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اقتصادية ابوظبي ومركز االحصاء يعلنان عن مشروع الرقم الوطني الموحد للمنشات االقتصادية
في إمارة ابوظبي
خليفة المنصوري  ..المشروع يهدف الى توفير وإنتاج المؤشرات والبيانات اإلحصائية الموثوقة
لتسهم في خدمة أهداف التنمية الشاملة بامارة ابوظبي
بطي القبيسي :استكمال تفعيل الرقم الوطني الموحد للمنشآت االقتصادية في امارة ابوظبي بنهاية
عام  2017ويعد خطوة أساسية لتنظيم وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

أعلنت دائرة التنمية االقتصادية ابوظيب ومركز االحصاء أبوظيب عن مشروع تفعيل الرقم الوطين املوحد للمنشآت
االقتصادية والذي سيتم اجنازه مع هناية العام اجلاري  ،2017هبدف وضع مجيع بيانات املنشآت االقتصادية العاملة يف

إمارة أبوظيب ضمن قاعدة بيانات مركزية وموحدة.
وتعمل دائرة التنمية االقتصادية ممثلة مبركز ابوظيب لالعمال ومركز االحصاء ابوظيب بالتعاون والتنسيق مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة على استكمال مشروع "الرقم الوطين املوحد للمنشات االقتصادية " والذي يأيت انطالقا من
واقع تسجيل وترخيص مجيع الشركات واملنشآت االقتصادية يف إمارة أبوظيب.
وأكد سعادة خليفة بن سامل املنصوري وكيل الدائرة باالنابة أمهية مشروع الرقم الوطين املوحد للمنشات االقتصادية يف
بناء نظام احصائي دقيق للمنشات االقتصادية املسجلة يف امارة ابوظيب يسهم يف توفري وإنتاج املؤشرات والبيانات
اإلحصائية املوثوقة بوتريه أسرع لتسهم إسهاماً فاعالً يف خدمة أهداف التنمية الشاملة ودعم متخذي القرار ورامسي
اخلطط والسياسات ورجال األعمال وغريهم من مستخدمي البيانات.

واوضح بأن مركز االحصاء ابوظيب ومركز ابوظيب لالعمال بدائرة التنمية االقتصادية يسعيان اىل اجناز هذا املشروع
االسرتاتيجي اهلام والذي من شأنه ان حيقق مجلة من االهداف اليت تساعد حكومة امارة ابوظيب على التحول الرقمي
للبيانات االقتصادية وخاصة تلك املرتبطة باالنشطة االقتصادية يف خمتلف اجملاالت .
واشار سعادة خليفة املنصوري إن قاعدة البيانات اليت سيبىن عليها املشروع متوفرة لدى مركز ابوظيب لالعمال حيث
يقوم مركز االحصاء ابوظيب باعداد منهجية الرقم املوحد للمنشات االقتصادية باالعتماد على معلومات رئيسة حتدد
بشكل واضح العديد من البيانات اخلاصة باملنشأة واليت تتضمنها استمارة التسجيل والرتخيص التجاري.
واضاف ان عمليات التحليل واعداد املؤشرات والدراسات االقتصادية ستعتمد بشكل رئيس على الرقم الوطين املوحد
للم نشات االقتصادية باعتباره مصدر هام للمعلومات املتوفرة عن املنشات االقتصادية املسجلة يف امارة ابوظيب االمر
الذي سيسهم يف سهولة احلصول على هذه البيانات من مصدرها عرب هذا النظام.
وأكد سعادة خليفة املنصوري أمهية الرقم الوطين املوحد للمنشآت باعتباره خطوة أساسية لتنظيم وتطوير خدمات
حكومة أبو ظيب والتحول بشكل تدرجيي إىل جمتمع رقمي ،مشريا اىل أن املشروع خيدم العديد من اجلهات احلكومية
وغري احلكومية ،ويساعد يف حتقيق األمن االقتصادي يف إمارة أبو ظيب ،وحتسني بيئة األعمال وغري ذلك من النتائج اليت
يصعب حصرها.
ومن جانبه اوضح بطي امحد حممد القبيسي املدير العام " ملركز اإلحصاء – أبو ظيب بأن أمهية املشروع تتلخص يف
توفري إطار عام لكافة البيانات املنشآت االقتصادية من خالل إنشاء رقم تعريفي موحد جلميع املنشآت
االقتصادية وتوحيد السجالت التجارية والصناعية واملصدرين واملستوردين والوكالء التجاريني يف قاعدة بيانات مركزية
واحدة تسهم يف تطوير النظام اإلحصائي إلمارة أبو ظيب .

كما أكد القبيسي بان املشروع مثرة املبادرة اليت تبنها املركز ،حيث مت بلورة املبادرة بناء على متطلبات واحتياجات
العمل االحصائي ودعمه بأحدث الوسائل املتاحة للحصول على البيانات بأسهل وأسرع الطرق وبأقل تكلفة مالية
وبشرية ممكنة.
وبناء على خمرجات املبادرة والتوصية اليت رفعها من قبل املركز ،فقد مت تشكيل فريق عمل من اجلهات ذات العالقة بناء
على قرار من اجمللس التنفيذي  ،حيث يتوىل الفريق مهمة االعداد والتخطيط لتنفيذ مشروع الرقم الوطين املوحد
ووضع خطط تفصيلية ملراحل عمل املشروع وفق سياسات ومعايري يتم حتديدها  ،و دراسة الربط اإللكرتوين مع مركز
اإلحصاء -أبوظيب وتبادل البيانات .
وبعيدا عن األهداف اإلحصائية هلذا املشروع ،فإن الرقم الوطين املوحد للمنشآت يعد خطوة أساسية لتنظيم وتطوير
خدمات حكومة أبوظيب والتحول بشكل تدرجيي إىل جمتمع رقمي ) ،)Digitalizationوخيدم املشروع العديد من
اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ويساعد يف حتقيق األمن االقتصادي يف إمارة أبوظيب ،وحتسني بيئة األعمال وغري
ذلك من النتائج اليت يصعب حصرها.
واضاف أن الرقم الوطين املوحد للمنشآت هو رقم معياري مينح لكل منشأة ويتكون من  14خانة أساسية ،ترمز كل
خانة لواحد أو أكثر من خصائص املنشأة املعنية .ويكون هذا الرقم املوحد مبثابة هوية للمنشأة تنطوي حتته مجيع
املعلومات اخلاصة هبذه املنشأة ،ومن خالله تتعامل هذه املنشأة مع كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،متاما كما
هو احلال بالنسبة لرقم بطاقة اهلوية املوحد جلميع األفراد الذين يقيمون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وذكر أن مشروع الرقم املوحد للمنشآت االقتصادية يقوم على التعاون املشرتك بني مجيع اجلهات املاحنة للرتخيص
االقتصادي يف إمارة أبو ظيب إلصدار رقم خاص بكل منشأة اقتصادية عاملة باإلمارة ،على أن مينح هذا الرقم حصريا
لكل منشأة عند ترخيصها وال يتم منحه ملنشأة أخرى حىت يف حالة تصفية املنشأة أو إلغاء ترخيصها الصادر من اجلهة
املعنية.
واشار القبيسي اىل ان هناك أكثر من  100الف منشأة اقتصادية (جتارية ،صناعية ،سياحية ) يف إمارة ابوظيب ،
تعطي على اثره العديد من اجلهات احلكومية وشبه احلكومية أرقاما ورموزا تعريفية خمتلفة ومتباينة هلذه املنشآت حيث
يهدف مشروع الرقم الوطين املوحد اىل توحيد وتنسيق هذه اجلهود مبا يسهم يف حتسني بيئة األعمال واخلدمات
احلكومية ،حيث هناك العديد من اجلهات اليت متنح أرقاما للمنشآت االقتصادية دون أن تكون هناك مرجعية موحدة.
وأشاد سعادة بطي القبيسي بتعاون اجلهات احلكومية لتحقيق مشروع الرقم الوطين املوحد ،الذي يعد اجنازا كبريا من
شأنه تنظيم العمل احلكومي وتوحيد األساس ما حيقق النتائج املرجوة وينصب بشكل مباشر يف االرتقاء باخلدمات على
صعيد كافة القطاعات واجملاالت ،مؤكداً بدوره حرص املركز على استمرار التعاون الوثيق ودعم اجلهات احلكومية
لتأسيس آلية أكثر فاعلية هبدف االستفادة القصوى من املوارد اإلحصائية يف إمارة أبو ظيب ،وبناء نظام إحصائي يرتكز
على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية اجلودة من حيث الدقة والتوقيت واملالءمة الحتياجات املستخدمني
مبختلف فئاهتم.
اجلدير بالذكر أن مشروع الرقم الوطين املوحد للمنشات االقتصادية مت اطالقة على عدة مراحل وذلك بالتعاون بني مركز
اإلحصاء – أبوظيب و مركز ابوظيب لألعمال التابع لدائرة التنمية االقتصادية وذلك بالتنسيق مع عدد من اجلهات
ذات العالقة يف يناير  2015على الرخص التجارية الصادرة من مركز األعمال ،ويف ابريل  2015مت إطالق الرقم
الوطين املوحد جلميع املناطق احلرة يف إمارة أبو ظيب ،وكذلك الرتاخيص السياحية كما مت إطالق الرقم الوطين املوحد هلا
يف مارس من عام .2016

وحبمد اهلل مت االنتهاء من تطبيق الرقم الوطين املوحد جلميع اجلهات املصدرة للرخص يف إمارة أبو ظيب يف هناية عام
 .2016وسيتم تفعيل الرقم الوطين املوحد للمنشآت االقتصادية على مجيع اجلهات ذات العالقة خالل هذا العام،
وهبذا تكون اهداف املشروع قد استكلمت ومت إنشاء قاعدة بيانات مركزية جديثة حول كافة املنشآت االقتصادية
العاملة يف إمارة أبو ظيب .

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
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
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
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
اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.

ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةً درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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