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 أسعار على الحاصل رالتغي يرصد اقتصادي مؤشر هو وبإعداد إحصاءات أسعار المنتجين الصناعيين أبوظبي  -مركز اإلحصاءقام 

 المؤشر ويستخدم .االقتصادية والخطط السياسات وصياغة معالجة في الرقم هذا الحكومة توظف حيث الصناعيين، المنتجين

 للبيانات الزمنية السالسل معالجة في ويستخدم الزمن، عبر االقتصادية المؤشرات لسلسلة التثبيط لمعامل لحساب

 تقديرات ضمن الثابتة باألسعار الحقيقي واقعها إلى الحاصل، بالتضخم ممثلة السعرية يراتالتغ على اعتمادا   االقتصادية

 تحديد فيها يتم التي اآلجلة العقود في وخصوصا   والشراء، البيع عقود في الطارئ التصاعد لرصد أداة ويعتبر .القومية الحسابات

 أسعار في تأثيرها ورصد التعامل ليتم السعر فيها تصاعد يالت البنود ادراج المستحسن من وغالبا   .الدفع) نقطة (موعد

 .المدخالت

 

 وفقا  لعملية التقييم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإلجراءات التالية:

 

 للجودة الداعمة المؤسسية الترتيبات

o ونقان بين المحتملة التعارض أوجه ومعالجة ونشرها ومعالجتها االحصاءات جمع لمسؤولية واضح تحديد تم 

 .البيانات إنتاج عملية سهولة لضمان األخرى الجهات لدى النصوص أو والقوانين اإلحصاءات

o  تزويد عبء ومراعاة البيانات، لمواصفات السليم الفهم لتعزيز بالبيانات المزودة الجهات مع التواصل على الحفاظتم 

 .البيانات

o  في المستمرة المراقبة أثناء تحديدها يتم التي ودةالج تحسينات وتطبيق دوري بشكل اإلحصاءات جودة مراقبةتتم 

 .المركز في الجودة وأقسام إدارة ترسلها التي الجودة نماذج خالل من الدورية المراجعات

o السرية البيانات عن يفصحون الذين العاملين على جزاءات توقيع تتضمن اإلفصاح لمنع تنظيمية ولوائح قواعد وجود. 

o للقيام وتطويرها مهاراتهم على الحفاظ مع اإلحصاءات إلعداد المطلوبة بالمهام للقيام العاملين مؤهالت مالءمة 

 .المهام بتلك

 

 المالءمة

 

o ومالءمة فائدة لمراجعة الرئيسيين، البيانات مستخدمي مع ودوري منظم نحو على تتم تشاور عملية وجود 

 .لوقتا مع تنشأ التي البيانات احتياجات وتحديد الموجودة اإلحصاءات

o  المحددة األهداف على بناء   الحكومية للجهة اإلدارية السجالت من توفيرها المطلوب البيانات قائمةيتم إعداد. 

 
 

 وسالمتها المنهجية وضوح

 
 

o   والمتماشية مع المعايير الدولية. المركز في المعتمدة المعيارية حصائيةاإل لإلجراءات تم إعداد اإلحصاءات وفقا 

o والتعاريف والمفاهيم المنهجيات عن الختالفاتومراجعة ا الدولية والممارسات التوجيهية والمبادئ رالمعايي متابعة 

 إحصاءات الحسبان في إعداد في أخذها يتعين التي التغيرات لرصد دوليا   عليها المتعارف التصنيف ونظام والنطاق

 .أسعار المنتجين الصناعيين

o اإلحصاءات واحتياجات مستخدمي البيانات.  إعداد أهداف على بناء   مطلوبةال والسجالت البيانات مصادر تحديد مت 



 

o تم اتباع المفاهيم والتعاريف الواردة في دليل مؤشر أسعار المنتجين. 

o  في تصنيف الوحدات المؤسسية والمعامالت. 2008 /1993تم اتباع نظام الحسابات القومية لعام 

o  تم استخدام( التصنيف الدولي الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةISIC4 ويمثل جميع أنشطة )

 نشاط. 23مستوى الحد الثاني وتمثل  الصناعة التحويلية على

o ( تم استخدام التصنيف الدولي الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةISIC4 من أجل تصنيف )

 المنتجات.

 

 الدقــة

 

o  المالءمة ضمان أجل من إلحصاءات أسعار المنتجين الصناعيين المكونة البيانات لمصادر المستمرة المراجعةتم 

 .والتغطية

o  والتطوير التحسين بهدف السجليةعمليات فحص وتدقيق البيانات  على طالعاالتم. 

o والبيانات المفقودة والبيانات االكتمال عدم /االستجابة عدم حاالت عن للكشف سليمة اجراءات إلى االستناد تم 

 .منها والتأكد المتطرفة القيم تحديد وتم ومعالجتها الخاطئة

o المختلفة المتغيرات مع واتساقها والفرعية الرئيسية األرقام مجاميع مطابقة مراجعة تم. 

o السجل بيانات في الزمن عبر االعتيادية غير التغيرات من التحقق تم. 

o وتقييمه الرئيسية والنتائج المؤشرات على البيانات في التعويض أثر تحليل تم. 

 

 

 االتساق والترابط 

 

o  حاليا   الصناعيين المنتجين أسعار إحصاءاتتطابق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة في تم التحقق من

 .لدوليةا المقارنات وإمكانية االتساق لتحقيق وذلك المستخدمة سابقا  تلك المعتمدة في المركز ومع 

o بدرجة الصناعيين المنتيجين أسعار إحصاءات إعداد في المستخدمة المصدرية البيانات اقتراب تم التحقق من 

 .اإلحصاءات لتلك المنهجية الشروط من معقولة

o  مالئمة زمنية فترة تغطي متسقة زمنية سالسل بيانات توافرتم. 

o  المناسبة اإلجراءات واتخاذ أسبابها وفهم المستخدمة ةاإلحصائي والمعايير المفاهيم في االختالفات تقييميتم 

 والتعديالت التي وأسبابها الزمنية السالسل في االنقطاعات أهم تحدد مفصلة منهجية وإدراج مالحظات لمعالجتها

 .الزمنية الفترات عبر االتساق على للحفاظ تتم

 

 

 

 

 

 



 

 اإلتاحة )إمكانية الوصول إلى اإلحصاءات(

 

o ودليل المركز، لدى السرية ومعايير النشر، سياسةراجع مهنية لتنظيم عملية رصد البيانات مثل دليل يتبع المركز م 

لضمان نشر بيانات إحصائية موثوق بها وضمان عدم نشر أية  االستخدام شروط، ووثيقة اإلحصائية اإلصدارات تحرير

 بيانات يمكنها كشف المعلومات التعريفية.

o  سلفا   المعلن الزمني للجدول وفقا  فيه، و المحدد وعدالم في االحصاءات نشرتم. 

o  التحليل عملية لتسهيل البيانات مع وجداول بيانية رسوم ونشر واضحة بطريقةتم نشر اإلصدارات. 

o  اإللكتروني الموقع على اإلصدارات في متوفرتم نشر اإلحصاءات بشكل مفصل مصحوب بسالسل زمنية كما هو. 

 

 

  ناتالبيا وحداثة الوقتية

 

o الرزنامةعن تواريخ نشر اإلحصاءات بوجود جدول زمني وإبالغ المستخدمين بها من خالل  م اإلعالن مقدما  ت 

 .سنوي بشكل وتحديثها تحديدها يتم التي لإلصدارات اإلحصائية

o لخارجية إحصاءات التجارة ا نشر في والدورية بالحداثة للوفاء ومعالجتها البيانات لجمع الزمنية الجداول مالءمة

 السلعية.

o 2020 عامأسعار المنتجين الصناعيين  إلحصاءات المرجعية الفترة. 

 






