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يعتبر القطاع الحكومي العام أحد القطاعات الرئيسية الخمسة المكونة لالقتصاد المحلي إلمارة أبوظبي حيث يصنف
نظام الحسابات القومية  1993الوحدات المؤسسية المقيمة في االقتصاد إلى خمسة قطاعات رئيسية مصنفة
تصنيفا جامعا مانعا ولهذه الوحدات في كل قطاع أهداف متشابهة تختلف بدورها عن أهداف الوحدات في القطاعات
األخرى ويعتبر القطاع الحكومي العام واحدا منها .ويتألف القطاع الحكومي العام من جميع الوحدات الحكومية وجميع
المؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة باإلنتاج السوقي والتي تسيطر عليها وتمولها بصورة رئيسية وحدات
حكومية.
تدعم إحصاءات مالية الحكومة السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس التطوّرات التي حدثت
على القطاع الحكومي ومدى مساهمته في اقتصاد إمارة أبو ظبي ،وتوفير البيانات والمعلومات األساسية الالزمة
إلعداد الحسابات القومية.
وفقاً لعملية التقييم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإلجراءات التالية:

الترتيبات المؤسسية والمالئمة
o

إن قانون إنشاء المركز والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بتوفير البيانات المصدرية إلحصاءات مالية
الحكومة المحلية وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة تسهم في ضمان سهولة عملية إنتاج هذه اإلحصاءات.

o

قام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة المالية وهي الجهة المسؤولة عن البيانات المالية إلمارة
أبوظبي.

o

يتم اعداد إحصاءات مالية الحكومة بمهنية واستقاللية ومنع تدخل الجهات األخرى.

o

وجود قواعد ولوائح تنظيمية لمنع اإلفصاح تتضمن توقيع جزاء على العاملين الذين يفصحون عن البيانات
السرية ،وتم الحفاظ على سرية البيانات أثناء عملية إعداد اإلحصاءات واقتصار االطالع على البيانات
الفردية على العاملين الذين يحتاجون تلك المعلومات ألداء مهامهم اإلحصائية.

o

كفاية عدد العاملين ومالءمة مؤهالتهم على إنتاج إحصاءات مالية الحكومة حيث أنهم ذات تخصصات
علمية ومهاراتهم تالئم احتياجات ومهام العمل.

o

يتم إعداد قائمة البيانات المطلوب توفيرها بنا ًء على األهداف المحددة ووفقاً لحاجات عديدة من
المستخدمين.

وضوح المنهجية وسالمتها
o

يتم متابعة المعايير والمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية لرصد التغيرات التي يتعين أخذها في
الحسبان في إعداد إحصاءات مالية الحكومة.

o

يتم إتباع المفاهيم والتعاريف الموضوعة على المستوى الوطني /اإلقليمي والمماثلة لما ورد في نظام
الحسابات القومية  1993و دليل إحصاءات مالية الحكومة  2001والتي تشمل  :تعريف القطاعات
المؤسسية ،تعريف القطاعات الفرعية ،تصنيف محلي لاليرادات،

تصنيف محلي للمصروفات ،تصنيف

محلي للخصوم.
o

يتم اإلستناد في إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة إلى التوصيات الواردة في دليل إحصاءات مالية
الحكومة لعام .2001

o

تغطي البيانات السنوية عن إحصاءات مالية الحكومة جميع الجهات سواء كانت ضمن الموازنة أو خارجها
وجميع مستويات الحكومة.

الدقــة
o

يتم المراجعة المستمرة لمصادر البيانات من أجل ضمان المالءمة والتغطية والشمولية.

o

وجود إجراءات وأدوات لجمع وإعداد البيانات تضمن الحد من أخطاء الترميز والمراجعة والجدولة.

o

يتم عملية فحص و تقييم دقة بيانات السجالت اإلداري.

o

يتم االستناد إلى اجراءات سليمة للكشف عن حاالت عدم االستجابة /عدم االكتمال والبيانات المفقودة
والبيانات الخاطئة ومعالجتها و تحديد القيم المتطرفة والتأكد منها.

o

يتم التحقق من التغيرات غير االعتيادية عبر الزمن (النمو أو النقص) في بيانات السجل.

االتساق والترابط
o

اتساق البيانات المصدرية مع التعاريف والتصنيفات في إحصاءات مالية الحكومة.

o

تقييم االختالفات في المفاهيم والمعايير اإلحصائية المستخدمة في إعداد البيانات السجلية وفهم
أسبابها واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها.

o

توافر بيانات سالسل زمنية متسقة تغطي فترة زمنية مالئمة ،ويتم إدراج مالحظات منهجية مفصلة تحدد
وتشرح أهم االنقطاعات في السالسل الزمنية وأسباب تلك االنقطاعات ،وكذلك التعديالت التي تتم
للحفاظ على االتساق عبر الفترات الزمنية.

o

إعالم مستخدمي اإلحصاءات عند نشر البيانات بتوقيت البيانات المعنية أولية ،وتوقيت تعديل البيانات
المعنية ،ونشر تحليل الفروق بين البيانات المعدلة والبيانات األولية في حالة المجمالت الرئيسية للسماح
بإجراء تقييم لموثوقية البيانات األولية.

حداثة البيانات والوقتية
o

تم إعداد جدول زمني يعلن مقدما تواريخ نشر إحصاءات مالية الحكومة.

o

مالءمة الجداول الزمنية لجمع البيانات ومعالجتها للوفاء بالحداثة والدورية في نشر إحصاءات مالية
الحكومة.

o

مالءمة دورية نشر إحصاءات مالية الحكومة الربعية حسب المعيار المعتمد للنشر.

o

يتم إبالغ المستخدمين علما بالمواعيد المحددة لنشر اإلحصاءات.

o

يتم اتباع جدول زمني منتظم وشفاف في حال هناك تعديالت على اإلحصاءات بعد نشرها.

اإلتاحة وإمكانية الوصول
o

تم إتاحة إحصاءات مالية الحكومة بصورة متزامنة لجميع مستخدميها الراغبين في االطالع عليها.

o

يتم نشر االحصاءات بطريقة واضحة ونشر رسوم بيانية وجداول مع البيانات لتيسير التحليل.

o

يتم نشر اإلحصاءات بطرق تيسر إعادة النشر في وسائل االعالم.

o

يتم نشر اإلحصاءات في شكل مطبوع والكتروني.

o

تم توافر الخدمة والمساندة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة لمستخدمي اإلحصاءات مع
العديد من طالبي البيانات.
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