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 ماقدمة .1

انات الحكومية تعتبر البي، و تمتاز بالجودة والحداثة ومعلوماتتستند القرارات والخطط التي تتبناها الحكومات إلى بيانات 

 ،اتلرسم السياس املصادر األساسية أهم أحد ،اإلدارية أو السجالت السجلية أو البياناتإلدارية أو ما يعرف بالبيانات ا

 .والدقة والشمول والحداثة ه البيانات بمستوى عاٍل من الجودةتمتاز هذ، لذا ينبغي أن وصنع القرارات

ينسجم إطالق مؤشر نضج البيانات الحكومية مع توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء باعتبار الهيئة االتحادية 

تحدة، وتوفير لعربية املهي الجهة املمكنة في مجال نضج البيانات، لالرتقاء بتنافسية دولة اإلمارات اللتنافسية واإلحصاء 

إحصاءات ومعلومات دقيقة ملتخذي القرار وراسمي السياسات، وللمخططين والباحثين واإلعالميين ورجال األعمال 

وللمؤسسات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية، مع ضرورة تحقيق االتساق عند نشر بيانات الدولة، بهدف تحقيق 

 الوطنية في أن تبني دولة اإلمارات أفضل اقتصاد تنافس ي معرفي. واألجندة  2021رؤية اإلمارات 

وتسعى الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء لتمكين الجهات االتحادية من تحقيق التميز في إدارة البيانات وتبادلها ورفع 

 وتحديد للسجالت اإلدارية  يحقق مفهوم الجودة الشاملة إرشاديمن خالل توفير دليل وتحسين مستوى جودتها من خالل 

  .في كافة الجهات االتحاديةفي تحقيق معيار ضمان جودة البيانات تساهم  مجموعة من اإلجراءات والضوابط التي

مؤشر اس سستم االستناد عليه في قيوهي جزء  البيانات الحكوميةب أن تتصف بها التي يجقايسس امليعرض هذا الدليل أهم  

 .  2020لعام  البيانات الحكوميةنضج 
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 محاور مؤشر نضج البيانات الحكومية .2

 

وتعتمد  ،يةاالتحاد محاور رئسسية تمثل الدعائم األساسية إلدارة البيانات في الجهات الحكوميةثالثة املؤشر إلى  ينقسم

 :على النحو التالي أوزانها على أهمية كل محور 

 الوزن املحور 

 %25 والتشغيلياإلطار التنظيمي 

 %30  جودة البياناتضمان 

 %45 تدفق البيانات وإتاحتها 

 

  

 ؤشر نضج البيانات الحكوميةالرئسسية مل(: املحاور 1شكل)
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 معايير مؤشر نضج البيانات الحكومية .3

لخدمات امن خالل عمليات التسجيل اإلداري لالبيانات التي تنشأ نتيجة من لى أنها مجموعة عالحكومية بيانات التعرف 

املختلفـة التـي تقـوم بهـا الجهات لإلجراءات  منها لألفراد واملؤسسات، ونتيجـةالسيما الحكومية  ،التي تقدمها الجهات املختلفة

 والعاملين وغيرها كل حسب اختصاصه.الشركات ات إلكترونية تتعلق باألفراد و تنشأ قواعد بيان الحكومية

  :نضج البيانات الحكوميةمؤشر فيما يلي جدول بمحاور ومعايير 

 

 

 

 

 الوزن املعايير الوزن املحاور الفرعية الوزن املحاور الرئسسية

لتنظيمي ااإلطار  (1)

 والتشغيلي
25% 

حوكمة اإلطار التنظيمي 1.1

 إلدارة البيانات
10% 

 شكيل فريق إدارة البيانات وتحديد املهامت 1.1.1

 (Data Governance) 
10 % 

تطبيق اإلطار التشغيلي  2.1

 إلدارة البيانات
15% 

تعزيز قدرات وإمكانيات الفريق في مجال حوكمة  1.2.1

 ((Skillsوإدارة البيانات 
5 % 

خارطة الطريق وخطة االمتثال ملتطلبات إطار إعداد  2.2.1

 (Roadmap)إدارة البيانات 
10 % 

جودة البيانات  (2)

 الحكومية
30% 

حصر مجموعات البيانات 1.2

 وتصنيفها
10% 

 حصر أنظمة وقواعد وأصول البيانات  1.1.2

(Info. Systems & Databases) 
5 % 

 % 5 (Complianceمواءمة تصنيفات بيانات الجهة ) 2.1.2

 %20 ضمان جودة البيانات 2.2

 Dataتطبيق معايير قياس مستوى جودة البيانات ) 1.2.2

Quality) 
10 % 

 % 10 (Raw Dataمواءمة البيانات الخام مع املؤشرات ) 2.2.2

 البيانات( إتاحة 3)

 وتدفقها
45% 

 %25 إتاحة البيانات 1.3

 االمتثال ملتطلبات إتاحة البيانات 1.1.3

(Data Access Requirements) 
15 % 

 Data sharingاالمتثال لرزنامة البيانات الوطنية ) 2.1.3

Calendar) 
10 % 

 %20 تبادل البيانات 2.3

 تفعيل الربط اإللكتروني لتبادل البيانات 1.2.3

(Interoperability) 
10 % 

 % Data Sharing Frequency 10)دورية مشاركة البيانات ) 2.2.3
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 معايير قياس مستوى جودة البياناتتطبيق  .4

اإلدارية للجهات  التسجمنظومة متكاملة لضبط جودة بيانات ال تأسسسفي  أدناهتساعد مجموعة املعايير الواردة 

 حيث تم إعداد هذا الدليل  االتحادية،
 
اإلطار الوطني ملعايير جودة البيانات ورد من توصيات وتوجيهات في ملا  استنادا

واألدلة والتي أكدت على أن أي منظومة لضبط جودة البيانات السجلية  الصادر عن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 والتي سستم اعتمادها كمقياس للمؤشر: العناصر التالية ضمنالبد وأن ت

 (Coverage) يةالشمول (1)

 (Accuracy) الدقة (2)

 (Coherence) االتساق (3)

  (Timeliness) الحداثة (4)

 (Accessibilityإمكانية الوصول ) (5)

 (Completenessاالكتمال ) (6)

 ( Validationالتحقق من صحة البيانات ) (7)

 (Descriptivenessالتوصيف ) (8)

سية االتحادية للتنافللهيئة  إتاحتهايتكون كل مقياس من مؤشر أو أكثر يمكن قياسه من خالل البيانات التي يتم 

 مستوى تحقيق املقياس الخاص بالجودة.  بحيث تعكسواإلحصاء 

 ملا يلي:
 
 يتم تقييم املؤشرات وفقا

 

 

 

 

 

 

 الوصف الاقيمة

 )عدم تحقق( بسيط تحققه بشكل ؤشر أواملمتطلبات عدم تحقق  0

 متوسط أو جيد )تحقق جزئي(ؤشر بشكل املتحقق متطلبات  0.5

 )تحقق كلي( ؤشر بشكل كاملاملتحقق متطلبات  1

 ال ينطبق
ه ودرجت املؤشر"ال ينطبق" على الجهة، فإن وزن  املؤشرفي حال كان 

 املؤشرات في نفس املقياسبقية  ىتتوزع بشكل تلقائي علس
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 (Coverage) يةمولـالش 1.4

ة تغطية توفير تقرير يقسس نسباالتحادية البيانات، ينبغي على الجهات الحكومية  شموليةفي إطار تحسين مستوى 

. كما يتم حصر البيانات وتصنيفها ضمن مبادرة معايير جمالي البيانات املطلوبة لرصد حاالت النقصإالبيانات من 

 للتالي:الوطنية البيانات 
 
  الذكية وفقا

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

التغطية  1.1

 الجغرافية

ق املناطكافة لالبيانات ة تغطي

  ، على سبيل املثال:الجغرافية

اإلمارة واملدن واملناطق  -

الرئسسية واملناطق الفرعية 

 حسب تصنيف اإلمارة.

 

و أكثر لم يتم أمارة إتوجد  تغطية ضعيفة:( 0)

 البياناتضمن نطاق تغطيتها 

 اإلماراتتم تغطية جميع  تغطية جيدة: (0.5)

البيانات مع وجود نقص في بيانات ضمن نطاق 

  الرئسسية والفرعية املناطق بعض

تم تغطية جميع اإلمارات  تغطية كاملة:( 1)

واملناطق الرئسسية والفرعية املطلوبة بشكل 

 كامل

شمول أو  1.2

تغطية الفئات 

 املستهدفة

 

 جميع الفئاتلتغطية البيانات 

لى عاملستهدفة حسب املتطلبات 

 : سبيل املثال

الفئات االقتصادية  -

 كاألنشطة االقتصادية

 .وغيرها وعدد العاملين

 السكانية الخصائص -

 والحالة االجتماعيةالنوع ك 

 وغيرها

لم  و أكثرأرئسسية توجد فئة  :ضعيفة تغطية( 0)

 بةاملطلو  البياناتضمن نطاق يتم تغطيتها 

تم تغطية جميع الفئات مع  تغطية جيدة: (0.5)

سيط ب وتأثيرها هاوجود نقص بسيط في بعض

 البياناتعلى شمولية 

تم تغطية جميع الفئات في  تغطية كاملة:( 1)

 بشكل كاملالبيانات 
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 (Accuracy) ةـــــــالدق 2.4

بشكل دوري خالل عملية لبيانات اومراجعة  مراقبةاالتحادية الجهات  علىينبغي ، في إطار السعي نحو دقة البيانات

 من خالل املؤشرات التالية:الدقة ن تقاس أ، ويمكن تهالضمان دقمعالجتها وتجهيزها و تجميعها 

 

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

في الخصائص على تكرار نفس الحالة  التكرار 2.1

 سبيل املثال:

الرقم تكرار الخصائص مثل  -

 شركة ...إلخ الأو ، التعريفي

أو اسم  الرقم التعريفيتكرار  -

باقي الشركة مع اختالف 

 أو الحقول  الخصائص

 ؤثرت البياناتفي  ات كثيرةوجود تكرار : مؤثرتكرار  (0)

 (%20 تتعدى التكرار)نسبة  بشكل كبير على دقتها

في  ةبسيط اتوجود تكرار  :غير مؤثر ر ا( تكر 0.5)

ة )نسب تؤثر على دقتها بشكل بسيطالبيانات 

  %20 إلى %5التكرار من

 ال يوجد أي تكرار في البيانات :ال يوجد تكرار (1)

 (%5)نسبة التكرار أقل من 

تختلف عن مواصفات القيم التي   الخطأالقيم  2.2

تتعارض مع القيم البيانات أو 

 :املثالعلى سبيل  ،الحقيقية

قد وجود نص في خانات رقمية و  -

 أووجود نص مثل  العكسيكون 

 العمر القيموصف في خانات 

و أ املتوقعالتي تكون خارج املدى 

 مث)املنطق 
 
 180شخص عمره  ال

متزوج الحالة االجتماعية  (ةسن

 نةس13والعمر 

 

 قيممجموعة كبيرة من الوجود  م خاطئة مؤثرة:( قي0)

 ربشكل كبي ة البياناتتؤثر على دقوالتي خاطئة ال

 (%20القيم الخاطئة تتعدى )نسبة 

مجموعة بسيطة وجود  غير مؤثرة: خاطئةم ( قي0.5) 

شكل بالبيانات  ةتؤثر على دق والتي خاطئةالقيم من ال

 (%20 إلى %5 الخاطئة من)نسبة القيم  بسيط

 في خاطئةقيم  ةوجد أيتال  :خاطئةال يوجد قيم ( 1)

 (%5)نسبة القيم الخاطئة أقل من  البيانات
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 (Coherence) ساقــاالت 3.4

 لجهةا الجهات الحكومية فحص اتساق ومنطقية البيانات التي تقوم علىينبغي في إطار االستفادة القصوى من البيانات، 

من خالل إجراء مجموعة من املقارنات سواء مع بيانات تاريخية )سلسلة زمنية( أو من خالل مقارنة هذه البيانات  ،بجمعها

 :مع بيانات مماثلة من مصادر أخرى 

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

االتساق  3.1

 الزمني

يانات البفي املنطقي ر يالتغيمقارنه 

 كبيرةتغيرات وعدم وجود عبر الزمن 

 غير منطقية أو غير مبررةأو 

يوجد حاالت كثيرة من عدم االتساق : بيانات غير متساقة مؤثرة (0)

 البياناتي فوتغيرات في البيانات دون تيرير منطقي يحاكي الواقع 

بير على ولها تأثير ك ،عند مقارنتها مع البيانات التاريخية السابقة

 الخصائصلبعض  جودة البيانات

سبب ب بسيطةالتأثير نسبة : مؤثرة متساقة وغير بيانات غير  (0.5)

عدم االتساق في البيانات عند مقارنتها مع البيانات التاريخية 

لبعض  ولها تأثير بسيط على جودة البيانات ،السابقة

 الخصائص

حاالت عدم اتساق في البيانات عند يوجد  ال :بيانات متساقة( 1)

 الخصائصلجميع  مقارنتها مع البيانات التاريخية السابقة

االتساق  3.2

مع 

مصادر 

 خرى أ

البيانات الحالية مع منطقية  ةمقارن

بيانات مماثلة من مصادر أخرى 

 نفسكانت بيانات صادرة من أ سواء  

أخرى. حكومية جهات الجهة أو من 

 اتويمكن أن يساعد ربط مجموع

ة رئسسي سجليهالبيانات مع مصادر 

 في تحقيق االتساق

 من عدم االتساق كثيرةيوجد حاالت : بيانات غير متساقة مؤثرة (0)

لى ولها تأثير كبير ع ،مصادر أخرى عند مقارنتها مع  في البيانات

  الخصائصلبعض جودة البيانات 

: يوجد حاالت بسيطة من عدم مؤثرة متساقة وغير بيانات غير  (0.5)

ثير ولها تأ ،مصادر أخرى االتساق في البيانات عند مقارنتها مع 

 الخصائصلبعض بسيط على جودة البيانات 

لكتروني مع الجهة الحكومية يتم الربط اإل بيانات متساقة:( 1)

يوجد  الالرئسسية الستكمال كافة الخصائص والفئات/أو 

 مصادر أخرى عند مقارنتها مع حاالت عدم اتساق في البيانات 

 لجميع املتغيرات

االتساق  3.3

 الجغرافي

عند مقارنها بين  منطقية البيانات

في الجغرافية اإلمارات واملناطق 

البيانات بحيث تكون ، الدولة

 متناسقة مع التغيير الجغرافي

يوجد حاالت كثيرة من عدم االتساق : بيانات غير متساقة مؤثرة (0)

 ولها تأثير كبير على جودة في البيانات 
 
عند مقارنتها جغرافيا

 الخصائصلبعض البيانات 

: يوجد حاالت بسيطة من عدم غير مؤثرةو بيانات غير متساقة  (0.5)

 ولها تأثير بسيط على 
 
االتساق في البيانات عند مقارنتها جغرافيا

 الخصائصلبعض جودة البيانات 

عدم / حاالت بسيط جدا من ال يوجد حاالت  بيانات متساقة:( 1)

 اتساق في البيانات 
 
 الخصائصلجميع  عند مقارنتها جغرافيا
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  (Timeliness)ة ــــالحداث 4.4 

 ال  نحو إتاحة بياناتهاينبغي أن تسعى الجهات الحكومية في إطار الجهود الحكومية نحو إتاحة البيانات، 
 
حتياجات وفقا

بط ويرت دث،حبشكل دوري وم وصناعة القرارورسم السياسات لتعزيز فائدتها في عملية التخطيط  ،اع القرارصن  

 مرجعية البيانات مفهوم الحداثة بتاريخ 

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

مستوى  4.1

 الحداثة

 

ضمان توفير البيانات لحداثة هي ا

 ة املرجعية املحددالفترة الزمنية ضمن 

أقدم  لمةاملست: الفترة املرجعية للبيانات غير حديثةبيانات ( 0)

ى تتعداملطلوبة للبيانات  ةاملرجعية املحددمن الفترة 

 العامين

: الفترة املرجعية للبيانات بيانات متوسطة الحداثة( 0.5)

طلوبة للبيانات امل ةاملستلمة أقدم من الفترة املرجعية املحدد

 من عام إلى عامين

البيانات املستلمة تمثل فترة مرجعية ال  :حديثة بيانات (1)

 تتعدى عام واحد

 

 (Accessibilityإمكانية الوصول ) 5.4

بصيغ  وتسهيل الوصول للبيانات إتاحة البياناتفي إطار تعزيز مستوى إتاحة البيانات، ينبغي على الجهات االتحادية 

  اإللكترونيوقابلة للتبادل ( Formatتنسيقية مالئمة )

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

 إمكانية 5.1

الوصول 

والتعامل 

مع 

 البيانات

ضمن صيغ تنسيقية توفر البيانات 

(Format متوافقة ومالئمة يمكن )

من خاللها التعامل مع البيانات 

دون الحاجة إلكترونيا وقراءتها 

 ألدوات أو برمجيات خاصة

قية الصيغ التنسي: افاقةبصيغ تنسياقية غير متو بيانات ( 0)

ال تتوافق مع الصيغ التنسيقية القياسية املستلمة للبيانات 

 
 
 لكترونياإلفي تبادل البيانات  ملتطلبات الهيئةاملعتمدة وفقا

افاقة بشكل جزئيبيانات  (0.5) لصيغ ا :بصيغ تنسياقية متو

 مع الصيغ 
 
التنسيقية للبيانات املستلمة تتوافق جزئيا

 ملتطلبات الهيئة
 
ي تبادل ف التنسيقية القياسية املعتمدة وفقا

 اإللكترونيالبيانات 

افاقة بالكاملبصيغ تنسياقية بيانات ( 1)  الصيغ  :متو

التنسيقية للبيانات املستلمة تتوافق بشكل تام مع الصيغ 

 ملتطلبات الهيئة
 
ي تبادل ف التنسيقية القياسية املعتمدة وفقا

 اإللكترونيالبيانات 
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 (Completenessاالكتمال ) 6.4

مع متطلبات االستفادة منها في الوقت الحاضر واملستقبل، ينبغي أن تكون  يتالءملغرض ضمان توفر البيانات بشكل 

مجموعة البيانات التي يتم مشاركتها متكاملة ويمكن تفسيرها بشكل منطقي وواضح، وأن تكون قابلة لالستخدام دون 

 الحاجة إلى بيانات مرجعية إضافية لتفسيرها أو استخدامها.

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

6.1 

 

 

القيم 

 املفقودة

هي الخانات أو الحقول في مجموعة 

البيانات التي ال تحتوي على أي قيمة 

أي أن بعض الخصائص أو املتغيرات 

 لم يتم استكمال تعبئتها

: وجود مجموعة كبيرة من القيم قيم مفاقودة مؤثرة (0)

املفقودة تؤثر على دقة البيانات بشكل كبير )نسبة القيم 

 (%20تتعدى املفقودة 

وجود قيم بسيطة مفقودة وتؤثر  قيم مفاقودة غير مؤثرة:( 0.5)

ن معلى دقة البيانات بشكل بسيط )نسبة القيم املفقودة 

 (%20إلى  5%

ال توجد أية قيم مفقودة في البيانات  ال يوجد قيم مفاقودة:( 1) 

 (%5)نسبة القيم املفقودة أقل 
 

 

 ( Validationالتحاقق من صحة البيانات ) 7.4

التحادية افي إطار ضمان املستوى األمثل لجودة البيانات قبل مشاركتها من قبل الجهات االتحادية، ينبغي على الجهات 

البيانات خالل عمليات إدخال البيانات أو تبادلها ضمن األنظمة وقواعد صحة تنفيذ إجراءات التدقيق والتحقق من 

 البيانات املصدرية لدى الجهة االتحادية.  

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

7.1 

 

 

التدقيق 

والتحقق 

من 

صحة 

 البيانات

القيام بتطبيق قواعد التحقق 

 Dataمن صحة البيانات )

Validation Rules على )

مستوى األنظمة اإللكترونية 

 وقواعد البيانات 

: ال يوجد أي قواعد ال يتم تطبيق قواعد التدقيق والتحاقق (0)

للتحقق من صحة البيانات مطبقة على مستوى األنظمة أو 

 قواعد البيانات لدى الجهة االتحادية 

م : يتيتم تطبيق قواعد التدقيق والتحاقق بشكل جزئي( 0.5)

تطبيق بعض قواعد التدقيق والتحقق من صحة البيانات على 

مستوى األنظمة أو قواعد البيانات لدى الجهة االتحادية بشكل 

 جزئي 

طبيق : يتم تيتم تطبيق قواعد التدقيق والتحاقق بشكل كامل( 1) 

قواعد التدقيق والتحقق من صحة البيانات على مستوى 

 ل كامل لدى الجهة االتحاديةاألنظمة أو قواعد البيانات بشك
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 (Descriptivenessالتوصيف ) 8.4

الطالع ا في إطار تعزيز ورفع مستوى تدفق ومشاركة البيانات الحكومية، ينبغي على الجهات االتحادية توثيق وإتاحة قابلية

 للمعيار التالي: 
 
 على البيانات الوصفية الشاملة ملجموعات البيانات التي يتم مشاركتها مع الهيئة وفقا

 التاقييم املفهوم املؤشر الرقم

 إمكانية 8.1

االطالع 

على 

البيانات 

 الوصفية

إتاحة البيانات الوصفية 

(Metadata ) من قبل الجهة

سهوله املزودة للبيانات ومدى 

الوصول واالطالع عليها 

للمستفيدين من مجموعات 

 البيانات  

البيانات الوصفية الخاصة : بيانات وصفية غير متاحة( 0)

 بمجموعات البيانات املستلمة غير متاحة

البيانات الوصفية : بيانات وصفية متاحة بشكل جزئي( 0.5)

 الخاصة بمجموعات البيانات املستلمة غير مكتملة / جزئية 

 البيانات الوصفية الخاصة :بيانات وصفية متاحة بالكامل( 1) 

 بمجموعات البيانات املستلمة مكتملة ويمكن الوصول إليها

 

 


