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 تعلقةالم القرارات واتخاذ الســیاســات لدعم الالزمة البیانات توفیر أجل من البیئي المســح بتنفیذ أبوظبي−  اإلحصــاء مركز يقوم

  .أبوظبي إمارة في بالبیئة

 للجودة الداعمة المؤسسیة الترتیبات:  

o سنة) 7( رقم للقانون وفقاً  أبوظبي إمارة في اإلحصائیة للبیانات الرسمي المصدر ھو أبوظبي−  اإلحصاء مركز 

  .اإلمارة في اإلحصائیة المسوح إجراء المركز مسؤولیة ويتولّى ،2008

o  ويقوم بمتابعة سیر العمل واإلشراف علیه من الناحیتین اإلدارية  ،فنيخبیر يتم إعداد المسح وتنفیذه من خالل

 والفنیة، لضمان تنفیذه وفقاً للجدول الزمني والمعايیر اإلحصائیة المعتبرة.

o للمسوح عملیاتال في الالزمة التحسینات وإجراء البیانات جودة ضمان أجل من الجودة تقرير تم إعداد 

 .یةالمستقبل

 المالءمة 

o  تم حصر الجھات التي ينبغي التعامل معھا وتم تحديد مجتمع الدراسة المستھدف وتحديد التغطیة الجغرافیة

 .لتسھیل إنجاز المسح

o  لباتالمتطو احتیاجات المستخدمین الرئیسیین والشركاء االستراتیجیینتم تحديد أھداف المسح بما يتوافق مع 

وصیاغة أھداف المسح صیاغة واضحة بنموذج مكتوب، مع تحديد األھداف الرئیسیة  ة،البیئی اإلحصاءات من الدولیة

 والتفصیلیة للمسح. 

 وسالمتھا المنھجیة وضوح 

o  ّالدولیة المعايیر مع والمتماشیة المركز في المعتمدة المعیارية اإلحصائیة لإلجراءات وفقاً  المسح تنفیذ تم.  

o  ّالدولیة وتشمل على سبیل المثال دلیل إحصاءات الطاقة ودلیل  اإلحصائیة والتصانیفعدد من األدلة  استخدام تم

 البیئیة اإلحصاءات تطوير إطار و) ISIC, Rev. 4( التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادية

)FDES.(  

o لمعدة ا المطابقةالتدقیق و قواعدمنھجیات إحصائیة معتبرة في تصمیم االستمارة ومعالجة البیانات وفقاً ل إعداد تم

 قیقتد لتسھیل إلكترونیاً  تطبیقھاو المطلوب بالشكل االستمارات استیفاء لضمان المسح أدوات بناء مرحلة خالل

 .ومعالجتھا المدخلة البیانات

 



 

 الدقــة 

o  ّلتدريب الفريق ويخضع مھنیة العتبارات وفقاً  اختیارھم يتم مؤھل عمل فريق خالل من المسح بیانات جمع تم 

 یاناتالب دقة لمراقبة مشرفین واختیار المحّددة للمنھجیة وفقاً  البیانات لجمع میدانیین باحثین لتأھیل متخصص

 .جمعھا يتم التي

o  المنطقیة األخطاء على بالتدقیق يقوم التدقیق، آلیات على جیداً  تدريباً  ومدرّب متخصّص فريق تشكیلتم 

 .االستمارة في الواردة واللفظیة

o  في  المتاحةواستخدام بعض البیانات لبیانات غیر صحیحة ومعالجتھا، تدقیق بیانات المسح الكتشاف اتم

 .لتقییم دقة بیانات المسحالسجالت اإلدارية 

o من والتقارير اإلدارية السجالت إلى الرجوع خالل من موثوق مصادر من المتاحة المساندة المعلومات استخدام تم 

 .الحقیقیة القیم من اإلمكان قدر قريبة بقیم التعويض أجل من بھا العالقة ذات المنشآت

 والترابط االتساق 

o ستوىم لتقییم البیئي بالمسح الخاصة السابقة السنوات بیانات قاعدة بین المشتركة للنتائج مقارنة إجراء تم 

 .بینھا والتوافق االنسجام

o  بین البیانات والترابط االتساق مستوى لتقییمالمسح الحالي والسجالت اإلدارية  نتائج مقارنة إجراءتم . 

o  اإلحصائیة المتعارف علیھا دولیاً والمستخدمة في المركز وذلك لتحقیق االتساق  التصانیفالمفاھیم و استخدامتم

 .وإمكانیة المقارنات الدولیة

 اإلحصاءات إلى الوصول إمكانیة( اإلتاحة( 

o سريّةال ومعايیر النشر، سیاسة دلیل مثلونشر البیانات  البیانات رصد عملیة لتنظیم مھنیة مراجع المركز يتبع 

 ھاب موثوق إحصائیة بیانات نشر لضمان االستخدام شروط ووثیقة اإلحصائیة، اإلصدارات تحرير ودلیل المركز، لدى

 .المنشآت عن التعريفیة المعلومات كشف يمكنھا بیانات أي نشر عدم وضمان

o ةمفید لمعلومات اإلحصاءات لتحويل المسح تنفیذ لمنھجیة وصف مع المسح لنتائج وصفي تحلیل تقرير إعداد 

 .بالمركز الخاص اإللكتروني بالموقع التقرير ونشر

 



 

 البیانات وحداثة الوقتیة 

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

 .المشاريع إدارة نظام حسب التفصیلیة

o  2018 شھر ديسمبر) في 2017(تم نشر نتائج مسح الفترة المرجعیة. 

  أبرز مؤشرات الجودة األخرى:

  96.16بلغت نسبة االستجابة للمسح % 

  0.3رفض التجاوب للمسح بلغت نسبة% 

  68.64 المؤھلة المعاينة وحداتبلغت نسبة%  

 8لنسبي لمتغیر اجمالي االنفاق بلغ معدل خطأ المعاينة ا%. 
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