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 2017لعام  لرابعلبيانات الربع اسنوي ربع ال ح االقتصاديلمسابيان جودة 

المسوح االقتصادية الربعية من أجل توفير قواعد بيانات اقتصادية وإنتاج  بتنفيذ يأبو ظب- مركز اإلحصاءيقوم 

المؤشرات االقتصادية الرئيسة بشكل ربعي مما يتيح توفير مؤشرات اقتصادية محدثة، والسيما الناتج المحلي 

 .يأبو ظبجمالي الربعي إلمار  اإل

 

 للجود  الداعمة المؤسسية الترتيبات 

o بشأن 2008 سنة( 7) رقم للقانون وفقا   اإلمار  في اإلحصائية المسوح إجراء يأبو ظب−  اإلحصاء مركز تولىي 

 . يو ظبأب إمار  في المتخصصة اإلحصائية المسوح بتنفيذ والمختصة المخولة الرسمية الجهة وهو المركز إنشاء

o المسح هوتنفيذ إعداد ويتم ،االقتصادية حصاءاتاإلب مختص قسم بإشراف سنوي ربعال ياالقتصاد المسح تنفيذ تم 

 الفريق ويقوم اإلحصائية، المسوح بتنفيذ عالقة ذات مختلفة مجاالت في خبر ال ذوي من فني فريق خالل من

 والمعايير الزمني للجدول وفقا   تنفيذه لضمان والفنية، ةاإلداري الناحيتين من عليه واإلشراف العمل سير بمتابعة

 .المعتبر  اإلحصائية

o   يتم رصد إجراءات الجود  وفرص التحسين للمسوح اإلحصائية في المركز وإعداد تقارير الجود  بهدف ضمان جود

 البيانات وإجراء التحسينات الالزمة في المسوح المستقبلية.

 

 مةالمالء 

o  وأ األعمال مجتمع وأ السياسات واضعي سواء   المستخدمين ومتطلبات احتياجات لتلبية مسحال أهداف تحديدتم 

 االجتماعاتو العمل ورشوقد تم تحديد أهداف المسح من خالل  اآلخرين، والمستخدمين والباحثين العام الجمهور

 لمبادئاالستفاد  من كما تم ا .اإللكتروني البريد طريق عن المباشر  والطلبات ،مع المستخدمين الفنية

عند إعداد  الدولي النقد صندوق عن الصادر  (QGDP) الربعية االقتصادية بالمسوح الخاصة الدولية التوجيهية

 .السنوي ربع ياالقتصاد المسحوصياغة أهداف 

 

 وسالمتها المنهجية وضوح 

o  الخاصة  لمتماشية مع المعايير الدوليةوا المركز في المعتمد  المعيارية حصائيةاإل لإلجراءات وفقا   المسح تنفيذتم

 .(GSBPMبالنموذج العام ألعمال العمليات اإلحصائية )

o  عن الصادر السنوية ربع القومية الحسابات دليل مثل الدولية اإلحصائية التصانيفاألدلة و من عدد استخدامتم 

 ، ISIC4 الرابع التنقيح االقتصادية األنتشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف ودليل الدولي النقد صندوق

 .المنشأ  حالة وتصنيف اإلدارية كالتقسيمات المركز في بها معمول أخرى لتصنيفات باإلضافة

o ويتم 2010 لعام المنشآت تعدادمن  هتجهيز تموالذي  االقتصادية المنشآت إطارأحدث  من العينة تصميم تم 

 .االقتصادية المنشآت اطر تحديث مشروعبشكل دوري من خالل 

o الكبرى الشركات يغطي والذي المسوح من النوع هذا لمثل المالئمة المعاينة أساليب أحد استخدامم ت 

 .المسح في المتمثلة االقتصادية األنتشطة في التغير توضح مؤشراتج الستخرا

o .إعداد البيانات الوصفية لمؤشرات للمسح لتحقيق فهم أفضل لنتائج المسح 
 



 الدقــة 

o لتدريب الفريق ويخضع مهنية العتبارات وفقا   اختيارهم تم مؤهل عمل فريق خالل من المسح بيانات جمع تم 

 البيانات دقة لمراقبة مشرفين واختيار المحدد  للمنهجية وفقا   البيانات لجمع ميدانيين باحثين لتأهيل متخصص

 .جمعها يتم التي

o  مع ربع كل في الشركات بيانات لمقارنة باإلضافة ،دقتهامن  قحقوالت الستمار ا بيانات اكتمال من التأكدتم 

 .  النتائج بين المقبولة واالختالفات التغيرات لمستوى حدود ووضعمن المسح  السابقة الدورات

o والمطابقة التدقيق القواعد وفق البيانتات ومعالجة االستمار  تصميم في معتبر  إحصائية منهجيات إعداد تم 

 االستمارات استيفاء لضمان االحصائية العمليات ألعمال العام النموذ في المسح أدوات بناء مرحلة خالل المعد 

 .ومعالجتها المدخلة البيانتات تدقيق لتسهيل إلكترونتي وتطبيقها المطلوب بالشكل

 

  االتساق والترابط 

o بين المقبولة واالختالفات التغيرات لمستوى حدود ووضع السابقة الدورات مع ربع كل في الشركات بيانات مقارنة 

 .النتائج

o السنويالمحلي اإلجمالي  الناتج مع الربعياإلجمالي  المحلي الناتج قيم اتساق مقارنة. 

o االتساق لتحقيق وذلك المركز في والمستخدمة دوليا   عليها المتعارف اإلحصائية والتصانيف المفاهيم استخدام 

 .الدولية المقارنات وإمكانية

 

 (لإلحصاءات الوصول انيةإمك) اإلتاحة 

o  المركز، لدى السرية ومعايير النشر، سياسةيتبع المركز مراجع مهنية لتنظيم عملية رصد البيانات مثل دليل 

لضمان نشر بيانات إحصائية موثوقة وضمان عدم  االستخدام شروط، ووثيقة اإلحصائية اإلصدارات تحرير ودليل

 لتعريفية عن المنشآت.نشر أية بيانات يمكنها كشف المعلومات ا

 

 البيانات وحداثة الوقتية  

o   بالمراحل زمني لجدول وفقا   المسوح تنفيذ يتم المحدد، الوقت في اإلحصاءات نشر على المركز من حرصا 

 .البيانات جمع فتر  لتقليص ومتطور  حديثة تقنيات الستخدام باإلضافة المشاريع إدار  نظام حسب التفصيلية

o تهاءان بعد شهور 3 خالل اتالبيان بنشر وذلك ،2017 لعام اإلحصائي للتقويم وفق المسح ائجنت ربنش المركز التزم 

 .المرجعية الفتر 

 

 

 :أبرز مؤشرات الجودة األخرى 

o  85بلغت نسبة اإلستجابة% 



o  89.9 ملةالمكت االستماراتبلغت نسبة% 

o  8.40بلغت نسبة رفض التجاوب% 

 خطأ قيمة فإن االحتمالية العينة تطبيق يتم ولم الكبير  للمنشآت شامل المسح هذا

 .الكبير  للمنشآت ممثلة تكون النتائج بأن علما صفر يساوي المعاينة
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