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أبوظبي بتنفیذ المسح االقتصادي السنوي حیث يعتبر  جزءاً من مجموعة المسوح االقتصادية التي يجريھا  -اإلحصاءيقوم مركز 

 كزمر في االقتصادية اإلحصاءات مؤشرات إلعداد الالزمة للبیانات الرئیسیة المصادر أحد المسح وُيعدالمركز بصورة سنوية، 
 فةالمضا القیمة حساب ، وإلىأبوظبي إمارة في االقتصاد قطاعات من قطاع كل اءوأد تركیبة قیاس إلى المسح ويھدف. اإلحصاء

 في كبیرة أھمیة المعلومات ولھذه. أبوظبي إلمارة اإلجمالي المحلي الناتج حساب في يساھم والذي اإلنتاجیة للقطاعات
 تالوق في اإلمارة تعیشه الذي المسبوق غیر االقتصادي والنمو التطور ظل في سیما ال االمارة، في االقتصادي األداء قیاس
 لتيا السلیمة االستثمارية القرارات اتخاذ في الحكومة دور لتعزيز أساسیة بیانات المسح يقدم ذلك، إلى وباإلضافة. الحالي
  .االقتصادية المصالح وأصحاب والمستثمرين الشركات على بالنفع تعود

  

 للجودة الداعمة المؤسسیة الترتیبات 
 

o 2008 سنة) 7( رقم للقانون وفقاً  أبوظبي إمارة في اإلحصائیة للبیانات الرسمي المصدر ھو أبوظبي − اإلحصاء مركز 

   .أبوظبي إمارة في المتخصصة اإلحصائیة المسوح بتنفیذ والمختصة المخولة الرسمیة الجھة وھو

o  تم تنفیذ المسح بإشراف قسم مختص بإحصاءات قطاع األعمال، ويتم إعداد المسح وتنفیذه من خالل فريق فني من

الخبرة في مجاالت مختلفة ذات عالقة بتنفیذ المسوح اإلحصائیة، ويقوم الفريق بمتابعة سیر العمل واإلشراف ذوي 

 للجدول الزمني والمعايیر اإلحصائیة المعتبرة. علیه من الناحیتین اإلدارية والفنیة، لضمان تنفیذه وفقاً 

 

 المالءمة 

o  تم تحديد مجتمع الدراسة المستھدف (المنشآت االقتصادية)، وتحديد التغطیة الجغرافیة (أقالیم اإلمارة الثالث: أبوظبي

 .تم حصر الجھات التي ينبغي التعامل معھا لتسھیل إنجاز المسح، ووالعین والغربیة)

o  تم تحديد أھداف المسح بما يتوافق مع احتیاجات المستخدمین الرئیسیین والشركاء االستراتیجیین وصیاغة أھداف

 المسح صیاغة واضحة بنموذج مكتوب، مع تحديد األھداف الرئیسیة والتفصیلیة للمسح. 

  

 وسالمتھا المنھجیة وضوح 

 

o  والمتماشیة مع المعايیر الدولیة. المركز في المعتمدة المعیارية حصائیةاإل لإلجراءات وفقاً  المسح تنفیذتم 

o  األنشطةالصناعي الموحد لجمیع  تصنیف دلیلوباألخص  الدولیة اإلحصائیة التصانیفاألدلة و من عدد استخدامتم 

 . (ISIC Rev.4) الرابع التنقیحاالقتصادية 

o المعدة. المطابقةالتدقیق و قواعدومعالجة البیانات وفقاً لجمع منھجیات إحصائیة في  إعداد تم 

o (استمارة إلكترونیة) حاألھداف المحّددة للمس وتلبي جمیع، تم تصمیم االستمارة بما يتناسب مع طريقة جمع البیانات. 

 



 

 

 الدقــة 

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

  .جمعھا تمي التي البیانات دقة لمراقبة مشرفین واختیار المحّددة للمنھجیة وفقاً  البیانات لجمع میدانیین باحثین لتأھیل

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

 .االستمارة في الواردة

o ونقلھا حفظھا عملیة خالل وسريّتھا البیانات أمن لضمان أنظمة إعداد تم. 

o  (المتناسبة مع الحجم) وحدة من وحدات المجتمع احتماالً أو فرصة  وإعطاء كلتم استخدام أسلوب المعاينة االحتمالیة

صادية قتالعناصر المؤثرة في تحديد حجم العینة. وتشمل العینة األنشطة اال االعتبارللظھور في العیّنة وتم األخذ بعین 

 مفصلًة إلى الحد الثاني وفقاً لإلصدار الرابع من التصنیف الصناعي الدولي الموحَّد لجمیع األنشطة االقتصادية.

  

  االتساق والترابط 

o  تم إجراء مقارنة للنتائج المشتركة بین قاعدة بیانات السنوات السابقة الخاصة بالمسوح االقتصادية المختلفة على

 والمنشآت لتقییم مستوى االنسجام والتوافق بینھا.مستوى األنشطة 

o  اتساقھا مدى لمعرفة معاً  وربطھا المؤشرات بعض حساب خالل من البیانات بین الداخلي االتساق اختبارتم.  

o  تم استخدام المفاھیم والتصانیف اإلحصائیة المتعارف علیھا دولیاً والمستخدمة في المركز وذلك لتحقیق االتساق

 المقارنات الدولیة.وإمكانیة 

 
 

 (إمكانیة الوصول إلى اإلحصاءات) اإلتاحة 

o  وثیقة ، والمركز لدى السرية ومعايیر النشر، سیاسةيتبع المركز مراجع مھنیة لتنظیم عملیة رصد البیانات مثل دلیل

لضمان نشر بیانات إحصائیة موثوق بھا وضمان عدم نشر أية بیانات يمكنھا كشف المعلومات التعريفیة  االستخدام شروط

 عن المنشآت.

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

 .بالمركز الخاص اإللكتروني بالموقعالتقرير 

  

  

  

 



 

 

 البیانات وحداثة الوقتیة  

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

 .المشاريع إدارة نظام حسب

o ) 2019 شھر ديسمبر) في 2018تم نشر نتائج مسح الفترة المرجعیة. 

  

 :أبرز مؤشرات الجودة األخرى  

o  75.8بلغت نسبة االستجابة% 

o  75.8 المكتملة االستماراتبلغت نسبة % 

o  93.3 المؤھلة المعاينة وحداتبلغت نسبة%  

o  0.56بلغت نسبة رفض التجاوب% 

o  المضافة القیمة االيرادات، العاملین، تعويضات مجموع العاملین، عدد (مؤشراتللالنسبي قیمة خطأ المعاينة بلغت (

 لمؤشر واعالھا % 3 العاملین تعويضات معدل ومؤشر العاملین عدد مؤشر من لكل اقلھا كان حیث %15 يتجاوز البقیمة 

 %15 المضافة القیمة
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