
 

 
   بيان صحفي

 2017/  03/  05التاريخ: 
 

 7201لعام  األولعقد اجتماعه ي يأبو ظبمجلس إدارة إحصاء 
 2016وخدمة ذكية لعام  تطبيق 14وإصدار ونشرة إحصائية  164مؤشر احصائي و 1751أطلق 

الحج املنصوري راشد  برئاسة سعادة 2017لعام  األول الدوري هاجتماع أبو ظيب-إدارة مركز اإلحصاء جملس  عقد
، املنعقد يف مقر املركز الرئيسي، حيث بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي املدير العام وحبضور أعضاء اجمللس وسعادة

 مشروع الرقم الوطين املوحد للمنشآتاالجتماع  استعرضو  ناقش أعضاء اجمللس عدد من املواضيع املستجدة مؤخراً.
نتائج األداء و  2017املوازنة املعتمدة لعام الوطين للسعادة، جبانب  ومستجدات العمل على املسح االقتصادية

التقرير باإلضافة اىل ، 2017لسنة  (6)رقم  أبو ظيب إمارة قانون املوارد البشرية يف واطلع على 2016اإلسرتاتيجي 
 . الربعي للقوى العاملة املواطنة

وإجنازات متنوعة من نتائج مشرفة  أبو ظيب –حصاء إن ما حققه مركز اإلوأوضح سعادة راشد بن الحج املنصوري 
تطلعات مبثابة ترمجة حقيقية لطموحات و  املاضي يأيتالعام على كافة املستويات خالل ومشروعات إحصائية كربى 

 املعايري إىل أفضل وتستند، أبو ظيبالتوجهات االسرتاتيجية حلكومة مع اليت تنسجم وتتناغم و اليت تضمنتها خطته املركز 
 يف جمال العمل اإلحصائي.  املمارسات العامليةالعلمية و 

هو الناجح الباهر يف تنظيم واستضافة مؤمتر الربطة الدولية لإلحصاءات  2016عام ولعل أبرز إجنازات املركز خالل 
الكبري الذي  إضافة للتقدم الدولية،ورفع مسعة امارة ابوظيب يف احملافل والذي حقق كل أهدافه املرجوة  IAOSالرمسية 

اليت تسهم إسهاماً فاعاًل يف املوثوقة اإلحصائية  والبيانات يف بناء نظام إحصائي قادرا على توفري وإنتاج املؤشرات هأحرز 
ورجال األعمال وغريهم من مستخدمي  السياساتاخلطط و متخذي القرار ورامسي الشاملة ودعم دمة أهداف التنمية خ

 .أبو ظيبالشامل يف إمارة لتطور االنمو و درب  ةالبيانات، وإنار 

 

 



 

 

االرتقاء  أبو ظيب" يف –طموحات "مركز اإلحصاء إن من جانبه أكد سعادة بطي امحد حممد القبيسي املدير العام 
يواصل حصائية، وسوف تميز يف كافة اجملاالت اإليأن ب هال حدود هلا، وأن رؤيت أبو ظيبة ئي يف إمار ابالعمل اإلحص

سخر كل يالرائد إقليميا وأن  يكونيف سبيل أن  تهوظِّف جلَّ طاقيلبناء نظام إحصائي أكثر تطورا، و بكل تفاٍن  جهوده
 ، تبوأ موقعا متقدما ضمن أفضل املراكز اإلحصائية على مستوى العامللي تهإمكانيا

بفضل  اإلحصائي يسري خبطى ثابتة حنو التميز والريادة يف جمال العمل أبو ظيب"-اإلحصاءمركز "إن سعادته وأشار 
حصل على عدد من اجلوائز  فقد التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة ودعم وتعاون اجلهات احلكومية يف االمارة،

تطبيق وخدمة ذكية  14 أطلقجائزة كما  13على  خالل العام املاضي وحده نال املركزفوشهادات التقدير العاملية. 
اجلهات احلكومية  دورة تدريبية لدعم 27خدمة استشارية و 12و اإلحصائي دليل ملنهجية العمل 14إضافة الطالق 

 17ونشرة إحصائية إضافة للمشاركة ب  اصدار 164ومؤشر احصائي  1751 أنتجكما   الرمسية،النتاج اإلحصاءات 
 نسبة تغطية مؤشرات خطة أبو ظيب. %88وحقق ورقة عمل يف املؤمترات الدولية 

مركز  حيث أشار االقتصاديةالرقم الوطين املوحد للمنشآت  مشروع ارة اثناء االجتماعواستعرض أعضاء جملس اإلد
، يرى أبو ظيبانطالقا من واقع تسجيل وترخيص مجيع الشركات واملنشآت االقتصادية يف إمارة بأنه  أبو ظيب-اإلحصاء 

نية للمنشآت االقتصادية لسجلية وامليداأمهية االستفادة من هذا الواقع لتطوير وحتديث أساليب مجع البيانات ا املركز
مجيع املنشآت االقتصادية على رقم موحد كشرط مسبق للسماح هلا ملزاولة  ضرورة حصول تأكيد من خالل والشركات

 نشاطها داخل اإلمارة. 

 

 

 

 



 

 

نفذه املركز والذي السعادة على النتائج الرئسية ملخرجات مسح  االجتماع خاللأعضاء جملس اإلدارة  طلعاكما 
كز اإلحصائية احمللية والذي يعد املخرج األساسي ألحد أهم ا اهليئة االحتادية للتنافسية واالحصاء واملر  عبالتعاون م

 املبادرات الوطنية على مستوى الدولة .

 األداءائج أهم نتو  2017موازنة املركز لعام املتمثلة يف  مستجدات العمل يف املركزأبوظيب  –أستعرض مركز اإلحصاء و  
اليت تضاف لرصيد  2016لعام أبوظيب  –إجنازات مركز اإلحصاء  إضافة الستعراض أهم ، 2016االسرتاتيجي لعام 

ما النظام اإلحصائي  تطورات العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب لتخدم حتقيق أهداف املركز االسرتاتيجية يف تطوير
 اإلمارة. دعم خطط التنمية يف يساهم يف

على ضرورة تفعيل  موكدين  السابق ،أثىن أعضاء جملس اإلدارة على جهود املركز املبذولة خالل العام  الجتماعام ايف خت
بدور ودعم كافة  لتحقيق األهداف الرئيسية .مشيدين كافة املهام واالختصاصات املناطة له حبسب قانون إنشاءه

 ة أبوظيب .اجلهات احلكومية لبناء النظام االحصائي املرجو يف إمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
فة ، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خلي 2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

اسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بو 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
إجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، و 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
راعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والز 

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

تنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري ال -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

ر والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطو 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 ات يرجى االتصال على:لمزيد من المعلوم

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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