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 عامة لمحة

الصناعي )الصناعات  اإلنتاجالصناعي مؤشر اقتصادي إحصائي يقيس التغير في  اإلنتاجيعد الرقم القياسي لكميات 

وفترة  100التحويلية( بين فترتين زمنيتين، وهما فترة األساس، وهي الفترة التي يتم فيها تحديد قيمة المؤشر عند 

 .الفترة الحالية بكميات فترة األساس كمياتالمقارنة التي تتم فيها مقارنة 

 

 ألهميةا

  الصاااناعيين داإم إمارة أبو  بي لمسااااعدة مت خ ي ية لنشااااط المنتجين اإلنتاجمعرفة االتجاهات للحركة

 القرار وراسمي السياسات والباحثين على اتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الصناعة ووضع الخطط االقتصادية.

  المنتجين الصناعيين، حيث تو ف الحكومة ه ا الرقم  إنتاجمؤشر اقتصادي يرصد التغير الحاصم في كميات

 اسات والخطط االقتصادية.في معالجة وصياغة السي

  تعتبر أداة قياس إحصااائية لرصااد تغير ساالساالة المؤشاارات االقتصااادية بمرور الوق  باسااتخدامها لحساااب

 .اإلنتاجالسلسلة الزمنية للحسابات القومية للتغيرات الكمية في حجم 

 نتاجلوسااايط لإاداة لرصاااد وتقدير حجم الطلل الكلي على المواد األولية من المدإفت في االساااتهف  ا 

 الصناعي في عقود البيع والشراء، وإصوصاً في العقود اآلجلة التي يتم فيها تحديد موعد )نقطة( الدفع. 

 .يستخدم من قبم المنظمات االقتصادية الدولية، مثم صندوق النقد الدولي كأداة تقييم ومقارنة 

 

 األهداف

  توفير البيانات الفزمة لمساعدة مت خ ي القرار وراسمي السياسات والباحثين على التخطيط واتخاذ 

 .القرارات الداعمة لقطاع الصناعة 

 .توفير البيانات الفزمة لمعالجة وصياغة السياسات والخطط االقتصادية 

  المساهمة توفير البيانات الفزمة لمعالجة السفسم الزمنية للبيانات االقتصادية 

 .رصد التصاعد الطارئ في عقود البيع والشراء 

 

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

 الصناعي )الصناعات التحويلية(  اإلنتاجداة احصائية لقياس التغير في كميات أعبارة عن  الرقم القياسي:

 سناد الزمني.الكميه المنتجه إفل فتره اإل الكميه:

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

 لإشارة إلى أي فترة تتم مقارنتها بفترة األساس.

. تعمم فترة األساس  كمعيار 100الصناعي مساويًا لا  اإلنتاجهي السنة التي يكون فيها مؤشر  فترة األساس:

 للفترات المستقبلية، ما يسمح لفقتصاديين بالحكم على معدالت الزيادة والنقصان في الكميات مقارنة به ه السنة. 

قارنة إفل الربع الحالي م اإلنتاجهو عبارة عن نسبة الزيادة او النقصان في كميات  التغير النسبي الكمي الربعي:

 و نفس الربع من العام السابق.أإفل الربع السابق  اإلنتاجبكميات 

 هي معادلة رياضية، وضعها عالم اإلحصاء )السبير( الحتساب األرقام القياسية. معادلة السبير:
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 الوحدات اإلحصائية( –الجغرافية )التغطية 

الصناعي جميع األنشطة التحويلية في إمارة أبو  بي، ويمثم جميع أنشطة التصنيع على  اإلنتاجيغطي مؤشر 

(.  وغطى ISIC4)المستوى المكون من رقمين وفًقا للتصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية 

 نشاطا صناعيا. 23عدد األنشطة التي تم اإتيارها لتمثيم قطاع التصنيع 

 

 اإلصداردورية 

 .الصناعي بصورة ربع سنوية اإلنتاجيتم اصدار تقرير الرقم القياسي لكميات 

 

  التصانيف المستخدمة

ويمثم جميع أنشطة التصنيع على المستوى ، (ISIC 4) وحد لجميع األنشطة االقتصاديةالتصنيف الصناعي الدولي الم

 الثاني.

 

ISIC4 الصناعة التحويلية 

 الغ ائيةُصنع المنتجات  10

 ُصنع المشروبات 11

 ُصنع المنسوجات 13

 ُصنع الملبوسات 14

 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 15

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

 ُصنع الورق ومنتجات الورق 17

 اإلعفم المسج لةالطباعة واستنساخ وسائط  18

 ُصنع فحم الكو  والمنتجات النفطية المكررة 19

 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 20

 ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية 21

 ُصنع اإلطارات واألنابيل المطاطية؛ وتجديد األسطح الخارجية لإطارات المطاطية وإعادة بنائها  22

 ُصنع منتجات المعادن الففلزية األإرى 23

 ُصنع الفل زات القاعدية 24

 ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات 25

 اإللكترونية والبصريةُصنع الحواسيل والمنتجات  26

 ُصنع المعدات الكهربائية 27

 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصن فة في موضع آإر 28

 ُصنع المركبات ذات المحر كات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 29

 ُصنع معدات النقم األإرى 30

 ُصنع األثاث 31

 الصناعات التحويلية األإرى 32

 اآلالت والمعداتإصفح وتركيل  33
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  المصادر األساسية للبيانات

ابو بي  -ينف ة قسم الدإم واالسعار بمركز اإلحصاء ال ي الميداني المسح هو للبيانات االساسي المصدر يعتبر

منشاة ممثلة للنشاط االقتصادي على مستوى الحد الثاني. وتتوزع  65منتج من إفل  284يتم جمع كميات  حيث

 منشأة في العين. 13منشاة في أبو  بي و 52عينة المنشآت في ابو بي والعين بواقع 

 

  نماذج جمع البيانات/ االستمارات

يتم  حيث ،لى المعطيات المطلوبة من المنشأةع الصناعي بناءً  اإلنتاجتم تصميم نموذج إاص بجمع أسعار وكميات 

 .ارساله الى المصادر بصورة شهرية

 

 سلوب المعاينة أ

تم استخدام أسلوب العينة المتناسبة مع الحجم، وهاي التاي يكاون احتماال  هاور كم وحادة معايناة )منشأة 

فإن  اإلنتاج لكمياتيتناسال ماع حجام تلاك الوحادة للصفاة المدروساة، وفي حالة الرقم القياسي  فيهاا( إقتصادية

قتصادياة بأسالوب المعايناة ، وعناد اإتياار عيناة المنشاآت االايراداتها بقيمةيقااس حجمهاا عادة  االقتصاديةالمنشاأة 

 .األعلى اإليرادالمتناسابة ماع الحجام أعطي  احتمالياة أو فرصاة أكبار لظهاور المنشاآت ذات 

 اإلنتاج لكمياتلحساب األوزان الخاصة للرقم القياسي  2011قتصادية لعام إعتماد المنشآت من المسوح اال تم

 قتصادية.منتج تعكس األنشطة اال 284وتم تحديد  ،ISIC 4حسل التصنيف  الصناعي

 

 طرق جمع البيانات

بشكم شهري عن طريق الزيارات الميدانية لعينة محددة من المنشآت تم تحديدها لتمثيم أنشطة  اإلنتاجتجمع كميات 

منشأة، او عن طريق التواصم بالبريد االلكتروني حسل التنسيق المسبق مع  65الصناعة التحويلية وقد بلغ عددها 

ثين الميدانيين ال ين تم اعدادهم المنشاة وشرح بنود االستمارة والبيانات المطلوبة بشكم دقيق من قبم الباح

 وتدريبهم له ا الغرض. كما انه تم تزويد الباحثين الميدانيين باالستمارات التي اعدت له ا الغرض.

 

 آلية تدقيق البيانات

تهدف مرحلة التدقيق إلى متابعة منطقية واتساق األرقام من إفل التدقيق على إدإال البيانات، حيث يتم ربط كميات 

للمنتجين الصناعيين لكم منتج مع وحدة القياس المحددة ومع األسعار لكم منتج بشكم شهري كما يتم في  اجاإلنت

ه ه المرحلة مقارنة الكميات التي تجمع الشهر الحالي بكميات الشهر السابق وذلك لتفادي أإطاء اإلدإال وأإطاء 

  .والتي ال تتناسل مع المواصفات المحددة اإلنتاججمع كميات 

 للكمياتالمكتبي  التدقيق: 

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

 عن إرسالها يتم التي والبيانات ميدانياً  الباحث قبم من جمعها يتم التي الكمياتيتم متابعة ومراقبة  .2

 إإتفف أي هنا  أن لوحظ وإذا لسابقةا باألشهر مقارنتها ويتم إدإالها قبم وذلك اإللكتروني البريد طريق

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

 .أإطاء حدوث لتففي وذلك
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التي تتجاوز  الخدمة وضع قواعد تدقيق آلي بالنسبة للتغير في الكميات، حيث يتم إ هار السلعة/ تم .3

نسبة التغير في كميتها حداً معيناً، وتم وضع ه ه الحدود بناءاً على بيانات من السنوات السابقة 

 للمنشآت

 

 طريقة حساب المؤشرات 

 : حساب األوزان  والا أ

الصناعي من أهم المتغيرات في عملية حساب الرقم القياسي. فقد  اإلنتاج لكمياتتعتبر أوزان سلة الرقم القياسي 

قتصادي ال ي تم تنفي ه من قبم على نتائج المسح اال الصناعي اإلنتاج لكمياتتم االعتماد في بناء الرقم القياسي 

النقاط وزان على ستخدام عينة ممثلة إلمارة أبو بي. وقد اشتمل  عملية حساب األاقسم الصناعة واألعمال. ب

 الرئيسية التالية:

 يرادات جميع إحسل )المستوى الثاني للتصنيف الصناعي( على مجموع  االقتصاديعتمد وزن النشاط ي

 المنشآت ضمن نفس النشاط.

 يرادات جميع إلى إيرادات المنشأة إتم حساب وزن المنشأة في النشاط اإلقتصادي من إفل نسبة ي

 المنشآت

 تم توزيع وزن يالعينة وتحديد أهم السلع والخدمات المنتجة داإم المنشأة  بعد الزيارة األولى لمنشآت

 لكم سلعة/ إدمة. اإلنتاجالمنشأة على أهم سلعها بحسل قيمة 

 عتماد على اإليرادات حسل المعادلة التالية:حتساب األوزن باالاتم ي 

 100( * المنشات علجمي الكلي اإليرادات مجموعإيرادات المنشأة( / ) مجموعوزن المنشاة = )

 وزان كم عامين.لى تحديث األإوزان كلما توفرت البيانات ، ويسعى المركز يتم تحديث األ 

 

 : معالجة البيانات  ثانياا 

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

المفقودة وربط المتغيرات من المصادر المتعددة. )يتم االعتماد على  الكميات ومعالجةالبيانات واعتماد البيانات الخام 

( واحتساب Producer Price Index Manualالنقد الدولي  طرق التعويض والمعالجات المدرجة ضمن كتيل صندوق

 األوزان وحساب النتائج التجميعية من البيانات الرئيسية والفرعية. 

 

 حساب الرقم القياسي: اا لثثا

 اوزان علي القياسي الرقم ويعتمدباستخدام معادلة السبيرز  الصناعي اإلنتاج لكمياتيتم حساب الرقم القياسي 

   2012 االساس سنة

  
W

P
P

IPI i

i

i

L 0

0

1 
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. ومن المطلوب الربع تمثم التي الثفثة لألشهر اإلنتاجكميات  تجمعربع السنوي من إفل  اإلنتاج حساب كمياتيتم 

على مستوى المنتج ضمن كم منشأة، ثم يتم التجميع للمستويات األعلى من  الكمييتم حساب المنسوب  ،ثم  

 قتصادي.إفل أوزان المنتجات ضمن نفس النشاط اال

 : حساب التغير النسبي  رابعاا 

 السابق حسل المعادلة التالية:   الربعمع  الحالي مقارنةً  للربعحتساب التغير النسبي فى الرقم القياسى ايتم 

 

RC = 
𝑰𝑷𝑰𝒄

𝑰𝑷𝑰𝒑
  *100 -100 

RC = و السنويأمعدل التغير الربعي 

= 𝐼𝑃𝐼𝐶 الرقم القياسي للربع الحالي 

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

 

 البيانات إصداروقتية 

 الصناعي إفل الربع التالي من انتهاء الربع المرجعي. اإلنتاجصدار الرقم القياسي لكميات إيتم 

 

 أسلوب نشر البيانات

 .و بيأب -حصاءاإل لمركز لكترونياإل الموقع إفل من الصناعي اإلنتاج لكمياتيتم نشر بيانات الرقم القياسي 

 




