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 يصنف ثحی أبوظبي إلمارة المحلي لالقتصاد المكونة الخمسة الرئیسیة القطاعات أحد العام الحكومي القطاع يعتبر
 مصنفة رئیسیة قطاعات خمسة إلى االقتصاد في المقیمة المؤسسیة الوحدات 1993 القومیة الحسابات نظام
 القطاعات في الوحدات أھداف عن بدورھا تختلف متشابھة أھداف قطاع كل في الوحدات ولھذه مانعا جامعا تصنیفا
 وجمیع الحكومیة الوحدات جمیع من العام الحكومي قطاعال منھا. ويتألف واحدا العام الحكومي القطاع ويعتبر األخرى

 وحدات رئیسیة بصورة وتمولھا علیھا تسیطر والتي السوقي باإلنتاج المشتغلة غیر للربح الھادفة غیر المؤسسات

  .حكومیة

 حدثت تيال التطوّرات وقیاس أبوظبي إمارة في االقتصادية القرارات واتخاذ السیاسات تدعم إحصاءات مالیة الحكومة
 الالزمة األساسیة والمعلومات البیانات وتوفیر ظبي، أبو إمارة اقتصاد في مساھمته ومدى القطاع الحكومي على

  .   القومیة الحسابات إلعداد

  وفقاً لعملیة التقییم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإلجراءات التالیة:

  

 للجودة الداعمة المؤسسیة الترتیبات

 

o مالیة ركز والتعاون والتنسیق مع الجھات ذات العالقة بتوفیر البیانات المصدرية إلحصاءات إن قانون إنشاء الم

 اتفاقیات التعاون والشراكة تسھم في ضمان سھولة عملیة إنتاج ھذه اإلحصاءات.ع وتوقی الحكومة

o المالیة) زارة وو المالیة،دائرة ( تتضمن اتفاقیات مستوى الخدمة الموقعة بین المركز والجھات ذات العالقة

 .لتحقیق تدفق البیانات المصدرية تدفقا فعاالً في الوقت المناسب للمركز وبشكل آلي إجراءات

o مالیة الحكومة. قسم في االخصائیین قبل من واستقاللیة بمھنیة مالیة الحكومة إحصاءات اعداد يتم 

o  ومراعاة البیانات، لمواصفات لسلیما الفھم لتعزيز بالبیانات المزودة الجھات مع التواصل على الحفاظتم ي 

 .البیانات تزويد عبء

o البیانات عن يفصحون الذين العاملین على جزاء توقیع تتضمن اإلفصاح لمنع تنظیمیة ولوائح قواعد وجود 

 البیانات على االطالع اقتصارو اإلحصاءات إعداد عملیة أثناء البیانات سرية على الحفاظ تم، والسرية

 .اإلحصائیة مھامھم ألداء المعلومات تلك يحتاجون الذين املینالع على الفردية
  

 المالءمة

o  من  ةوفقاً لحاجات عديدو المحددة األھداف على بناءً  توفیرھا المطلوب البیانات قائمة إعداديتم

 المستخدمین.



 

 وسالمتھا المنھجیة وضوح

o التغیرات التي يتعین أخذھا في  يتم متابعة المعايیر والمبادئ التوجیھیة والممارسات الدولیة لرصد

 مالیة الحكومة.إحصاءات  في إعدادالحسبان 

o  نظام  في ورد لما والمماثلة اإلقلیمي/ الوطني المستوى على الموضوعة والتعاريف المفاھیم إتباعيتم

 القطاعات تعريف تشمل: والتي 2001 الحكومة مالیة ودلیل إحصاءات 1993الحسابات القومیة 

محلي تصنیف ات، فرومصللمحلي  لإليرادات، تصنیفتصنیف محلي ، الفرعیة القطاعاتعريف ، تالمؤسسیة

  .للخصوم

o  لضمان والجغرافیة المؤسسیة التغطیة إكتمال، والعامة الحكومة لقطاع الحكومة مالیة إحصاءات تغطیةيتم 

 .للواقع الحكومة مالیة إحصاءات تمثیل صدق

o  مالیة إحصاءات دلیل في الواردة التوصیات إلى الحكومة مالیة إحصاءات ونشر إعداد في اإلستناديتم 

  .2001 لعام الحكومة

o الحكومة عن وإحصاءات مفصلة، عنه الخارجة والجھات العامة الحكومة قطاع عن منفصلة إحصاءات یرفوت 

 الحكومة. في إحصاءات مالیة المحلیة الحكومة وعن األقالیم الحكومة وعن) الدولة في اإلتحادية( المركزية

  

 الدقــة

o  مراجعة مستمرة لمصادر البیانات من أجل ضمان شمول برنامج جمع البیاناتيتم إجراء. 

o والجدولة والمراجعة الترمیز أخطاء من الحد البیانات تضمن وإعداد لجمع وأدوات إجراءات وجود. 

o بیانات السجالت اإلداري وتقییم دقةتم عملیة فحص ي. 

o  ات سلیمة للكشف عن حاالت عدم االستجابة/ عدم االكتمال والبیانات المفقودة االستناد إلى اجراءيتم

 .المتطرفة والتأكد منھا وتحديد القیم والبیانات الخاطئة ومعالجتھا

o تم التحقق من التغیرات غیر االعتیادية عبر الزمن (النمو أو النقص) في بیانات السجلي. 

  

  

 

  

 



 

 الترابط واالتساق 

o إحصاءات مالیة الحكومة.لمصدرية مع التعاريف والتصنیفات في اتساق البیانات ا 

o  تقییم االختالفات في المفاھیم والمعايیر اإلحصائیة المستخدمة في إعداد البیانات السجلیة وفھم

 .أسبابھا واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتھا

o  مالیة الحكومة مع إحصاءات الحسابات القومیة.اتساق في إحصاءات 

o إدراج مالحظات منھجیة مفصلة تحدد ويتم ، مالئمةر بیانات سالسل زمنیة متسقة تغطي فترة زمنیة تواف

وكذلك التعديالت التي تتم  ،وتشرح أھم االنقطاعات في السالسل الزمنیة وأسباب تلك االنقطاعات

 للحفاظ على االتساق عبر الفترات الزمنیة.

o وتوقیت تعديل البیانات  أولیة،بتوقیت البیانات المعنیة  إعالم مستخدمي اإلحصاءات عند نشر البیانات

الفروق بین البیانات المعدلة والبیانات األولیة في حالة المجمالت الرئیسیة للسماح  ونشر تحلیل المعنیة،

  لموثوقیة البیانات األولیة.بإجراء تقییم 

 

  والوقتیة البیانات حداثة

o لجمع البیانات ومعالجتھا للوفاء ئم مالمالیة الحكومة وإحصاءات جدول زمني يعلن مقدما تواريخ نشر  إعداد

 .بالحداثة والدورية

o  حسب المعیار المعتمد للنشر. )كل ربع سنة( مالیة الحكومةنشر إحصاءات مالءمة دورية 

o اإلحصاءاتالمستخدمین علما بالمواعید المحددة لنشر  يتم إبالغ. 

o ھناك تعديالت على اإلحصاءات بعد نشرھا يتم اتباع جدول زمني منتظم وشفاف في حال. 
 

  

 وإمكانیة الوصول  اإلتاحة

o  بصورة متزامنة لجمیع مستخدمیھا الراغبین في االطالع علیھا اإلحصاءاتاتاحة يتم. 

o  انتھاء الربع بثالثة اشھر وبعد انتھاء السنة بخمسة أبوظبي بعدإلمارة  الحكومة مالیة اإلحصاءات نشريتم 

 آشھر.

o  بطريقة واضحة ونشر رسوم بیانیة وجداول مع البیانات لتیسیر التحلیل االحصاءاتيتم نشر. 

o   نشر اإلحصاءات بطرق تیسر إعادة النشر في وسائل االعالميتم. 
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