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�عر�ف البيانات ا�حكومية

ا�جهاتقدمهاتال�يا�خدماتخاللمناإلداري الت�جيللعملياتنتيجةتنشأال�يالبياناتمنمجموعةأ��اع��ا�ح�وميةالبيانات�عرف
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.اختصاصھحسب�لوغ��هاوالعامل�نوالشر�اتباألفرادتتعلق



ن�ج البيانات ا�حكوميةا�حاور واملعاي�� ملؤشر 

Data Governance( %10(�شكيل فر�ق إدارة البيانات وتحديد املهام 1.1.1

Skills)( %5قدرات و�م�انيات الفر�ق �� مجال حوكمة و�دارة البيانات �عز�ز 1.2.1

%10 (Roadmap)البيانات خارطة الطر�ق وخطة االمتثال ملتطلبات إطار إدارة إعداد 1.2.2

.Info(أنظمة وقواعد وأصول البيانات حصر 2.1.1 Systems & Databases( %5

Compliance( %5(تصنيفات بيانات ا�جهة مواءمة 2.1.2

Data Quality( %10(معاي�� قياس مستوى جودة البيانات تطبيق 2.2.1

Raw Data( %10(البيانات ا�خام مع املؤشرات مواءمة 2.2.2

Data Access Requirements( %15(ملتطلبات إتاحة البيانات االمتثال 3.1.1

Data(لرزنامة البيانات الوطنية االمتثال 3.1.2 sharing Calendar( %10

Interoperability( %10(الر�ط اإللك��و�ي لتبادل البيانات تفعيل 3.2.1

Data Sharing Frequency %10)(دور�ة مشاركة البيانات 3.2.2

25% غي�� التنظي�ي والتشاإلطار )1(

30% جودة البيانات ا�حكومية)2(

45% البيانات وتدفقهاإتاحة )3(

وزن ا�حور ا�حاور الرئيسية 
الرئي��ي

املعاي��ا�حاور الفرعية 
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الفر��
وزن املعيار

10% اناتحوكمة اإلطار التنظي�ي إلدارة البي1.1

15% بياناتتطبيق اإلطار التشغي�� إلدارة ال1.2

10% احصر مجموعات البيانات وتصنيفه2.1

20% ضمان جودة البيانات2.2

25% إتاحة البيانات3.1

20% البياناتتبادل 3.2



2017�� الدورة األو�� من االجتماعات السنو�ة �حكومة دولة االمارات عام بدأت 

5

تحديات رئيسية �� إدارة البيانات 5تم تحديد 
واإلحصائيات الوطنية 

مبادرات وطنية مش��كة لتطو�ر منظومة إدارة 4تم طرح 
البيانات واإلحصاءات الوطنية

2018اطالق شبكة بيانات االمارات 

تم وضع موضوع اإلحصاء والبيانات 
الوطنية من ضمن أولو�ة االجتماعات
السنو�ة �ح�ومة دولة االمارات لعام 

2017

اإلماراتشبكة بيانات نبذة عن  



6

اإلحصائية من خالل قاعدة بيانات مركز�ة ذكية ع�� مستوى الدولة واملعلومات ب�ن منت�� البيانات الر�ط املباشر 

البيانات�� إنتاج ال مركز�ة 1.

البياناتاستالم وتقديم انتظامعدم 2.

ع التفاوت �� القدرات واآلليات التقنية �جم3.
البيانات

وجودة البياناتحوكمة 1.

ضمان التوحيد ودقة املعلومات2.

ة للشر�اءتوافر البيانات اإلحصائية واملعلومات اإلحصائي3.

شاملة وموحدةتطو�ر قاعدة بيانات 4.

امليةمؤشرات التنافسية العبتوف�� بيانات مرتبطة 5.

الر�ط�عد قبل الر�ط

أهداف برنامج الر�ط اإللك��و�ي



اتباع وتطبيق املعاي�� الوطنية ل�جودة اإلحصائية 

الوصف ا�حاور 

التقييم النو�� للبيانات املنتجة يل�ي احتياجات املستخدم�ن ا�حالي�ن وا�حتمل�ن  ضمان املالئمة

�ة قر�بة مع إعداد و�شر إحصاءات دقيقة وموثوقة ت�ون قادرة ع�� وصف الظواهر ا�ختلفة �ش�ل �حيح بحيث ت�ون اإلحصاءات ا�حسو 
القيمة ا�حقيقية لهذه الظاهرة

ضمان الدقة واملوثوقية

نيف موحدة ت�ون ومفاهيم وتصاإعداد و�صدار إحصاءات متسقة فيما بي��ا ومتسقة ع�� الزمن و�مكن املقارنة بي��ا من خالل استخدام معاي��
قابلة للتجميع وللمقارنة

ضمان اال�ساق وال��ابط
والقابلية للمقارنة

�ل جيد، و�ما يضمن إتاحة اإلحصاءات والبيانات الوصفية للمستخدم�ن �ش�ل مالئم يمك��م من الوصول إل��ا بيسر وسهولة و�مكن فهمها �ش
تحقيقها ألك�� قدر ممكن من الفائدة املرجوة و�أقل �لفة ووقت

و�م�انية ضمان االتاحة
الوصول والوضوح

إتاحة البيانات إعداد اإلحصاءات و�صدارها بوقتية مناسبة ودون تأخ��، لضمان حداثة البيانات ال�ي يتم إتاح��ا للمستخدم�ن، واالل��ام ب
 مع املستخدم�ن

ً
 ل�جدول الزم�ي املتفق عليھ مسبقا

ً
لف��ة املرجعية للمؤشر وتار�خ و�ع�ي حداثة البيانات باملدة الزمنية ب�ن ا.بدور�ة مناسبة وفقا

�شره
ا�حداثة والوقتيةضمان

(NFSDQ)االطار الوط�ي �جودة البيانات اإلحصائية : املصدر

أهمية برنامج الر�ط اإللك��و�ي



اإلنتاج االمارات �عد االحصائية �� دولة للبيانات اطار حوكمة ضمن �عزز برنامج شبكة بيانات االمارات 

حوكمة البيانات اإلحصائية



اطار نموذج عمل شبكة بيانات االمارات



 GSBر�ط من خالل نظام

SFTPبروتوكول نقل امللفات 

نظام خدمة الو�ب

ر�ط قواعد البيانات  
كةالشب��البياناتلقاعدةالوصول حقا�ح�وميةا�جهاتالهيئةتمنح

األمنيةاب��التدمراعاةمعمباشر�ش�لالبياناتوتحميلاالتحاديةاإللك��ونية
��ما�خاصةالتطبيقاتباستخدامااللك��ونية

جهةا�متطلباتحسبع��البياناتدفعاول�حبو�بخدمةالهيئةتوفر
للبياناتاملصدرة

بروتو�ول طر�قعنالبياناتر�طللبياناتاملصدرةا�ح�وميةل�جهاتالهيئةتتيح
حاديةاالتااللك��ونيةالشبكةطر�قعنا�جهةمعباالتفاقالبياناتنقل

�عدا�ح�وميةا�جهاتمناملتوفرةل�خدماتGSBنظامالهيئة�ستخدم
للبياناتاملصدرةا�جهةمناملوافقةع��ا�حصول 

طرق الر�ط املعتمدة



فر�ق العمل التق�ي بالهيئة اإلتحادية للتنافسية واإلحصاء

الهيئة االتحادية ل�جمارك

وزارة ال�حة ووقاية ا�جتمع

وزارة املوارد البشر�ة والتوط�ن

وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

الهيئة االتحادية للكهر�اء واملاء

الهيئة االتحادية للهو�ة وا�جنسية

وزارة االقتصاد

وزارة الداخلية

وزارة تنمية ا�جتمع

ةالهيئة االتحادية للموارد البشر�ة ا�حكومي

عيةالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتما

وزارة ال��بية والتعليم

وزارة الطاقة والبنية التحتية

مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

ا�جهات ا�حكومية

الفال��يمر�م نورة آل مالكالش��لطيفة 
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