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يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتنفيذ مسح االستثمار األجنبي 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
بشأن إنشاء المركز وهو الجهة الرسمية المخولة والمختصة بتنفيذ المسوح اإلحصائية المتخصصة في إمارة أبوظبي.

o

تم تنفيذ المسح بإشراف قسم مختص بإحصاءات االستثمار األجنبي ،ويتم إعداد وتنفيذ المسح 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 وفقا للجدول الزمني والمعايير اإلحصائية المالئمة.

o

تم رصد ومراقبة إجراءات الجودة وفرص التحسين للمسح بعد كل مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المسح ،وتم إعداد
تقارير الجودة بهدف ضمان جودة البيانات وإجراء التحسينات الالزمة في المسوح المستقبلية.

 المالءمة
o

تم رصد احتياجات المستخدمين وتحديد األهداف العامة للمسح لتطوير إحصاءات االستثمار األجنبي في الدولة من خالل
التوافق مع اللجنة الفنية والمكونة من الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ومركز دبي لإلحصاء والمصرف المركزي.

o

باإلضافة لذلك فقد تم تحديد األهداف العامة والتعرف على احتياجاتهم من المسح من خالل المعلومات الواردة من
المستخدمين الرئيسيين ومن خالل الطلبات الواردة لخدمة العمالء ،واستنادا لتقارير صندوق النقد الدولي.

 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 ميزان المدفوعات اإلصدار
السادس ،ودليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح الرابع ) ) ISIC Rev. 4باإلضافة
لتصنيفات أخرى معمول بها في المركز كالتقسيمات اإلدارية وتصنيف الدول.

o

تم اختيار كافة المنشآت التي وردت بها مساهمة أجنبية في رأس المال في إمارة أبوظبي والتي وردت في إطار تم
إنشاؤه من بيانات تعداد المنشآت  ،2010وتم آخر تحديث اإلطار خالل  2015بإضافة المنشآت الجديدة واستبعاد الشركات
المغلقة من خالل مشروع تحديث إطار المنشآت االقتصادية ومن خالل بيانات مسوح االستثمار األجنبي السابقة.
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o

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

 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

تم تدقيق بيانات المسح و مقارنتها مع السنوات السابقة و الرجوع الي االستمارة في حال وجود بعض من الغموض في
البيانات و التواصل مع المنشأة لالستفسار او التصحيح  ،واستخدام بعض البيانات المتاحة في السجالت اإلدارية للتقييم
دقة بيانات المسح.

o

تم استخدام البيانات اإلدارية من خالل جمع بيانات الوحدات العقارية المباعة لغير المقيمين بشكل إداري مع المنشآت
العقارية و بعض الجهات الكبرى التي يتم التواصل معها بشكل مباشر.

 االتساق والترابط
o

مقارنة نتائج المسح الحالي بالمسح السابق على مستوى الشركات واألنشطة االقتصادية والدول لضمان االنسجام
واالتساق في نتائج المسوح.

o

مقارنة بعض البيانات المسح الحالي مع بيانات منشورة من جهات مختلفة.

o

تم استخدام المفاهيم والتصانيف اإلحصائية المتعارف عليها دوليا السيما الصادرة عن صندوق النقد الدولي 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

تم نشر النتائج اإلجمالية للمسح لكافة المستخدمين من خالل الموقع اإللكتروني للمركز.
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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 و معالجة البيانات.

o

التزم المركز بنشر نتائج المسح وفقا للتقويم اإلحصائي لعام  ،2016وحداثة البيانات والمتمثلة في المدة الزمنية بين
الفترة المرجعية للمسح وتاريخ نشر النتائج حوالي ( 12شهرا).

أبرز مؤشرات الجودة:
• بلغت نسبة االستجابة %95
• بلغت نسبة االستمارات المكتملة %98
• بلغت نسبة رفض التجاوب % 5
•عينة المسح اختيرت وفقا لمنهجية متعارف عليها فإن هذا النوع من المسوح هي لم تستند إلى إطار محدد ،إنما
اختيرت ضمن توقعات بتوفر نشاط استثمار أجنبي فيها وخالل السنوات الماضية تدريجيا تم تطوير هذه العينة بإضافة
منشآت جديدة حتى أصبحت في آخر مسح حوالي  350منشأة .وبالتالي هي ليست عينة احتمالية ،إنما هي منشآت
كبيرة تستحوذ على نسبة عالية جدا من حجم االستثمار في اإلمارة وفي الدولة بشكل عام.
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امسح القوى العاملة  2013بيان الجودة
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