المسوح االقتصادية

2012

بيان الجودة

ملخص تنفيذي
يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتنفيذ المسوح االقتصادية من أجل توفير البيانات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات
االقتصادية في إمارة أبوظبي.


الترتيبات المؤسسية

o

مركز اإلحصاء  −أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي وفقاً للقانون رقم ( )7سنة.8002

o

تم تنفيذ المسح بإشراف إدارة مختصة باإلحصاءات االقتصادية ،وتم إعداد وتنفيذ المسح وذلك من خالل تشكيل
فريق خاص للمسح يتكون من عدة أعضاء ذوي الخبرة في مجاالت مختلفة لدعم المسح ،ويتم من خالله متابعة
سير العمل واإلشراف عليه من الناحية اإلدارية والفنية ،باإلضافة لعقد عدة اجتماعات دورية خالل فترة إعداد وتنفيذ
المسح.



المالءمة

o

تصميم أهداف المسح وفق الخطة االستراتيجية للمركز لتلبية حاجات المستخدمين الحاليين والمستخدمين في
المستقبل.
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o

عقد اجتماع سنوي مع المنشآت الرئيسية لشرح أهمية المسح ونتائجه.

o

قياس شهري لرضا المتعاملين مع كل إصدار بالموقع اإللكتروني من خالل االستبيان اإللكتروني.



الدقــة

o

شمل المسح إطار المنشآت لعام  ،8000ومحدث بشكل جزئي.

o

التحقق من دقة اإلطار وتقييمه وحساب عوامل االرتباط بين بعض المتغيرات الرئيسية.

o

تقدير حجم العينة على مستوى النشاط الواحد بحيث يعطي نسبة دقة محدد حسب فئة المنشآت ،كما تم
استخدام تقديرات التباين على مستوى األنشطة من المسوح االقتصادية لبيانات  8000والمسوح االقتصادية لبيانات
 8000في تحديد حجم العينة للمسوح االقتصادية لبيانات عام .8008

o

تم اختيار المنشآت الكبيرة جداً بطريقة مباشرة في المسح دون إخضاعها لعملية االختيار العشوائي مما يضمن
تمثيل أفضل للعينة ،أما األنشطة النادرة والتي تحتوي على ( )5منشآت فأقل تم حصرها بشكل كامل.

o

زيادة حجم العينة المقدر للتعويض عن عدد المنشآت غير المستجيبة في المسح ،وقد بلغ معدل االستجابة
.%93.9

o

مراقبة دقة المسح من خالل استخراج بعض المقاييس المتعلقة بأخطاء عدم االستجابة ونقص البيانات.
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o

تصميم قواعد مطابقة لرصد البيانات الخاطئة وتدقيق البيانات وفقاً لهذه القواعد ،كما يتم استخدام بيانات من بعض
السجالت اإلدارية للتدقيق على نتائج المسح



الوقتية

o

إعداد جدول زمني بالمراحل التفصيلية ومتابعة تنفيذه لضمان نشر بيانات المسح وفق الخطة الزمنية المحددة
مسبقاً.
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إتاحة الوصول للبيانات

o

يتم نشر بيانات المسح لكافة المستخدمين بوسائل عدة وعبر الموقع اإللكتروني للمركز.

o

دمج بعض األنشطة االقتصادية وبعض البيانات لحماية سرية بيانات الشركات.



الترابط

o

تصميم استمارة واضحة بما يتوافق مع البيانات المالية للشركات.

o

مقارنة النتائج المشتركة بين المسوح االقتصادية المختلفة لتقييم االتساق والترابط بين نتائج المسح.



قابلية التفسير

o

تم استخدام المفاهيم والتصانيف اإلحصائية المتعارف عليها دولياً والمستخدمة في المركز.

o

إعداد البيانات الوصفية الخاصة بمتغيرات المسوح االقتصادية.
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