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 المقدمة .1

 

 نهجيةم إعداد من بدءا   بذلك المتعلقة الجوانب كافة وتغطي ،السنوي يالبيئ المسح ومنهجية تصميم من كل الوثيقة هذه تشرح

 للتحليل و اعداد المخرجات النهائية.   متسقة ومنظمة بيانات مجموعة إنشاء حتىو المسح

 

  إجرائه من والغرض المسح عن عامة لمحة .2
 يئيالب المسح وُيعد أبوظبي، – اإلحصاء مركز يجريها التي االقتصادية المسوح مجموعة من جزءا   السنوي البيئي المسح يعتبر

 السنوي يالبيئ المسح يجمع حيث أبوظبي، – اإلحصاء بمركز البيئية اإلحصاءات إلعداد الالزمة للبيانات الرئيسي درالمص السنوي

 إنتاج يتم المسح يجمعها التي المعلومات على وبناء. أبوظبي إمارة في العاملة المنشآت من سنوي أساس على البيانات

 المياه استهالكوإنتاج  الطاقة ستهالكوإنتاج وا مهنيةال والسالمة والصحة البيئي اإلنفاق عن اإلحصاءات من واسعة مجموعة

 بشأن رةالمستني القرارات واتخاذ البيئية، التغيرات رصد من الحكومة الناتجة البيئية اإلحصاءات وتمكن. النفايات وتركيب وكمية

 .البيئية السياسات

 

  المسح أهداف .3

  الرئيسية األهداف .3.1

 

 :يلي مافي السنوي البيئي المسح أهداف وتتمثل

 البيئة رصد عملية تحسين إلتاحة الالزمة المعلومات توفير. 

 بالبيئة المتعلقة الحكومية القرارات اتخاذ لدعم الالزمة المعلومات توفير. 

 بأبوظبي الدفيئة الغازات انبعاثات حصر عملية لدعم الالزمة المعلومات توفير. 

 مياهوال الطاقة إحصاءات لتحسين الالزمة المعلومات توفير. 

 النفايات وتركيب بكميات المتعلقة اإلحصاءات لتحسين الالزمة المعلومات توفير. 

  الرئيسية الفوائد .3.2

 

 :يلي ما للمسح الرئيسية الفوائد وتشمل

 ياساتالس هذه أداء وقياس أبوظبي إمارة في بالبيئة المتعلقة القرارات واتخاذ السياسات لدعم الالزمة البيانات توفير. 

 تقييمو ةالدفيئ الغازات انبعاثات حصر مثل البيئية باإلحصاءات تتعلق التي المشاريع في أبوظبي لحكومة عمالد تقديم 

 .المهنية والسالمة الصحة

 البيانات مجموعات خالل من تتوفر ال والتي الحكومية الجهات من عدد قبل من المطلوبة المؤشرات بعض المشروع سينتج ماك

 .المتاحة اإلدارية

 

 

  الرئيسية نجزاتالم .3.3

 

 لرسميةا اإلحصائية المؤشرات قوائم وتتمثل االقتصادية، اإلحصائية المخرجات من واسعة مجموعة السنوي البيئي المسح ينتج

 :يلي فيما المسح عن الصادرة

 االستهالك السنوي من المياه المحالة، الصناعة 

 إجمالي االستهالك السنوي من المياه المحالة 

 من المياه المتاحة حسب المصدر كمية االستهالك 
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    كمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب نشاط المصدر 

 نسبة كمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب نشاط المصدر 

  من إجمالي النفايات المجموعة( المحروقةالنفايات الصلبة غير الخطرة %( 

 %( النفايات الصلبة غير الخطرة المطمورة )من إجمالي النفايات المجموعة 

 )النفايات الصلبة غير الخطرة المحولة لسماد )% من إجمالي النفايات المجموعة 

  منها بطرق أخرى )% من إجمالي النفايات المجموعة( المتخلص الخطرةكمية النفايات الصلبة غير 

 ن اإلجمالي(تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة المنسوجات )النسبة المئوية م 

 )تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة البالستيك )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 )تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة الزجاج )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 )تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة الورق والورق المقوى )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 يب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة المعادن )النسبة المئوية من اإلجمالي(ترك 

 )تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة المواد العضوية )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 )تركيب النفايات الصلبة غير الخطرة: نسبة المواد غير العضوية األخرى )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 لنفايات الصلبة الخطرة الناشئةكمية ا 

 كمية النفايات الصلبة الخطرة الناشئة حسب النشاط 

 التخلص طرق حسب منها المتخلص أو المعالجة الخطرة الصلبة النفايات كمية 

 طعدد اإلصابات المميتة حسب النشا 

 معدل اإلصابات المميتة حسب النشاط 

 النشاط حسب العجز حوادث عدد 

 النشاط حسب للوقت ةالمضيع اإلصابات عدد 

 معدل تكرار اإلصابات المضيعة للوقت حسب النشاط 

 النشاط حسب المسجلة الحوادث عدد إجمالي 

 إجمالي كمية الوقود األحفوري المستهلك حسب القطاع 

  جازولين –إجمالي كمية الوقود األحفوري المستهلك حسب القطاع 

  ديزل –إجمالي كمية الوقود األحفوري المستهلك حسب القطاع 

  أخرى -إجمالي كمية الوقود األحفوري المستهلك حسب القطاع 

 إجمالي كمية الغاز الطبيعي المستهلك حسب القطاع 

 إجمالي اإلنفاق على حماية البيئة 

 اإلنفاق البيئي على إدارة مياه الصرف 

 )اإلنفاق البيئي على إدارة مياه الصرف )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 حوث البيئية والتطويراإلنفاق على الب 

 )اإلنفاق على البحوث البيئية والتطوير )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 اإلنفاق البيئي على الحماية من اإلشعاع 

 )اإلنفاق البيئي على الحماية من اإلشعاع )النسبة المئوية من اإلجمالي 

 اإلنفاق البيئي على حماية الهواء والمناخ 

  الهواء والمناخ )النسبة المئوية من اإلجمالي(اإلنفاق البيئي على حماية 

 اإلنفاق البيئي على إدارة النفايات 

 )اإلنفاق البيئي على إدارة النفايات )النسبة المئوية من اإلجمالي 

  اإلنفاق البيئي على حماية ومعالجة التربة والمياه الجوفية والسطحية 

 لجوفية والسطحية )النسبة المئوية من اإلجمالي(اإلنفاق البيئي على حماية ومعالجة التربة والمياه ا 

 عة والتنوع الحيوي اإلنفاق البيئي على حماية الطبي 

 )اإلنفاق البيئي على حماية الطبيعة والتنوع الحيوي )النسبة المئوية من اإلجمالي 

  اإلنفاق البيئي على خفض الضوضاء واالهتزازات 

 ت )النسبة المئوية من اإلجمالي(اإلنفاق البيئي على خفض الضوضاء واالهتزازا 

  اإلنفاق البيئي على النشاطات األخرى 

 )اإلنفاق البيئي على النشاطات األخرى )النسبة المئوية من اإلجمالي 

  المسح إطار .3.3

. ةالظفرو والعين أبوظبي: الثالث اإلمارة أقاليم على موزعة المنشآت من ممثلة عينة السنوي البيئي المسح ويستهدف

 ء بعض االنشطة االقتصادية: باستثنا

  (ش –ر – س – أ)  األول الحدانشطة،  

 (.الجهات من وغيرها والمحلية االتحادية الحكومية والدوائر الوزارات) القانونية الحكومية الجهات جميع 
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 (.ك -ي) األول الحد أنشطة يستبعد 

  الرئيسية المصممة المتغيرات .3.3

 

 :ويالسن البيئي للمسح الرئيسية المتغيرات

 القطاعات جميع من وتطلب –( مجبالك) – سنويا   الناشئة الصلبة النفايات كمية. 

 القطاعات جميع من وتطلب –( بالدرهم) الكهرباء الستهالك السنوية القيمة إجمالي. 

 نم وتطلب –( بالدرهم)البيئة  لحماية الحكومية وغير الحكومية للجهات المنشأة تدفعها التي السنوية التكلفة 

 .القطاعات يعجم

 (.والزيوت والغاز الوقود) الطاقة قيمة إجماليو العاملين، عدد األخرى الهامة المتغيرات وتشمل 

 الدقة وضوابط العينة حجم .3.3

 

الحد األول، وفي بعض القطاعات األخرى تغطي العينة  مستوى علىكل طبقة  فيمعظم القطاعات االقتصادية تتوزع العينة  في

ضمن كل نشاط  حجم العينة ويتحدد(. ISIC) االقتصادية لألنشطة الموّحد الدولي الصناعي للتصنيف فقا  و الثاني الحد مستوى

 ث(، حي%CV)ة معامل التغير النسبي المفترضة طار وعلى قيمعلى مجموع المنشآت في اإل باالعتماد طبقةحدين في كل  من

 عن ذلك في باقي الطبقات. يدوتز، %01كل من الطبقة المتوسطة والكبيرة ضمن  في قيمته تقع

  العينة وإطار المسح ومجتمع المستهدف المجتمع .3
 اراإلط اختيار عملية في للبت الالزمة الهامة االعتبارات أحد المختارة الوحدات/والوحدة المستهدف المجتمع بين العالقة تٌعتبر

 . تارةالمخ الوحدات خالل من اإلطار تحديد يتم حيث. البيئية  للمسوح المناسب

 بشأنه تقديرات توفير يجب الذي مجتمعال" –( االهتمام محل بالمجتمع يسمى ما أحيانا  : )المستهدف المجتمع" 

 لبشك عدهم تكلفة ترتفع من على عادة االستثناءات هذه وتشتمل". العينة في اختيارهم يمكن من: "المسح مجتمع 

     كبير

 

 نتائج في تحيز وجود إلى االختالفات هذه تؤدي أن الممكن ومن المسح، مجتمع عن المستهدف المجتمع يختلف ما وعادة

 أن يجب التحيز من النوع هذا من وللحد. بالمسح المشمولة غير تلك عن بالمسح المشمولة الوحدات اختلفت إذا المسح

 .المستهدف للمجتمع يمكن ما أقرب هو المسح مجتمع أن من للتأكد نسعى

3.1.  

  المستهدف المجتمع .3.2

 ي السنوي جميع المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي.بيئل المجتمع المستهدف بالمسح اليشم

 ( ما يلي: ISICوتشمل القطاعات المستثناة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية )

 "الباب ألف، "الزراعة والحراجة والصيد 

 واالتصاالت"المعلومات  ياء، الباب" 

 نشطة المالية وأنشطة التأمين" كاف، "األ الباب 

 "الباب سين، "اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي 

 الباب راء، "أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفرادا ؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير 

 "مميَّزة الستعمالها الخاص 

 يئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية"الباب شين، "أنشطة المنظمات واله 
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  العينة إطار .3.3

 

 أبوظبي للمنشآت. –يتم اختيار مجتمع هذا المسح من إطار مركز اإلحصاء 

، 1101ُيمثل اإلطار قاعدة بيانات لجميع المنشآت المعروفة العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات في إمارة أبوظبي. وفي عام 

أبوظبي. وباإلضافة إلى تحديد  –من خالل الجهود المبذولة في مشروع تحديث األطر الذي أجراه مركز اإلحصاء تم إنشاء اإلطار 

وتحديث بيانات االتصال فقد ُجمعت متغيرات أخرى مثل النشاط االقتصادي وقيمة اإلنتاج ورأس المال المنشأة وإجمالي عدد 

 العاملين، وغيرها.

 

 عناصر اإلطار الجيد:

 د عناصر مفقودة: يجب أن يشمل اإلطار جميع أفراد المجتمع.عدم وجو 

 .عدم وجود عناصر أجنبية )دخيلة(: يجب استبعاد جميع األفراد الذين ال ينتمون للمجتمع 

 .عدم تكرار المدخالت: يجب أن يدرج فرد من أفراد المجتمع مرة واحدة فقط 

 جتمع رقما  تعريفيا  منطقيا  فريدا .: يكون لكل فرد من أفراد المالفريدة األرقام التعريفية 

  الحصول على معلومات حديثة ودقيقة )والحفاظ عليها(: يجب تحديث البيانات المتحصل عليها وتحديثها وضمان دقتها

 ألقصى حد ممكن.

 .تخزين المعلومات الضرورية: تظهر الحاجة لبيانات المنشآت عند تصميم العينة واختيارها وأثناء جمع البيانات 

  سجالت استخدام اإلطار: تحفظ سجالت استخدام اإلطار المعلومات المتعلقة باألفراد الذين شملتهم العينات والمسوح

 التي تم اختيارهم فيها وتوقيت االختيار )وذلك للمساعدة على ضبط التداخل وإدارة العبء على المستجيب(.
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  واختيارها العينة تصميم .3

  العينة تصميم .3.1

 

بعض القطاعات  في( الحجم والكبيرة المتوسطة) المنشآت تجميع تم حيث ،سح بأسلوب المعاينة الطبقيةصممت عينة الم 

 اختيرت ثم. طبقات واعتبارها االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف( في 0على مستوى الحد األول )

 ددع بإجمالي الخاص المتغير اعتماد مع. الحجم مع يتناسب الذي راالختيا ألسلوب وفقا   طبقة كل من المنشآت من معدلة عينة

 .حجمها لتحديد كمقياس بالمنشآت العاملين

 التداخل وضبط العينة اختيار .3.2

. االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف طبقات من طبقة كل من مستقل بشكل المنشآت عينة اختيار تم

 .العينة يف الحجم كبيرة المنشآت الختيار أكبر فرصا   تمنح التي الحجم مع تتناسب التي االحتمالية للطريقة وفقا   االختيار وتم

 . االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف وفقا   حدين مستوى على والكبرى المتوسطة الطبقتين وفي

  البيانات جمع منهجية .3

  االستمارات .3.1

 

 جميع وتهدف. االستمارات من مختلفة أنواع استخدام يستلزم أبوظبي إمارة في المنشآت بها تعمل التي نشطةاأل تنوع إن

 .للمنشآت المختلفة المجموعات مع يتناسب منها كل وصياغة شكل أن إال الرئيسية، البيانات على للحصول االستمارات

 :اتاستمار 5 على السنوي يالبيئ المسح ويشتمل 

 (االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف من" واو" المستوى) التشييد استمارة 

 األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف من" واو" – "دال" – "جيم" – "باء" :المستويات) الصناعة استمارة 

 (االقتصادية

 التصنيف من" صاد" –" فاء" – "سين" –" واو" – "نون" – "ميم" – "الم" – "طاء": المستويات) الخدمات استمارة 

 .(االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي

 (.االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف من" حاء" المستوى) والتخزين النقل استمارة 

 التصنيف من" زاي" المستوى) النارية والدراجات تالمحركا ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة استمارة 

  (.االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي

 

 

 

 

  البيانات جمع أسلوب .3.2

 

 تمي والتي االنترنت شبكة عبر إلكترونية استمارة باستخدام المنشآت من مجموعة بيانات جمع: االنترنت شبكة عبر •

 الكسلا ملف تنزيل او مباشرة، االلكترونية االستمارة بتعبئة المنشأة تقوم ثم ومن المنشأة، لىإ مرسل رابط عبر اليها الوصول

 .تعبئته بعد االنترنت على تحميله ثم

 ملف بصورة االستمارات ارسال خالل من اإللكتروني، البريد عبر البيانات جمع طريقة: االلكتروني البريد استخدام •

  .لكترونياإل البريد عبر للمنشآت إكسل
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 تمارةاالس بيانات واستيفاء العينة لوحدة ميدانية زيارات خالل من البيانات جمع يتم وفيها: لوجه وجها المقابلة طريقة •

 (.فقط الصغيرة بالشركات خاص النمط هذا) IPAD  باستخدام المستجيب طريق عن

  االتصال معاودة .3.3

 

 .لالستخدام صالحة بيانات على الحصول لضمان محددة خطوات وفق بالمنشآت االتصال ُأعيد

 

  االستجابة حالة .3.3

 

 حديثهاوت منشأة لكل الميدانية للحالة وصف تخصيص تم العينة، أفراد من فرد بكل الخاص الوضع ومتابعة الميداني العمل إلدارة

 .األمر لزم كلما

 

 المتوفرة البيانات كانت إذا وما المجتمع من جزء المنشآت كانت إذا ما معرفة للبيانات الالحقة المعالجة مراحل في يلزم حيث

 .لالستخدام صالحة المنشآت هذه عن

  المعالجة .7

  التصنيفات وفق الترميز .7.1

 

 المناسبة التصنيف لرموز وتصنيفها النص أوصاف أخذ عملية بالترميز ُيقصد . 

 من المجموعة االقتصادية طةاألنش يستخدم ولكنه ،للترميز تحتاج متغيرات أية السنوي البيئي المسح يتضمن ال 

 .السنوي االقتصادي المسح خالل

 لنصيا الوصف هذا ترميز ويتم. للمنشأة الرئيسي االقتصادي للنشاط نصيا   وصفا   السنوي االقتصادي المسح يجمع 

( ابعلرا التنقيح) االقتصادية لألنشطة الموحد الدولي الصناعي التصنيف - المعتمد القياسي للتصنيف وفقا   يدويا  

(ISIC Rev.4 .)البيانات لتصنيف المتحدة األمم نظام هو االقتصادية لألنشطة الموحد الدولي الصناعي والتصنيف 

 .للصناعات االقتصادية

 االقتصادية لألنشطة الموحد الدولي الصناعي التصنيف عن التفاصيل من لمزيد (ISIC )الرابط على الدخول يرجى 

 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp: التالي

 لمكتبا إلى البيانات المستكملة االستمارات تسليم بعد االقتصادي النشاط ترميز عملية المرمزين من فريق يتولى .

 لقياسيا وللتصنيف للنشاط النصي للوصف الوصول نللمرمزي يتاح حيث مركزي موقع في الترميز عمليات إنجاز ويتم

 .منشأة كل عن معلوم اقتصادي نشاط وآلخر

 

 

 

  التدقيق .7.2

 

 اليدوي التدقيق .7.3

 

 إدخال قبل النظام على المسجلة الفردية السجالت لبياناتوالفني  االلكتروني  الفحص في المتمثل التقليدي المنهج ُيستخدم

 األخطاء من أيب المتعلقة وكذلك التصحيح تتطلب التي باألخطاء المتعلقة التقارير التدقيق فرق ترفع. البيانات قاعدة إلى البيانات

 .الميداني العمل لمشرفي الميدانيين للباحثين المتكررة

 

 

 اآللي التدقيق

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
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 .نيالميدا الجمع عملية في المنهجية األخطاء عن لإلبالغ بانتظام اآللية الفحوص تشغيليتم   ،إلكتروني البيانات إدخال بعد

 

 بعض رأث النعدام نظرا   ضروريا   أمرا   يكون ال ما عادة والذي بالتفصيل، المجموعة البيانات اإلحصاء مراكز تُصحح األحيان من كثير وفي

 . كبيرة لموارد وتحتاج للغاية طويال   وقتا   العملية هذه وتستغرق. المجمعة اإلجمالية النتائج على األخطاء

 

 :الشاذة الحاالت من للتحقق المطبقة التدقيق قواعد أنواع

 

 توفر إلثبات ،(تكرارات وجود وعدم االستمارات جميع وجود) الشمول من للتحقق استخدامها يمكن - الهيكل تعديالت 

 لةكام االستمارات أن من بالتأكد الهيكل بتعديالت المتعلقة االختبارات وتختص. السجالت من الصحيح والنوع العدد

 .االتساق تعديالت في البدء قبل

 اإلجابات كانت إذا وما ومعروفة صحيحة اإلجابات بين المتوقعة العالقات إن من تتحقق – والدقة االتساق فحوص 

 .ومقبولة منطقية

  اإلحصائي التحليل إلى المستندة التوقعات مع البيانات اتساق مدى من يتحقق – التوزيع. 

 

 :يلي ما اآللي التدقيق أساليب وتشمل

 البيانات إدخال أثناء المطبقة اآللية التدقيق فحوص بعض اإللكترونية البيانات إدخال أداة تشمل. 

 المعالجة نظام من كجزء البيانات جمع أثناء الكلي التدقيق عمليات إجراء. 

 

  االحتساب .7.3

 ريظه حيث البيانات، بعض تُفقد أن الوارد من أنه إال المشاركة، على المنشآت لتشجيع المبذولة الحثيثة الجهود من بالرغم

 للبنود االستجابة عدم وُيعتبر البنود، بعض في أو( المنشآت/الوحدات سجالت) الفردية السجالت من كل في االستجابة عدم

 .أهمية ذي غير

 بيانات على المنشأة( استمارة) سجل احتواء عدم به يٌقصد –( المنشأة سجل) الفردي سجلال في االستجابة عدم 

 .كافية

 عن كافية بيانات وجود مع ،(المتغيرات) البنود بعض في استجابة توفر عدم بها يٌقصد – للبنود االستجابة عدم 

 .المنشأة

 

 

 

  الجديدة المتغيرات اشتقاق .7.3

 

 ضألغرا المشتقة المتغيرات من عدد حساب تم فقد المجموعة، والبيانات اإلطار في مسبقا   المتوفرة البيانات إلى باإلضافة

 .النواتج استخراج

  التقدير .8

  التقديرات أوزان .8.1

 

 عمجتم مستوى إلى العينة مستوى من المسح مخرجات تمثيل لرفع تهدف التي التوسع عوامل من الترجيحية األوزان تُعتبر 

 مجتمعال من معاينةال وحدة اختيار احتمالية معكوس هو الترجيحي الوزن ُيعتبر باالحتماالت المتعلقة المؤلفات وفي. ككل الدراسة

 كل في االقتصادية األنشطة لجميع الموحَّد الدولي الصناعي التصنيف حدود من حدين من مستوى كل إطار وفي. المدروس

 في المنشآت أعداد ُدمجت كما الخلية، هذه من المنشأة اختيار احتمالية معكوس باستخدام الترجيحي الوزن حساب تم طبقة

 .المحدودة االستجابة ذات االقتصادية نشطةلأل الموحَّد الدولي اعيالصن التصنيف قطاعات بعض
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  ومعالجتها المتطرفة القيم عن الكشف .8.2

 مسوح يف تظهر والتي البيانات أغلبية منها تتكون التي القيم عن تحيد التي البيانات حدىإ الشاذة/المتطرفة بالقيمة ُيقصد

 باألولى ويٌقصد الممثلة، غير القيم( 1)و الممثلة القيم( 0: )المتطرفة لقيما من نوعين المعاينة مسوح في ويظهر.  المعاينة

 غير" القيمة فهي الثانية أما ،"(الدراسة مجتمع في نوعها من فريدة اعتبارها يمكن ال التي القيمة أي)"" الممثلة" القيمة

 ."(الدراسة مجتمع في نوعها من فريدة قيمة اعتبارها يمكن التي أي)"" الممثلة

 

. المتطرفة البيانات لقيم حساسية أقل بكونها سمتت والتي البيئي السنوي  المسح بيانات لمعالجة معتمدة طريقة وستستخدم

 ومن الربيع على تعتمد أنها حيث توزيعية افتراضات تتضمن ال بأنها تتميز التي  ”Tukey Method“"توكي طريقة" ستستخدم حيث

 .متطرفةال البيانات قيم تقاوم فهي ثم
 

 الرئيسية والمتغيرات المتطرفة القيم منهجية

 : الرئيسية المتغيرات

 أساسية كمتغيرات المخرجات فريق يصنفها التي المتغيرات أو الفرعية المتغيرات إلنتاج الرئيسية المتغيرات تستخدم .0

 .المخرجات لجداول

 

 القطاعات جميع من بُيطل –( اإلماراتي بالدرهم) للكهرباء السنوية اإلجمالية القيمة .1

 القطاعات جميع من ُيطلب –( كجم) الصلبة النفايات تركيب – الخطرة وغير الخطرة النفايات كمية إجمالي .3

 جميع من ُيطلب –( كجم) التخلص طرق حسب الصلبة النفايات كمية – الخطرة وغير الخطرة النفايات كمية إجمالي .4

 القطاعات

 التخلص طرق حسب الصلبة النفايات كمية – الخطرة غير النفايات كمية إجمالي .5

 القطاعات جميع من ُيطلب – العاملين عدد إجمالي .6

 

 :مرحلتين على المنهجية طُبقت

 للقطاع العام المستوى على الرئيسية للمتغيرات المتطرفة القيم عن الكشف .7

 الطبقة مستوى على الرئيسية للمتغيرات المتطرفة القيم عن الكشف .8

 

 ىمستو على المتطرفة القيم تظهر عندما التمهيدية المرحلة في: مستويين على المتطرفة  مالقي عن الكشف تم .9

 طفق متطرفة ثانية قيمة تحجب قد المتطرفة القيم حدىإ أن بالحجب وُيقصد واإلخفاء، الحجب آثار تظهر حيث القطاع

  المشاهدات احدى إن فيعني اإلغراق أما. ىاألول القيمة ظهور ودون بمفردها فقط متطرفة  الثانية القيمة تُعتبر عندما

 .األولى وجود في متطرفة الثانية المشاهدة اعتبار عند فقط ثانية مشاهدة تغرق المتطرفة

 المنشآت تمثل متجانسة شريحة في المتطرفة   القيم عن الكشف طريق عن أدق قيما   الطبقة مستوى يوفر لذا  .01

 .الحجم متماثلة

 

 :القيم لتعديل المقترحة الطرق

 

 متطرفة قيمة لكل: الساخنة بالبطاقات التحديدي االحتساب (y) ل المماثلة القيم ذات لها وحدة عن ابحث (X[ )مثال :

 يمةق واستخدم المدروسة البيانات في[ والقطاع العاملين وعدد االقتصادية األنشطة لجميع الموحد الصناعي التصنيف

(y )تياراخ في العشوائية من قدر أي يدخل ال أنه حيث التحديدية بالطريقة ذلك وُيعرف. االحتساب عمليات في خاصته 

 .المانح

  

 متطرفة قيمة لكل سابقة، بيانات لديها التي للمنشآت: التاريخية البيانات احتساب (y )ال قيمة على اعثر(y )في 

 (.المتوقع السنوي للنمو الخبراء تقدير على بناء  ) نموال معدل بتقدير قيمتها وضاعف األخير المسح

  

 قيمة لكل وتقديرات اسقاطات اإلحصائيون الخبراء يوفر: الخبرات آراء (y)، المتوقعة أو المقدرة القيمة استخدام ويتم (y )

 (.y) الشاذة القيمة الحتساب

 

 

  الخطأ مصادر .8.3

 

 .المعاينة غير وأخطاء اينةالمع أخطاء: المعاينة مسوح إلى المستند التقدير في األخطاء من نوعين وقوع المحتمل من

 . العينات أخذ غير خطأ والخطأ العينات أخذ: عينة مسح
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 من بدال   المنشآت من عينة عن المجموعة المعلومات إلى الستنادها نظرا   والتغيرية المعاينة ألخطاء المسوح تقديرات تتعرض

 جميع من المعلومات على الحصول من المنتجة اتالتقدير عن المسوح تقديرات تختلف قد لذا. منهما ألي الكامل اإلحصاء

 .المنشآت

 

 من المقدمة اإلجابات في النقص أو المستجيبين، لجميع المسح شمول في للقصور نتيجة المعاينة غير أخطاء تقع قد

 أو المسوح ءإجرا عند سواء األخطاء هذه تقع وقد. البيانات معالجة أو ترميز أثناء تحدث قد التي األخطاء أو المستجيبين

 للمسح الدقيق واالختبار التصميم طريق عن المعاينة غير أخطاء من للتقليل للسعي الكبيرة الجهود وتُبذل. التعدادات

 اءأخط قياس يصعب حيث والبيانات، اإلجراءات من لكل التفصيلية الجودة ضبط إجراءات اعتماد وضمان والعمليات، واالستمارات

 .المعاينة غير

  المعاينة اءأخط تقدير .8.3

 

 . للعينة الطبقي للتصميم النسبية للبساطة نظرا   المعاينة أخطاء لحساب تحليلية معادلة استخدام الممكن ومن

 

 الحقيقية القيمة بأن %95 البالغة الثقة بفترة ويقصد. %95 تبلغ ثقة لفترات وفقا   عرضها فسيتم المعاينة، أخطاء تُعرض وحيثما

 . الثقة لفترة والعليا الدنيا القيم بين سيقع( المجتمع أفراد عجمي مسح تم لو) للتقدير

 

 :التالي النحو على وغيرها المعاينة، وأخطاء المعيارية األخطاء بين العالقات وتتحدد

Standard error (x) المعياري الخطأ = √𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑥) 

 

 التباين معامل
Coefficient of variation, CV (x) =  (

Standard error (x)

𝑥
) × 100 

 

 .المعياري النسبي بالخطأ أيضا   التباين معامل ُيعرف: مالحظة

Sampling error (x) = 1.96 ×  Standard error (x) 

 

 

 :مالحظة

Relative sampling error (x) =  (
Sampling error (x)

𝑥
) × 100 

 

 

 :هو للمجموع الطبقي التصميم في العينة تباين

 

            1(x) Variance
1

2
2
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h
h
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 :حيث

h الطبقة إلى الرمز يشير (h) 

nh الطبقة في العينة في المنشآت عدد إلى الرمز يشير (h )

 (العينة حجم إلى ُيشير أي) –

Nh الطبقة في العينة في المنشآت عدد إلى الرمز يشير (h )

 النهائية األوزان مجموع=  المجتمع حجم إلى ُيشير أي]–

 ([h) الطبقة في

N الطبقات جميع في المنشآت عدد إلى الرمز يريش 

S2xh المجتمع في التباين تقدير إلى الرمز يشير 
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  الجودة وضمان ضبط .9
 الجودة مقاييس من مجموعة طورت كما المسح، وتنفيذ تصميم مراحل جميع خالل الجودة ومراقبة ضبط عمليات تُطبق

 .المسح نتائج مراقبة في الستخدامها

 قتو في المحتملة المشاكل عن الكشف يمكن حتى التالية المسوح عناصر فحص يتم المركز إصدارات من أي عن اإلفصاح وقبل

 :مبكر

 

 العينة حجم 

 التأهل معدالت 

 االستجابة معدالت 

 (المجموعة بالبيانات اإلطار مقارنة) الموحد الدولي الصناعي والتصنيف المسح استمارة في التغييرات 

 دقيقالت نجاح عدم معدالت 

 (المباشر االحتساب تطبيق حالة في) الرئيسية التقديرات على االحتساب أثر 

 المعاينة أخطاء على سلبا   تؤثر التي المتطرفة القيم ظهور عدم لضمان التقدير أوزان وتوزيع حجم. 

 (المسح ألهداف وفقا) الرئيسية التقديرات 

 (المسح ألهداف وفقا) مفتاح تقديرات 

 الرئيسية بالتقديرات الخاصة شابهها ما أو لنسبيةا القياسية األخطاء. 

  اإلفصاح/السرية قواعد .10

 

 القانون تمليش حيث. المنشآت بيانات تأمين لضمان السنوية االقتصادية المسوح في القياسية اإلفصاح/السرية قواعد تُستخدم

 – اءاإلحص بمركز العاملين قبل من وتطبيقها فهمها يجب بالسرية تتعلق بنود على المركز بإنشاء المتعلق 1118 لعام( 7) رقم

 ةالمتعلق الفردية البيانات جميع تُعتبر حيث اإلحصاءات، مجال في المشتغلين المركز خارج من بالحكومة والعاملين أبوظبي

 .سرية والتعدادات بالمسوح

 

 أو شآتالمن من أي على التعرف من تُمكن ال بطريقة البيانات عن اإلفصاح ويتم الشخصية التعريفية المعلومات جميع تُحذف كما

 .األشخاص
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