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2013

بيان الجودة

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 ( )7سنة 2008
ويتولى المركز مسؤولية تنفيذ المسوح اإلحصائية في اإلمارة.

o

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

 المالءمة
o

تم تحديد أهداف المسح وفقا للخطة االستراتيجية للمركز لتلبية حاجات المستخدمين ويتم ذلك من خالل التواصل
مع المستخدمين وعقد اللقاء المفتوح مع المستخدمين.

 وضوح المنهجية وسالمتها
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o

تنفيذ المسح وفقا لإلجراءات اإل حصائية 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 التصنيف الصناعي الدولية الموحد لجميع األنشطة االقتصادية
التنقيح الرابع ) (ISIC Rev.4باإلضافة لتصنيفات أخرى معمول بها في المركز كالتقسيمات اإلدارية وتصنيفات حالة
المنشأة.
o

تم إعداد منهجية وقواعد للتدقيق والمطابقة خالل مرحلة بناء أدوات المسح لضمان استيفاء االستمارات بالشكل
المطلوب ليتسنى تطبيقها إلكترونيا لتسهيل تدقيق البيانات المدخلة ومعالجتها.

o

تم تصميم عينة المسح واختيارها من إطار للمنشآت االقتصادية الذي تم إنشاؤه عام  2010من تعداد المنشآت ،مع
تحديث جزئي على اإلطار من خالل بيانات المسوح االقتصادية السنوية.

o

تم اختيار المنشآت الكبيرة جدا ،ومنشآت األنشطة النادرة والتي تحتوي على ( )5منشآت فأقل بطريقة مباشرة
في المسح دون إخضاعها لعملية االختيار العشوائي مما يضمن تمثيلها في العينة ،وتم زيادة حجم العينة المقدر
للتقليل من تأثير المنشآت غير المستجيبة في المسح.
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o

تم تقدير حجم العينة لتمثيل النشاط االقتصادي على الحد الثاني بحيث يعطي نسبة دقة محددة حسب فئة العمالة
للمنشآت ،كما تم استخدام تقديرات التباين من المسح السابقة على مستوى األنشطة االقتصادية في تحديد
حجم العينة وتوزيعها على الطبقات.

 الدقــة
o

تم تصميم استمارة واضحة بما يتوافق مع البيانات المالية للشركات لتسهيل عملية تعبئة االستمارة وزيادة الدقة
في استيفائها.

o

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

o

تدقيق بيانات المسح الكتشاف البيانات غير صحيحة ومعالجتها وفق منهجية واضحة ،واستخدام بعض البيانات
المتوفرة في السجالت اإلدارية للتدقيق على نتائج المسح.

o

نسب خطأ المعاينة ونسب االستجابة ونسبة اكتمال االستمارات ضمن الحدود المقبولة.

 االتساق والترابط
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o

إجراء مقارنة للنتائج المشتركة بين المسوح االقتصادية المختلفة لتقييم االنسجام والتوافق بينها.

o

مقارنة نتائج المسح الحالي مع نتائج المسوح االقتصادية السابقة للتحقق من الترابط واالتساق بين البيانات.

o

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

 اإلتاحة (إمكانية الوصول لإلحصاءات)
o

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

o

يتم نشر النتائج اإلجمالية للمسح لكافة المستخدمين من خالل الموقع اإللكتروني للمركز ،ويتم إعالم مستخدمي
الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء -أبوظبي بإضافة بيانات السنة الجديدة للمسح عن طريق إرسال الرسائل
االلكترونية.

o

إعداد تقرير تحليل وصفي لنتائج المسح مع وصف لمنهجية تنفيذ المسح لتحويل اإلحصاءات لمعلومات مفيدة وتم
نشر التقرير بالموقع اإللكتروني الخاص بالمركز.
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 الوقتية وحداثة البيانات
o

حرصا من المركز على نشر اإلحصاءات في الوقت المحدد ،يتم تنفيذ المسوح وفقا للجدول الزمني بالمراحل
التفصيلية حسب نظام إدارة المشاريع باإلضافة الستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتقليص فترة جمع البيانات ،وبناء
على ذلك فقد تم االلتزام بنشر على الموقع اإللكتروني وفقا لما هو وارد في التقويم اإلحصائي المنشور سابقا.

o

بلغت المدة الزمنية بين الفترة المرجعية للمسح (ديسمبر  )2013وتاريخ نشر النتائج حوالي  18شهر ،ويعمل المركز
على تحسين حداثة البيانات من خالل تقليص هذه المدة في المسوح القادمة.

أبرز مؤشرات الجودة األخرى:
•

%94.2
%
بلغت نسبة االستجابة ونسبة االستمارات المكتملة للمسح 2.94

•

بلغت نسبة رفض التجاوب %3.3

•

بلغ متوسط قيمة الخطأ النسبي (معامل التغير) للمؤشرات الرئيسية على مستوى اإلمارة حوالي %5
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