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يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتنفيذ المسوح االقتصادية من أجل توفير البيانات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات
االقتصادية في إمارة أبوظبي.

 الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
o

مركز اإلحصاء  −أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي وفقا للقانون رقم ()7
سنة  2008وهو 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 ،لممان تنفيذه وفقا 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 بعض أهداف المسوح االقتصادية لبيانات هذا العام من خالل االستعانة بأهداف المسح السابق،
وبسبب إجراء تعديل على منهجية المسح من خالل تقليص حجم العينة وتصميم عينة مقصودة تركز على
المنشآت الكبيرة من حيث مساهمتها في قيمة اإليرادات على مستوى الحد الثاني من األنشطة واختيار ما

فقد تم تحديد ما هو مالئم من هذه المؤشرات وفقا للمنهجية الجديدة.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

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

o

تم استخدام عدد من األدلة والتصانيف اإلحصائية الدولية وتشمل على سبيل المثال نظام الحسابات القومية
نسخة  1993مع بعض التحديثات الواردة في نظام  ،2008ودليل تصنيف الصناعي الموحد لجميع األنشطة
االقتصادية التنقيح الرابع ).(ISIC Rev.4
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o

تم االطالع على تجارب الدولية الخاصة بالتحول والتوجه إلى السجالت اإلدارية في جمع البيانات (مثل تجربة
فن لندا) بهدف عملية إعداد التقديرات للمسوح االقتصادية السنوية خاصة في الحاالت التي تتطلب تقليص
كلفة العمل الميداني.

o

إعداد دراسة حول مساهمة الشركات التي تم اختيارها للمسح لغايات الحصول على مؤشرات ومستوى
تمثيلها للمؤشرات االقتصادية وفق األسلوب الجديد للمسح.

o

تم إعداد دراسة بتمثيل المسح االقتصادي  2015بمخرجاته وتحدياته بناء على المنهجية المتبعة لهذا العام
وأثرها المحتمل على نتائج المسح.

o

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

o

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

o

للتعامل مع حاالت عدم االستجابة للمنشآت المختارة في المسح وذات التأثير الكبير وهذه اآللية تعتمد على
بيانات المنشأة في المسح السابق بهدف عمل تقدير لبيانات المنشأة للمسح الحالي.

o

تم استخدام حزم من البرامج اإلحصائية المتخصصة في عمليات التصميم والبناء والمعالجة والتحليل لممان
تطبيق أفمل الممارسات والمنهجيات المتعلقة بتنفيذ المسوح اإلحصائية.

 الدقــة
o

تم تصميم استمارة واضحة متوافقة مع البيانات المالية للشركات وحسب مبادئ المحاسبة لتسهيل
عملية تعبئة االستمارة وزيادة الدقة في استيفائها.

o

تم جمع بيانات المسح من خالل التواصل عبر البريد االلكتروني حيث يقوم المبحوث بتعبئة ذاتيا.

o

تم تحديد حجم مساهمة المنشأة في االقتصاد الكلي وحسب النشاط ،وتحديد المصادر األخرى الممكنة
للحصول على البيانات األولية الالزمة إلعداد المؤشرات

o

تم تدقيق بيانات المسح الكتشاف البيانات غير الصحيحة والحد منها ومعالجتها وفق منهجية واضحة،
واستخدام بعض البيانات المتوافرة في السجالت اإلدارية للتدقيق على نتائج المسح.
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 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 (الجهات الرسمية).

o

تم استخدام المفاهيم والتصانيف اإلحصائية المتعارف عليها دوليا والمستخدمة في المركز وذلك لتحقيق
االتساق وإمكانية المقارنات الدولية.

 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 لممان نشر بيانات إحصائية موثوق
بها وضمان عدم نشر أية بيانات يمكنها كشف المعلومات التعريفية عن المنشآت.

o

عرض النتائج عن طريق مختلف وسائل العرض من خالل عبر المخاطبات الرسمية ،الخبر الصحفي في
وسائل والتقارير التحليلية عبر الموقع الرسمي للمركز.

o

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

o

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

 الوقتية وحداثة البيانات
o

حرصا من المركز على نشر اإلحصاءات في الوقت المحدد ،يتم تنفيذ المسوح وفقا لجدول زمني بالمراحل
التفصيلية حسب نظام إدارة المشاريع باإلضافة إلى استخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتقليص فترة جمع
البيانات.

o

قام المركز خالل هذه الجولة من المسح بتحسين حداثة البيانات والمتمثلة في المدة الزمنية بين الفترة
المرجعية للمسح وتاريخ نشر النتائج م حوالي ( )7شهور ،وقد التزم المركز بنشر نتائج المسح وفقا
للتقويم اإلحصائي لعام .2016
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أبرز مؤشرات الجودة األخرى:


بلغت نسبة االستجابة %99



بلغت نسبة االستمارات المكتملة %89



بلغت نسبة رفض التجاوب % 1.2



عينة المسح اختيرت وفقا لمنهجية االختيار العمدي لمجموعة الشركات الكبرى التي لها تأثير كبير على
االقتصاد المحلي إلمارة أبوظبي وهذه المنهجية متعارف عليها في هذا النوع من المسوح فإن منشآت
هذه العينة لم تخمع للمعاينة وبالتالي فإن ال يوجد خطأ المعاينة ضمن هذا المسح.
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