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يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتنفيذ المسح االقتصادي السنوي حيث يعتبر جزءاً من مجموعة المسوح االقتصادية التي يجريها
المركز بصورة سنوية ،من أجل توفير قاعدة بيانات عن مختلف األنشطة االقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي ،وتبرز أهمية هذه
البيانات في استخدامها في تقدير مساهمة كل نشاط من هذه األنشطة في اقتصاد اإلمارة ،كما ستمكن في التعرف على
أماكن القوة والضعف في اقتصاد اإلمارة وفي كل نشاط من هذه األنشطة ،خاصة في ظل ما يشهده اقتصاد اإلمارة من تطور ونمو
غير مسبوق ،فالبيانات التي سيتم توفيرها ستكون ذات فائدة كبيرة للمخططين والدارسين والجهات الحكومية والمستثمرين.

الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
o

مركز اإلحصاء  −أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي وفقاً للقانون رقم ( )7سنة 2008
وهو الجهة الرسمية المخولة والمختصة بتنفيذ المسوح اإلحصائية المتخصصة في إمارة أبوظبي.

o

تم تنفيذ المسح بإشراف قسم مختص بإحصاءات قطاع األعمال ،ويتم إعداد المسح وتنفيذه من خالل فريق فني من
ذوي الخبرة في مجاالت مختلفة ذات عالقة بتنفيذ المسوح اإلحصائية ،ويقوم الفريق بمتابعة سير العمل واإلشراف
عليه من الناحيتين اإلدارية والفنية ،لضمان تنفيذه وفقاً للجدول الزمني والمعايير اإلحصائية المعتبرة.

o

تم رصد ومراقبة جودة المسوح االقتصادية بعد كل مرحلة وتم إعداد تقرير الجودة من أجل ضمان جودة البيانات وإجراء
التحسينات الالزمة في العمليات للمسوح المستقبلية.

 المالءمة
o

تم تحديد مجتمع الدراسة المستهدف (المنشآت االقتصادية) ،وتحديد التغطية الجغرافية (أقاليم اإلمارة الثالث :أبوظبي
والعين والغربية) ،و تم حصر الجهات التي ينبغي التعامل معها لتسهيل إنجاز المسح )المنشآت االقتصادية في إمارة
أبوظبي(.

o

تم تحديد أهداف المسح بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الرئيسيين والشركاء االستراتيجيين وصياغة أهداف
المسح صياغة واضحة بنموذج مكتوب ،مع تحديد األهداف الرئيسية والتفصيلية للمسح.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

تم تنفيذ المسح وفقاً لإلجراءات اإلحصائية المعيارية المعتمدة في المركز والمتماشية مع المعايير الدولية.

o

تم استخدام عدد من األدلة والتصانيف اإلحصائية الدولية وباألخص دليل تصنيف الصناعي الموحد لجميع األنشطة
االقتصادية التنقيح الرابع ).(ISIC Rev.4
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o

تم إعداد منهجيات إحصائية معتبرة في تصميم االستمارة ومعالجة البيانات وفقاً لقواعد التدقيق والمطابقة المعدة خالل
مرحلة بناء أدوات المسح لضمان استيفاء االستمارات بالشكل المطلوب وتطبيقها إلكترونياً لتسهيل تدقيق البيانات
المدخلة ومعالجتها.

o

تم تصميم المسح واختيار وتحديد المنشآت التي أبدت استعدادها لجمع البيانات عن طريق االستمارة اإللكترونية
والمنشآت لتابعة للهيئات والجهات الحكومية والشركاء االستراتيجيين مع المركز والمنشآت التي تم استيفاءها الكترونياً
في األعوام السابقة.

 الدقــة
o

تم جمع بيانات المسح من خالل فريق عمل مؤهل يتم اختيارهم وفقاً العتبارات مهنية ويخضع الفريق لتدريب متخصص
لتأهيل باحثين ميدانيين لجمع البيانات وفقاً للمنهجية المحددة واختيار مشرفين لمراقبة دقة البيانات التي يتم جمعها.

o

تم تشكيل فريق متخصص ومدرب تدريباً جيداً على آليات التدقيق ،يقوم بالتدقيق على األخطاء المنطقية واللفظية
الواردة في االستمارة.

o

تم استخدام األجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة في عملية جمع البيانات ،وتم إعداد أنظمة لضمان أمن البيانات
وسريتها خالل عملية حفظها ونقلها.

o

تم استخدام أسلوب المعاينة االحتمالية (المتناسبة مع الحجم) و إعطاء كل وحدة من وحدات المجتمع احتماال ً أو فرصة
للظهور في العينة وتم األخذ بعين اإلعتبار العناصر المؤثرة في تحديد حجم العينة .وتشمل العينة األنشطة االقتصادية
حد لجميع األنشطة االقتصادية ومفصال ً
مفصل ً
ة إلى الحد الثاني وفقاً لإلصدار الرابع من التصنيف الصناعي الدولي المو َّ
ألربعة حدود للقطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي االقتصادية .2030

 االتساق والترابط
o

تم إجراء مقارنة للنتائج المشتركة بين قاعدة بيانات السنوات السابقة الخاصة بالمسوح االقتصادية المختلفة على
مستوى األنشطة والمنشآت لتقييم مستوى االنسجام والتوافق بينها.

o

تم إجراء مقارنة نتائج المسح مع بيانات ومع معلومات ذات صلة من مصادر أخرى.

o

تم استخدام المفاهيم والتصانيف اإلحصائية المتعارف عليها دولياً والمستخدمة في المركز وذلك لتحقيق االتساق
وإمكانية المقارنات الدولية.
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 اإلتاحة (إمكانية الوصول إلى اإلحصاءات)
o

يتبع المركز مراجع مهنية لتنظيم عملية رصد البيانات مثل دليل سياسة النشر ،ومعايير السرية لدى المركز ،ودليل تحرير
اإلصدارات اإلحصائية ،ووثيقة شروط االستخدام لضمان نشر بيانات إحصائية موثوق بها وضمان عدم نشر أية بيانات
يمكنها كشف المعلومات التعريفية عن المنشآت.

o

إعداد تقرير تحليل وصفي لنتائج المسح مع وصف لمنهجية تنفيذ المسح لتحويل اإلحصاءات لمعلومات مفيدة ونشر
التقرير بالموقع اإللكتروني الخاص بالمركز.

o

توفير البيانات الوصفية للمسح بما فيها التعاريف للمتغيرات ووضعها في صفحة المساعدة باألدوات لضمان الوضوح وعدم
الغموض البيانات المنشورة.

 الوقتية وحداثة البيانات
o

حرصاً من المركز على نشر اإلحصاءات في الوقت المحدد ،يتم تنفيذ المسوح وفقاً لجدول زمني بالمراحل التفصيلية
حسب نظام إدارة المشاريع.

o

تم نشر نتائج مسح الفترة المرجعية ( )2017في شهر ديسمبر .2018

 أبرز مؤشرات الجودة األخرى:
o

بلغت نسبة االستجابة %93.67

o

بلغت نسبة االستمارات المكتملة %92.41

o

بلغت نسبة وحدات المعاينة المؤهلة %64.01

o

بلغت نسبة رفض التجاوب %3.74

o

أفرزت عينة المسح ،مؤشرات لكل من عدد العاملين ،مجموع تعويضات العاملين ،االيرادات ،القيمة المضافة ،ومتوسط
تعويضات العامل .وذلك بخطأ معاينة نسبي ال يتجاوز .%4
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