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المقدمة
تركــز إحصــاءات الحســابات القوميــة علــى هيــكل االقتصــاد وتطــوره ،إن حساب الناتج المحلي اإلجمالي يعتمد على
البيانات المالية التي يتم جمعها من المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي ،باإلضافة إلى بيانات المالية العامة (ميزان المراجعة
للحكومة المحلية واالتحادية) باإلضافة إلى مصادر البيانات اإلدارية االخرى على سبيل المثال وليس الحصر البيانات الزراعية
والثروة السمكية وبيانات السكان وعدد العاملين لدى االسر المعيشية وغيرها ،وتساعد إحصاءات الحسابات القومية في بناء
السياسات التجارية والتخطيط لالقتصاد بشكل سليم يسهم في خدمة صانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين وجمهور
المستخدمين.
ولكن كما هو معروف فإن إمارة أبوظبي هي جزء من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وإن حسابات الشركات والمؤسسات
متداخلة ،حيث نجد شركة مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي ولها فروع في اإلمارات األخرى والعكس صحيح ،ولما كانت
حسابات الشركات تعكس نشاطها اإلجمالي فإن المركز يعمل وفق منهجية علمية مدروسة بمحاولة فصل النشاط في إمارة
أبوظبي فقط ويتم ذلك من خالل التعاون المباشر مع المنشآت ،وعند تعذر فصل الحسابات فإنه أيضا وبالتعاون مع المنشآت
نفسها يتم تقدير نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي نشاط الشركة ،فهذه المسألة مثال يتميّز بها اقتصاد إمارة أبوظبي وليس
بالضرورة أن توجد في باقي دول العالم.
فيما يلي أبرز إجراءات إعداد الحسابات القومية وفقا لمعايير ومحاور الجودة:

 الترتيبات المؤسسية الداعمة
o

تم إعداد منهجيات عمل إنتاج إحصاءات الحسابات القومية بما يتوافق مع طبيعة االمارة وبما يخدم األجندة الوطنية بالتعاون
مع المراكز االحصائية في الدولة.

o

وجود إجراءات لتحقيق تدفق البيانات من المصدر تدفقا فعاال في الوقت المناسب للمركز ،عبر اتفاقيات مستوى الخدمة مع
الجهات الحكومية لضمان إرسال البيانات في أوقات محددة باإلضافة إلى خطط تنفيذ المسوح اإلحصائية حسب مراحل
نموذج العمليات االحصائية"  "GSBPMوالتي مرحلة الجمع أحد مراحلها حيث انها محددة وموضحة ضمن نظام ادارة
المشاريع والمتابعة الدورية مع المصدر.

o

تتم عملية مراقبة الجودة من خالل قيام اإلحصائيين المعنيين بإحصاءات الحسابات القومية بتعبئة القائمة المعيارية لرصد
إجراءات الجودة والتي يتم من خاللها تسليط الضوء على أبرز إجراءات الجودة ورصد مقترحات التحسين والتطوير.

o

يتضمن قانون المركز ووثيقة سرية البيانات قواعد ولوائح تنظيمية لمنع اإلفصاح عن البيانات اإلفرادية والسرية ويتم اقتصار
االطالع على البيانات الفردية على العاملين الذين يحتاجون تلك المعلومات ألداء مهامهم اإلحصائية.

o

كفاية ومالءمة عدد العاملين ومؤهالتهم للقيام بالمهام المطلوبة مع الحفاظ على مهاراتهم وتطويرها.

o

تم توفير التدريب المنهجي على المنهجية وأساليب إعداد البيانات ،وتدريب العاملين على أهمية الجودة وكيفية تحقيقها
في العمل.

 المالءمة
o

لضمان مالءمة مخرجات الحسابات القومية فإنه يتم إجراء عملية تشاور مع الجهات الحكومية والخاصة والمستخدمين
لتحديد احتياجاتهم كلما اقتضت الحاجة مما ينتج عن ذلك ادراج مبادرات جديدة ضمن خطة المركز.

o

يتم تحديد االحتياجات من بيانات الحسابات القومية بشكل أساسي من خالل خطة االمارة ،احتياجات االجندة الوطنية،
احتياجات الشركاء والمتعاملين المباشرة.

o

تم إعداد قائمة المتغيرات المطلوب توفيرها من السجالت اإلدارية بناء على األهداف المحددة مدرجة في كافة اتفاقيات
مستوى الخدمة ومذكرات التفاهم.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

يعتمد المركز في عملية حساب الناتج المحلي اإلجمالي على عدد من األدلة الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية وفي
مق ّ
دمتها نظام الحسابات القومية  1993وحاليا تم البدء بتطبيق النظام المحدث ( 2008بتوزيع الخدمات المصرفية المحتسبة
على االنشطة االقتصادية) .وفي مجال تقسيم االقتصاد إلى أنشطة اقتصادية فإنه يت ّ
م استخدام "التصنيف الصناعي
الدولي المو ّ
حد لجميع األنشطة االقتصادية  ،"ISIC4وتصنيف الوظائف الحكومية ( )COFOGفي تصنيف وظائف الحكومة
وغيرها.

o

اإلعداد المنتظم للجداول األساسية للحسابات القومية وفق لنظام الحسابات القومية ( )SNA 1993وحسب التصنيف
الصناعي الدولي الموحد االصدار الرابع على الحد الثاني :للقيمة المضافة واإلنتاج واالستهالك الوسيط وتعويضات العاملين
والتكوين رأسمال الثابت.

o

اإلعداد المنتظم لجداول الحسابات القومية ربع السنوية وفق نظام  1993لسلسلة زمنيه طويله لبيانات النفقات السنوية
من إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية والثابتة وجاري انتاج جداول العرض واالستخدام ،واإلعداد المنتظم لجداول
الحسابات القومية وفق نظام  1993لسلسلة زمنيه طويله لبيانات القيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي باألسعار
الجارية والثابتة موزعة حسب النشاط.

o

يتم اشعار الجمهور مسبقا عند ادخال تغييرات رئيسية على المنهجية أو البيانات المصدرية أو األساليب اإلحصائية وفق
لسياسية التنقيح المعتمدة في المركز

o

يتم المراجعة المستمرة لالختالفات عن المفاهيم والتعاريف المستخدمة في انظمة الحسابات القومية بشكل دوري.

 الدقة والموثوقية
o

تعتمد إحصاءات الحسابات القومية على العديد من المصادر خاصة البيانات الحكومية السجلية وبيانات المسوح االقتصادية
لمعظم األنشطة االقتصادية ،والذي يتم من خالل عينة تمثل المجتمع المستهدف ،وعند تقسيم المجتمع اإلحصائي
(المنشآت) إلى طبقات باستخدام متغيرات تزيد كفاءة التقديرات الرئيسية وتسمح بإعداد تقديرات فرعية حيث يتم
استخدام عدد العاملين والنشاط االقتصادي على الحد الثاني كمتغيرات للطبقات .ويتم اختيار العينة من خالل وجود إطار
للمنشآت يتم تحديثه باالستناد على مشروع تحديث المنشآت وذلك بإضافة المنشآت الجديدة ذات الوزن والمؤثرة في
االقتصاد.

o

التقييم المنتظم لعمليات اختيار العينات ،خصوصا فيما يتعلق بالمستويات المقبولة ألخطاء العينة ،والتقييم المنتظم لطرق
التقدير المتعلقة بمسوح العينة القائمة على االحتماالت.

o

إعداد استبيانات المسوح وفق مبادئ تصميم سليمة ،ومراجعة تلك االستبيانات بانتظام لمراعاة الظروف المتغيرة ،واجراء
اختبار قبلي للتغيرات المقترح إدخالها ضمانا للفعالية وقد تم تطوير االستمارات لتكون متسقة مع النظام المالي للشركات
لتسهيل عملية تعبئتها والتقليل من العبء المترتب على ذلك وتقليل اخطاء جمع البيانات

o

استخدام اساليب سليمة لتحقيق اتساق البيانات الصادرة مع شروط إحصاءات الحسابات القومية ،وإجراء مسوح دورية
للمنشآت للحصول على مؤشرات فصلية (المسح االقتصادي ربع السنوي) ويتم مراقبة اتساقها مع البيانات السنوية ألهم
األنشطة االقتصادية.

o

يتم تدقيق بيانات السجالت اإلدارية للتحقق من دقة البيانات اإلفرادية/التفصيلية ويتم معالجة األخطاء وتوثيقها.

o

يتم مراجعـة مطابقـة مجاميـع األرقام الرئيسـية والفرعيـة واتسـاقها مـع المتغيـرات المختلفـة ،ويتم عمل مقارنات بين
المتغيرات االقتصادية لضمان صحة البيانات واستخراج مؤشرات االخرى من شأنها ان تخدم عملية التدقيق على المؤشرات.

 االتساق والترابط
o

اتساق مصادر البيانات مع التعاريف والنطاق والتصنيفات الدولية في إحصاءات الحسابات القومية وإجراء اختبارات تجريبية
لضمان سماح البيانات التي تم جمعها بإعداد تقديرات وفق المبادئ التوجيهية الدولية.

o

كفاية البيانات السجلية المستخدمة إلعداد إحصاءات الحسابات القومية من حيث التغطية حيث يتم تغطية جميع مصادر
البيانات لألنشطة االقتصادية التي يعد مصدرها اليبانات السجلية على سبيل المثال (نشاط الصحه والتعليم ونشاط اإلدارة
العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

o

يتم فحص اتساق اإلحصاءات داخل مجموعة البيانات المعنية واتساقها مع بيانات مستمدة من مصادر أخرى وإمكانية
مطابقتها عبر فترات زمنية معقولة ومن األمثلة على ذلك
أ.

اتساق قيم تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي.

ب .اتساق معدالت النمو من سالسل بيانات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط االقتصادي.
ج .االتساق بين تقديرات إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية ،ومقاييس الحجم ،والمخفضات (الضمنية).
د.

اتساق المتغيرات االقتصادية مع بعضها البعض على سبيل المثال القيمة المضافة مع تعوضات العاملين

واالنتاج وغيرها
o

اتساق إحصاءات الحسابات القومية بشكل عام مع األنظمة الدولية التالية :نظام الحسابات القومية وإحصاءات ميزان
المدفوعات إلحصاءات االستثمار االجنبي واحصاءات مالية الحكومة.

o

اتساق البيانات الصادرة مع وقت القيد والفترات المرجعية في إحصاءات الحسابات القومية وتقييمها حسب التصنيف
الدولي.

o

يتم إدراج مالحظات منهجية مفصلة في التقارير تشرح أهم االنقطاعات في السالسل الزمنية وأسباب تلك االنقطاعات،
وكذلك التعديالت التي تتم للحفاظ على االتساق عبر الفترات الزمنية .ان وجدت

 الحداثة والوقتية
o

مالءمة الجداول الزمنية لعملية جمع البيانات ومعالجتها لتحقيق معيار الحداثة والدورية في نشر إحصاءات الحسابات
القومية بشكل منتظم.

o

يتم إعداد تقديرات إجمالي الناتج المحلي كل ربع سنة وعمل مقارنة معيارية في نهاية الربع الرابع من السنة المرجعية
للناتج المحلي الربعي بما يتوافق مع النتائج السنوية.

o

يتم اعداد وانتاج تقديرات مؤشرات الحسابات القومية بعد نهاية السنة المرجعية بـ  12شهر بما يتوافق مع النظام العام
لنشر البيانات.

o

يتم نشر تقديرات إجمالي الناتج المحلي الربعي في غصون ثالثة أشهر من نهاية ربع السنة المرجعية بما يتوافق مع
المعيار الخاص لنشر البيانات.

o

يتم نشر تقديرات إجمالي الناتج المحلي السنوية في غضون تسعة أشهر من نهاية السنة المرجعية بما يتوافق مع النظام
العام لنشر البيانات.

o

وجود دورة تعديل محددة سلفا ومستقرة بدرجة معقولة من سنة إلى أخرى .ويتم اصدار تقديرات ومن ثم االحصاءات
الفعلية لنفس السنة المرجعية ويتم االشارة إلى ذلك حيث توجد دورية سنوية وفقا لنظام النشر العام التابع لصندوق
النقد الدولي ويتم العمل من خاللها.

 االتاحة وامكانية الوصول
o

يتم نشر اإلحصاءات بطرق تيسر إعادة النشر في وسائل االعالم عن طريق استنباطها من التحليل الوصفي لإلحصاءات
المدرجة ضمن نشرات وتقارير الحسابات القومية حيث يراعى سهولة قراءة الرقم للمستخدم بشكل عام ومن ضمنهم
وسائل االعالم

o

يتم تضمين الجداول الرسومات البيانية والرسم التصويري ضمن كافة تقارير ونشرات الحسابات القومية بغض النظر سواء
كانت للنشر (موجه للمستخدم العام) ام لالستخدام الداخلي للجهات لتسهيل التحليل

o

يراعي في احصاءات الحسابات القومية توفير االحصاءات بمستويات تفصيل مختلفة مصحوبة بسالسل زمنية.

o

إمكانية االطالع على االحصاءات الجارية والسالسل الزمنية االطول عن طريق قاعدة بيانات الكترونية عن طريق لوحة
المؤشرات االحصائية وادوات التفاعلية التابعة للمركز وفقا إلمكانية النشر المسوح بها.
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