
النظام الوطني لجودة البيانات
اإلحصائية
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محددات النظام اإلحصائي الوطني •

مراحل بناء وتطوير النظام الوطني •

بوابة املنهجيات والجودة اإلحصائية•

.مكونات اإلطار الوطني لجودة البيانات وأهميته •

دليل املعايير الوطنية للبيانات اإلحصائية •

(GSBPM) نظام العمليات •

نظام إدارة العمليات اإللكتروني •

النظام الوطني اإلحصائي في دولة اإلمارات
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سالمة املنهجيات االحصائية

اتباع املعايير الدولية لضمان الجودة االحصائية

ومجتمع تلبية احتياجات متخذي القرارات وراسمي السياسات واملخططين والباحثين
ةاألعمال ووسائل اإلعالم واملنظمات اإلقليمية والدولية من البيانات اإلحصائي

محددات النظام االحصائي الوطني
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GSBPM / نظام الجودة :األدلة الوطنية
االطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائية
دليل املعايير الوطنية للبيانات اإلحصائية

دليل العمليات االحصائية

نظام ادارة العمليات اإللكتروني
CRM

GSBPM

بوابة املنهجيات 
والجودة االحصائية

إدارة وتحليل مخرجات النظام 

مراحل بناء وتطوير النظام الوطني 

إدارة العمليات•
إدارة الجودة•
البياناتإدارة قواعد •
يالتنظيماالطار إدارة •

يةإدارة البيانات الوصف•
إدارة نقل املعرفة•
إدارة املصادر•
إدارة املوارد•
العمالءخدمة إدارة •
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http://methods.fcsa.gov.ae

البوابةاهداف 

تسااااااااااااعد البواباااااااااااة زافااااااااااااة اإلحصاااااااااااائيين  اااااااااااا  املر ااااااااااا  االتحااااااااااااادي 
للتنافساااااااااية واالحصااااااااااء ومرا ااااااااا  اإلحصااااااااااء امل لياااااااااة والج اااااااااات 
ال كوميااة  اا  تطبيااي معااايير ومنهجيااات إحصااائية موحاادة ع اا 

 ع اااا  مساااتول الجااااودة ، ممااااا مساااتول الدولااااة
س
 اااا  يااانعكي إيجابااااا

.الج اتوالخدمات اإلحصائية التي تقدم ا هذه املنتجات 

املنهجيات ،   دولة اإلمارات من أول  الدول    املنطقة    إطالق بوبة 
الوطني اإلحصائيالنظام حو مةإطار 

بوابة املنهجيات والجودة اإلحصائية

http://methods.fcsa.gov.ae/
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ئي تنسيي عمل النظام اإلحصا
وحو مته

 إدارة العالقة مع الشرزاء
االستراتيجيين

إدارة املعايير اإلحصائية

االستقاللية امل نية
ضمان ال ياد واملوضوعية
 ضمان الشفافية
ضمان سرية البيانات
ضمان االلتزام بالجودة
ضمان سالمة التنفيذ
 مالءمة املوارد و فايتها

اوضوح املنهجيات وسالمته
 فعالية تكلفة البرنامج

اإلحصائي
خفض عبء االستجابة

املالءمة
الدقة واملوثوقية
االتساق والقابلية للمقارنة
 اإلتاحة وإمكانية الوصول
ال داثة والوقتية

ة 
ي ار

إلد
ر ا

او
مل 

ا
ة  

ني
لف

ر ا
او

مل 
ا

دولااااااااااااااة اإلمااااااااااااااارات ماااااااااااااان 
أوائاااااااااااااااااااال الاااااااااااااااااااادول  اااااااااااااااااااا  
املنطقااااااااااااة  اااااااااااا  إصاااااااااااادار 
دليااااااااااااااااال إطاااااااااااااااااار وطناااااااااااااااااي 

ار للجودة مبني ع ا  إطا
ة، األمم املتحادة للجاود

حياااااااااه تااااااااام نشااااااااار هاااااااااذا 
اإلطاااااار ضاااااامن صاااااافحة 

ة األمام املتحاادة الخاصاا
ل  بفرياااااي الخبااااااراء الاااااادو 

   الجودة 

:يتكون اإلطار الوطني لجودة البيانات الوطني من العناصر التالية
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ملنتجين واملستخدمين يهدف اإلطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائية لتعريف االوطنية حيه اإلطار خطوة أساسية    إعداد برنامج متكامل إلدارة جودة اإلحصاءات واملؤشرات يعتبر 
:األساسية من خاللالبيانات اإلحصائية ومحاورها وإجراءاتها بمف وم جودة للبيانات اإلحصائية 

النظام تع ي  وتطوير وإدارة جودة اإلحصاءات الرسمية املعتمدة    
.اإلحصائي الوطني

تضافر ج ود جميع الج ات املنتجة للبيانات لتحسين املخرجات اإلحصائية،
.انتاج البيانات اإلدارة األمثل من خالل تحقيي معايير جودة معتمدةوإدارة 

دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التي تنتج البيانات واملعلومات للقيام 
.الذاتيبالتقييم 

وضع معايير جودة إحصائية موحدة ومعتمدة ع   املستول الوطني لدولة 
.املتحدةاالمارات العربية 

شكل االستفادة من النتائج ورصد فرص التحسين لإلرشاد والتطبيي ب
.اإلحصائيةمستمر ع   املسوح والتعدادات 

.اإلحصائيةنشر الوع  بثقافة جودة البيانات 

لعملية ت ازيادة مصداقية املنتج اإلحصائي و سب ثقة مستخدمي البيانات ع   الصعيد امل    واإلقليمي والدول  باعتبارها أحد أهم مرتك ات ومتطلبا
.االماراتالتخطيطية والتنموية الشاملة املستدامة، التي تعتمد ع   ال قائي لدعم اتخاذ القرار، الذي من شأنه أن يساهم    تحقيي رؤية 

أهمية إطار الجودة الوطني
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دليل املعايير الوطنية للبيانات االحصائية
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Generic Statistical Business Process Model - Quality assurances

تقييم

نموذج تقييم 

نظام

)GSBPM(

نشرال

نموذج طلب مراجعة 

وتدقيي ُمنتج 
إحصائي للنشر

نموذج البيانات 

الوصفية

التحليل

نموذج تدقيي 

واعتماد النتائج

املعالجة

نموذج تدقيي 

ملف بيانات

جمعال

نموذج خطة 

ضمان جودة 
العمل امليداني

التغطية فحص 

الجغرافية وإدخال 
املباني

بناءال

نموذج امللف 

املعياري 

لتصميما

نموذج البيانات 

الوصفية

خطةنموذج

)GSBPM(

تحديد االحتياجات

تحديد نموذج 

االحتياجات

نموذج التقرير النهائي للجودة

ة التحسينيخطة
(التوصيات)

استراتيجية

8 7 6 5 4 3 2 1

(GSBPM)نظام العمليات 

نموذج تحديد الاحتياجات للمشاريع الإحصائية- حالة المشاريع الاحصائية  01- edit.docx
خطة عمل المسوح03  GSBPM - edit.xlsx
نموذج خطة ضمان جودة العمل الميداني 05-edit.docx
07 نموذج تدقيق ملف بيانات-edit.docx
07 نموذج تدقيق ملف بيانات-edit.docx
17 نموذج تدقيق واعتماد النتائج-edit.docx
نموذج طلب مراجعة وتدقيق مُنتج إحصائي 08- edit.docx
نموذج البيانات الوصفية.xlsx
نموذج تقييم معايير الجودة الإحصائية للمشاريع الاحصائية(مسوح) 10 - edit.docx
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:نظام إدارة العمليات اإللكتروني
إدارة العمليات•
إدارة الجودة•
البياناتإدارة قواعد •
يالتنظيماالطار إدارة •

يةإدارة البيانات الوصف•
إدارة نقل املعرفة•
إدارة املصادر•
إدارة املوارد•
العمالءخدمة إدارة •




