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املقدمة
يقدم مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية "دليل تدقيق بيانات السجالت اإلدارية " وهو أحد سلسلة
اإلصدارات اإلحصائية التي يقوم املركز بإصدارها وذلك من أجل توفير دليل لتدقيق بيانات السجالت
اإلدارية لإلرتقاء بجودة العمل اإلحصائي ومخرجاته وتطوير النظام اإلحصائي بإمارة عجمان.
وفي هذا السياق ،فقد تم إغناء الدليل بأهم املعايير الخاصة بتدقيق بيانات السجالت اإلدارية وطرق
وأساليب وإجراءات ومراجعة التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية ومراحل التدقيق باإلضافة إلى معرفة
محددات التدقيق ومستويات تدقيق البيانات السجلية وما إلى ذلك من مفاهيـم ضرورية للتعرف أكثر على
هذا الجانب الهام من جوانب التدقيق التي يتضمنها العمل اإلحصائي.
ا
ا
آملين أن يكون هذا الدليـل دليال ومرشدا للعاملين في السجالت اإلدارية واملهتمين في املجال االحصائي
للحصول على ما يريدون عليه بأقـل وقت وجهد ممكن وذلك من خالل توفير طرق وإجرءات التدقيق.
تعتبر السجالت اإلدارية واحدة من أهم املصادر التي يتم الحصول على البيانات اإلحصائية ،وإن
اإلستخدام الفعال لهذه السجالت اإلدارية يتطلب تطبيق نظام لتدقيق السجالت اإلدارية متوافق مع
املنهجيات واملعايير الدولية املعتمدة.
وإن العمليـة التي تجمـع من خاللها البيانـات مـن مصادرهـا الساسـية سـواء تـم جمعهـا مـن مصـادر السـجالت
اإلدارية ( أي سجالت العمليات اإلدارية التي تقدمها املؤسسات والجهات املختلفة ال سيما الحكومية منها )
ا
أو تم جمعها بواسطة املسوح امليدانية سواء أكانت أفرادا أو منشآت لها أهمية كبيرة لدى منتجي
اإلحصـاءات الرسـمية ،وذلك إلرتباط البيانات بسياسات معينة حيث تعتبــر البيانــات التــي يتــم جمعهــا ذات
أهمية بالغــة بإعتبارهــا املصــادر الساســية لتوفيــر املؤش ـرات واإلحصــاءات لراســمي السياســات ومتخــذي
الق ـرارات اإلقتصاديــة والســكانية واإلجتماعيــة والبيئيــة وغيرهــا ،من أجل توفيرها للباحثين واملستثمرين
ورجال العمال وأصحاب املشاريع وذلك ملساعدتهم في إتخاذ القرارات التي تتالئم مع طبيعة عملهم والتي
تساعدهم في تقييم قراراتهم املختلفة .
ومن هنا تأتـي أهميـة التدقيـق وذلك لرفع مستوى جودة البيانات واإلهتمام بتنقيتها من الخطاء والعيوب
بعد عمليات جمع وتسجيل البيانات والتأكد من إتساق البيانات وترابطها ومنطقيتها لتعظيـم اإلسـتفادة
مـنها ،وجودة البيانات تؤدي بدورها إلى جودة املخرجات وبالتالي ينعكس على جودة القرارات املتخذة.
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لذا يجب وضع خطة واضحة ومدروسة قبـل البـدء بجمـع البيانـات تتضمـن توضيـح الهـدف مـن جمـع
البيانـات ،وتحديـد املجتمـع اإلحصائـي ،ومعرفـة املتغيـرات التـي سـيتم جمـع بيانـات عنهـا ،واملخرجـات املرجـوة
مـن هـذه البيانـات ،كمـا يجـب أن تتضمـن املسـائل التنظيميـة كتحديـد مـن سـيقوم بجمـع البيانـات وتدقيقهـا،
ا
وكذلـك تحديـد توقيـت جمـع البيانـات ،كما يتم تحديد طرق جمع البيان سواء ميدانيا أو عن طريق
السجالت اإلدارية .
ا
ا ا
ا
وختاما ،تعتبر السجالت اإلدارية مصدرا مهما وأساسيا للبيانات اإلحصائية وإن تدقيق البيانات املتوفرة
في السجالت اإلدارية وموائمتها مع املعايير اإلحصائية الدولية املعتمدة واملتبعة في مركز اإلحصاء
والتنافسية في إمارة عجمان ضرورة للحصول على بيانات دقيقة وشاملة و من أجل ذلك قام املركز بإعداد
ا
ا
دليل التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية ليلعب دورا تكامليا مع دليل جودة السجالت اإلدارية الذي تم
ا
إصداره سابقا من مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية ويكون اإلطار العام واملرجعية التي يعتمد عليها في
عملية التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية.

5

املحورالول :مفهوم التدقيق
التدقيق إجراء يتضمن وضــع مجموعــة من الضوابــط والقيود من أجل ضمان تطبيق إج ـراءات التدقيق
على بيانات السجالت اإلدارية للكشف عن الخطاء ومعرفة مدى صحة وإتساق وترابط البيانات
وللتعـرف علـى مســتوى الجــودة الــذي تــم تحقيقــه وفــرص التحســين املطلوبــة للسجالت ،من أجل الحصول
على بيانات دقيقة وضمـان جـودة املؤشـرات إالحصائية الرسـمية ،وتعتبــر عمليــة التدقيق مرحلــة مهمـة
وحيويـة وهـي أحـد متطلبـات عمليـة التقييـم الشـامل لجـودة السجالت اإلدارية والتـي يقـوم بهـا مركـز عجمان
لإلحصـاء والتنافسية .
ويقدم دليل التدقيق على السجالت اإلدارية مجموعة معايير وإجراءات أساسية لضمان جودة مخرجات
البيانات اإلحصائية للسجالت اإلدارية ،وذلك لتعزيز الدور املهم واإليجابي في دعم القرارات والسياسيات
املتخذة من قبل أصحاب القرار واملساهمة في اإلرتقاء بجودة هذه البيانات املبنية على الحقائق والرقام
الدقيقة ،كما ويعتبر هذا الدليل أحد اإلصدارات الهامة التي قام مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
بإعدادها وإصدارها في سبيل تأسيس منظومة شاملة للجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية
واملؤشرات اإلحصائية لإلمارة وبما يحقق ضمان إستمرارية تدفق البيانات السجلية وديمومتها وكفاية
وشمولية البيانات السجلية إلعداد اإلحصاءات وسالمة نظم جمع البيانات ومالءمتها إلعداد اإلحصاءات
املطلوبة وإتساق البيانات السجلية مع التعاريف والتصنيفات اإلحصائية وفق املبادئ التوجيهية الدولية
والحفاظ على دورية مناسبة لتحديث البيانات السجلية لضمان حداثتها وتمثيلها للواقع ووجود آليات
ا
تدقيق ومعالجة البيانات السجلية بحيث تتسق مع املمارسات السليمة املتعارف عليها دوليا وتقييم دوري
ومراجعة مستمرة للسجالت اإلدارية ذات اإلستخدامات اإلحصائية وتحديد الفجوات وفرص التحسين في
بيانات السجالت اإلدارية (من حيث التفاصيل والتغطية) ووضع منهجية ملعالجتها.
إن الفوائد املرتقبة لهذا الدليل تكمن بمساعدة الجهات الحكومية واملعنين على معرفة املعايير اإلحصائية
الساسية لجودة بيانات السجالت اإلدارية وتقديم شرح وافي آللية عملية التدقيق على السجالت اإلدارية
والتعرف على إجراءات ضمان الجودة وتحديد فرص التحسين في العمليات اإلحصائية للسجالت اإلدارية
ا
باإلضافة إلى تحسين مستوى الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية عالوة على تلبية املتطلبات اإلحصائية
للسجالت اإلدارية وهذا يساعد بمجمله في أن تساهم السجالت اإلدارية بشكل فعال في إعداد اإلحصاءات
وحساب املؤشرات بصورة دقيقة مما يسهم في دعم إتخاذ القرار السليم املناسب في اإلمارة.
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 1.1أهمية التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية
يتضمن دليل التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية شرح شامل لعملية التدقيق واملراجعة على بيانات
السجالت اإلدارية ،وتأتي أهمية عمليات املراجعة والتدقيق في الحصول على مخرجات ذات جودة عالية،
المر الذي يساعد املعنيين في إتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة ،و تتلخص أهمية
التدقيق على السجالت اإلدارية فيما يلي :
• التأكد من تماسك البيانات وترابطها بحيث يؤدي هذا الترابط إلى اإلتساق فيما بينها.
• توفير بيانات دقيقة تساعد في حساب املؤشرات واإلحصاءات الهامة.
• التأكد من مخرجات البيانات بحيث تكون ذات جودة عالية ،والتي تنعكس على قياس أداء
ا
السياسات املرتبطة بها سواءا كانت إقتصادية أو سكانية أو إجتماعية أو غيرها .
لــذا تم وضــع مجموعــة خطوات وإجراءات ملراجعة وتدقيق الســجالت اإلدارية للكشف عن الخطاء ومعرفة
مدى صحة وإتساق وترابط البيانات بشــكل منظم وعلى أسس متفق عليها ،كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى ضرورة
قيام كل جهـة حكومية كانت أم مؤسسة خاصة تنتج بيانات سجلية كنتيجة ملمارستها لعملياتها وأنشطتها
اليومية بوضـع برنامـج تفصيلـي لتطبيـق إجـراءات وعمليات التدقيق الضرورية للتعـرف علـى مســتوى دقة
السجالت اإلدارية.
 2.1أهداف التدقيق على بيانات السجالت اإلدارية
بصورة عامة يعتبر الهدف الرئيس ي من دليل التدقيق على السجالت اإلدارية هو وضع أسس مرجعية
للتدقيق على بيانات السجالت اإلدارية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة في إمارة عجمان.
ويمكن تلخيص أهداف دليل التدقيق على السجالت اإلدارية في النقاط اآلتية :
• نشر ثقافة مجتمعية عن أهمية وجودة بيانات السجالت اإلدارية .
• تدريب فريق مختص بالكشف عن الخطاء وحاالت عدم إتساق البيانات ومن ثم معالجتها.
• توحيد إطار ومفهوم السجالت اإلدارية وجودة بياناتها على مستوى إمارة عجمان.
• تحسين السجالت اإلدارية بحيث تلبي الهداف التي جمعت لجلها.
• وضع قواعد ومعايير ومؤشرات لجودة السجالت اإلدارية باإلضافة إلى تقديم صورة واضحة
آللية الوصول للدقة املطلوبة.

7

 3.1إرشادات التدقيق
هنالك بعض الخطوات الساسية التي يجب أخذها بعين اإلعتبار عند البدء بعملية التدقيق واملراجعة
يمكن أن نلخصها فيما يلي:
• يتم التأكد من أن جميع البيانات موجودة وال توجد بيانات مفقودة .
• تتبع الخطاء الكتابية ومعالجتها.
• تقييم مستوى جودة البيانات الواردة بحسب معايير جودة البيانات املعتمدة مثل سالمة البيان
واملوثوقية وغيره.

ا
• التأكد من ترميز البيانات السجلية كل حسب مجاله وحسب أدلة الترميز املعتمده عامليا.
• معالجة وتصحيح كافة البيانات التي توجد بها أخطاء.
 4.1إستخدامات السجالت اإلدارية في العمل اإلحصائي الرسمي
يوجد العديد من املصادر للبيانات اإلحصائية ومنها السجالت اإلدارية ،املسوح اإلحصائية ،إستطالعات
الرأي ،وعند الخذ بعين اإلعتبار التوقيت والتكاليف والجهد ونوعية البيانات قد يلجأ املعنيين إلى إستخدام
ا
ا
السجالت اإلدارية عوضا عن املسوح اإلحصائية ،وذلك أيضا ملا تتميز به السجالت اإلدارية من دقة
البيانات وتماشيها مع املعايير املعتمدة في املراكز اإلحصائية وسهولة جمع هذه البيانات وتستخدم هذه
البيانات في اآلتي:
• إستخراج جداول إحصائية لتلبية إحتياجات املجتمع وأصحاب القرار.
ا
ا
• حساب املؤشرات سواء كانت مؤشرات معتمدة دوليا أو محليا.
• مقارنة البيانات السجلية مع نتائح املسوح اإلحصائية لتقييمها.
• إستخدامها كإطار معاينة.

ا
• إستخدامها بالتعداد السجلي عوضا عن إجراء التعداد بالطريقة التقليدية.
• معالجة نقص الشمول في بيانات التعداد واملسوح اإلحصائية.
• إستخدامها كإطار لتصميم العينات عند الحاجة لعمل مسح إحصائي.
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 5.1مصادر السجالت اإلدارية
مصادر السجالت اإلدارية هي:
• سجالت العمال (التراخيص).
• سجالت املالية .
• سجالت التجارية وغرف التجارة .
• سجالت العمل والتوظيف .
• سجالت الضمان اإلجتماعي.
• سجالت الصناعة .
• سجالت الزراعة .
• سجالت الكهرباء واملاء.
• سجالت التعليم.
• سجالت الصحة.
• سجالت املحاسبة
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املحورالثاني :تدقيق السجالت اإلدارية
تعتبر عملية جمع البيانات من مصادرها الساسية ذات أهمية كبرى ملنتجي اإلحصاءات الرسمية ا
سواء تم
ا
جمعها من السجالت اإلدارية (مثل سجالت الرخص التجارية) أو تم جمعها من امليدان مباشرة.
تأتي أهمية التدقيق في اإلستفادة العظمى من هذه البيانات واملساهمة في تعزيز جودة املخرجات وبالتالي
دقة القرارات التي تعتمد على هذه البيانات ،وفي هذا املحور سيتم التطرق بشكل تفصيلي لهمية وأهداف
التدقيق وأساليب املراجعة والتدقيق وأنواع التدقيق و محددات التدقيق وغيرها.
 1.2تعريف تدقيق السجالت اإلدارية
يعرف تدقيق البيانات بأنه العملية املختصة بالكشف عن الخطاء ورصد القيم املتطرفة وتصحيحها وذلك
لضمان جودة البيانات ورفع مستوى دقتها ولتلبي اإلحتياجات التي جمعت لجلها ،وذلك بإستخدام الطرق
املعتمدة.
 2.2أهمية التدقيق على السجالت اإلدارية
• الحصول على بيانات ذات جودة عالية.
• التحقق من مدى سالمة البيانات .
• تحقيق أقص ى إستفادة من البيانات ضمن أسس صحيحة.
 3.2أهداف التدقيق على السجالت اإلدارية
• ضمان وجود سجالت ذات صلة وموثوقة وقابلة لإلستخدام.
• إمكانية إدارة البيانات بشكل فعال لتلبية اإلحتياجات التشغيلية واملعلوماتية
• رصد الخطاء والقيم املتطرفة وتصحيحها.
• ضمان إتساق البيانات وقابلية املقارنة عبر فترات زمنية.
• تحسين جودة املخرجات .
 4.2أساليب املراجعة والتدقيق على السجالت اإلدارية
توجد عدة أساليب للتدقيق واملراجعة على البيانات أهمها:
• أسلوب التدقيق اآللي (الوتوماتيكي):
ومن أهم إستخداماته :
تعديل املتغيرات .حذف املتغيرات.تصحيح القيم للمتغيرات.10

• أسلوب التدقيق التقليدي اليدوي
ومن أهم إستخداماته :
فرز البيانات الغير صحيحة.تتبع القيم غير الصحيحة أو غير املنطقية للمتغيرات ثم إجراء التصحيح الالزم. 5.2معاييرالتدقيق
تحكم عملية التدقيق على البيانات املتاحة عدة معايير كما يلي:
 1.5.2التكرار
يقصد بالتكرار التأكد مــن أن بيانات املتغيرات لوحــدات املعاينة تــم تســجيلها مــرة واحــدة ،وذلك لنه في
بعض الحيان قد يحدث خطأ أثناء عملية جمع البيانات أو في مرحلة تصميم العينة يؤدي إلختيار مفردة
أو إدراج بيانات لوحدة واحدة أكثر من مرة ،وبالتالي يجب التأكد من عدم وجود بيان مكرر عن طريق الخطأ
خاصــة إذا كان هنــاك إخت ـالف فــي بعــض الحقــول التعريفيــة للوحــدة ،وفي حال إكتشاف أي تكرار للبيانات
يجب معالجة وحذف التكرارات ويوضح الجدول رقم ( )1تكرار بيانات املنشأة الولى في الجدول " سوبر
ماركت".
جدول رقم ()1
املنشآت اإلقتصادية حسب نوع الرخصة
إسم املنشأة
سوبرماركت {ذ.م.م}
صيانة الدوات الكهربائية
شركة غاز (ذ.م.م)
سوبرماركت {ذ.م.م}

رقم الرخصة
0000
1111
2222
0000

الشكل القانوني
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة توصية بسيطة
مؤسسة فردية
شركة ذات مسؤولية محدودة

نوع الرخصة
رخصة تجارية
رخصة تجارية
رخصة صناعية
رخصة تجارية

 2.5.2اإلتساق املنطقي
خلو البيانات من التناقضات ،وهو مقياس للصحة والخطأ في البيانات أي تطابق النتائج مع الواقع ،يتم
التدقيق على اإلتساق بمقارنة البيانات والتأكد من منطقيتها ومجاميعها ،عند الرجوع للجدول رقم ()2
نالحظ أن بيانات املنشأة "عيادة لألسنان" غير متسقة حيث النشاط اإلقتصادي للمنشأة املدرج في الجدول
هو معالجة وطلي املعادن؛ املعالجة باآلالت ومن املعروف أن النشاط اإلقتصادي لعيادات السنان هو
أنشطة العيادات الطبية وعيادات السنان.
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جدول رقم ()2
املنشآت اإلقتصادية حسب نوع النشاط اإلقتصادي
إسم املنشأة

الشكل القانوني

مصنع لألثاث (ذ.م.م)

شركة ذات مسؤولية محدودة

النشاط اإلقتصادي
ُ
صنع الثاث

نوع الرخصة
رخصة صناعية

عيادة لألسنان

مؤسسة فردية

معالجة وطلي املعادن؛ املعالجة
باآلالت

رخصة مهنية

مؤسسة للمقاوالت

مؤسسة فردية

تشييد املباني

رخصة تجارية

 3.5.2القيم املتطرفة
تمثل املتغيرات املتطرفة والتي ال تطابق البيانات املوجودة كقيم شاذة ويتم التدقيق واملراجعة عليها بعد
إجراء كافة معايير التدقيق واملراجعة الخرى كما هو مبين في الجدول رقم ( )3أن قيمة اإلنتاج للمنشأة "
ا
شركة الهندسية " مرتفعة جدا مقارنة باملنشآت الخرى من نفس النشاط اإلقتصادي وحجم املنشأة و
بذلك تكون قيمة اإلنتاج لهذه املنشأة قيمة متطرفة.
جدول رقم ()3
قيمة اإلنتاج حسب النشاط اإلقتصادي
القيمة :درهم

اإلسم التجاري

النشاط اإلقتصادي

عدد العمال

قيمة اإلنتاج

شركة الهندسية

تشييد املباني

50

323,403,862

شركة لإلستشارات الهندسية

تشييد املباني

120

71,490,999

الشركة املتحدة

تشييد املباني

100

50,302,000

مقاوالت البناء

تشييد املباني

190

69,221,199

 4.5.2املدى
يقصـد به تحديد الحد الدني والعلي لقيـم الجوبة املتوقعـة للمتغيـر ،و بهذا املعيار يتم التدقيق علـى
مسـتوى بنـود اإلسـتمارة )تعرف اإلستمارة بأنها وسيلة لجمـع البيانـات على شكل أسئلة يجاوب املبحوث
مصممة لتلبي هدف معين) ،حيـث تتم مراجعتها والتأكـد مـن أن بيانـات كل متغير تقـع ضمـن النطـاق املحدد
ا
له ،مثال املنشآت الصغيرة حدها الدنى من عدد العمال هو  10عمال وحدها العلى هو  100عامل ،يوضح
الجدول رقم ( )4بأن عدد العمال ملنشأة "صناعة املأكوالت"  250عامل وهو عدد غير منطقي بحسب
تصنيف حجم املنشأة.
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جدول رقم ()4
تصنيف املنشآت الصغيرة حسب حجم العمالة
اإلسم التجاري

النشاط اإلقتصادي

عدد العمال

مصنع لصناعة املالبس

الصناعة التحويلية

70

مصنع للمشروبات

الصناعة التحويلية

85

صناعة املأكوالت

الصناعة التحويلية

94

صناعة املنتجات املعدنية

الصناعة التحويلية

250

 5.5.2صالحية البيانات وإكتمالها
تعني صحة البيانات وإمكانية إستخدامها في املكان املخصص لها أي مثل مراجعة عدم وجود عدد العمال
في املكان املخصص لقيمة اإلنتاج ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )5املنشأة " شركة هندسية " بلغ عدد
العمال فيها  71,490,999عامل بينما بلغت إنتاجيتها  120هذا يعني بأن البيانات غير صحيحة.
جدول رقم ()5
قيمة اإلنتاج في املنشآت حسب النشاط اإلقتصادي
القيمة :درهم
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اإلسم التجاري

النشاط اإلقتصادي

عدد العمال

قيمة اإلنتاج

شركة هندسية

تشييد املباني

143

323,403,862

شركة لإلستشارات الهندسية

تشييد املباني

71,490,999

120

الشركة املتحدة

تشييد املباني

100

50,302,000

 6.2مراحل التدقيق على السجالت اإلدارية
تتم عملية التدقيق على عدة مراحل أهمها:
 1.6.2مرحلة بناء قواعد التدقيق
وفي هذه املرحلة يتم تصميم نوعين من قواعد التدقيق:
ا
النوع الول :يتم فيه وضع قواعد التدقيق املكتبي بحيث يكون جليا للمدقق اآلليات والقواعد التي يقوم
ا
بناء عليها بمقارنة البيانات واختبار صحتها وإمكانية ربطها وقياس مدى تجانسها وذلك لضمان مخرجات
ذات جودة عالية.
النوع الثاني :وضع نظام آلي للتدقيق بحيث يقوم بربط املدخالت ببعضها البعض للتأكد من منطقيتها
وإتساقها بحسب التصنيفات املختلفة سواء كانت بيانات سكانية أو إقتصادية أو غيرها .هذا النظام يتم
فيه رصد الخطاء من البداية واإلشارة لها بحيث اليمكن اإلنتقال إلى املرحلة التالية ما لم يتم تصحيح
الخطأ مثل أن يكون الشخص عمره  9سنوات وأن تكون الحالة العملية له يعمل بأجر ففي هذه الحالة لن
يسمح البرنامج اإللكتروني بتمرير هذا البيان.
2.6.2مرحلة تدقيق البيانات
عند مرحلة تدقيق البيانات يكون التدقيق بحسب النواع التالية:
1.2.6.2التدقيق اليدوي
في حال كانت البيانات املستلمة ورقية يقوم املدقق بمراجعة البيانات وذلك قبل تبويبها في الجداول
املعتمدة في قاعد البيانات ،أما إذا كانت البيانات املستلمة إلكترونية يتم مراجعة البيانات املدخلة
ا
مسبقا والتأكد من صحة عملية اإلدخال ،وفي حالة عدم املطابقة يتم إرجاع البيانات ملدخل البيان
ملعالجة الخطاء.
 2.2.6.2التدقيق اآللي )الوتوماتيكي(
ا
ا
تتم هذه املرحلة آليا بحسب البرامج املصممة أو املوجودة مسبقا لغراض التدقيق والتي تتضمن
قواعد التدقيق املحددة بحيث يتم التأكد من مدى صحة البيانات املدخلة وإتساقها وتحديد الخطاء
وتوجيهها للمعنيين ليتم معالجتها.
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 7.2تدقيق ترميزبيانات السجالت اإلدارية
الترميز هو العملية التي يتم من خاللها تحويل البيانات من املصدر إلى رموز ،يتم تدقيق هذه الرموز
للتأكد من صحتها ومالئمتها للبيانات وذلك ضمن عملية التدقيق املكتبي ،وضوح البيانات من املصدر
يعني وضوح وسهولة الترميز.
 8.2مراجعة وتدقيق الترميز
يمكن تطبيق عملية مراجعة وتدقيق الترميز حسب اآللية اآلتية:
 .1إختيار عينة من البيانات املخزنة في قاعدة البيانات .
ا
 .2مقارنة البيانات النصية ضمن العينة املختارة مع رموزها التي تم ترميزها بها سابقا.
 .3تعديل الرموز ا
بناء على منطقيتها وذلك في حالة عدم التطابق.
 9.2مستويات تدقيق البيانات السجلية
 .1التدقيق على مستوى املجاميع الكلية والفرعية للجداول:
يتم في هذا املستوى تدقيق مجاميع الجداول والتأكد من إتساقها ومنطقيتها.
 .2التدقيق على مستوى بنود جداول السجالت اإلدارية :
يتم تقييم البنود بحسب مدى التغطية والنطاق الذي تشمله ،حيث يتم التدقيق لكل بند على
حدى.
 .3مقارنة جداول وبيانات السجالت اإلدارية:
مقارنة البيانات مع بيانات أخرى لنفس املنطقة أو ملناطق أخرى لنفس الفترة أو فترات مختلفة
 .4التدقيق على املستوى الكلي للبيانات السجلية:
و يشمل هذا املستوى مطابقة بنود الجداول مع بنود أخرى وإختبار مدى ترابطهاحسب قواعد
املطابقة املعتمدة.
 .5التدقيق على مستوى قاعدة البيانات الواحدة:
أي فحص بيانات الوحدة في السجل مع بيانات الوحدات الخرى في نفس السجل.
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 10.2محددات التدقيق
هناك بعض القيود واملحددات التي تؤثر على عملية التدقيق كما يوضحها الشكل رقم ()1
شكل رقم ()1
القيود التي تؤثر على عملية التدقيق
الوقت
املوارد املتاحة
القيود التي
تؤثر على
عملية
التدقيق

الكوادر
البشرية
امليزانية
الجهد

تصميم
البرامج

الوقت
التكلفة

 11.2توجيهات التدقيق
 1.11.2معرفة املدقق باملسائل املنهجية
تتطلب عملية التدقيق إملام املدقق بمنهجية التدقيق واملتعلقات الفنية ،وعلى املدقق اإلطالع على الدلة
ا
سواء كانت أدلة دولية أو محلية واإلنضمام للدورات التدريبية للتحسين املستمر لداء املدقق ،كما البد
للمدقق من معرفة أهداف وآليات جمع البيانات السجلية ودورية جمعها باإلضافة إلى معرفته بدالالت
الترميز والسلوب الذي يتم إتباعه في ترميز البيانات.
 2.11.2اإلرشادات العامة للتدقيق
 .1يتوجب على العاملين بالتدقيق واملختصين وضع قواعد التدقيق .
 .2ضمان إتساق قواعد التدقيق ومنطقيتها.
 .3بناء قواعد تدقيق تناسب املتغيرات الكمية والنوعية على حد سواء.
 .4وضع خطة زمنية تناسب حجم مرحلة عملية التدقيق .
 12.2اإلجراءات الالزمة للتدقيق اليدوي واآللي
 .1تحديد إجراءات وقواعد التدقيق التي يجب إتباعها وتوثيقها والعمل املستمر على تطويرها.
 .2عمل دورات تدريبية للمدققين واملكلفين بعملية التدقيق.
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 .3التحقق من عمليات التدقيق بحسب آليات املراقبة املعتمدة.
 .4تتبع التدقيق وتقييم نتائجه على البيانات الصلية.
ا
 .5في حالة إستخدام التدقيق اآللي يتم تصميم برامج تدقيق أو إستخدام البرامج املعدة مسبقا
لعملية التدقيق اآللي وتجريبها وتطويرها بشكل دوري وذلك لضمان توثيق وتطوير قواعد تدقيق
البيانات .
13.2إدارة مخاطرالبيانات
يعتبر التدقيق املسؤول عن ضمان الحصول على بيانات بشكل صحي ،و هذا مهم بشكل خاص نسبة
لحساسية البيانات بالنسبة للمؤسسات والجهات ،تعد البيانات أحد الصول التي يجب حمايتها بشكل
مناسب ،وتشمل إدارة مخاطر البيانات:
 .1حماية البيانات من الوصول أو الكشف غير املصرح به .
 .2التأكد من أن النظمة واملعلومات كاملة وخالية من غير مصرح بها.
 .3النزاهة في التعديل والتغيير .
 .4التأكد من أن املعلومات والخدمات املرتبطة بها متاحة للمستخدمين املصرح لهم متى وحيثما
تطلب ذلك .
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املراجع
• دليل معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية – سلسلة الدلة
املعيارية – إصدار رقم  - 9الهيئة اإلتحادية لإلحصاء والتنافسية – اإلمارات العربية املتحدة.
https://fcsa.gov.ae/_layouts/download
• إطار تقييم جودة البيانات لغراض إحصاءات ميزان املدفوعات – صندوق النقد الدولي – إدارة
اإلحصاءات (.)2003
https://paris21.org/sites/default/files/dqaf-bop-ar.pdf

• دليل معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية – أدلة املنهجية والجودة –
إصدار رقم  – 3مركز أبوظبي لإلحصاء (.)2014
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/

• تقرير هيئة اإلحصاء الكندية عن الطر الوطنية لضمان الجودة  -المم املتحدة – املجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي (.)2010
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/2010-2-NQAF-A.pdf

• إطار جودة البيانات اإلحصائية – أدلة املنهجية والجودة – دليل رقم  – 6مركز أبوظبي لإلحصاء .
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib

• اإلطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائية – سلسلة الدلة املعيارية – إطار رقم – )2017( 18
الهيئة اإلتحادية لإلحصاء والتنافسية.
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/United_Arab_Emi
rates_National_Framework_HQ_ara_Digital_r5.pdf

• دليل املراجعة والتدقيق املكتبي لبيانات املسوح اإلحصائية الوطنية –سلسلة الدلة املعيارية –
إصدار رقم  – )2017(18الهيئة اإلتحادية لإلحصاء والتنافسية.
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/National_Stat_Survey_ar
_Draft01.pdf

• إدارة التدقيق الداخلي للسجالت– وزارة اإلقتصاد و املالية  -اململكة املتحدة
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/207215/Internal_Audit_Records_Management.pdf

• دليل جودة السجالت اإلدارية-إصدار رقم -1مركز عجمان لإلحصاء واالتنافسية
• الدليل اإلرشادي لتدقيق ومراجعة البيانات اإلحصائية -أدلة املنهجية والجودة  -دليل رقم ( )5
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/.pdf

• املبادئ التوجيهية الدولية لسجالت العمال اإلحصائية -شعبة اإلحصاء في المم املتحدة
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/d3p1a.pdf
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