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 تعلقةالم القرارات واتخ ذ السااي تاا ت لدعم الالزمة البي ن ت توفير أجل من البيئي المساا  بتنفيذ أبوظبي−  اإلحصاا   مركز يقوم

 .أبوظبي إم رة في ب لبيئة

 للجودة الداعمة المؤسسية الترتيبات: 

o تنة( 7) رقم للق نون وفق    أبوظبي إم رة في اإلحص ئية للبي ن ت الرتمي المصدر هو أبوظبي−  اإلحص   مركز 

 .اإلم رة في اإلحص ئية المسوح إجرا  المركز مسؤولية ويتولّى ،2008

o  ّويذ من فني فريق خالل من المس وتنفيذ  إعداد ويتم البيئة، بإحص  ات مختص قسم بإشراف المس  تنفيذ تم 

 رافواإلش العمل تير بمت بعة الفريق ويقوم اإلحص ئية، المسوح بتنفيذ عالقةال ذات مختلفة مج الت في الخبرة

 .المالئمة اإلحص ئية والمع يير الزمني للجدول وفق    تنفيذه لضم ن والفنية، اإلدارية الن حية من عليه

o  تم رصد ومراقبة إجرا ات الجودة وفرص التحسين للمس  بعد كل مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المس ، وتم

 تحسين ت الالزمة للمسوح الق دمة.إعداد تق رير الجودة بهدف ضم ن جودة البي ن ت وإجرا ات ال

 المالءمة 

o  ّللمركز االتتراتيجية للخطة وفق    المس  أهداف تحديد تم (i) والمستخدمين الحكومية الجه ت متطلب ت لتلبية 

 .ةالبيئي اإلحص  ات من الدولية المتطلب ت وتحقيق (ii) اآلخرين،

 وسالمتها المنهجية وضوح 

o  ّالدولية المع يير مع والمتم شية المركز في المعتمدة المعي رية اإلحص ئية لإلجرا ات وفق    المس  تنفيذ تم.  

o  ّالدولية وتشمل على تبيل المث ل دليل إحص  ات الط قة ودليل  اإلحص ئية والتص نيفعدد من األدلة  اتتخدام تم

 البيئية اإلحص  ات تطوير إط ر ( وISIC, Rev. 4) التصنيف الصن عي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتص دية

(FDES.)  

o  للتدقيق والمط بقة خالل مرحلة بن   أدوات المس  لضم ن اتتيف   االتتم رات ب لشكل تم إعداد منهجية وقواعد

 .تدقيق البي ن ت المدخلة والمع لجة لتسهيلوالمطلوب ليتنسى تطبيقه  الكتروني   

o  من تعداد المنشآت،  2010المنشآت االقتص دية الذي تم إنش ؤه ع م تم تصميم عينة المس  واختي ره  من إط ر

ويتم تحديث اإلط ر تنوي   بإض فة المنشآت الجديدة واتتبع د الشرك ت المغلقة من خالل مشروع تحديث إط ر 

 .المنشآت االقتص دية



 الدقــة 

o  ّلتدريب الفريق ويخضع مهنية اتالعتب ر وفق    اختي رهم يتم مؤهل عمل فريق خالل من المس  بي ن ت جمع تم 

 ي ن تالب دقة لمراقبة مشرفين واختي ر المحّددة للمنهجية وفق    البي ن ت لجمع ميدانيين ب حثين لتأهيل متخصص

 .جمعه  يتم التي

o  في  المت حةواتتخدام بعض البي ن ت لبي ن ت غير صحيحة ومع لجته ، تدقيق بي ن ت المس  الكتش ف اتم

 .لتقييم دقة بي ن ت المس السجالت اإلدارية 

 والترابط االتساق 

o .إجرا  مق رنة للنت ئج المشتركة بين المسوح لألعوام الس بقة لضم ن االنسج م واالتس ق في نت ئج المسوح  

o  بين البي ن ت والترابط االتس ق مستوى لتقييمالمس  الح لي والسجالت اإلدارية  نت ئج مق رنة إجرا . 

o اإلحص ئية المتع رف عليه  دولي   والمستخدمة في المركز وذلك لتحقيق االتس ق  التص نيفالمف هيم و اتتخدام

 .وإمك نية المق رن ت الدولية

 (اإلحصاءات إلى الوصول إمكانية) اإلتاحة 

o سريّةال ومع يير النشر، تي تة دليل مثلونشر البي ن ت  البي ن ت رصد عملية لتنظيم مهنية مراجع المركز يتبع 

 ه ب موثوق إحص ئية بي ن ت نشر لضم ن االتتخدام شروط ووثيقة اإلحص ئية، اإلصدارات تحرير ودليل المركز، لدى

 .المنشآت عن التعريفية المعلوم ت كشف يمكنه  بي ن ت أي نشر عدم وضم ن

o للمركز اإللكتروني الموقع خالل من لمستخدمينلك فة ا للمس  اإلجم لية النت ئج نشر يتم. 

 البيانات وحداثة الوقتية 

o    ب لمراحل زمني لجدول وفق    المسوح تنفيذ يتم المحدد، الوقت في اإلحص  ات نشر على المركز من حرص 

 .المش ريع إدارة نظ م حسب التفصيلية

o يعملتو شهرا ، 16 حوالي النت ئج نشر وت ريخ( 2014)ديسمبر  للمس  المرجعية الفترة بين الزمنية المدة بلغت 

وتحسين االلتزام بنشر  المقبلة المسوح في المدة هذه تقليص خالل من البي ن ت حداثة تحسين على المركز

 .البي ن ت وفق   للجدل الزمني المنشور ت بق   



 أبرز مؤشرات الجودة األخرى:

   86بلغت نسبة االتتج بة للمس% 

  3.5بلغت نسبة رفض التج وب% 

 و %5 بين م  االقتص دي القط ع بحسب المس  من الع ملين عدد لتقدير النسبي المع ينة خطأ مقدار تراوح 

  .تقريب    % 5 القيمة هذه بلغت فقد اإلجم لي المستوى على م أ. 16%

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2

دة
جو

 ال
ان

بي
    

    
    

ة 
مل

عا
 ال

وى
لق

ح ا
س

ام
20

13




