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 عامة لمحة

أبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين وإصداره –يعد مركز اإلحصاء 

يعتبر الرقم القياسي ألسعار المنتجين و حيث يتم إصدار هذا المؤشر بشكل دوري ربع سنوي. ،في إمارة أبوظبي

الصناعيين مؤشر إقتصادي إحصائي يقيس التغير في أسعار اإلنتاج الصناعي )الصناعات التحويلية( بين فترتين زمنيتين، 

وفترة المقارنة التي تتم فيها مقارنة  100 فترة األساس، وهي الفترة التي يتم فيها تحديد قيمة المؤشر عند :وهما

 األسعار بأسعار فترة األساس.

القرار وراسمي السياسات  ييحقق مؤشر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين أهداف وفوائد عديدة تهم متخذ

تكماال لما يسعى إليه اسكما يأتي هذا الرقم القياسي المهم  .االقتصادية، ورجال األعمال ومعدي الحسابات القومية

أبوظبي في بناء منظومة األرقام القياسية، سواء تلك التي تتعلق باألسعار بأنواعها، أو تلك التي تتعلق  –مركز اإلحصاء 

 المختلفة. بتطور اإلنتاج للنشاطات االقتصادية

نهجيات الدولية التي تتسق وتعتبر المنهجية المتّبعة في حساب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين من الم

 مع توصيات صندوق النقد الدولي وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

 

 ألهميةا

قتصادية المهمة التي تشكل مدخالً مهماً في يعد الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين من المؤشرات اال

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين تقديرات ربع . ويقدم االقتصادية المجاالتالتخطيط والبحث في مختلف 

قتصادية، ومن االستخدامات المهمة للرقم القياسي ألسعار سنوية حول نسب التغير في مختلف المجاالت اال

 المنتجين الصناعيين:

 تحديد اتجاهات مؤشر أسعار المنتجين داخل إمارة أبوظبي لمساعدة متّخذي القرار وراسمي السياسات 

 والباحثين على التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الصناعة.

  المؤشر قتصادي يرصد التغير الحاصل في أسعار المنتجين الصناعيين، حيث تستخدم الحكومة هذا امؤشر

 .االقتصاديةفي معالجة وصياغة السياسات والخطط 

  السالسل الزمنية االقتصادية للحسابات  لضبط كمعامل إنكماشالصناعيين يستخدم مؤشر أسعار المنتجين

 القومية لتغيرات األسعار وترجمتها إلى أسعار ثابتة.

  ًحديد التاريخ في العقود التي يتم فيها ت أداة لمراقبة تصاعد األسعار في عقود البيع والشراء، خاصة

ات المحتملة في أسعار في العقود التجارية ألخذ الزياد الزيادةدفع. يتم تضمين بند للالمستقبلي )نقطة( 

 المدخالت في االعتبار ومراقبة تأثيرها على أسعار المدخالت.

  الدولية، مثل صندوق النقد الدولي كأداة تقييم ومقارنة. االقتصاديةيستخدم من قبل المنظمات 

 

 األهداف

  على التخطيط لمساعدتهم توفير البيانات الالزمة لمساعدة متّخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين

 واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الصناعة.

  االقتصاديةتوفير البيانات الالزمة لمعالجة وصياغة السياسات والخطط. 

  االقتصاديةتوفير البيانات الالزمة لمعالجة السالسل الزمنية للبيانات . 

  الطارئ في عقود البيع والشراء.  التغيررصد 
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المستخدمةالمفاهيم والتعاريف   

هو عبارة أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار سلة الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين: 

 .سلع وخدمات المنتجين الصناعيين

القيمة السوقية لوحدة المادة أو الخدمة ويتم التعبير عنها بشكل نقدي. ويمكن تعريفه على أنه القيمة السعر: 

 لى مادة أو خدمة معيّنة.المدفوعة للحصول ع

الربع سلع وخدمات ر اسعأهو عبارة عن نسبة الزيادة او النقصان في متوسط  التغير النسبي السعري الربعي:

 من العام السابق.نفسه و الربع أالربع السابق سلع وخدمات ر اسعأالحالي مقارنة بمتوسط 

قتصادية منتجة يتم منها جمع أسعار سلع/ خدمات سلة الرقم القياسي ألسعار المنتجين اعبارة عن منشأة  المصدر:

 الصناعيين. 

. تعمل فترة األساس  100هي السنة التي يكون فيها مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين مساويًا لـ  فترة األساس:

الزيادة والنقصان في األسعار مقارنة بهذه كمعيار للفترات المستقبلية، ما يسمح لالقتصاديين بالحكم على معدالت 

 السنة.

هي الفترة "الحالية" أو الفترة األحدث التي تم فيها حساب المؤشر. ومع ذلك، يستخدم المصطلح فترة المقارنة: 

 .لإلشارة إلى أي فترة تتم مقارنتها بفترة األساس

يتم مقارنة  ساس، والتيأتحدديها كفتره  هي أسعار السلع والخدمات في الفترة التي تم أسعار فترة األساس:

 األسعار الجارية بها.

 هي معادلة رياضية، وضعها عالم اإلحصاء )السبير( الحتساب األرقام القياسية لألسعار. معادلة السبير:

هي النسبة الناتجة عن قسمة مجموع االنفاق االستهالكي األسري على السلعة/ الخدمة  األهمية النسبية:

 .على مجموع اإلنفاق اإلستهالكي األسري على جميع السلع والخدمات

 

 الوحدات اإلحصائية( –الجغرافية )التغطية 

التحويلية في إمارة أبوظبي ويمثل نشطة قطاع الصناعة أيغطي الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين جميع 

نشطة جميع أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الحد الثاني حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األ

، حيث اصناعيً  انشاطً  23(. وقد بلغ عدد األنشطة التي تم اختيارها لتمثيل قطاع الصناعة التحويلية ISIC4) االقتصادية

 مصدر في إمارة أبوظبي. 65ت من يتم جمع البيانا

 

 اإلصداردورية 

 تقرير الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين بصورة ربع سنوية. إصداريتم 
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  التصانيف المستخدمة

( ويمثل جميع أنشطة الصناعة التحويلية على ISIC4) االقتصاديةنشطة التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األ

 نشاط كما في الجدول التالي: 23وتمثل مستوى الحد الثاني 

 

  أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الحد الثاني  :1جدول ال

ISIC4 الصناعة التحويلية 

 ُصنع المنتجات الغذائية 10

 ُصنع المشروبات 11

 ُصنع المنسوجات 13

 الملبوساتُصنع  14

 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 15

 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر 16

 ُصنع الورق ومنتجات الورق 17

 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة 18

 المكررةُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية  19

 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 20

 ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية 21

 ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها  22

 األخرىُصنع منتجات المعادن الالفلزية  23

 ُصنع الفلّزات القاعدية 24

 ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات 25

 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 26

 ُصنع المعدات الكهربائية 27

 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر 28

 والمركبات المقطورة ونصف المقطورةُصنع المركبات ذات المحرّكات  29

 ُصنع معدات النقل األخرى 30

 ُصنع األثاث 31

 الصناعات التحويلية األخرى 32

 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33

 

 

  المصادر األساسية للبيانات

 ،أبوظبي -اإلحصاءيعتبر المصدر األساسي للبيانات هو المسح الميداني الذي ينفذه قسم الدخل واألسعار بمركز 

منشاة ممثلة للنشاط اإلقتصادي على مستوى الحد الثاني. وتتوزع  65منتج من خالل  284حيث يتم جمع أسعار 

 منشأة في العين. 13منشاة في أبوظبي و 52عينة المنشآت في أبوظبي والعين بواقع 

 
 



 

 

 

 

 

   

6   

  نماذج جمع البيانات/ االستمارات

يتم  حيث ،لى المعطيات المطلوبة من المنشأةع وكميات اإلنتاج الصناعي بناءً تم تصميم نموذج خاص بجمع أسعار 

 .ارساله الى المصادر بصورة شهرية

 

 سلوب المعاينة أ

تم استخدام أسلوب العينة المتناسبة مع الحجم، وهـي التـي يكـون احتمـال ظهـور كل وحـدة معاينـة )منشأة ي

( فيهـا يتناسـب مـع حجـم تلـك الوحـدة للصفـة المدروسـة، وفي حالة الرقم القياسي ألسعار المنتجين قتصاديةا

بأسـلوب  االقتصادية، وعنـد اختيـار عينـة المنشـآت بقيمة إيراداتهايقـاس حجمهـا  االقتصاديةالصناعيين فإن المنشـأة 

عتماد اتم  .األكبر اإليرادو فرصـة أكبـر لظهـور المنشـآت ذات المعاينـة المتناسـبة مـع الحجـم أعطيت احتماليـة أ

لحساب األوزان الخاصة للرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين  2011لعام  االقتصاديةالمنشآت من المسوح 

 .االقتصاديةمنتج تعكس األنشطة  284، وتم تحديد ISIC 4حسب التصنيف 

 

 طرق جمع البيانات

و عن طريق التواصل بالبريد االلكتروني حسب أتجمع بيانات األسعار بشكل شهري عن طريق الزيارات الميدانية 

ة وشرح بنود االستمارة والبيانات المطلوبة من قبل الباحثين الميدانيين الذين تم أالتنسيق المسبق مع المنش

 عدادهم وتدريبهم.إ

 

 آلية تدقيق البيانات

حيث يتم ربط أسعار المنتجين الصناعيين بالكميات المنتجة على  البيانات،تشمل هذه العملية التحقق من إدخال 

أساس شهري. كما يتم في هذه المرحلة مقارنة األسعار التي تم جمعها في الشهر الحالي بأسعار الشهر السابق 

ن كات التي ال تتطابق مع المواصفات المطلوبة. يموذلك لتالفي أخطاء اإلدخال واألخطاء في تحصيل أسعار المنتج

 يلي: التدقيق كما لتلخيص مراح

 :التدقيق المكتبي لألسعار 

 المتابعة والنقاش اليومي للباحث الميداني قبل نزوله للميدان لجمع البيانات. .1

إرسالها عن  التي يتم جمعها من قبل الباحث ميدانياً والبيانات التي يتم يتم متابعة ومراقبة األسعار .2

 اختالفطريق البريد اإللكتروني وذلك قبل إدخالها ويتم مقارنتها باألشهر السابقة وإذا لوحظ أن هناك أي 

يتم إعادتها للمصدر سواءاً ميدانياً أو عن طريق البريد اإللكتروني. األسعار ارتفاع أو انخفاض  غير مبرر في

 وذلك لتالفي حدوث أخطاء.

الخدمة التي تتجاوز  بالنسبة للتغير في األسعار، حيث يتم إظهار السلعة/ آليتم وضع قواعد تدقيق  .3

 بيانات من السنوات السابقةنسبة التغير في سعرها حداً معيناً، وتم وضع هذه الحدود بناءاً على 

 للمنشآت.

 :معالجة مشاكل األسعار 

 التدقيق المكتبي لألسعار:بعض الحاالت التي يتم معالجتها خالل عملية  فيما يلينستعرض 

السعر غير متوفر من مصدر معين في عملية التجميع الشهري أو الربع سنوي  عندما يكونالحالة األولى:  .1

األسعار بالمقارنة مع األرباع السابقة وفي حال اختفاء المادة من السوق يتم  يتم تقدير قيم هذه
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قتصادي التي تتبع لها هذه بعد دراسة النشاط اال تتناسب معها بالسعر والمواصفات استبدالها بمادة

 المنشأة

دراسة أسباب إغالق هذه المنشأة  الحالة الثانية: في حال إغالق المنشأة لسبب من األسباب يتم .2

منشأة بديلة عن المنشأة  دإيجا إماقرار  اتخاذقتصادية داخلية أو خارجية، ومن ثم اومعرفة هل األسباب 

 قتصادي.عر المنشأة في حال وجود منشأة إخرى تمثل القطاع االالمغلقة، أو تثبيت س

يصعب في بعض األحيان تحديد سعر للخدمة التي تقدمها المنشأة )مثل صيانة السفن التي تعتمد   .3

على حجم الصيانة(، في هذه الحالة يتم السؤال المباشر للخبير في المنشأة عن نسبة التغير في 

 األسعار.

 

 طريقة حساب المؤشرات 

 : حساب األوزان  والا أ

تعتبر أوزان سلة الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين من أهم المتغيرات في عملية حساب الرقم القياسي. 

قتصادي الذي تم تنفيذه فقد تم االعتماد في بناء الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين على نتائج المسح اال

وزان على ستخدام عينة ممثلة إلمارة أبوظبي. وقد اشتملت عملية حساب األاب، قسم الصناعة واألعمال من قبل

 النقاط الرئيسية التالية:

 يرادات جميع إقتصادي حسب )المستوى الثاني للتصنيف الصناعي( على مجموع اعتمد وزن النشاط اال

 .المنشآت ضمن نفس النشاط

  يرادات جميع المنشآتإلى إيرادات المنشأة إقتصادي من خالل نسبة الالنشاط اتم حساب وزن المنشأة في 

  بعد الزيارة األولى لمنشآت العينة وتحديد أهم السلع والخدمات المنتجة داخل المنشأة تم توزيع وزن المنشأة

 نتاج لكل سلعة/ خدمة.على أهم سلعها بحسب قيمة اإل

   رادات حسب المعادلة التالية:عتماد على اإليحتساب األوزن باالاتم 

 100*  (مجموع اإليرادات الكلي لجميع المنشات) /( مجموع إيرادات المنشأةوزن المنشاة = )

 وزان كل عامين.لى تحديث األإويسعى المركز  البيانات،وزان كلما توفرت يتم تحديث األ 

 

 : معالجة البيانات  ثانياا 

تتضمن مرحلة معالجة البيانات والتي تشمل التصنيف والترميز وتطبيق قواعد التدقيق والمراجعة والتدقيق على 

البيانات واعتماد البيانات الخام وتعويض القيم المفقودة وربط المتغيرات من المصادر المتعددة. )يتم االعتماد على طرق 

( واحتساب األوزان Producer Price Index Manualنقد الدولي التعويض والمعالجات المدرجة ضمن كتيب صندوق ال

  .وحساب النتائج التجميعية من البيانات الرئيسية والفرعية

 

 ثالثا: حساب الرقم القياسي 

ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المنتجين حسب الصيغة الرياضية لمعادلة السبير. ويعتمد الرقم القياسي على أوزان  

 (. 2012سنة األساس )

W
P
P

PPI i

i

i

L 0

0

1  

PPI =لمنتجين الصناعيين الرقم القياسي ألسعار ا 

 𝑃1 =السعر الحالي 

𝑃0 السعر لسنة األساس = 
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𝑊0الوزن لسنة االساس = 

يتم حساب متوسط سعر المنتج ربع السنوي من خالل حساب الوسط الرياضي لسعر المنتج خالل األشهر الثالثة.  

يتم حساب المنسوب السعري على مستوى المنتج ضمن كل منشأة، ثم يتم التجميع للمستويات األعلى  ،ومن ثمّ 

 قتصادي.من خالل أوزان المنتجات ضمن نفس النشاط اال

 

 : حساب التغير النسبي  رابعاا 

 حسب المعادلة التالية:   السابق الربعمع  مقارنةً للربع الحالي حتساب التغير النسبي فى الرقم القياسى ايتم 

 R = 
𝑃𝑃𝐼𝑐

𝑃𝑃𝐼𝑝
  *100 -100 

R = و السنويأمعدل التغير الربعي 

= 𝑃𝑃𝐼𝐶 الرقم القياسي للربع الحالي 

= 𝑃𝑃𝐼𝑝 /نفس الربع من العام السابق الرقم القياسي للربع السابق 

 

 البيانات إصداروقتية 

 الصناعيين خالل الربع التالي من انتهاء الربع المرجعي.يتم إصدار الرقم القياسي ألسعار المنتجين 

 

 أسلوب نشر البيانات

  .أبوظبي اإلحصاءمن خالل الموقع االلكتروني لمركز  المنتجين الصناعيينيتم نشر بيانات الرقم القياسي ألسعار 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






