
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دليل جودة السجالت اإلدارية
  

 2020 إصدار مايو 



 

2 

  

كومة عجمانح –مركز اإلحصاء والتنافسية   

 دليل جودة السجالت اإلدارية 

 2020مايو  1 اإلصدار رقم

 



 

3 

 



 

4 

 
 

 الفهرس

 5........................................................................................................................................................................... املقدمة

 6..................................................................................................................أهمية السجالت اإلدارية للعمل ا إلحصائي

 8............................................................................................................................................................... أهداف الدليل

 9....................................................................................................... معايير الجودة الخاصة بإعداد السجالت اإلدارية

:   املعيار األول اإلطار التنظيمي و التشغيلي في مجال إدارة البيانات
ً
 9.................................................................... أوال

 9................................................................................................................. دارة البياناتحوكمة اإلطار التنظيمي إل 1.1

 10 ............................................................................................................. تطوير اإلطار التشغيلي إلدارة البيانات  2.1

: املعيار الثاني )توفر البيانات وإتاحتها(
ً
 10 .............................................................................................................. ثانيا

 11 ................................................................................................................... الربط بمنصة البيانات اإللكترونية: 1.2

 ..……………………………………………………………………………………………………………………….…………13إتاحة البيانات 2.2

: املعيار الثالث جودة البيانات
ً
 12 ............................................................................................................................ ثالثا

 12 ........................................................................................................................ .………………………سالمة املنهجية 1.3

 13 ................................................................................................................ ..…………………ضمان مالئمة البيانات  2.3

 14 ................................................................................................................... .…………………………الدقة واملوثوقية 3.3

 14 .................................................................................................................... ..…………اإلتساق والقابلية للمقارنة4.3

 15 ..................................................................................................................... .………………………والوقتية الحداثة5.3 

 18 .................................................... وذج التقييم الذاتي للسجالت اإلدارية  للجهات الحكومية والجهات املستقلةنم

 19 .................................................................................................................. نموذج التقييم الذاتي للسجالت اإلدارية

 31 ......................................................................................................................................................................... املراجع

. 



 

5 

 

 

 املقدمة
 

 

 ستخدام الفعالاإل ن أو  ، اإلحصائية للبيانات االساسية  املصادر أهم من واحدة اإلدارية السجالت تعتبر

 .واملعايير الدولية املنهجيات مع متوافق اإلحصائيةللسجالت  نظام تطبيق يتطلب اإلدارية السجالت لهذه

 التي اإلحصائية التصنيفات في املعيارية التبويب مبادئ مع اإلدارية والسجالت التسجيل أنظمة إتساق إن

 يخدم بما والسجالت األنظمة هذه من القصوى  ستفادةاإل  والتنافسية يعني يعتمدها مركز عجمان لإلحصاء

 عام بشكل واملستخدمين والباحثين القرار متخذي من للمعنيين تقديمها ومن ثم اإلحصائية البيانات جمع

 .املتعددة أغراضهم يخدم بما

بد من وضع مجموعة من املعايير تساعد في تأسيس ال وعند تطبيق مفهوم الجودة الشاملة للعمل اإلحصائي 

ات املختلفة, وذلك بما يضمن استمرارية تدفق البيانات منظومة متكاملة لضبط جودة السجالت اإلدارية للجه

 السجلية وديمومتها, وكفاية وشمولية وحداثة البيانات السجلية إلعداد اإلحصاءات الرسمية.

دليل جودة السجالت اإلحصائية ليكون  ومن هذا املنطلق يقوم مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية بإعداد

 مرجع
ً
 رئيسيا

ً
 اإلمارة في عمل السجالت اإلدارية واإلحصائية. ى مستو  ىاملنتجة للبيانات عللباقي الجهات ا

  للجهات الحكومية من 
ً
تقييم الواقع الحالي للسجالت اإلدارية  أجلوسيكون دليل جودة السجالت اإلدارية  عونا

 للمعايير الدولية املعتمدة على أن يتم تحديث الدليل وتغيير  معاييره االساس
ً
بات ية والفرعية واملتطلوذلك وفقا

 .
ً
 على الوضع الذي سوف ستصله السجالت  اإلدارية في الدوائر الحكومية مستقبال

ً
 في السنوات القادمة بناءا
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ي فالســجالت اإلداريــة واملعروفة أيًضا بأسم إدارة السجالت واملعلومات، هي عملية تنظيمية إلدارة املعلومات 

غير حكومية طوال دورة حياتها. والسجل عبارة عن مستند رسمي يستخدم لكتابة  أومؤسسة حكومية  أوإدارة 

 أوغير ذلك ليكون بمثابة املرجع الرسمي للمتابعة  أواألشخاص  أواألعمال  أواملشاكل  أووتسجيل النشاطات 

يانات عكس هذه السجالت في قواعد ب أواإلثبات. وفي غالبية اإلدارات إن لم يكن جميعها، تمت ترجمة 

 ات الحقة. إجراءاية  أوإلكترونية تسهل من عمليات إستدعاءها واإلستفادة منها في عمليات املتابعة 

يمكن للسجالت اإلدارية أن تشمل العديد من األنظمة التي تغطي مختلف النشاطات, وعن طريق التحليل اآلني 

ستخدام األعمال املختلفة، ثر على حاالت إحل املشاكل التي تؤ للبيانات في هذه السجالت يمكن للمرء تحديد و 

وضبط وتحسين آداء األفراد واملجموعات واملؤسسة بشكل عام. وكذلك توفر السجالت اإلدارية إمكانية 

إستخراج التقارير التجميعية والتلخيصية التي تستخدم في متابعة وتقييم وتحسين أداء املؤسسات 

ن السجالت اإلدارية إم بها مؤسسات متعددة. وبالتالي فنشطة التي تقو واإلستخدام األمثل للموارد، وفي ربط األ

تعتبر أداة من أدوات ضبط الجودة في عمل املؤسسات، واستخراج املعلومات اآلتية التي تساعد متخذ القرار، 

 اإلحصائيةن إدماج نظــام لضبــط الجــودة إتقارير الدورية التي ترصد التغير الزماني. وعليه، فال إلىضافة إ

أحــد املصــادر ســتخدام الســجالت اإلداريــة ك إللبيانــات الســجلية ومراقبتهــا يعتبــر مكــون أساســي فــي منهجيــة 

 .ساس لضبط الجودةاألساســية لإلحصــاءات الرســمية الذي يعتمد املفاهيم والتعاريف املعيارية التي تعتبر األ 

لعمــل املعتمدة في املنظمــات الدوليــة املعنيــة با اإلحصائيةفق مــع أطــر الجــودة ويراعي هذا الدليل التوا 

ة مــن املمارســات ســتفاداإلحصائــي مثــل شــعبة اإلحصــاء باألمــم املتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي.  كمــا تــمت اإل 

ـواردة فــي هــذا الدليــل ــة لذلــك فقــد تــم مراعــاة توافــق املعاييــر الـ، باإلضافاإلحصائيةالدوليــة فــي مجــال الجــودة 

  .املســتخدمة فــي الدولــة اإلحصائيةمــع املعاييــر واألطــر الوطنيــة الخاصــة بالجــودة 

ـة في إمارة للســجالت اإلداريـ اإلحصائيةات لضمــان الجــودة إجراءويقدم هــذا الدليــل مجموعــة معاييــر أساســية و 

جابــي فــي دورهــا اإلي رتقــاء بجــودة البيانــات املستخرجة من السجالت وتعزيــزة فــي اإل أهمجمان، وذلــك للمســع

ل بدايــة لتأســيس ا الدليــتخــاذ القــرارات الســليمة املبنيــة علــى الحقائــق واألرقــام الدقيقــة. كمــا ويعتبــر هــذإدعــم 

 جلن أل في إمارة عجما اإلحصائيةلبيانــات الســجالت اإلداريــة واملؤشــرات  اإلحصائيةمنظومــة شــاملة للجــودة 

 :تحقيق ما يلي



 

7 

مارات املقارنة الزمانية واملكانية مع اإل  إجراءمكانية إو  فوتناغم املفاهيم والتعاريف والتصاني إتساق .1

 خرى األ 

 تدفق البيانات السجلية وشموليتها ودوريتهاستمرارية إ .2

مور الطارئة وتحديد الفجوات وكيفية حديث، والتعامل مع املستجدات واأل مكانيات التطوير والتإ .3

 التعامل معها.

 سالمة البيانات وسريتها  .4

املتحدة ألمم ل اإلحصائيةحصاء واللجنة اءات الرسمية الصادرة عن شعبة اإل وحسب املبادئ األساسية لإلحص 

غراض ستقصائية لأل ا السجالت االدارية والدراسات اإل ستفادة من البيانات التي توفرهفهي توص ي بضرورة اإل 

 أمتعددة. فهي تعد مصدر  ملا لها من مزايا اإلحصائية
ً
 ساسيا

ً
ية يتها في استمرار أهمى حصاءات الرسمية، وتتجللإل  ا

م من قيمتها العلمتدفق البيانات األ 
ّ
 داة للمتابعة الدورية وقياس التطور والتقييمأية والعملية ك مر الذي يعظ

   لكتروني.تاحة ومرونة التعامل اإلإلفرص التحسين من حيث الجودة وا إلىضافة إ
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 أهداف الدليل

في منظومة العمل ي دار ستخدام بيانات السجل اإل إتعزيز زيادة الثقة و  إلىيهدف هذا الدليل بشكل أساس ي 

زيادة الوعي ونشر ثقافة جودة البيانات السجلية ، وتفعيل العمل  إلىإضافة حصائي في إمارة عجمان. اإل 

  . اإلحصائيةالتشاركي بين مختلف الجهات التي تصدر املعلومات والبيانات ذات الطبيعة 

التدخالت  ويخدم هذا الدليل العمل السجلي واملعلوماتي في املؤسسات من خالل توفير حزمة متكاملة من

 حصائي. ويشمل ذلك: ليات العمل السجلي واإل آتشمل مكونات و 

ستخدامها دوات )بما فيها املفاهيم والتعاريف والتصانيف( بحيث تشكل مرجعية إل تحسين وتوحيد األ  .1

 .املقارنة الزمانية واملكانية إجراءواملتابعة و  تساقضمان اإل جلنشطة أل في جميع األ

في مجال طار التنظيمي والتشغيلي اإل  بما في ذلكلمتطلبات الخاصة باملعايير تقديم شرح تفصيلي ل .2

 تاحتها ملستخدميها وجودة البيانات اإلحصائيةإدارة البيانات وتوفر البيانات وإ

من جرائية جوانب الفنية واإل للواسع لواالدراك ا تحسين مهارات العاملين بما يضمن الفهم الصحيح  .3

 أوشكال بيانية أ أول أو جد أو إحصائية بشكل مؤشراتكانت املخرجات سواء ودقة  سالمة  أجل

ستفادة منها وتسخيرها بالشكل املناسب للمعنيين واإل وتوفرها تاحة املعلومات إماشابه لتسهيل 

 وبالتوقيت املناسب.
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 عايير الجودة الخاصة بإعداد السجالت اإلداريةم

مع  بعدة عوامل منها تناغمها اإلحصائيةغراض دارية لأل من بيانات السجالت اإل ستفادة يتحدد مدى اإل          

تاحتها ومستوى إحصاء والتنافسية في إمارة عجمان، وسهولة توفرها و املتبعة في مركز اإل  اإلحصائيةاملعايير 

ل أو ة بشكل جدالجهات املنتج  ن تصدر منأدورية توفرها. ويمكن لهذه البيانات  إلىوالشمول إضافة  الدقة 

 بين الجهة ذات العالقة ومركز اعتمادهإتفاق عليها و حصائية حسب مواصفات وتصاميم مسبقة يتم اإلإ

الدعم الفني والتدريب على تجهيز  إلى حصاء والتنافسية. ولهذا الغرض قد تحتاج الجهات املعنيةإل ل عجمان

 .ختصاصعتباره الجهة ذات اإل إب املؤشرات، من قبل املركز أو اإلحصائيةل أو ستخراج الجدإو 

 مع أفضل املمارسات الدولية ، يقوم املركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات املستقلة لتنفيذ  
ً
وتماشيا

 أجلإجراءات التقييم واملتطلبات املطبقة في إعداد السجالت اإلدارية لدى هذه الجهات  في اإلمارة وذلك من 

توفير إحصاءات ذات جودة عالية تطوير السجالت اإلحصائية التي تدعم العمل اإلحصائي الرسمي من خالل 

 أهموفي هذا الصدد نستعرض  ستراتيجيات .عداد السياسات واإل إفي رسم الخطط التنموية و والتي تستخدم 

 السجالت اإلدارية.بمعايير الجودة  الخاصة 

:أو 
ً
  اإلطار التنظيمي و التشغيلي في مجال إدارة البياناتل و املعيار ال    ال

 ويتكون هذا املعيار من معيارين فرعيين وهما كالتالي:

 حوكمة اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات   1.1

 ويتضمن تطبيق هذا املعيار ثالث متطلبات أساسية وهي كاآلتي:      

 توفير وتطبيق نتائج قياس املعيار . 

  وقدرات فريق إدارة البيانات العاملين في مجال إدارة البيانات.تطوير كفاءات 

 .توفير البنية التحتية التقنية الالزمة إلدارة البيانات و املوارد املطلوبة 

 

  :لقياس املعيارالوثائق  أو املؤشرات بعض 

  والعملية.اإلدارية ومؤهالتهم العلمية  السجالت بيانات إدارة في العاملين املوظفين نسبة أوعدد 

 وتطوير اإلدارية السجالت بيانات إعداد وأساليب منهجية على املنتظمة التدريبية الدورات عدد 

 . جودتها
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 والتنافسية لإلحصاء عجمان مركز يعقدها التي التدريبية والدورات العمل ورش في الفعالة املشاركة 

 الجهات في اإلدارية السجالت بيانات قواعد على العاملين لدى اإلحصائية القدرات وتطوير لتنمية

 .املختلفة الحكومية

 التي تلك خاصة اإلدارية السجالت بيانات إلدارة املتاحة اإللكترونية واألنظمة الحاسوبية عدد البرامج 

 .والتنافسية لإلحصاء عجمان مركز وبرامج أنظمة مع تتوافق

 

 تطوير اإلطار التشغيلي إلدارة البيانات  2.1

 يتضمن املحور اثنين من املتطلبات وهي كاآلتي:                

 )مع وجود  تصميم عمليات إدارة البيانات و التي تشمل )التصميم و الجمع و املعالجة و اإلتاحة

 .تطبيق لنتائج قياس املؤشر

 .وجود قوانين و أنظمة لحماية البيانات 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

  ل وقواعد التدقيق.أو جمع البيانات وإعداد الجدوخطوات العمل االحصائي تتضمن تحديد آليات 

  ومعالجتهاجمــع البيانــات الســجلية تشمل  دارة البيانات ااجراءات نموذج توثق  أووثيقة وجود 

 منتظم دوريا.شــكل وتصميمها وتوفرها ب

 قرار رسمي لحماية البيانات ويحدد مسؤولية الجهة عن جمع البيانات املرتبطة بعملها. أوقانون  توفر 

: املعيار الثاني )
ً
 (تاحتهاإتوفر البيانات و ثانيا

مدى توفر  وإتاحة الحصول على اإلحصاءات والبيانات الوصفية للمستخدمين بشكل مالئم  عياريقيس هذا امل

يمكنهم من الوصول إليها بيسر وسهولة ويمكن فهمها بشكل جيد، وبما يضمن تحقيقها ألكبر قدر ممكن من 

 الفائدة املرجوة وبأقل كلفة ووقت.

 :ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل اآلتي

الوصفية وفقا ملعايير نظم البيانات الوصفية املعتمدة بحيث يتم فيها الربط بين توثيق البيانات  .1

 .اإلحصاءات واملؤشرات وبياناتها الوصفية
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 .إتاحة البيانات الوصفية لضمان وضوح اإلحصاءات املنتجة لكافة املستخدمين .2

ستخراج ال استخدام التكنولوجيا الحديثة وإتاحة املجال بمحددة لنشر اإلحصاءات  جراءاتإوجود  .3

  .املستخدمين ل املالئمة الحتياجاتأو الجد

 تصال.واإلتنوع وسائل اإلعالم من قبل املستخدمين عن طريق سهولة االطالع على البيانات  .4

 تاحتها( من معيارين فرعين هما:عيار الرئيس ي ) توفر البيانات وإويتكون امل

 :اإللكترونية البيانات بمنصة الربط 1.2

 تي:من املعيار ثالث متطلبات وهي كاأليتض

 يةإفراد-مكانية)الرقمية املعامالت و اإلصطناعي مثل الذكاء االحتياجات كافة لتلبية البيانات مالءمة- 

 (تجميعية -معامالت

  توفير وتطبيق نتائج قياس املعيار 

  لإلحصاء والتنافسيةمركز عجمان  مع اإللكتروني الربطتوفر. 

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

  املشمولة في عملية الربط اإللكتروني الحكومية والجهات املستقلة عدد الجهات. 

 نموذج تقييم ملعرفة مالئمة البيانات وتلبية االحتياجات 

 عدد املتغيرات واملعلومات املشمولة بالربط 

 للجهة املعنية مع املركز.لكتروني تقييم الربط اإل 

 

 تاحة البياناتإ 2.2

 تي:من املعيار ثالث متطلبات وهي كاأليتض 

  حتياجات املستخدمينإها و حصائية حسب تصنيفتوفير البيانات اإل 

 تاحتهاإقياس معيار مدى توفر البيانات و  توفر نتائج 

 ستخدام النماذج املعتمدة لتوفير البياناتإ. 
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 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

  وجود نماذج لطلب البيانات وتوفرها 

 والتنافسية في إمارة عجمان  مدى تحقيق بيانات السجالت اإلدارية ملتطلبات مركز اإلحصاء قياس. 

  مستوى رضا املستخدمين عن الوصول للبيانات واإلحصاءات املنتجة من استخدام نماذج لقياس

 في الوقت املناسب. الحصول على البياناتحيث مستوى التفصيل وآلية 

: املعيار الثالث 
ً
 جودة البياناتثالثا

مستويات الدقة والجودة في البيانات اإلحصائية التى توفرها الدوائر  وتطبيقمدى توفر املعيار الثالث يقيس 

قياس مستوى جودة  أجلالحكومية في إمارة عجمان ويتكون املعيار الرئيس ي من خمس معايير فرعية من 

 البيانات املنتجة.

 ويتكون املعيار الثالث من خمس معايير فرعية كالتالي:

 سالمة املنهجية -

 ضمان مالئمة البيانات -

 الدقة واملوثوقية -

 اإلتساق والقابلية على املقارنة -

 لحداثة والوقتية.ا -

 وفيما يلي شرح كل معيار من املعايير الفرعية بالتفصيل :

 املنهجيةسالمة  1.3    

ستخدام الطرق إحصائية منهجية سليمة تشمل ن تكون املنهجية املستخدمة في تنفيذ العمليات اإل يعني أ

ت توفير بيانا أجلالعملية املتعارف عليها فنيا وعلميا من  املتطلباتدلة و ساليب والتصانيف والتعاريف واأل واأل 

  .ذات جودة عالية

ملنهجيات وإجراءات إحصائية مناسبة تتوافق مع املعايير الدولية ووفق وهذا يتطلب إعداد اإلحصاءات وفقا 

 
ً
 .أفضل املمارسات املعمول بها دوليا

 يتضمن املعيار أربع متطلبات وهي كاألتي: 
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 حصائية.البيانات املصدرية واملخرجات اإل  وجود منهجيات وإجراءات سليمة ومنتظمة لتدقيق وفحص 

 حصائية املستخدمة عند الجهة مع املعايير املتعارف املصطلحات اإل  أوالتعاريف  أواملفاهيم  توافق

  عليها .

 ومراجعتها بصورة دورية.عداد بيانات السجالت اإلدارية لتكون مالئمة لألغراض اإلحصائية إ  

 قياس مدى تطبيق املنهجيات واملعايير والتصانيف واملفاهيم اإلحصائية  نتائج توفير. 

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

 . قياس نسبة املعلومات املحققة ملتطلبات مركز اإلحصاء والتنافسية في إمارة عجمان 

 السجالت اإلدارية .  قياس نسبة املعلومات املستوفاة عن قواعد 

   جمع وطريقة وإدارتها، اإلدارية السجالت إعداد لكيفية واضحة منهجية تضمنت وثيقة إعداد 

  .وغيرها التحديث وآليات العمل       وإجراءات  البيانات

  صانيف املستخدمة لدى الجهة والتاملفاهيم واملصطلحات ختالف إ أوتوفر نموذج ملعرفة مدى تطابق

  .دلة  والتصانيف املحلية والعامليةمع األ 

 

 ضمان مالئمة البيانات  2.3

املستخدمين الحاليين واملحتملين، ومدى مالئمة حتياجات ومتطلبات إيقيس هذا املعيار مدى تلبية 

 حتياجات املستخدمين ومتطلباتهم.إمفاهيم وتصانيف جمع البيانات مع وتوافق منهجيات و 

 يتضمن املعيار أربع متطلبات وهي كاألتي: 

 .تحديد املستخدمين الحاليين واملحتملين 

  حصائيةحتياجاتهم من البيانات اإل إوفهم طبيعة متطلباتهم و مستخدمي البيانات  لوياتأو تحديد. 

 توفير وتطبيق نتائج  قياس مؤشر ضمان مالئمة البيانات . 

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

  مدى توافق نماذج جمع البيانات املستخدمة في الجهة مع متطلبات الجهات املستخدمة للبياناتقياس 

 ستخدامهم للبيانات .املصنفة حسب طبيعة إ

 .عدد  مستخدمي البيانات الحالين واملتوقعين 

  اإلحصاءات املنتجة من قبل الجهة نسبة الرضا عن البيانات وقياس  
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 الدقة واملوثوقية 3.3

هذا املعيار يقيس كفاءة ودقة البيانات وقابليتها على إعداد إحصاءات دقيقة وموثوقة بحيث تكون قادرة 

بحيث تكون اإلحصاءات املحسوبة قريبة مع القيمة الحقيقية على وصف الظواهر املختلفة بشكل صحيح 

 لهذه الظاهرة.

 يتضمن املعيار ست متطلبات وهي كاالتي: 

 

  التاكد من الثقة  أجلت اإلدارية من السجال وجود منهجيات وإجراءات سليمة ومنتظمة لتدقيق

 ..بالبيانات

 ات.إجراء الجهة الفحص والتدقيق املنتظم والدوري لدقة البيان 

  جراءات الجودة  ودقة  البيانات اإلحصائية بصورة منتظمة.إتطبق الجهة كافة معايير  و 

  فحص وتدقيق البيانات السجلية بشكل دوري ومنتظم الكتشاف األخطاء الواردة في البيانات

 ومعالجتها وتوثيقها بشكل جيد.

  توفير وتطبيق نتائج قياس مؤشرات الجودة الخاصة بهذا املعيار 

 تحسين وتطوير  أجليم للبيانات ومناقشتها دوريا من توثيق إجراءات نتائج الفحص والتدقيق والتقي

 مستوى دقة البيانات.

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

 عدد و نسب يصف الحاالت الواردة ويحدد مستويات قبول  وجود تقرير تحليلي يوثق و 
ً
األخطاء) مثال

  القيم املفقودة و غيرها من األخطاء الواردة(  أوحاالت التكرار غير الصحيحة 

 ضوابط تدقيق البيانات. أوبرامج واألنظمة التي تحوي قواعد وتدقيق األخطاء مع وجود الد يحدت 

  توفر نموذج لتدقيق ومعالجة االخطاء  السجلية وفحصها بشكل دوري ومنتظم 

 

تساق والقابلية للمقارنةاإل   4.3  

حصائية وهذا املعيار معايير الجودة النوعية في البيانات اإل  أهمتساق والترابط املنطقي أحد يعتبر اإل

تساق والتوافق في البيانات التي يتم جمعها وبين إصدار ونشر إحصاءات متسقة فيما بينها يقيس مدى اإل
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ستخدام معايير ومفاهيم وتصانيف موحدة بحيث تكون قابلة إيمكن مقارنتها مع بعضها من خالل بحيث 

 للمقارنة، وتمكن من مقارنة وربط قواعد البيانات .

 يتضمن املعيار أربع متطلبات وهي كاألتي:

 إمكانية مطابقتها عبر فترة زمنية مناسبة. أوتساق البيانات اإلحصائية إ 

 ختالف في التغطية واملفاهيم والتصانيف اإلحصائية املستخدمة لتحقيق دى اإل وجود وثيقة تبين م

 التطابق في املفاهيم والتصانيف املستخدمة..

  تساق البيانات اإلحصاءات من خالل مطابقة املتغيرات واملؤشرات إتوفر إجراءات كافية للتحقق من

 ل املنتجة ضمن الجهة نفسها.أو والجد

 حصائية.تساق البيانات اإل إاس مؤشر توفير وتطبيق نتائج قي 

 

 

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

  الجهات ذات  املعايير اإلحصائية بين الجهة و نسبة التوافق في املفاهيم والتصنيفات وحساب

 .العالقة

  الناتجة من الربط  اإلحصاءات املشتقة من قاعدة البيانات السجليةفحص و تقييم إتساق

 اإللكتروني بين الجهات.

 

والوقتية الحداثة  5.3 

ضمان حداثة  أجليقيس املعيار مدى حداثة اإلحصاءات وإصدارها بوقتية مناسبة ودون تأخير من 

 مع املستخدمين، 
ً
البيانات وإتاحتها للمستخدمين بصورة دورية وفقا للجدول الزمني املتفق عليه مسبقا

،و يتضمن املعيار اربع وتعني حداثة البيانات باملدة الزمنية بين الفترة املرجعية للمؤشر وتاريخ نشره

 تي:متطلبات وهي كاأل

 

 اإلحصاءات  للمستخدمين ومركز اإلحصاء والتنافسية  بصورة  تحديد توقيتات زمنية مناسبة إلتاحة

 .منتظمة



 

16 

  إعداد جدول زمني يوضح تواريخ إتاحة وتوفر البيانات السجلية  مع وجود آلية متابعة مستمرة

 .لضمان توفير البيانات

  إطالع املستخدمين عن أية تأخيرات محتملة لتزويدهم بالبيانات مع توضيح السبب والتواريخ

 .ز مواعيد حرجة ومهمة للنشرأو ديدة، على أال يتجالج

  لتزام بهااإلتوفير وتطبيق  نتائج قياس مستوى  حداثة البيانات ومدى. 

 

 الوثائق لقياس املعيار:  أو بعض املؤشرات 

 يوضح  مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية أو وجود جدول زمني متفق عليه بين الجهة واملستخدمين

 البيانات بحيث يتوافق مع إحتياجات املركز. وتوفرتواريخ إتاحة 

  تم يإعداد تقرير ملتوسط املدة الزمنية املستغرقة لتوفير البيانات للمستخدمين و نسبة البيانات التي

 للجدول الزمني املتفق عليه.
ً
 تزويد املركز بها وفقا
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  السجالت اإلدارية للجهات الحكومية:تعليمات تقييم جودة إرشادات و 

 ضمان أجلمن  يـةدار إل ت اال حصائيـة للسـجإل مجـال الجـودة ا تطبيق املعايير واملتطلبات فيبهـدف التعـرف علـى 

ف التعــرف القيـام بعمليــة تقييــم دوريــة لهــذه الجــودة بهــد جبياملستمر للسجالت  اإلدارية  التطور  والتحسين 

 ةتقييـم الجـود ، وترتكـز عمليـةوتطويرها والتعــرف علــى فــرص التحســين املمكنــةنقــاط القــوة وتعزيزهــا  أهمعلــى 

 :مرحلتين هما داريـة علـى إل االت حصائيـة للسـجإل ا

ـة ل قيـام الجهالذلـك مـن خـ ويتم  ، للجهة الحكومية التقييـم الذاتـي الداخلـيعملية لى : املرحلة األو  .1

 بالتقييم الحكوميـة 
ً
ا  من خالل تشكيل فريق من املوظفين من ذوي الخبرة والكفاءة  في الجهة داخليـ

الجـودة  متطلباتمـع معاييـر و تها مقارنـو متطلبات معايير الجودة اإلحصائية تقييم   أجلالحكومية من 

ـذا الـواردة فـي الدليـل، وتحديـد نقـاط القـوة وكـذك معرفـة نقـاط الضعـف وفـرص التحسـين. وه

في حال تعذر الجهة في فهم املتطلبات الجـودة. والجهـة فـي وضـع خطـة معالجـة لتطويـر  سـاعدسي

يـم حصـاء فـي عمليـة التقيإل طلـب املسـاعدة الفنيـة مـن مركـز اها مكـناالساسية لتطبيق معايير الجودة ي

  .الذاتـي للجـودة

سية في اإلحصاء والتنافقيـام مركـز الل ويتـم ذلـك مـن خـيـم الخارجـي: التقياملرحلة الثانية ، عملية  .2

ييـر حصائيـة باملقارنـة مـع أطـر ومعااإل اءات العمـل املرتبطـة بالجـودة بعمليـة تقييـم إجـر عجمان 

 الجـودة اإلحصائيـة املعتمـدة. 

 :النقاط التالية ويعتمـد هـذا التقييـم علـى

  يفاء بياناته.تسبإنموذج التقييم الذاتي الذي قامت الجهة طالع على واإل  املتابعة  

  تهامقارنــو وميــة ريــة فــي الجهــة الحكداإل ت اال صائيــة املطبقــة فــي الســجحإل الجــودة امتطلبات مراجعــة 

 إل ت اال حصائيــة للســجإل مــع معاييــر الجــودة ا
ً
  .متقييــاللنمــوذج  اداريــة املعتمــدة وفقــ

  م نمـوذج التقييـمراجعة   أجلجتماع مع الفريق املشكل بالجهة وذلك من الحكومية واإل زيـارة الجهـة

 .النقـاط الـواردة فـي النمـوذجستفسار من بعض واإل الذاتـي 

  داريةللسجالت اإل حصائية إل جودة االتقرير كتابة و النهائي تقييم الإعداد. 
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 املستقلةالجهات للجهات الحكومية و   للسجالت اإلداريةنموذج التقييم الذاتي 
 

لتزام بمعايير النضج رتقاء بمستوى اإللتي من شأنها اإل الساسية اا باملتطلباتيتضمن النموذج قائمة 

ظيمي طار التنحصائي والتي تتضمن اإل مؤشر النضج اإل  اإلحصائي للجهات الحكومية حسب معايير

حصائية وسيتم تقييم كل املتطلبات من قبل تاحتها وجودة البيانات اإل إوالتشغيلي وتوفر البيانات و 

 ملا تشكيل الجهة الحكومية وذلك من خالل 
ً
فريق ذو العالقة بتحديد مستوى تطبيق املتطلبات وفقا

 يلي : 

 

 . 
ً
 تطبيق تام : ويمثل أن الجهة قامت بتطبيق املتطلبات الوارد ة في النموذج بشكل كامال

 : املتطلبات وهناك خطوات أنجزت  لكل مثل  أن الجهة بدأت فعال بتطبيق وي تطبيق جزئي

لكن ليست  املتطلباتقد تعني أن الجهة قامت بتطبيق  أوعملية التطبيق ولكنها لم تكتمل . 

 املعيارية . املتطلباتبالكيفية التي وردت ضمن 

 . 
ً
 غير مطبق : في حال أن الجهات لم تقم بتطبيق اإلجراء نهائيا

 أسماء بعض الوثائق التي تدل على  أوذكر بعض األدلة عني ذلك وضيح / شرح / دليل : يت

تطبيق اإلجراء ، أما في حال التطبيق الجزئي وعدم التطبيق يتم توضيح أسباب عدم التطبيق 

اإلجراء املقترح ال ينطبق على حالة و وضع الجهة ستم ذكر  أوالتام ، وفي حال أن املعيار 

  األسباب لذلك . أوالتوضيح 

 ج النمـوذج فـي حـال أن الجهـة تقـوم بإجـراءات جـودة أخـرى غيـر التـي ذكـرت ضمـن النمـوذ يبين

 .جـراءات فـي نهايـة كل معيـار رئيسـي فـي النمـوذجاإل ذكـر هـذه  أو

   ي، أن تقــوم الجهــة بقيــاس مجموعــة مؤشــرات لقيــاس آدائهــا ضمــن كل معيــار رئيســ يجب

يجب ، كمــا توفيــر مؤشــرات القيــاس الــواردة فــي الدليــل فــي نهايــة كل معيــارخالل وذلــك مــن 

 كل معيار رئيس ي. قيـاس فـيلل أخرى تكون مالئمة  حســاب مؤشــرات إضافيــة  على الجهة 

 هذه الحالة قياس املؤشرات في  أوتطلبات امل لجهة لم تستطع فهم بعض املعايير أون افي حال أ 

ت املتطلبا أوـاء للمسـاعدة سـواء كان فـي فهـم املعاييـر حصاإل مكـن للجهـة التنسـيق مـع مركـز ي

 .الهعأملذكــورة حساب املؤشرات ا أو
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 داريةللسجالت اإل نموذج التقييم الذاتي 

  اإلطار التنظيمي و التشغيلي للجهة في مجال إدارة البيانات .1

 

 املتطلبات املعايير الفرعية املعايير الرئيسية

 مستويات التطبيق

 غير مطبق

(0) 

ق بشكل جزئي مطب

(0.5) 
 (1مطبق بشكل تام )

اإلطار التنظيمي و التشغيلي للجهة 

 في مجال إدارة البيانات

حوكمة  1.1

اإلطار التنظيمي 

 إلدارة البيانات

توفير وتطبيق نتائج 

 قياس املعيار

ال تقوم الجهة 

باحتساب املؤشر 

 ولم تطبقه

الجهة  يوجد لدى 

ولكن  نتائج املؤشر 

 التطبيق بشكل جزئي

تقوم الجهة باحتساب 

املؤشر وتقوم بتطبيق 

 . نتائجه

تطوير كفاءات 

وقدرات فريق إدارة 

العاملين في البيانات 

 مجال إدارة البيانات

ال تقوم الجهة  

و ة كفاء بتحديد 

في لعاملين قدرات ا

 مجال إدارة البيانات

حديد تقامت الجهة ب

في كفاءة العاملين 

 ة البياناتر مجال إدا

ر بتطويالجهة قامت 

كفاءة وقدرات فريق 

خطط عداد العمل  وتم إ

 تدريبال

توفير البنية التحتية 

التقنية الالزمة 

إلدارة البيانات 

 املطلوبة واملوارد

ال تتوفر لدى الجهة 

البنية التحتية في 

 مجال إدارة البيانات

ال تتوفر لدى الجهة 

البنية التحتية إلدارة 

تتوفر  و لكن.البيانات 

 خطة شاملة للتطوير

فر البنية التحتية تتو 

التقنية الالزمة إلدارة 

البيانات و املوارد 

 للجهة. املطلوبة

تطوير اإلطار  2.1

دارة لتشغيلي إل ا

 البيانات

تصميم عمليات 

 والتيإدارة البيانات 

تشمل )التصميم 

و املعالجة و  والجمع

مع توفير  .) اإلتاحة

وتطبيق نتائج قياس 

 املعيار

ال توجد لدى الجهة  

ممارسات  أي 

عمليات إدارة ل

وال يوجد البيانات 

 مؤشرإحتساب لل

قامت الجهة بتوثيق 

دارة البيانات إعمليات 

و تم تطبيقها على 

مستوى البيانات 

فقط  الرئيسية للجهة

 ولم تحسب املؤشر

الجهة أنظمة صممت 

إلدارة البيانات   متكاملة

والتي تشمل جمع 

يانات ومعالجتها الب

حتساب وتوفرها.وتقوم بإ

 املؤشر وتطبيقه

وجود قوانين 

لحماية  وأنظمة

 البيانات

الجهة  لدى  ال توجد 

قوانين،  أوتشريعات 

 أوسياسيات،  وأ

حماية لأنظمة 

 البيانات

الجهة  توجد لدى 

تشريعات)قوانين، 

سياسات، تعليمات( و 

ولكن غير أنظمة 

 ملة.متكا

طبقت الجهة تشريعات و 

أنظمة متكاملة لحماية 

تم تطويرها و بياناتها 

 إحتياجاتبالتوافق مع 

 الجهة
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 تاحتهاإتوفر البيانات و  .2

 املعايير الرئيسية
املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستويات التطبيق

 غير مطبق

(0) 

ق بشكل جزئي مطب

(0.5) 

مطبق بشكل تام 

(1) 

تدفق البيانات 

 تاحتهاإو 

الربط  1.2

بمنصة 

البيانات 

 لكترونيةاإل

مالءمة البيانات 

لتلبية كافة 

مثل   حتياجاتاإل 

الذكاء اإلصطناعي و 

املعامالت 

-الرقمية)مكانية

 -تمعامال  -فردية

 .تجميعية(

عدم قيام الجهة 

بتوفير البيانات  

 حتياجاتلتلبية اإل 

مثل الذكاء 

صطناعي اإل 

 واملعامالت الفردية.

تقوم الجهة بتوفير 

البيانات لتلبية 

ولكن ال  حتياجاتاإل 

دلة موثقة أتوجد 

 بذلك.

بتوفير تقوم الجهة  

البيانات  دوريا  

  حتياجاتلتلبية اإل 

املطلوبة وتقوم 

 ل.أو ال بأو بتحديثها 

توفير وتطبيق نتائج 

 قياس املعيار

ال تتوفر  لدى الجهة 

 نتائج قياس املعيار

تقوم الجهة بقياس 

املعيار ولكن ال يوجد 

 تطبيق

تتوفر  لدى الجهة 

نتائج قياس املعيار 

 وتقوم بتطبيقه

اإللكتروني مع الربط 

مركز عجمان 

 لإلحصاء والتنافسية

ال يوجد ربط 

لكتروني  من قبل إ

الجهة مع مركز 

 اإلحصاء والتنافسية

جاري العمل من قبل 

الجهة بتوفير األجهزة 

الالزمة للربط مع 

املركز ولكن غير 

 مكتمل الربط.

قامت الجهة بتوفير 

األجهزة و  كافة

البرامج و األنظمة 

ربط لكترونية للاإل

 مع املركز

إتاحة  2.2

 البيانات

توفير البيانات 

حسب  اإلحصائية

 إحتياجاتتصنيفها و 

 -املستخدمين

الجهة ال توفر 

  اإلحصائيةالبيانات 

 حسب تصنيفها .

تقوم الجهة بتوفير  

بعض املجموعات  

 من البيانات املطلوبة

تقوم الجهة بتوفير 

كافة  مجموعات 

البيانات املطلوبة 

 
ً
لتصنيف وفقا

البيانات  

 إحتياجاتو 

 املستخدمين.

ج توفير وتطبيق  نتائ

قياس معيار مدى 

 تاحتهاوإتوفر البيانات 

ال تتوفر  لدى الجهة 

نتائج قياس معيار 

 مدى توفر البيانات

تقوم الجهة بقياس 

املعيار ولكن ال يوجد 

 تطبيق

تقوم الجهة بقياس 

وتطبيق نتائج مؤشر 

 توفر البيانات

ستخدام النماذج إ

املعتمدة لتوفير 

 البيانات 

ال تقوم الجهة 

ستخدام النماذج إب

لتوفير البيانات 

 املطلوبة.

تقوم الجهة 

ستخدام معظم  اب

نماذج البيانات 

وبشكل  اإلحصائية

 للجدول 
ً
منتظم وفقا

 الزمني املعتمد

تقوم الجهة باستخدام 

كافة نماذج مركز 

اإلحصاء والتنافسية  

البيانات بشكل لتوفير 

 للجدول 
ً
منتظم وفقا

 الزمني املعتمد
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 جودة البيانات .3

ملعايير ا

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل جزئي 

(0.5) 

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

جودة 

 البيانات

سالمة  1.3

 املنهجية

ات سليمة إجراءوجود منهجيات و 

ومنتظمة لتدقيق وفحص البيانات 

 اإلحصائيةاملصدرية واملخرجات 

ال يوجد لدى  

الجهة منهجية 

ات واضحة إجراءو 

في فحص البيانات 

 السجلية.

توجد لدى الجهة  

ات إجراءمنهجية  و 

جزئية في فحص 

وتدقيق  السجالت 

اإلدارية واملخرجات 

 اإلحصائية

يوجد للجهة 

منهجية  

ات واضحة إجراءو 

حول فحص 

وتدقيق البيانات 

السجلية  

واملخرجات 

 اإلحصائية

 أوالتعاريف  أوتوافق املفاهيم 

املستخدمة  اإلحصائيةاملصطلحات 

 اإلحصائيةعند الجهة مع املعايير 

 املتعارف عليها .

ال توجد لدى الجهة 

 وثيقة عن املفاهيم 

والتعاريف 

والتصنيفات 

 املستخدمة

يوجد نقص لدى 

الجهة في توفير 

املفاهيم والتعاريف 

والتصنيفات 

املستخدمة  

واملتوافقة مع 

 اإلحصائيةاملعايير 

توجد وثيقة 

متكاملة عن 

املفاهيم 

والتعاريف 

والتصنيفات 

املستخدمة 

واملتوافقة مع 

املعايير 

 .اإلحصائية
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل جزئي 

(0.5) 

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

  

عداد بيانات السجالت اإلدارية لتكون إ

ومراجعتها  اإلحصائيةمالئمة لألغراض 

 بصورة دورية

ال يوجد لدى الجهة 

منهجية واضحة 

إلعداد السجالت 

 اإلدارية وإدارتها

عداد إتقوم الجهة  ب

منهجية جزئية 

لبيانات السجالت 

اإلدارية ومراجعتها 

 بشكل دوري. 

 

يوجد للجهة 

منهجية واضحة 

حول كيفية 

إعداد السجالت 

اإلدارية  

ومراجعتها بصورة 

 دورية.

توفير وتطبيق نتائج قياس مدى 

تطبيق املنهجيات واملعايير والتصانيف 

 اإلحصائيةواملفاهيم 

لم تتوفر لدى 

نتائج الجهة 

وتطبيق قياس 

املؤشر عن سالمة 

 املنهجية

يوجد لدى الجهة 

ات  إجراء أووثيقة  

جزئية  لقياس 

سالمة املنهجية  

ولكن ال يوجد 

 تطبيق

يوجد  لدى الجهة 

تطبيق ونتائج 

قياس مؤشر 

 سالمة املنهجية
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل جزئي 

(0.5) 

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

 

ضمان  2.3

مالئمة 

 البيانات

تحديد املستخدمين الحاليين 

 واملحتملين

ال يوجد لدى الجهة 

تحديد واضح 

للمستخدمين 

الحالين واملحتملين 

 للبيانات السجلية

يوجد لدى الجهة 

معرفة جزئية 

ملستخدمي البيانات 

السجلية و لكن ال 

 توجد 

وثيقة واضحة تحدد 

متطلبات البيانات 

 السجلية

توجد  لدى الجهة 

وثيقة واضحة 

ملتطلبات 

املستخدمين 

الحالين 

واملحتملين من  

 البيانات السجلية

لويات مستخدمي البيانات  أو تحديد 

هم حتياجاتإوفهم طبيعة متطلباتهم و 

 ..اإلحصائيةمن البيانات 

ال تلبي الجهة  

 إحتياجات

املستخدمين وفهم 

 حتياجهمإ

تلبي   الجهة جزءا 

 إحتياجاتمن  

ومتطلبات 

مستخدمي البيانات 

 اإلحصائية

البيانات السجلية 

في الجهة  تلبي  

 إحتياجاتكافة  

املستخدمين 

ضمان وتعمل على 

ستمرارية وتلبية إ

 حتياجاتاإل 

 واملتطلبات

توفير وتطبيق نتائج  قياس مؤشر 

 ضمان مالئمة البيانات

ال توجد لدى الجهة 

تطبيق وال نتائج 

قياس مؤشر 

ضمان مالئمة 

 البيانات

توجد لدى الجهة  

نتائج قياس مؤشر 

ضمان مالئمة 

البيانات ولكن ال 

 يوجد التطبيق.

توجد لدى الجهة 

تطبيق ونتائج 

قياس مؤشر 

ضمان مالئمة 

 البيانات
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 . جودة البيانات3 نموذج تابع

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

  مطبق بشكل تام

(1) 

 

جودة 

 البيانات

 

الدقة  3.3

 ةواملوثوقي

 

ات سليمة ومنتظمة إجراءوجود منهجيات و 

التاكد  أجلالسجالت اإلدارية من لتدقيق 

 من الثقة بالبيانات

ال يتوفر لدى 

ات الجهة منهجي

ات إجراءو 

سليمة 

ومنتظمة 

لتدقيق بيانات 

 السجالت

 ,داريةاإل 

يتوفر لدى 

الجهة جزءا من 

املنهجيات 

ات جراءواإل 

املنتظمة  وتقوم 

بفحص وتدقيق 

 األخطاء

ات وجود منهجي

جرءات لدى وإ

فحص الجهة ل

 وتدقيق البيانات 

تتوفر السجلية، و 

للتاكد من آليات 

 الثقة بالبيانات

الجهة الفحص والتدقيق املنتظم  إجراء

 .والدوري لدقة البيانات

ال تتوفر لدى 

ات إجراءالجهة  

الفحص 

والتدقيق 

املنتظم 

والدوري 

 للبيانات

تقوم الجهة 

 باجرءات 

الفحص 

والتدقيق 

املنتظم 

ولكن والدوري 

يوجد توثيق  ال

 لها.

 إجراءتقوم الجهة ب

الفحص والتدقيق 

املنتظم والدوري 

للبيانات ويتوفر 

 توثيق لها.
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

  

الجودة  ات إجراءو  تطبق الجهة كافة معايير 

 .بصورة منتظمة اإلحصائيةالبيانات  ودقة 

ال تتوفر لدى 

 الجهة 

ات اإلجراء

واملعايير الالزمة 

لتقييم دقة 

البيانات 

 .اإلحصائية

لدى الجهة توفر ت

ات جراءاإل 

واملعايير الالزمة 

لتقييم دقة 

البيانات 

ولكن  اإلحصائية

 .لم تلتزم بها

 تتوفر لدى الجهة 

ات جراءاإل 

واملعايير الالزمة 

لتقييم دقة 

البيانات 

 و اإلحصائية

 .تلتزم بها

البيانات السجلية بشكل فحص وتدقيق 

منتظم الكتشاف األخطاء الواردة في و دوري 

 .البيانات ومعالجتها وتوثيقها بشكل جيد

ال توجد لدى 

يات آل الجهة 

ملتابعة األخطاء 

 .وتدقيقها

 توجد لدى الجهة 

آلية فحص 

وتدقيق البيانات 

لكن ال يوجد و 

 توثيق لها.

 توجد لدى الجهة 

آلية فحص 

وتدقيق البيانات 

ومتابعة األخطاء 

معالجتها بشكل 

يوجد  و منتظم

 .توثيق لها
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

  

نتائج قياس مؤشرات وتطبيق توفير 

 الجودة الخاصة بهذا املعيار

 ال يتوفر لدى الجهة 

لقياس مؤشرات 

 الجودة

تتوفر لدى 

 الجهة جزءا من 

مؤشرات 

 لقياسالجودة 

األخطاء ولكن 

 لم يتم تطبيقه

 تتوفر لدى الجهة 

لقياس  مؤشرات 

 ملعالجة الجودة 

ويوجد  خطاءاأل 

 تطبيق لها

ات نتائج الفحص إجراءتوثيق 

والتدقيق والتقييم للبيانات ومناقشتها 

تحسين وتطوير مستوى  أجلدوريا من 

 .دقة البيانات

 ال يتوفر لدى الجهة

ات إجراءتوثيق 

 ونتائج الفحص و

التقييم  التدقيق و

 .للبيانات 

تقوم الجهة 

جزءا  توثيق ب

ات إجراءمن 

ونتائج الفحص 

والتدقيق 

والتقييم 

 للبيانات دوريا

يتوفر لدى الجهة 

 ات وإجراءتوثيق 

نتائج الفحص 

والتدقيق 

والتقييم للبيانات 

مناقشتها يتم و 

 أجلدوريا من 

التطوير 

 والتحسين.
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

  مطبق بشكل تام

(1) 

 

 

4.3 

 تساقاإل

والقابلية 

 للمقارنة

إمكانية  أو اإلحصائيةالبيانات  إتساق

 .مطابقتها عبر فترة زمنية مناسبة

ال تقوم الجهة 

البيانات بمقارنة 

 اإلحصائية

مطابقتها عبر و 

فترة زمنية 

 .مناسبة

تقوم الجهة 

البيانات  بمقارنة 

 اإلحصائية

لكن  ومطابقتها و 

 .ال يوجد توثيق

 تقوم الجهة بمقارنة 

 اإلحصائيةالبيانات 

مطابقتها عبر فترة  و

 ة وزمنية مناسب

 .يوجد توثيق لها

وجود وثيقة تبين مدى االختالف في 

التغطية واملفاهيم والتصانيف 

املستخدمة لتحقيق  اإلحصائية

التطابق في املفاهيم والتصانيف 

 .املستخدمة

ال تتوفر لدى 

وثيقة  الجهة 

تبين مدى 

ختالف اإل 

واملفاهيم 

والتصانيف 

 . اإلحصائية

 تتوفر لدى

الجهة وثيقة  

 جزئية لقياس 

ختالف مدى اإل 

في التغطية 

ملفاهيم با

والتصانيف 

 اإلحصائية

املستخدمة 

ولكن ال يوجد 

 .توثيق 

 توجد لدى الجهة 

وثيقة تبين مدى 

ختالف في اإل 

 التغطية واملفاهيم و

التصانيف 

 اإلحصائية

املستخدمة لتحقيق 

التطابق في املفاهيم 

والتصانيف 

 ..املستخدمة
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

بشكل مطبق 

 (0.5جزئي )

مطبق بشكل 

 (1)  تام

 

 

 

 إتساقات كافية للتحقق من إجراءتوفر 

البيانات اإلحصاءات من خالل مطابقة 

ل املنتجة أو املتغيرات واملؤشرات والجد

 .ضمن الجهة نفسها

ال تتوفر لدى 

ات إجراء الجهة 

للتحقق من 

البيانات  مقارنة 

مطابقة و 

املتغيرات 

واملؤشرات 

 املنتجة

لدى توفر 

الجهة 

ات إجراء

للتحقق من 

مقارنة 

البيانات 

 مطابقةو 

املتغيرات 

واملؤشرات 

ولكن ال يوجد 

 توثيق لها.

تتوفر لدى 

ات إجراء الجهة 

كافية للتحقق 

مقارنة من 

البيانات 

مطابقة و 

املتغيرات 

واملؤشرات 

ويوجد توثيق 

 .لها

 إتساقتطبيق نتائج قياس مؤشر  توفير و

 .اإلحصائيةالبيانات 

ال توفر الجهة 

نتائج قياس 

املؤشر ولم يتم 

 تطبيق النتائج

تقوم  الجهة  

بقياس املؤشر 

ولكن لم 

 تطبيق نتائجه

تقوم  الجهة 

بقياس املؤشر 

ويتم تطبيق 

 النتائج

 
5.3 

 الحداثة و

 الوقتية

 

تحديد توقيتات زمنية مناسبة إلتاحة 

مركز اإلحصاء  اإلحصاءات  للمستخدمين و

 والتنافسية  بصورة منتظمة

ال يوجد لدى 

توقيتات  الجهة 

زمنية إلتاحة 

 . البيانات

تقوم الجهة 

 بتحديد 

 التوقيتات

لتوفير زمنية ال

البيانات ولكنها 

 . غير موثقة

تقوم الجهة 

تحديد ب

توقيتات ال

لتوفير زمنية ال

بما  البيانات 

يتوافق مع 

املعايير 

 اإلحصائية

 . الدولية
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

  مطبق بشكل تام

(1) 

 

  

إعداد جدول زمني يوضح تواريخ إتاحة 

مع وجود آلية  السجلية  وتوفر البيانات

 متابعة مستمرة لضمان توفير البيانات

ال يوجد لدى 

جدول الجهة 

زمني يوضح 

 وفر البياناتت

 السجلية .

ضمن الفترة 

الزمنية املتفق 

 .عليها

يوجد لدى الجهة 

جدول زمني 

وفر تيوضح 

ولكن ال البيانات،

آلية  توجد 

تابعة لضمان امل

توفير البيانات 

التوقيتات ضمن 

الزمنية املتفق 

 .عليها

 يوجد لدى الجهة 

جدول زمني يوضح 

لبيانات، مع ا وفرت

وجود آلية متابعة 

مستمرة لضمان 

توفير البيانات في 

التوقيتات الزمنية 

 .املتفق عليها
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 . جودة البيانات3 نموذجتابع 

املعايير 

 الرئيسية

املعايير 

 الفرعية
 املتطلبات

 مستوى التطبيق

 غير مطبق

(0) 

 

مطبق بشكل 

 (0.5جزئي )

 (1)  مطبق بشكل تام

 

  

إطالع املستخدمين عن أية 

تأخيرات محتملة لتزويدهم 

بالبيانات مع توضيح السبب 

 ز أو يتجوالتواريخ الجديدة، على أال 

 .مهمة للنشر مواعيد حرجة و

عدم قيام الجهة 

املستخدمين  عالم بإ

تأخيرات العن 

حتملة لتزويدهم امل

 .بالبيانات 

إطالع تقوم الجهة ب

 عن املستخدمين

تأخيرات ال

حتملة لتزويدهم امل

ولكن في  بالبيانات

 .وقت متأخر.

إطالع تقوم الجهة ب

تأخيرات الاملستخدمين 

حتملة لتزويدهم امل

بالبيانات مع توضيح 

األسباب واملواعيد 

ز أو الجديدة، على أال يتج

مواعيد حرجة ومهمة 

 .للنشر

نتائج قياس  وتطبيق  ريتوف

البيانات ومدى مستوى  حداثة 

 بها.لتزام اإل

ال تتوفر لدى الجهة 

ملؤشر  قياسات 

حداثة البيانات وال 

 يوجد تطبيق للنتائج.

الجهة لدى  ر تتوف

قياسات ملستوى 

حداثة البيانات 

 ولكنها غير موثقة و

 غير مطبقة.

 تتوفر لدى

ت ملستوى قياساالجهة 

حداثة البيانات ومدى 

لتزام بتوفير البيانات اإل

ضمن التوقيتات 

يوجد  و املحددة مسبقا

 تطبيق لها
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