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 تقديم
 

  ،نتاج إحصاءات موثوقة للمستخدمينإلدعائم حوكمة النظام االحصائي الوطني حيث تولي أهمية هم أتشكل الجودة اإلحصائية 

 إحصاءات توفير إلى في الدولة، الحكومية الجهات مختلف مع وبالتنسيق واإلحصاء للتنافسية االتحادية الهيئة لذا تسعى

  .الدولي والمجتمع والباحثين األعمال ومجتمع واإلعالم السياسات القرار وراسمي لمتخذي دقيقة

" معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية "، لمساعدة الجهات الحكومية دليل إصدار ويأتي 

لرسمية إعداد اإلحصاءات االمزودة بالبيانات السجلية على رفع مستوى جودة هذه البيانات التي تستخدم ألغراض التخطيط و

 .النظام اإلحصائي الوطني تطويرعكس إيجاباً على سينمما 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،

 

 

 

 المدير العام

 عبد هللا ناصر لوتاه
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 معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية

 لبيانات السجالت اإلدارية

 مقدمة

ا مجموعة البيانات التي تنشأ نتيجة عمليات التسجيل اإلداري في العمليات هتعرف بيانات السجالت اإلدارية على أن

الموارد  ةوزاروالخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة ال سيما الحكومية منها لألفراد والمؤسسات. فعلى سبيل المثال تقوم 

نشـأ قواعد ليـات المختلفـة التـي تقـوم بهـا تالبشرية والتوطين بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص في الدولة، ونتيجـة للعم

 بيانــات إلكترونيــة تتعلــق بالشركات وبالعاملين في القطاع الخاص بخصائصهم المختلفة.

مجموعة من اإلجراءات التي  "لبيانات السجالت اإلدارية معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائيةيتضمن "دليل 

كومية وخاصة الح لضبط جودة بيانات السجالت اإلدارية للجهات المختلفةمن اإلجراءات ملة تأسيس منظومة متكاتساعد في 

مت ، وقد توالتوسيع في استخدامها لألغراض اإلحصائية وإعداد المؤشرات اإلحصائية والتنافسية االتحادية والمحلية

في "اإلطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائي" وإجراءات االستفادة خالل إعداد هذه الوثيقة بما ورد من توصيات وتوجيهات 

دلة والتجار  الدولية في مجال جودة البيانات األوالذي يستند لألطر والصادر عن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء 

شمل تبشكل عام والبيانات السجلية بشكل خاص، والتي أكدت على أن أي منظومة لضبط جودة البيانات السجلية ال بد وأن 

 العناصر التالية:

 .ضمان استمرارية تدفق البيانات السجلية وديمومتها .1

 .كفاية وشمولية وحداثة البيانات السجلية إلعداد اإلحصاءات الرسمية .2

 .سالمة نظم جمع البيانات ومالءمتها إلعداد اإلحصاءات المطلوبة .3

 مع التعاريف والتصنيفات اإلحصائية وفق المبادئ التوجيهية الدولية. اتساق البيانات السجلية .4

 .وجود آليات تدقيق ومعالجة البيانات السجلية تتسق مع الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليًا .5

 تقييم دوري ومراجعة مستمرة للسجالت اإلدارية ذات االستخدامات اإلحصائية. .6

 علىضمن معايرين رئيسيين ضمان الجودة على ثمانية معايير فرعية إجراءات توزعت ألغراض هذا الدليل 

 النحو التالي:

 

 ويشمل هذا المعيار معيارين فرعيين هما: إدارة الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة :الرئيسي األولالمعيار 

 : البنية التنظيمية ومأسسة اإلجراءات (1)

 اإلحصائية: توفير الموارد وتعزيز القدرات  (2)

 معايير فرعية هي:ستة ويشمل هذا المعيار جودة بيانات السجالت اإلدارية المعيار الرئيسي الثاني: إدارة 

 (: وضوح المنهجية وسالمتها3)

 (: المالءمة4)

 (: الدقة والموثوقية5)

 (: االتساق والقابلية للمقارنة6)

 (: اإلتاحة وإمكانية الوصول7)
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 الحداثة والوقتية  (:8)

في تحقيق جودة المعيار إال أنها ليست حصرية هامة ر يياتجدر اإلشارة إلى أن قائمة اإلجراءات الواردة ضمن هذه المع

 تحت هذه المعايير إجراءات أخرى. حيث أنه يمكن أن يضاف

يانات جودة البوفيما يلي نستعرض أهم اإلجراءات المرتبطة بالمعايير الوارد أعاله والتي من شأنها االرتقاء في مستوى 

 السجلية لدى الجهات الحكومية. 

 إدارة الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودةالمعيار الرئيسي األول: 

 التنظيمية ومأسسة اإلجراءات (: البنية1)
في الجهة الحكومية، ولها مهام واضحة  السجلية البياناتإدارة وأإنشاء أو تخصيص وحدة تنظيمية معنية باإلحصاء  1.1

ي اتصال، يقوم على تقديم المساعدة ف وتسمية منسق فيما يتعلق بإدارة وإعداد وتجهيز ومعالجة البيانات السجلية

 حصائي المشترك.   تزويد الهيئة والجهات األخرى بالبيانات المطلوبة، والتنسيق فيما يخص العمل اإل

اإلحصاءات  إلعداد قيام الجهة بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الالزمةنص على يرسمي  قرارإعداد اتفاقية أو  1.2

 الرسمية.

 .وجود توافق ضمن مكونات النظام اإلحصائي على مسؤولية الجهة عن جمع البيانات المرتبط بعملها 1.3

سيق مع هذه في حال وجود سجالت إدارية لدى جهة/جهات أخرى حول نفس الموضوع، فال بد من التن 1.4

لربط هذه السجالت بحيث تضمن تغطية شاملة للموضوع على مستوى  مناسبة الجهة/الجهات لوضع ترتيبات

 لتوفير البيانات المطلوبة للهيئة إلعداد اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بذلك الموضوع. الدولة وتطور آليات

لمتوفرة لدى الجهة الحكومية مع معلومات وصفية مجموعات البيانات السجلية ابكافة إعداد وثيقة تتضمن قائمة  1.5

 لها. وتحديد مجموعات البيانات التي يتم تبادلها مع الجهات األخرى.

وجود قواعد ولوائح تنظيمية ألمن المعلومات لحماية سرية البيانات مع تصنيف البيانات حس  سريتها  1.6

 وخصوصيتها.

 

 اإلحصائيةالممكنات والقدرات توفير الموارد وتعزيز : (2)
 لألغراض اإلحصائية.السجلية المطلوبة إلعداد وتجهيز البيانات  بالمهام للقيام المناس  من العاملين عددال توفير  2.1

إلدارة وتطوير السجالت اإلدارية، وتطوير  اإلحصائية المطلوبة بالمهام للقيام المالئمة للعاملين توفير المؤهالت  2.2

 .المهام بتلك للقيام مهاراتهم

ض لية لألغرابيانات السجالتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مهارات العاملين في مجال إعداد وإدارة   2.3

 .وضع خطة التدري  الالزمة لذلكللمهام لإلحصائية من خالل ، وتأهيلهم اإلحصائية

االتحادية للتنافسية واإلحصاء، أو الهيئة  ، التي تعقدهاالمتخصصة التدريبية ورش العمل والدورات في المشاركة  2.4

 السجلية البيانات وإدارة الجهات اإلحصائية المتخصصة لتنمية وتطوير القدرات اإلحصائية لدى العاملين في إعداد

 . في الجهة

زمة البما فيها التجهيزات الوتجهيز البيانات السجلية  إلعداد التقنية المناسبةحاسوبية واألنظمة ال الموارد توفير  2.5

 الربط اإللكتروني مع الجهات المستخدمة للبيانات ال سيما الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.لعملية 
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 بالمعيار الرئيسي األول المؤشرات والوثائق ذات العالقة
 .السجلية البياناتإدارة و وجود وحدة تنظيمية معنية باإلحصاء .1

 السجلية.البيانات إدارة و المعنية باإلحصاءوثيقة مهام وواجبات الوحدة التنظيمية  .2

 .المطلوبة البياناتب تزويد الهيئةنص على أو قرار يمشتركة اتفاقية  .3

 في الجهة.أو فهرس البيانات قائمة مجموعات البيانات المتوفرة تتضمن وثيقة  .4

 قائمة مجموعات البيانات التي يتم توفيرها للهيئة. تتضمنوثيقة  .5

 البيانات في الجهة.وثيقة تصنيف سرية  .6

 البيانات.إدارة بنسبة الموظفين العاملين في الوحدة التنظيمية المعنية  /عدد  .7

 .الذين تلقوا تدري  في مجال إدارة البيانات السجلية وتجهيزها لألغراض اإلحصائيةنسبة الموظفين  /عدد  .8

ية مجال إدارة البيانات السجلبناء القدرات في المتعلقة بأو البرامج  في الدوراتمتوسط عدد الساعات التدريبية  .9

 وتجهيزها لألغراض اإلحصائية.

 البرامج الحاسوبية واألنظمة اإللكترونية إلدارة وتبادل بيانات السجالت اإلدارية )ذكر اسم البرنامج( .10

 

 جودة بيانات السجالت اإلداريةإدارة  الرئيسي الثاني: المعيار

 وضوح المنهجيات وسالمتها:  (3)

إعداد السجالت اإلدارية وإدارتها وفق منهجية واضحة وموثقة تشمل المفاهيم والتصنيفات وإجراءات العمل   3.1

 وآليات التحديث وغيرها.

فات والتي تتضمن معلومات كافية عن المفاهيم والتعاريف والتصنيلقواعد البيانات السجلية إتاحة البيانات الوصفية   3.2

 .واإلجراءات الهامةالمستخدمة وغيرها من الجوان  

السجالت اإلدارية مع التصنيفات المتفق عليها وطنياً والمعتمدة  إعداد في التصنيفات اإلحصائية المستخدمة توافق  3.3

 من الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.

 المالءمة:  (4)

وتحديد واضح لمتطلبات كل مستخدم من حيث المحتوى والتفاصيل  تحديد واضح لمستخدمي البيانات السجلية  4.1

 .والتوقيت

 تلبية بيانات السجالت اإلدارية الحالية الحتياجات لضمان مع الجهات الحكومية مشتركة إجراءاتوجود   4.2

 البيانات في النظام اإلحصائي وعلى وجه الخصوص الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء. مستخدمي

دوري ومنتظم لرأي مستخدمي البيانات السجلية عن البيانات التي يحصلون عليها من الجهة وقياس مدى قياس   4.3

 عن هذه البيانات.رضا المستخدمين 

 الجهات السيما الهيئةهذه تصميم نماذج جمع البيانات السجلية بما يحقق متطلبات الجهات المستخدمة، وإبالغ   4.4

الرغبة بتغيير نموذج جمع البيانات المستخدم في الجهة أو تغيير آلية الجمع أو  االتحادية للتنافسية واإلحصاء عند

 المستخدمة.والتصانيف تغيير في المفاهيم 
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 الدقة والموثوقية والشمول:  (5)

 األخطاء رفع مستوى دقة البيانات وتحد من حدوث السجالت اإلدارية تضمن بيانات إلعداد إجراءات وجود  5.1

 .المتعلقة بالبيانات

والمراجعة الدورية لبيانات السجالت اإلدارية وإجراءات العمل لضمان دقة البيانات  المراقبة عمليات تطبيق  5.2

 .اتتدقيق البيان ويمكن أن يكون ذلك من خالل سجل إلكتروني لتحليل دقة البيانات السجلية وإصدار تقارير

الحكومية بأهمية توخي الدقة عند جمع البيانات في مراكز وجود تعليمات لمراكز التسجيل المختلفة التابعة للجهة   5.3

مراقبة عملية جمع البيانات السجلية من مراكز التسجيل بشكل منتظم ودوري والقيام بإجراءات تحسينية ، والتسجيل

 في حال وجدت تجاوزات تؤثر في دقة البيانات التي يتم جمعها من مراكز التسجيل.

إلكتروني ينبغي توفير تعليمات كافية تحقق دقة المعلومات وتحث المدلي بالبيانات  في حالة جمع البيانات بشكل  5.4

 بأهمية تعبئة بياناته بدقة.

 وجود منهجية تتضمن عمليات فحص وتدقيق البيانات السجلية ووجود آليات متابعة األخطاء وكيفية معالجتها.  5.5

رصد التي يتم جمعها وفقاً لنطاق عمل الجهة والسجلية البيانات تغطية شمول البيانات ومدى  تقييم وتحسين مستوى  5.6

 حاالت نقص التغطية.

 

 االتساق والقابلية للمقارنة :  (6)

المفاهيم والتعاريف المتفق عليها  السجالت اإلدارية مع إعداد في والتعاريف اإلحصائية المستخدمة المفاهيم توافق  6.1

 المعتمدة من الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء. ووطنياً 

المعتمدة  المستخدمة في السجالت اإلدارية والمعايير اإلحصائية المعاييرو والتعاريف والتصانيف المفاهيم دراسة 6.2

 .في التغطية االختالفاتالتباين ومن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء والعمل على التقليل من هذه 

 االتساق الداخلي لبيانات السجالت اإلدارية والقيام بعملية تقييم منتظم لدقة هذه البيانات.فحص   6.3

 معقولة. زمنية فترات السلسلة الزمنية لإلحصاءات المشتقة من البيانات السجلية ومنطقيتها عبر اتساقفحص   6.4

  أخرى موثوقة.والبيانات المنتجة من البيانات السجلية مع إحصاءات  اإلحصاءات فحص اتساق  6.5

اظرة منمقارنات للبيانات جغرافياً بين مناطق وإمارات الدولة من جهة وبين بيانات الدولة مع بيانات دول  إجراء  6.6

 أخرى.من جهة 

 اإلتاحة وإمكانية الوصول:  (7)

البيانات  االتحادية للتنافسية واإلحصاء، وتعريفهم بتفاصيللهيئة اال سيما تسهيل التواصل مع مستخدمي البيانات   7.1

 السعي الستطالع رأيهم وأخذ مقترحاتهم. مع وحداثتها، المتوفرة لديهم، من حيث فائدتها ودوريتها

المطلوبة من الجهة االتحادية للهيئة االتحادية للتنافسية  سهل للبيانات تدفق موثقة لتحقيق إجراءات وجود  7.2

  .المناس  الوقت واإلحصاء في

 كتروني للبيانات السجلية للجهة مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.االستجابة لمبادرة الربط اإلل  7.3
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الجديدة المطلوبة إلعداد  احتياجات الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء من البيانات لتحديد آليات وجود  7.4

البيانات لمراجعة مدى مالءمة  ودوري، منظم نحو على تتم تشاور اإلحصاءات الرسمية، مثل وجود عملية

 الجديدة المطلوبة إلعداد اإلحصاءات الرسمية. من البيانات احتياجات الهيئة وتحديد الموجودة

 الحداثة والوقتية:  (8)

  تاحة البيانات لهم.إإعداد جدول زمني بالتنسيق مع مستخدمي البيانات السجلية يوضح تواريخ   8.1

ً تزويد الجهات استمرارية وجود إجراءات داخلية تضمن   8.2  للتوقيتات المتفق عليها. بالبيانات المطلوبة وفقا

 تقييم مدى الحداثة في البيانات السجلية فيما يخص إعداد اإلحصاءات الرسمية.  8.3

8.4   ً   .تقوم الجهة برصد مدى االلتزام بتوفير البيانات ضمن التوقيتات المحددة مسبقا

إطالع المستخدمين عن أية تأخيرات محتملة لتزويدهم بالبيانات مع توضيح السب  والتواريخ الجديدة لتوفير   8.5

 الدولة.يتجاوز مواعيد حرجة ومهمة لنشر إحصاءات رسمية مطلوبة لمتخذ القرار في  أالالبيانات، على 

 

 بالمعيار الرئيسي الثاني المؤشرات والوثائق ذات العالقة
تخدمي التي يتم تزويدها لمس ة إعداد وإدارة البيانات السجليةتفصيلية تحتوي على منهجية واضحة لكيفيوثيقة  .1

 .البيانات

 في الجهة.  قواعد السجالت اإلدارية عننسبة المعلومات الوصفية المستوفاة  .2

 .دامهم للبيانات السجلية من الجهةقائمة المستخدمين للبيانات وطبيعة استخ .3

 نموذج جمع البيانات السجلية مرتبطة بالمتغيرات المطلوبة لمستخدمي البيانات. .4

 .مستوى/نسبة الرضا عن البيانات واإلحصاءات المنتجة من قبل الجهة .5

 السجلية لدى الجهة. تدقيق وفحص البيانات منهجية وإجراءات وثيقة .6

 .والحاالتنوع النسبة األخطاء في مجموعة البيانات حس   .7

 يتضمن فيه األخطاء وطرق المعالجة. ائج تدقيق جودة البيانات السجليةتتقارير ن .8

 السجلية. وثيقة إجراءات تبادل البيانات .9

 نسبة تحقيق الربط اإللكتروني لقائمة البيانات. .10

 تاحة البيانات للمستخدمين.إيوضح تواريخ متفق جدول زمني  .11

 .البيانات المطلوبة من الجهةائمة نسبة البيانات التي يتم توفيرها للهيئة من ق .12

 .نسبة البيانات التي يتم توفيرها حس  الجدول الزمني .13

 لجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلداريةلالذاتي تقييم ال

الجودة ءات مدى االلتزام بتطبيق معايير وإجرا رصدلجهة الحكومية ل يةلبيانات السجلللجودة اإلحصائية لالتقييم الذاتي تيح ي

ل القيام ويفضبيانات السجالت اإلدارية وضع خطة لتطوير مستوى جودة و لدى الجهةوتحديد نقاط القوة وفرص التحسين 

 :على النحو التاليبشكل دوري ومنتظم الذاتي للجودة  عملية التقييمب

، مع إمكانية إضافة أية إجراءات أخرى لم تذكر في الدليل على إعداد قائمة تفقدية بكافة اإلجراءات المذكورة أعاله -1

 أن تكون مالئمة للمعايير الوارد في الدليل. 
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 .ألسبا  عدم التطبيق تحديد مستوى تطبيق كل إجراءات من اإلجراءات المذكورة مع شرح توضيحي -2

أو أية مؤشرات ووثائق أخرى  تعزيز اإلجابات بمجموعة من المؤشرات والوثائق الداعمة والواردة في الدليل -3

 .مالئمة متوفرة لدى الجهة

لسجلية ا التحسين لالرتقاء بمستوى جودة البياناتمقترحات إعداد تقرير يوضح أبرز إجراءات الجودة المطبقة و -4

 لدى الجهة.

 .إعداد خطة زمنية لتطبيق إجراءات الجودة غير المطبقة ومتابعة تطبيق هذه الخطة -5

جودة ر تحسين وتطويالتقدم المحرز في متابعة من أجل  سنوي بشكلمؤشراتها وقياس الجودة تكرار عملية تقييم  -6

 . البيانات السجلية
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  المراجع

"سلسلة األدلة  2017(، NFSDQاإلطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائية )الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء،  .1

 .المعيارية"

"أدلة المنهجية ، 2014دليل معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية، مركز اإلحصاء ابوظبي،  .2

 .والجودة"

، "إطار تقييم جودة البيانات ألغراض إحصاءات الحسابات القومية"، 2003صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات،  .3

 واشنطن.
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  فريق العمل

 

 الجهة الوظيفيةاملسميات  االسم

المدير التنفيذي لقطاع اإلحصاء والبيانات  محمد حسن 
 الوطنية

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء مدير إدارة المنهجيات اإلحصائية نورة علي

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء مستشار مأمون كساب 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء خبير القاض يزيد رقيب 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء إحصائي نوف الحمودي

 بوظبيأمركز اإلحصاء  مدير املنهجيات والعينات ميثاء محمد الجنيبي

 مركز اإلحصاء أبوظبي محلل إحصائي داوود رعبد الجبادالل 

 مركز اإلحصاء أبوظبي وضبط الجودةمحلل المسوح  نورة احمد املحرزي

 مركز اإلحصاء أبوظبي خبير منهجيات وعينات د. محمد الرفاعي

 لإلحصاء مركز دبي مستشار إحصائي  د إبراهيم علي

 مركز إحصاء دبي محلل إحصائي فاطمة غانم

 رئيس قسم االبتكار املؤسس ي عائشة حسين الحوسني 
دائرة اإلحصاء والتنمية املجتمعية 

 الشارقة

 عجمان   -مركز اإلحصاء والتنافسية  احصائي فني  ميس رياض عبود 

كليثم خميس امبطوي آل 

 علي
 املجلس التنفيذي أم القيوين  إحصائي رئيس ي

 مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات أخصائي إحصاء أول  مريم علي النعيمي

 لإلحصاء والدراسات مركز رأس الخيمة باحث اقتصادي أول  خولة أحمد املطوع

 مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات أخصائي إحصائي محمد حمدي نجار

 مركز الفجيرة لإلحصاء باحث إحصائي أيمن صالح محمد حسن
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