالل التدقيق على إدخءل البيءنءت، صحيث يتم ر

مء بشكل شهري ك األسعءر لكل منتجمع لكل منتج مع وصحدة القيءس المحددة وللمنتجين الانءعيين كميءت اإلنتءج 

الشهر السءبق وذلك لتفءدي أخطء  اإلدخءل  بكميءتالتي تجمع الشهر الحءلي  الكميءتيتم في هذه المرصحلة مقءرنة 

 لمحددة. وأخطء  جمع المنتجءت والتي ال تتنءسب مع المواصفءت ا

 حساب الرقم القياسي

 (:Laspeyresلمنتجين الانءعيين بءتبءع صيغة السبير الريءضية )ل الكميتتم عملية صحسءب الرقم القيءسي 

Wq
q

IPI i

i

i
L 0

0

1  

سط  سءب متو سنوي من خالل اللمنتج كميءت ايتم صح شهر الربع لكل ربع ال سءب مجموع كميءت اإلنتءج أل منتج صح

الثالثة.  ومن ثم يتم صحســءب المنســوب الســعري على مســتوى المنتج ضــمن كل منشــأة، ثم يتم خالل األشــهر 

 التجميع للمستويءت األعلى من خالل أوزان المنتجءت ضمن نفس النشءط االقتاءدي.

 سنة األساس

قم الر لمنتجين الانءعيين، أمء االوزان المستخدمة في صحسءبلكسنة أسءس للرقم القيءسي  2012تم اعتمءد عءم 

، العءم الذي توفرت عنه اخر بيءنءت اقتاءدية من خالل المسوح الميدانية. وعليه فءن 2009القيءسي فهي تعود لعءم 

 .الكميءتمن صحيث  2012من صحيث االوزان وعءم  2009لمنتجين هي لسنة األسءس للرقم القيءسي 

 

 االوزان واالهميات النسبية

لمنتجين الانءعيين على بيءنءت تعداد المنشآت االقتاءدية في صحءل ليعتمد صحسءب االوزان في الرقم القيءسي 

، صحيث وفر هذا التعداد إطءر للمنشآت االقتاءدية في إمءرة 2010توفرهء. وقد تم تنفيذ اخر تعداد للمنشآت في عءم 

، ومن عينة المسوح 2009ة المسوح االقتاءدية لعءم أبو ظبي.  وبءالعتمءد على هذا اإلطءر تم تاميم وسحب عين

لمنتجين الانءعيين. ومن خالل بيءنءت االنتءج لتم سحب عينة جزئية لتمثل الرقم القيءسي  2009االقتاءدية لعءم 

وااليرادات للعينة الجزئية تم صحسءب االوزان على مستوى النشءط االقتاءدي على صحدين كمء تم صحسءب الوزن على 

المنشأة، أمء االوزان على مستوى السلعة فقد تم صحسءبهء من خالل توزيع وزن المنشأة على أهم منتجءتهء مستوى 

 الرئيسية نسبة وتنءسب.
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 2012االهميات النسبية لألنشطة االقتصادية في الصناعة التحويلية في عام 

 الوزن اسم النشاط

 10,000.0 الانءعة التحويلية
 287.4 الغذائيةُصنع المنتجءت 

 84.9 ُصنع المشروبءت

 33.9 ُصنع المنسوجءت

 118.4 ُصنع الملبوسءت

 5.3 ُصنع المنتجءت الجلدية والمنتجءت ذات الالة

 65.8 ُصنع الخشب ومنتجءت الخشب والفلين، بءستثنء  األثءث

 37.7 ُصنع الورق ومنتجءت الورق

 33.1 الطبءعة واستنسءخ وسءئط اإلعالم المسّجلة

 3653.8 ُصنع فحم الكوك والمنتجءت النفطية المكررة

 1690.4 ُصنع المواد الكيميءئية والمنتجءت الكيميءئية

 23.0 ُصنع المواد الايدالنية والمنتجءت الدوائية الكيميءئية والنبءتية

 126.3 ُصنع اإلطءرات واألنءبيب المطءطية؛ وتجديد األسطح الخءرجية لإلطءرات 

 1104.4 منتجءت المعءدن الالفلزية األخرىُصنع 

 626.5 ُصنع الفلّزات القءعدية

 960.1 ُصنع منتجءت المعءدن المشكَّلة، بءستثنء  اآلالت والمعدات

 11.7 ُصنع الحواسيب والمنتجءت اإللكترونية والبارية

 410.9 ُصنع المعدات الكهربءئية

 59.0 آخر ُصنع اآلالت والمعدات غير المانّفة في موضع

 12.1 ُصنع المركبءت ذات المحرّكءت والمركبءت المقطورة وناف المقطورة

 164.5 ُصنع معدات النقل األخرى

 75.0 ُصنع األثءث

 7.5 الانءعءت التحويلية األخرى

 408.0 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات
 

 النشر

 هرالش في الانءعيين المنتجين ألسعءر القيءسي للرقم الربعية النشرة بإصدار ظبي أبو – االصحاء  مركز يقوم
 .ربع كل بعد الثءلث

 :اإلصدار المقبل

. للمزيد من المعلومءت 2016 مءرسفي شهر  2015رابع للربع السيادر الرقم القيءسي لكميءت االنتءج الانءعي 
 www.scad.aeأبو ظبي:  –صحول األرقءم القيءسية، يرجى زيءرة الموقع اإللكتروني لمركز اإلصحاء  
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