
 

 
   بيان صحفي

 2016/ 16/10تاريخ 
 2016جيتكس  في معرضيستعرض أحدث تطبيقاته اإلحصائية الذكية "إحصاء أبوظبي" 

 التفاعل واستكشاف البيانات اإلحصائيةتمكن المستخدم من  برامج ذكية

 نهدف الى تحقيق االبتكار التكنولوجي في مجال العمل اإلحصائي بطي القبيسي: 

املقام حاليًا يف مركز ديب التجاري العاملي، تزامنًا مع  2016أبوظيب يف اسبوع جيتكس  –ء يشارك مركز اإلحصا
يف الشرق  الذكرى العاشرة على مباشرة نشاطات احلكومة اإللكرتونية، كونه أضخم معرض إقليمي لتكنولوجيا املعلومات

من سعي املركز لتحقيق تطلعات إمارة  ، وذلك انطالقاً 1981األوسط ومشال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا منذ عام 
أبوظيب يف تأسيس حكومة رقمية رائدة قائمة على االبتكار واإلبداع من خالل استعراض البيانات اإلحصائية يف 

 تطبيقات وبرامج ذكية وجديدة مصممة بصورة مبتكرة. 

 تطبيقات األجهزة الذكيةبأحدث  مشاركة املركزأبوظيب  –وأوضح سعادة بطي القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء 
، مصمم الرسومات املبتكر، ساعة ابلواليت يتمثل أبرزها يف تطبيق سلتنا،  الرسوم التصويريةو أدوات البيانات التصويرية و 
اليت تقود اىل حتقيق التحول الرقمي  نظام سحب العينات الذكي جبانب عدد من األدوات اإلحصائية املبتكرة والتفاعليةو 

وأضاف مؤكداً سعي املركز خلدمة كافة قطاعات التنمية يف إمارة أبوظيب، ومنها قطاع التكنولوجيا املعين به هذا . لالشام
هبدف تعزيز جودة اخلدمات  الكبري إلمارة أبوظيب يف جمال العمل اإلحصائي التكنولوجي املعرض، إلبراز التقدم
ر واجلهات التابعة حلكومة أبوظيب يف رسم صورة مشرفة عن اإلمارة يف ، واملشاركة مع كافة الدوائاحلكومية واالرتقاء هبا

 احملافل العاملية.

للهواتف  إحصائًياتطبيقًا كما أشار القبيسي يف حديث حول أفضل املبادرات اليت استعرضها املركز يف جيتكس، اىل 
االمارة، منها يف  د ومجهور املستهلكنيلألسر واألفرا الذكيةباقة من اخلدمات يوفر « سلتنا»أطلق عليه اسم  الذكية

 التضخم السنويو رئيسية،  استهالكيةالثنيت عشر جمموعة  األرقام القياسيةو أسعار السلع حسب مناطق إمارة أبوظيب، 
وغري ذلك من اخلدمات ، حاسبة اإلنفاق األمثل لألسرة، وإنشاء سلة استهالكيةو حساب التضخم الشخصي، و ، العام

 ، كونه أحد التجار ومتخذي القرارجلمهور أو أو ا لألسريشكل أمهية كبرية للمجتمع، سواًء  ، كمايةاإلحصائية الذك



 

 

مضيفًا تطبيق أبوظيب يف أرقام وجذابة.  سهلة االستخدام لعرض البيانات بطرق جديدة التطبيقات اإلحصائية الذكية
سط سهل الفهم باستخدام اخلرائط واإليضاحات عن إمارة أبوظيب يف شكل مب اإلحصائيةقدم أهم البيانات والذي ي

 ،االقتصاد ويتناول التطبيق املوضوعات يف مستويني. 2012وحىت  1960التصويرية، ويعرض البيانات للفرتة من 
 .الزراعة والبيئة، القوى العاملة، اإلحصاءات االجتماعية، السكان والدميوغرافيا، الصناعة واألعمال

ومنها  منصة واحدة يفعدة خدمات  والذي يضم منصة اخلدمات الذكية ملركز اإلحصاءطبيق ت كما أشار القبيسي اىل
 ، االختبار اإلحصائي ألبوظيب،طلب إحصائيات، أبوظيب يف أرقام، مصمم لوحة املؤشراتالبحث عن اإلحصائيات، 

للمستخدم سهولة  يضمن ماضمن هذه املنصة  اخلدماتكافة   من خالله لضموالذي يسعى املركز  ،املكتبة املصورة
كأداة حبث للوصول إىل ويعمل   مهابسهولة استخدميتاز والذي  تطبيق ساعة ابلإضافة اىل  الوصول ملختلف البيانات.

. وهو تطبيق جترييب إلثبات صحة املفهوم واختبار اجلدوى لساعة أبل وقياس اآلي فونأحدث اإلحصاءات عن طريق 
 .حصاءاتاعل املستخدم مع خمتلف اإلمدى تف

ر عددًا من األنظمة واألدوات اإللكرتونية للمعلومات اإلحصائية اليت يطو يف ت املنصبة على جهود املركز وأكد سعادته
إمكانية ، هبدف تعزيز لية يف قواعد البيانات اإلحصائيةتسمح للمستخدم بالتفاعل واستكشاف البيانات التفصي

حيث تتيح األدوات للمستخدمني إنشاء اخلرائط  ،حلاجات العمالءمن ختصيصها وفقًا الوصول للبيانات والتمكن 
سرعة ، ومن أبرزها اخلرائط املوضوعية واليت توفر واجلداول املخصصة باستخدام األدوات اإلحصائية اليت يقدمها املركز

 .االطالع على بيانات اإلحصائية بصورة جغرافية

االستفادة القصوى من التقنيات احلديثة لتحقيق  اىل ل مستمرأبوظيب يسعى بشك –ومضى يقول: "إن مركز اإلحصاء 
ومن أبرز التقنيات استخدام نظام ، إىل حتقيق أهدافه االسرتاتيجيةه إطار سعي، يف فاءة وتقدمي خدمات فائقة اجلودةالك

يقوم ، حيث إلمارة أبوظيب إلكرتوين يطلق عليه "إحصاء أبوظيب الذكي" والذي يعد من أفضل املمارسات احلكومية
بعرض البيانات اإلحصائية بصورة رسومات بيانية تفاعلية ومبتكرة تساهم يف عرض األمناط اإلحصائية بني املؤشرات 

تساهم هذه اللوحة يف تسهيل الوصول للبيانات اإلحصائية املهمة والرئيسية يف أي مكان وأي وقت ، كما املختلفة
  ."قرار من اجلهات احلكومية وعامة اجلمهورصانعي ال، لتخدم وباستخدام تقنيات خمتلفة



 

 

 تنافس أبوظيب يف املعرض يقوم ممثلي املركز جبولة مستمرة يطرح من خالهلا برناجمي -وجبانب مشاركة مركز اإلحصاء 
من خالل طرح أسئلة إىل إثراء ثقافة الوعي اإلحصائي  وابداع بصورة تفاعلية مع الزوار، حيث يهدف برنامج "تنافس"

ديدة اجلبداعية اإلفكار األ فيهدف املركز اىل تشجيعمن خالل برنامج "إبداع" ضمن نظام ذكي ومبتكر، أما وية توع
 . لكافة الزوار واملشاركنيمن مركز اإلحصاء باإلضافة جلوائز قيمة مقدمة يومياً  ،قابلة للتطبيق بفاعليةال تميزةاملو 

 ياً ، سع36مع دخوله العام الـ  2016 جيتكسباملشاركة يف معرض  االهتمام أبوظيب -مركز اإلحصاء أكد مدير عام و 
يف إبراز إمكانات وجهود حكومة إمارة أبوظيب املستمرة يف بناء  اليت تنمو كل عاماملعرض  إمكانات لالستفادة من

يف املنطقة،  التكنولوجيا عاملمتكن من حتقيق مكانة مرموقة كفعالية رائدة يف ، حيث جمتمع رقمي قائم على املعرفة
عروض حية لالطالع على  يسعونزائر  140,000أكثر من خالل هذا العام  من املتوقع أن يستقطبالذي و 

  .واالبتكار التكنولوجي يف عدة جماالتلتحقيق املزيد من التطور اإلجيايب  للتكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

ل عن تطوير وتنظيم العمل . ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئو -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 

 اهيم والتعاريف اإلحصائية. يتعلق بتوحيد املف
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

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

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

أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط 

ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 
ها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغري 

كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 
 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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