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محاور مؤشر نضج البيانات الحكومية

الجهاتفيالبياناتإلدارةرئيسيةمحاور3إلىالمؤشرتقسيمتم

:كاآلتيالمحاورأوزانتعديلتمالثالثةالدورةوفي.الحكومية

5%والتشغيليالتنظيمياإلطار(1)

40%الحكوميةالبياناتجودة(2)

55%وتدفقهاالبياناتإتاحة(3)

اإلطار التنظيمي 
والتشغيلي

%5

جودة البيانات 
الحكومية

%40

إتاحة البيانات 
وتدفقها

%55
أوزان المعايير قابلة للتعديل وفقا لنتائج التقييم في كل دورة: مالحظة
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تعريف البيانات الحكومية

يالتالخدماتخاللمناإلداريالتسجيللعملياتنتيجةتنشأالتيالبياناتمنمجموعةأنهاعلىالحكوميةالبياناتتعرف

جهاتالبهـاتقـومالتـيالمختلفـةلإلجراءاتونتيجـةوالمؤسسات،لألفرادمنهاالحكوميةالسيماالمختلفة،الجهاتتقدمها

.اختصاصهحسبكلوغيرهاوالعاملينوالشركاتباألفرادتتعلقإلكترونيةبياناتقواعدتنشأالحكومية
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Governance%2.5)(تشكيل وتحديد مهام فريق إدارة البيانات وتعزيز القدرات 1.1.1

%2.5تطبيق األطر التنظيمية لتبادل ومشاركة البيانات1.1.2

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

Compliance(5%(مواءمة تصنيفات بيانات الجهة 2.1.2

Data Quality(30%(تطبيق معايير قياس مستوى جودة البيانات 2.2.1

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

Emirates Data Network(20%(لتبادل البيانات تفعيل الربط اإللكتروني 3.2.1

Data Sharing Frequency20%)(دورية مشاركة البيانات 3.2.2

يةاألوزان المحددة للمحاور ومعايير مؤشر نضج البيانات الحكوم

%5اإلطار التنظيمي والتشغيلي )1(

%40جودة البيانات الحكومية)2(

%55إتاحة البيانات وتدفقها)3(

المعاييرالمحاور الفرعية الوزنالمحاور الرئيسية  الوزنالوزن

حوكمة اإلطار التنظيمي إلدارة 1.1
%5البيانات

%10حصر مجموعات البيانات وتصنيفها2.1

%30ضمان جودة البيانات2.2

%15إتاحة البيانات3.1

%40تبادل البيانات3.2
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مستوى جودة البياناتمعايير قياس 
جودة أدناه في تأسيس منظومة متكاملة لضبطالمذكورة ) المقاييس(الخاصة بقياس مستوى جودة البيانات تساعد مجموعة المعايير 

.  اإلدارية للجهات االتحاديةالتبيانات السج

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

) Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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آلية تقييم جودة البيانات 

واإلحصاءللتنافسيةاالتحاديالمركزالىاإللكترونيالربطقنواتعبرضخهايتمالتيالبياناتجودةتقييميتم•

أكثرأوواحدمقياسمنالبياناتجودةمعاييرمنمعياركليتكون•

حدهعلىالجودةمقاييسمنمقياسكللحسابمحددةآليةهناك•

نفسفياألخرىالمقاييسبقيةعلىتلقائيبشكلالقيمةتوزيعسيتمالجهة،على"ينطبقال"المقياسكانحالفي•
المعيار
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ية مالئمة في إطار تعزيز مستوى إتاحة البيانات، ينبغي على الجهات االتحادية إتاحة البيانات وتسهيل الوصول للبيانات بصيغ تنسيق
)Format ( وقابلة للتبادل اإللكتروني

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

Accessibility(1(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)

التقييمالمفهومالمقياس

إمكانية الوصول
والتعامل مع 

البيانات

توفر البيانات ضمن صيغ تنسيقية 
)Format ( متوافقة ومالئمة يمكن من

خاللها التعامل مع البيانات وقراءتها 
إلكترونيا دون الحاجة ألدوات أو برمجيات

خاصة

التوضيحالوصفالقيمة

غير بيانات بصيغ تنسيقية0
متوافقة

 تتوافق الصيغ التنسيقية للبيانات المستلمة ال
ة وفقاً مع الصيغ التنسيقية القياسية المعتمد

في تبادل البيانات لمركزلمتطلبات ا
اإللكتروني

بيانات بصيغ تنسيقية0.5
متوافقة بشكل جزئي

توافق الصيغ التنسيقية للبيانات المستلمة ت
معتمدة جزئياً مع الصيغ التنسيقية القياسية ال

في تبادل البياناتالمركزوفقاً لمتطلبات 
اإللكتروني

بيانات بصيغ تنسيقية1
متوافقة بالكامل

توافق الصيغ التنسيقية للبيانات المستلمة ت
ة بشكل تام مع الصيغ التنسيقية القياسي

ل في تبادلمركزالمعتمدة وفقاً لمتطلبات ا
البيانات اإللكتروني
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مراقبة ومراجعة البيانات بشكل دوري خالل عملية تجميعها الجهات االتحادية في إطار السعي نحو دقة البيانات، ينبغي على
:ومعالجتها وتجهيزها لضمان دقتها، ويمكن أن تقاس الدقة من خالل المؤشرات التالية

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

تكرار نفس الحالة في الخصائص على التكرار 
:سبيل المثال

ي، تكرار الخصائص مثل الرقم التعريف•
إلخ ...أو الشركة 

تكرار الرقم التعريفي أو اسم •
لعناصر أو الشركة مع اختالف باقي ا

أو الحقولالمتغيرات

التوضيحالوصفالقيمة

وجود تكرارات كثيرة في البيانات تؤثر على تكرار مؤثر0
%)20نسبة التكرار تتعدى (دقتها بشكل كبير 

ر غير مؤثرتكرا0.5
وجود تكرارات بسيطة في البيانات تؤثر على

إلى% 5نسبة التكرار من(دقتها بشكل بسيط 
20%(

ر نسبة التكرا(ال يوجد أي تكرار في البيانات ال يوجد تكرار1
%)5أقل من 

التقييمالمفهومالمقياس

نات القيم التي تختلف عن مواصفات البياالقيم الخطأ
أو تتعارض مع القيم الحقيقية، على 

:سبيل المثال
وجود نص في خانات رقمية وقد •

يكون العكس مثل وجود نص أو 
وصف في خانات العمر القيم التي 

تكون خارج المدى المتوقع أو 
)سنة180مثالً شخص عمره (المنطق 

التوضيحالوصفالقيمة

قيم خاطئة مؤثرة0
وجود مجموعة كبيرة من القيم الخاطئة 
والتي تؤثر على دقة البيانات بشكل كبير 

%)20نسبة القيم الخاطئة تتعدى (

قيم خاطئة غير مؤثرة0.5
وجود مجموعة بسيطة من القيم الخاطئة 
والتي تؤثر على دقة البيانات بشكل بسيط

%)20إلى % 5نسبة القيم الخاطئة من (

ال توجد أية قيم خاطئة في البيانات ال يوجد قيم خاطئة1
%)5نسبة القيم الخاطئة أقل من (

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

Accuracy(3(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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مراقبة ومراجعة البيانات بشكل دوري خالل عملية تجميعها الجهات االتحادية في إطار السعي نحو دقة البيانات، ينبغي على
:ومعالجتها وتجهيزها لضمان دقتها، ويمكن أن تقاس الدقة من خالل المؤشرات التالية

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

التصانيف 
المعتمدة

لية ضرورة إتباع التصنيفات الوطنية والدو
المعتمدة لتجنب وجود اختالفات في 
التصانيف المعتمدة من ناحية الترميز

:على سبيل المثالوالوصف 
•ISIC-4 ،ISIC-2....الخ

التوضيحالوصفالقيمة

غير متبع0
متبع للتصنيفات الوطنية أو الدوليةغير

المعتمدة

متبع بشكل جزئي0.5
ف متبع بشكل جزئي أو نسخة قديمة لتصني

يؤثر على البيانات

ات لنسخة حديثة أو مقبولة للتصنيفمتبعمتبع بشكل كامل1
الوطنية أو الدولية 

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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لى االطالع عفي إطار تعزيز ورفع مستوى تدفق ومشاركة البيانات الحكومية، ينبغي على الجهات االتحادية توثيق وإتاحة قابلية
:  ر التاليوفقاً للمعيامركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء الالبيانات الوصفية الشاملة لمجموعات البيانات التي يتم مشاركتها مع 

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

إمكانية 
االطالع على 
يةالبيانات الوصف

من ) Metadata(إتاحة البيانات الوصفية 
وإرفاق قبل الجهة المزودة للبيانات 

ت جميع األدلة والتصانيف التي استخدم
يل في تجميع البيانات وذلك لضمان تسه

من قبل صول واالطالع عليهاالو
لمستفيدين من مجموعات البيانات ا

التوضيحالوصفالقيمة

بيانات وصفية غير متاحة0
انات البيانات الوصفية الخاصة بمجموعات البي

المستلمة غير متاحة

بيانات وصفية متاحة 0.5
بشكل جزئي

انات البيانات الوصفية الخاصة بمجموعات البي
جزئية / المستلمة غير مكتملة 

بيانات وصفية متاحة 1
بالكامل

انات البيانات الوصفية الخاصة بمجموعات البي
المستلمة مكتملة ويمكن الوصول إليها

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

Descriptiveness (1(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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قرار، في إطار الجهود الحكومية نحو إتاحة البيانات، ينبغي أن تسعى الجهات الحكومية نحو إتاحة بياناتها وفقاً الحتياجات صناع ال
ية لتعزيز فائدتها في عملية التخطيط ورسم السياسات وصناعة القرار بشكل دوري ومحدث، ويرتبط مفهوم الحداثة بتاريخ مرجع

البيانات 

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

الدورية 
والحداثة

هي ضمان توفير البيانات الدورية 
بشكل آني ومستمر بشكل يضمن 

ة الفترحداثة البيانات وتدفقها خالل
الزمنية المرجعية المحددة 

التوضيحالوصفالقيمة

عدم وجود قديمة أو0
آلية للتحديث الدوري 

دم الفترة المرجعية للبيانات المستلمة أق
من الفترة المرجعية المحددة للبيانات 

العامالمطلوبة تتعدى 

بيانات سنوية0.25
ام ع(الفترة المرجعية للبيانات المستلمة

الفترة المرجعية المحددة عن) واحد
للبيانات المطلوبة

نصف سنوية0.5

للبيانات ) شهور6(الفترة المرجعية 
الفترة المرجعية المحددةعن المستلمة 

للبيانات المطلوبة

ربع سنويةبيانات0.75
للبيانات ) شهور3(الفترة المرجعية 

الفترة المرجعية المحددةعن المستلمة 
للبيانات المطلوبة

لحظية أو /شهريةبيانات1
يومية

للبيانات ) لحظية/ شهر1(لفترة المرجعية ا
فترة المرجعية المحددةالعن المستلمة 

للبيانات المطلوبة

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

Timeliness (2(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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قرار، في إطار الجهود الحكومية نحو إتاحة البيانات، ينبغي أن تسعى الجهات الحكومية نحو إتاحة بياناتها وفقاً الحتياجات صناع ال
ية لتعزيز فائدتها في عملية التخطيط ورسم السياسات وصناعة القرار بشكل دوري ومحدث، ويرتبط مفهوم الحداثة بتاريخ مرجع

البيانات 

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

البيانات 
التاريخية 

هم توفير البيانات التاريخية أحد أ
عناصر جودة البيانات، وذلك 
لضمان توفر سالسل زمنية 

وتاريخية مكتملة 

التوضيحالوصفالقيمة

)سنة واحدة سابقة(توفير بيانات تاريخية ال توجد سلسة زمنية0.1

)سنوات سابقة3(توفير بيانات تاريخية سلسلة زمنية صغيرة0.3

)سنوات سابقة5(توفير بيانات تاريخية زمنية متوسطةسلسلة0.5

)سنوات سابقة10(توفير بيانات تاريخية سلسلة زمنية مكتملة1

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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متكامل يتالءم مع المتطلبات، ينبغي أن تكون البيانات التي يتم مشاركتها متكاملة ويمكن لغرض ضمان توفر البيانات بشكل
.تفسيرها بشكل منطقي وواضح، وأن تكون قابلة لالستخدام دون الحاجة إلى بيانات مرجعية إضافية لتفسيرها أو استخدامها

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

القيم 
المفقودة

هي الخانات أو الحقول في مجموعة 
ي البيانات التي ال تحتوي على أي قيمة أ
أن بعض العناصر أو المتغيرات لم يتم 

استكمال تعبئتها

التوضيحالوصفالقيمة

قيم مفقودة مؤثرة0
وجود مجموعة كبيرة من القيم المفقودة 

تؤثر على دقة البيانات بشكل كبير 
%)20نسبة القيم المفقودة تتعدى (

قيم مفقودة غير مؤثرة0.5
وجود قيم بسيطة مفقودة وتؤثر على دقة

البيانات بشكل بسيط
%)20إلى % 5نسبة القيم المفقودة من (

ال يوجد قيم مفقودة1
ال توجد أية قيم مفقودة في البيانات

%)5نسبة القيم المفقودة أقل (

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

 Completeness(1(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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في إطار ضمان المستوى األمثل لجودة البيانات قبل مشاركتها من قبل الجهات االتحادية، ينبغي على الجهات االتحادية تنفيذ
لدى إجراءات التدقيق والتحقق من صحة البيانات خالل عمليات إدخال البيانات أو تبادلها ضمن األنظمة وقواعد البيانات المصدرية

.الجهة االتحادية

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

التدقيق 
والتحقق من 
صحة البيانات

ة القيام بتطبيق قواعد التحقق من صح
على ) Data Validation Rules(البيانات 

مستوى األنظمة اإللكترونية وقواعد 
البيانات 

التوضيحالوصفالقيمة

ال يتم تطبيق قواعد 0
التدقيق والتحقق

ال يوجد أي قواعد للتحقق من صحة البيانات
مطبقة على مستوى األنظمة أو قواعد 

البيانات لدى الجهة االتحادية

0.5
يتم تطبيق قواعد 

ل التدقيق والتحقق بشك
جزئي

ق من يتم تطبيق بعض قواعد التدقيق والتحق
د صحة البيانات على مستوى األنظمة أو قواع

البيانات لدى الجهة االتحادية بشكل جزئي

1
يتم تطبيق قواعد 

ل التدقيق والتحقق بشك
كامل

حة يتم تطبيق قواعد التدقيق والتحقق من ص
البيانات على مستوى األنظمة أو قواعد 

البيانات بشكل كامل لدى الجهة االتحادية

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

Validation (1(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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ات من في إطار تحسين مستوى شمولية البيانات، ينبغي على الجهات الحكومية االتحادية توفير تقرير يقيس نسبة تغطية البيان
ة وفقاً كما يتم حصر البيانات وتصنيفها ضمن مبادرة معايير البيانات الوطنية الذكي. إجمالي البيانات المطلوبة لرصد حاالت النقص

: للتالي

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

التغطية 
الجغرافية

)الجيومكانية(

تغطية البيانات لكافة المناطق 
على سبيل ) الجيومكانية(الجغرافية

: المثال
اإلمارة والمدن والمناطق الرئيسية -

.ةوالمناطق الفرعية حسب تصنيف اإلمار

التوضيحالوصفالقيمة

توجد إمارة أو أكثر لم يتم تغطيتها ضمن تغطية ضعيفة0
نطاق البيانات

غير مكتملةتغطية 0.5
ت تم تغطية جميع اإلمارات ضمن نطاق البيانا
مع وجود نقص في بيانات بعض المناطق 

الرئيسية والفرعية 

تغطية كاملة1
ية تم تغطية جميع اإلمارات والمناطق الرئيس

والفرعية المطلوبة بشكل كامل

التقييمالمفهومالمقياس

شمول أو 
تغطية الفئات 
المستهدفة

تغطية البيانات لجميع الفئات 
يل المستهدفة حسب المتطلبات على سب

: المثال
الفئات االقتصادية كاألنشطة •

.االقتصادية وعدد العاملين وغيرها
الخصائص السكانية كالنوع والحالة•

االجتماعية وغيرها

التوضيحالوصفالقيمة

ا توجد فئة رئيسية أو أكثر لم يتم تغطيتهتغطية ضعيفة0
ضمن نطاق البيانات المطلوبة

غير مكتملةتغطية 0.5
يط تم تغطية جميع الفئات مع وجود نقص بس

في بعضها وتأثيرها بسيط على شمولية 
البيانات

ل تم تغطية جميع الفئات في البيانات بشكتغطية كاملة1
كامل

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

Coverage (2(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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عها، في إطار االستفادة القصوى من البيانات، ينبغي على الجهات الحكومية فحص اتساق ومنطقية البيانات التي تقوم الجهة بجم
لة من أو من خالل مقارنة هذه البيانات مع بيانات مماث) سلسلة زمنية(من خالل إجراء مجموعة من المقارنات سواء مع بيانات تاريخية 

:مصادر أخرى

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

االتساق الزمني
عبر مقارنه التغيير المنطقي في البيانات

الزمن وعدم وجود تغيرات كبيرة أو غير 
منطقية أو غير مبررة

التوضيحالوصفالقيمة

ةبيانات غير متسقة مؤثر0

يوجد حاالت كثيرة من عدم االتساق وتغيرات
ع ير منطقي يحاكي الواقبرفي البيانات دون ت

في البيانات عند مقارنتها مع البيانات 
ودة التاريخية السابقة، ولها تأثير كبير على ج

البيانات لبعض الخصائص

بيانات غير متسقة وغير 0.5
مؤثرة

في نسبة التأثير بسيطة بسبب عدم االتساق
ية البيانات عند مقارنتها مع البيانات التاريخ

انات السابقة، ولها تأثير بسيط على جودة البي
لبعض الخصائص

بيانات متسقة1
ال يوجد حاالت عدم اتساق في البيانات عند 

جميع مقارنتها مع البيانات التاريخية السابقة ل
الخصائص

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

)  Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

Consistency)Coherence(3 &االتساق (8)
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عها، في إطار االستفادة القصوى من البيانات، ينبغي على الجهات الحكومية فحص اتساق ومنطقية البيانات التي تقوم الجهة بجم
لة من أو من خالل مقارنة هذه البيانات مع بيانات مماث) سلسلة زمنية(من خالل إجراء مجموعة من المقارنات سواء مع بيانات تاريخية 

:مصادر أخرى

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

االتساق مع 
مصادر أخرى

من استخدام المصادر الرئيسية للبيانات
الجهة الرئيسية التي تجمع البيانات 

واتساقها مع قواعد البيانات المتوفرة
مثل تاريخ الميالد كمصدر بيان رئيسي

يجب ان يكون من الجهة التي تصدر 
شهادة الميالد

التوضيحالوصفالقيمة

ةبيانات غير متسقة مؤثر0
يوجد حاالت كثيرة من عدم االتساق في 

البيانات عند مقارنتها مع مصادر أخرى، ولها 
ائص تأثير كبير على جودة البيانات لبعض الخص

بيانات غير متسقة وغير 0.5
مؤثرة

يوجد حاالت بسيطة من عدم االتساق في 
البيانات عند مقارنتها مع مصادر أخرى، ولها 

تأثير بسيط على جودة البيانات لبعض 
الخصائص

بيانات متسقة1

يتم الربط اإللكتروني مع الجهة الحكومية 
يراتعناصر والمتغالالرئيسية الستكمال كافة 

أو ال يوجد حاالت عدم اتساق في /والفئات
ع البيانات عند مقارنتها مع مصادر أخرى لجمي

المتغيرات

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

) Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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عها، في إطار االستفادة القصوى من البيانات، ينبغي على الجهات الحكومية فحص اتساق ومنطقية البيانات التي تقوم الجهة بجم
لة من أو من خالل مقارنة هذه البيانات مع بيانات مماث) سلسلة زمنية(من خالل إجراء مجموعة من المقارنات سواء مع بيانات تاريخية 

:مصادر أخرى

تفاصيل معايير قياس مستوى جودة البيانات 

التقييمالمفهومالمقياس

االتساق 
الجغرافي

منطقية البيانات عند مقارنها بين 
اإلمارات والمناطق الجغرافية في 

مع الدولة، بحيث تكون البيانات متناسقة
التغيير الجغرافي

التوضيحالوصفالقيمة

ةبيانات غير متسقة مؤثر0
يوجد حاالت كثيرة من عدم االتساق في 

بير البيانات عند مقارنتها جغرافياً ولها تأثير ك
على جودة البيانات لبعض الخصائص

بيانات غير متسقة وغير 0.5
مؤثرة

يوجد حاالت بسيطة من عدم االتساق في 
البيانات عند مقارنتها جغرافياً ولها تأثير 
بسيط على جودة البيانات لبعض الخصائص

بيانات متسقة1
حاالت بسيط جدا من عدم / ال يوجد حاالت 

اتساق في البيانات عند مقارنتها جغرافياً 
لجميع الخصائص

)Accessibility(إمكانية الوصول (1)

)Accuracy(الدقة (2)

)Descriptiveness(التوصيف (3)

) Timeliness(الحداثة (4)

)Completeness(االكتمال (5)

)  Validation(التحقق من صحة البيانات (6)

)Coverage(الشمولية (7)

)Coherence &Consistency(االتساق (8)
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