
 

 
 

   بيان صحفي
 6161/  66/  61التاريخ: 

حبفاظه على ًجلائزة ًلبالتانا   أبو ظيبقق  إاجااً  رقماا  مااياا  ديديً  كحووة  حي: "أبو ظيب"إحصاء 
يل  بع على ًلتًو ئز رحصيه لربانةج ًبيًع للعام ًلًر البتواق خرىأجلًو  يف جمال ًالبيًع ًر

تحقق  لوال فضل هللا مث قؤد  ماادتنا ًلرشاية ًليت رفرت لنا  ًإلاجاًات ًلعاملا  ةا كانت لتالقبيسي: 
لنجاح  كل يبل ًلتفوق ًر

جوائز عاملية يف جمال  بثالثبفوزه  أبو ظيبعامليا  ورقما  قياسيا  جديدا  حلكومة  إجنازا   أبو ظيب –االحصاء حقق مركز 
 .إحصائيةشخصية  أفضلضافة لشهادة االمتيار عن أواالبتكار االبداع 

" برائسة سعادة بطي امحد حممد القبيسي  أبو ظيب –اء ذلك خالل الزايرة الرمسية الىت قام هبا وفد "مركز االحصاء ج
 .ية الربتغالر لكل من اململكة املتحدة ومجهو العام املدير 

ل االحصائي تعزيز التعاون الدويل املشرتك وتبادل اخلربات يف كافة جماالت العم هدف الزايرة هون أضح القبيسي أو و 
ناء اجتماعاته أث، حيث استعرض املركز تلبية لدعوة كل من جامعة لشبونه جبمهوية الربتغال واهليئة الربيطانية لالحصاء

ألهداف تتوافق مع االيت قيقها واسرتاتيجية حترؤيته الطموحة "الرايدة واالبتكار يف اإلحصاء"،  مع املعنيني يف البلدين
تطبيقات أحدث ، كم استعرض دعم خطط التنمية املستدامة على كافة املستوايتل أبوظيب مارةإاالسرتاتيجية خلطة 

مصمم و واليت يتمثل أبرزها يف تطبيق سلتنا، املستخدمة يف املركز الرسوم التصويرية و أدوات البياانت و  األجهزة الذكية
والذي لمركز لنصة اخلدمات الذكية إضافة مل جبانب عدد من األدوات اإلحصائية املبتكرة والتفاعليةالرسومات املبتكر، 

االختبار ومنها طلب إحصائيات، أبوظيب يف أرقام، مصمم لوحة املؤشرات،  منصة واحدة يفعدة خدمات  يضم
االستفادة القصوى من التقنيات احلديثة  حرصه علىواختتم املركز استعراضه ، املكتبة املصورة، اإلحصائي ألبوظيب

"إحصاء نظام  هستخداماب، إىل حتقيق أهدافه االسرتاتيجيةه إطار سعي، يف قدمي خدمات فائقة اجلودةفاءة وتلتحقيق الك
 يقوم بعرض البياانت املمارسات احلكومية إلمارة أبوظيب، حيث  أحد الذي يعد أبوظيب الذكي" 



 

 

، كما ني املؤشرات املختلفةاإلحصائية بصورة رسومات بيانية تفاعلية ومبتكرة تساهم يف عرض األمناط اإلحصائية ب
تساهم هذه اللوحة يف تسهيل الوصول للبياانت اإلحصائية املهمة والرئيسية يف أي مكان وأي وقت وابستخدام تقنيات 

 ."صانعي القرار من اجلهات احلكومية وعامة اجلمهور، لتخدم خمتلفة

اء على إجراءات وقوانني النظام االحصائي للمملكة ثناء زايرته للهيئة الربيطانية لإلحصايف املقابل اطلع وفد املركز 
املتحدة وترابط العالقات مع املؤسسات والشركاء املنتجني لإلحصاءات على املستوى الوطين  واليات اعتماد اهليئة 

ليمية الطالعه لطبيعة مشاركة اهليئة وعالقاته املباشرة ابملنظمات اإلقلالحصاءات الرمسية كونه اجلهة املشرعة إضافة 
التحديث والتحدايت واليت  –والدولية يف جمال العمل اإلحصائي كما حضر وفد املركز ندوة اإلحصاءات الرمسية 

نظتمها كلية نوفا لإلدارة واملعلومات جبامعة لشبونه مبشاركة متحدثني من االحتاد األوريب ومكتب اإلحصاء الربتغايل 
، منتهزا م التحدايت اليت تواجه العمل االحصائي واحللول الالزمة ملواجهتهاالربتغايل حيث مت مناقشة أه يوالبنك املركز 
الندوة حلضور مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية املزمع عقده  قدمي الدعوة للجهات املشاركة هبذهالفرصة يف ت

 ديسمرب يف العاصمة أبوظيب. 8-1خالل الفرتة من 

مؤثرة فضل شخصية إحصائية أمحد القبيسي مدير عام املركز بشهادة امتياز كابطي  هذه الندوة مت تكرمي سعادة وخالل
منذ أتسيسه ابوظيب واجنازته  –حداث نقلة نوعية يف عمل مركز اإلحصاء ايف إلدائه املتميز يف جمال العمل االحصائي 

 .اإلقليميعلى املستويني احمللي و 

على اجلائزة البالتينية من مؤسسة أفكار اململكة  أبو ظيب –صاء حصل مركز اإلحوعلى هامش هذه الزايرة الرمسية 
إضافة جلائزة القيادة التنفيذية لعام  التوايل وذلك عن برانمج "إبداع" اخلاص مبقرتحات موظفيه علىالرابع املتحدة للعام 

  وجائزة أفضل فكرة يف جمال التطبيقات. 6161

خالل حفل التكرمي الذي  أبو ظيب-القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء  بطي أمحد حممد بن بطي اجلوائز سعادةوتسلم 
  خالل مؤمتر املؤسسة. الربيطانية مؤخر ا هبذه املناسبة فيكاردأقيم يف مدينة  

 



 

 

يف تشجيع األفكار البناءة لتحقيق اجلودة  إدارة املركزأتيت تتوجيا  للجهود اليت بذلتها  هذه اجلوائز وأكد القبيسي أن 
متثل  اجلوائزيز والرايدة يف العمل من خالل بيئة عمل حمفزة للعاملني ب إلطالق إبداعاهتم الفكرية..موضحا أن والتم

تصنيفا  متميزا  متنحه مؤسسة "أفكار اململكة املتحدة" غري الرحبية واملتخصصة يف تقييم أنظمة األفكار واالقرتاحات 
 واملعنية بدعم وتعزيز مبادرات املوظفني سأساليب وطرق متطورة وتقوم املطبقة يف اجلهات احلكومية واخلاصة حول العامل

بتحفيز اجلهات األعضاء هبا وتزويدهم آبخر املستجدات وتوفر فرصة جيدة لتبادل املعرفة واخلربات بني خمتلف 
  .املؤسسات حول العامل حكومية وخاصة

ص والتطوير الكبري واملستمر لربانمج إبداع يف املركز وأضاف سعادته أن هذا اإلجنازات تقف شاهدا على اجلهد املخل
مشريا   هلا.رغم املنافسة الكبرية مع جهات دولية صاحبة اتريخ وخربة كبرية يف هذا اجملال تتخذ من اململكة املتحدة مقرا  

من رعاية فائقة لتطوير  رغم هذه املنافسة الكبرية هلو أكرب دليل على ما يوليه املركز أبو ظيب-اإلحصاءإىل أن فوز مركز 
  .األداء واالستفادة من اخلربات املتاحة املتنوعة عرب اقرتاحات موظفي املركز

ن توجه املركز حنو تبين برانمج "إبداع" جاء انطالقا  من أمهية االبتكار واإلبداع يف رفع األداء املؤسسي وحتفيز أوأوضح 
املوظفني وتشجيعهم على التفكري اإلبداعي وإبراز مقرتحاهتم اليت تسهم يف رفع كفاءة العمل يف املركز بشكل مستمر 

رقى مستوايته اإلدارية والفنية واالجتماعية عن طريق ابتكار أفكار جديدة وتدفع به حنو االمتياز والوصول ابألداء إىل أ
  .متميزة قابلة للتطبيق بفاعلية

ضاف ان أفكار املوظفني مشلت مثانية جماالت خمتلفة تعىن بتطوير العمل وزايدة الكفاءة ورفع مستوى رضا العمالء أو 
إضافة إىل تقدمي  واالستدامة.السالمة املهنية وخدمة العمالء وهي التحسني والتطوير املستمر وخفض التكلفة والصحة و 
 .خدمات جديدة للموظفني وزايدة رضاهم وحتقيق متطلباهتم

شروط احلصول على املركز استوىف ن أالرابع علىى التوايل جاء بعد  للعامالبالتينية اجلائزة سأن احلصول على موضحا 
والتطوير  والتحسنيلربانمج ابداع ، نظرا  لألداء املتميز «اململكة املتحدة أفكار»درجة االعتماد البالتيين من مؤسسة 

تقييم األفكار واستخدام نظم املعلومات والتدريب، والتشجيع ونظام املكافآت،  وآليةنظامه االلكرتوين املدخل على 
 املنهجية والقوانني وأخريا  اهليكل التنظيمي ودعم القيادة.و التواصل والتسويق، 

 



 

 

ألول مره  «أفكار اململكة املتحدة» أطلقتها مؤسسةيف جمال االبداع واليت  6161جائزة القيادة التنفيذية ن مضيفا سأ
قد حصل عليها السيد حممد الشحى املدير التنفيذي لقطاع الدعم التقين واإلداري بعد تقدمي عرضه عن إدارة القيادة 

 اإلبداعي.للفكر 

بعد  «أفكار اململكة املتحدة» ابهنا منحت للمركز من قبل مؤسسةالتطبيقات جمال  جائزة أفضل فكرة يفوقال عن 
إبداعية يف جمال  حصلت الفكرة على جائزة أفضل فكرةعلى جلنة التحكيم، و عرض نظام إحصاء ابوظيب الذكي 

ساهم ات يف نظام واحد كافة السياسات واإلجراءات واملشاريع واملبادرات واخلدم ههذا التطبيق مشوللتميز التطبيقات 
 .املوازنة عمليات املركز ورفع اجلودة العمل وختفيض يف حتسني

إن هذه اإلجنازات العاملية ما كانت لتتحقق لوال فضل هللا مث رؤية قيادتنا »قوله د القبيسي أمحواختتم سعادة بطي 
ق الذي رمسته لنا قيادتنا هو سر تفوق الرشيدة اليت وفرت لنا كل سبل التفوق والنجاح، وحرصنا على السري يف الطري

 .«املركز

ى إن فريق العمل يف املركز الذي أعتز وأفخر ابلعمل معه يتمتع سأعل»لفريق العمل يف املركز قائال :  مقدما التهنئته
جناز حتقيق هذا املستوى من التناغم الوظيفي وابلتايل التميز واإل يفنا جنحلذلك الفريق، مستوايت اإلجيابية وروح 

االستثنائي، وأان على ثقة سأننا هبذه اإلجيابية والوالء الوظيفي قادرون على حتقيق أي هدف مهما بلغ مستوى 
، مقدما شكره لفريق العمل يف املركز وللشركاء مبختلف فئاهتم ولكل من ساهم يف حتقيق هذا اإلجناز الذي «طموحه

 .اتيضاف لسجل دولة اإلمارات الزاخر ابلتفوق واإلجناز 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

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

ر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائ
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
ح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسو 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

قافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والث
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضال  عن 

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشا -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزة  أساسية تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة  درب 

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

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 تصال على:ملزدي ةن ًملعلوةات دردى ًال

 بلققاس فواي يزق

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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