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 المقدمة

 

حيث اإلحصاءات الرسمية في إمارة أبوظبي.  وجمعالرسمية المسؤولة عن تجميع الجهة هو أبوظبي  -مركز اإلحصاء 

صائية حديثة وموثوقة التتمثل مهمة  سمية وبيانات إح صاءات ر صناع القرارمركز في تقديم إح ستخدمين و ل ذلك والم

 .في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية

 

ساعدة المستخدمين على فهم  المنهجياتتهدف  صائية إلى م صاءات، اإل انتاج آليةاإلح صانيف الدولية ح واألدلة والت

موجزة عن المنهجيات اإلحصتتتتائية التي وتزويد المستتتتتخدمين بلمحة عامة  إلىهذا الدليل  يهدف. المستتتتتخدمة

صانيف أبوظبي، بما في ذلك  -يستخدمها مركز اإلحصاء  من المؤشرات األهمية واألهداف المستخدمة، والمعايير الت

ضوعات  ستوى المو سعلى م ستخراج محتويات هذا يةالرئي صيلية التي يمكن  الدليل. يتم ا من وثائق المنهجية التف

، اتالمؤشتترب المتعلقة مزيًدا من التفاصتتيل حيث تتضتتمن ،الرستتمي لمركز اإلحصتتاء الموقعالوصتتول إليها من ل ل 

معالجة البيانات والنشتتر و البيانات،مصتتادر البيانات، التحقق من ومع المعايير الدولية،  االتستتا والتغطية الجغرافية، و

 .واإلتاحة

 

صيلية إلى جانب هذا  شر وثائق المنهجية التف صاء  الدليليعكس ن أبوظبي إلى التطوير المستمر  -سعي مركز اإلح

استتتتجابة لمتطلبات حكومة أبوظبي في التطوير المستتتتمر  ذلك إلحصتتتاءاتإ وإظهار الشتتتفافية في أستتتاليبإ، وي تي

 .2030تحقيقاً لرؤية أبوظبي االقتصادية وة، القتصاد اإلمار
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 االقتصاد

 

 إحصاءات الحسابات القومية .1

 لمحة عامة

هذه المنهجية بهدف إصتتتدار مؤشتتتر الناتل المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي باألستتتعار  أبوظبي -أعد مركز اإلحصتتتاء 

ضافة إلى القطاعات والمتغيرات  صادي والقطاعات المؤسسية، باإل شاط االقت الجارية والثابتة )الحقيقية(، حسب الن

 سته ك الوسيط(. االقتصادية األلرى )مثل اإلنتاج، وتكوين رأس المال الثابت، وأجور الموظفين، واال

ومن شتت ن إحصتتاءات الحستتابات القومية أن تقد  صتتورة شتتاملة ومتماستتكة لمستتتخدمي البيانات عن أداء االقتصتتاد 

 .الكلي، بناء على مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية

 قتصادية ومعدل التغير في كل من:وتشكل هذه القواعد معياًرا متفًقا عليإ دوليًا لقياس مستوى التنمية اال

 االقتصاد •

 األنشطة االقتصادية •

القطاعات المؤستتتستتتية الخمستتتة )وهي: قطاع الشتتتركات  ير المالية، قطاع الشتتتركات المالية، القطاع  •

الحكومي العا ، قطاع األستتتترة، قطاعات المؤستتتتستتتتات  ير الربحية التي تخد  األستتتترة، وبقية القطاع 

 ألمم المتحدة للحسابات القومية.العالمي(، وفًقا لنظا  ا

أبوظبي على توفير مجموعة من المؤشتترات االقتصتتادية للحستتابات القومية الستتنوية، ويهدف  -وعمل مركز اإلحصتتاء 

بذلك إلى قياس األداء االقتصتتادي بامارة أبوظبي عن طريق قياس الناتل المحلي اإلجمالي باألستتعار الجارية والثابتة 

ضاف سيط، وتكوين )الحقيقية(، باإل صادية األلرى باألسعار الجارية )مثل اإلنتاج، واالسته ك الو ة إلى المتغيرات االقت

طريقة اإلنتاج  باالعتماد على المركز قا ولتطبيق المقاييس األستتتاستتتية،  (.العاملين وتعويضتتتاترأس المال الثابت، 

 بع سنوي.سنوي وربشكل لتكون النهل األساسي لقياس الناتل المحلي اإلجمالي 

بناًء على نتائل المستتتوال االقتصتتتادية الميدانية والبيانات اإلدارية،  مؤشتتترات الحستتتابات القومية بانتاجالمركز  يقو 

صنيفات  شرات المختلفة، مع األلذ في االعتبار األدلة والت ضحة ومحددة تم إعدادها لقياس المؤ ستخدا  مبادئ وا با

 مجال.الهذا الدولية المعتمدة في 

مؤشتتترات الحستتتابات القومية الستتتنوية تختلف عن منهجية الحستتتابات ربع  إنتاجوتجدر اإلشتتتارة إلى أن منهجية 

المنهجيتين، وهي إحدى طر   في اتباع طريقة اإلنتاج إ يتمستتنوية، وذلك اللت ف العينة والمصتتادر والموارد، إال أنال

 مم المتحدة للحسابات القومية.نظا  األ كما هو معتمد فيالناتل المحلي اإلجمالي  احتساب

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة 

الرئيسية  التصانيفتخضع إحصاءات الحسابات القومية للمعايير الدولية في عمليتي جمع البيانات وتصنيفها، وتشمل 

 التي تعتمد عليها إحصاءات الحسابات القومية ما يلي:

 

شاملة ومتسقة ومرنة من : نظا  الحسابا1993نظا  الحسابات القومية  ت القومية هو إطار إحصائي يوفر مجموعة 

حسابات االقتصاد الكلي أل راض وضع السياسات والتحليل والبحث، ويركز هذا الدليل على تعريف اإلنتاج ومؤشرات 

 االقتصاد الكلي األلرى، وفي حين أن بعضها قابل للتطبيق، يواجإ البعض اآللر تحديات في التنفيذ.

إلى نظا   1993أبوظبي على االرتقاء باألستتتتاليب القائمة التي تعتمد على نظا   -العمل في مركز اإلحصتتتتاء  يجري

 أهم االلت فات الحالية:ما يلي . 2008

 تنقيح طريقة حساب لدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو  ير مباشر. •

 توسيع نطا  تعريف الخدمات المالية. •
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 االقتصادية والملكية القانونية.التفريق بين الملكية  •

 ليشمل عائد رأس المال. والمنشآتتقييم الناتل بحسب االستخدا  النهائي من قبل األسر  •

 .فكريةالملكية الاستخدا  منتجات  •

 

صادية  شطة االقت صناعي الدولي الموحد لكافة األن صنيف ال صائي ISIC 4التنقيح الرابع ) -الت صنيف إح (: عبارة عن ت

مم المتحدة بناء على التصتتتنيف الصتتتناعي الدولي الموحد لجميع األنشتتتطة االقتصتتتادية، وي عر ف النشتتتاط طورتإ األ

االقتصادي ب نإ جميع األعمال أو الخدمات التي تؤديها المنش ة أو تقدمها والتي تحقق عائًدا ماليًا، وفي بعض األحيان 

 في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات(. ال تجني المنش ة عائًدا ماليًا من عملها )كما هو الحال

 

 أهمية وأهداف المؤشر

الناتل المحلي اإلجمالي أحد أهم المؤشتترات االقتصتتادية اإلحصتتائية التي تستتهم في عملية تخطيط التنمية يعتبر 

على الوفاء بمتطلبات يساعد  ماتطوير القطاع االقتصادي، باإلضافة إلى ، االقتصادي االقتصادية، ودعم قاعدة التنويع

 التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتوفير المؤشرات التي تدعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات االقتصادية.

 وتتمثل أهداف الحسابات القومية فيما يلي:

 توفير مؤشرات اقتصادية لقياس األداء االقتصادي في إمارة أبوظبي. •

 السياسات والباحثين والمهتمين باإلحصاءات والمؤشرات المحدثة.تقديم تقديرات لدعم صناع القرار و •

عن األنشطة االقتصادية للناتل المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة(  بيانات دقيقة وحديثةتوفير  •

 والمتغيرات االقتصادية األلرى بناًء على المسوال االقتصادية.

 ي في إمارة أبوظبي لتوجيإ السياسات الحكومية.قياس التطورات االقتصادية والنمو االقتصاد •

قياس األثر المباشر لألنشطة االقتصادية على اقتصاد اإلمارة، وتحديد مدى التنويع والتنمية االقتصادية  •

 في القطاعات  ير النفطية.

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق توفير هذه المؤشرات. وطنياإلسها  في نظا  إحصائي  •

ع وة على ذلك، تعد مكونات إحصتتاءات اإلنفا  من أهم المؤشتترات االقتصتتادية اإلحصتتائية التي تستتهم في عملية 

ستهدفة بامارة  سية والم سته ك في القطاعات الرئي صد اتجاهات اال صادية، فيمكن توظيفها لر تخطيط التنمية االقت

ية المستتتدامة الشتتاملة التي تدعم اتخاذ القرار في أبوظبي، كاحدى أهم الركائز األستتاستتية لعملية التخطيط والتنم

 وضع لطط وسياسات التنمية ومعرفة االتجاهات االقتصادية الحالية. 

كما يستتهم ذلك في تحقيق توجهات اإلمارة ورؤيتها وتطلعاتها المستتتقبلية. ويمكن كذلك استتتخدامها في التحلي ت 

 ادي في اإلمارة والدول األلرى.االقتصادية والمقارنة بين مستويات األداء االقتص

 

 االستثمار األجنبي والتجارة الخارجية .2

 االستثمار األجنبي الواردإحصاءات  1.2

 لمحة عامة

إلى  أبو ظبي -نظرا ألهمية دور االستتتتثمار األجنبي في تطوير ونمو اقتصتتتاد إمارة أبو ظبي، يستتتعى مركز اإلحصتتتاء 

ات من ل ل إنشتتاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن االستتتثمار األجنبي في إمارة أبو ظبي، حيث ءحصتتااإلتحستتين 

 الخبرات والموارد المالية.والتكنولوجيا  استقطابدوًرا رئيسيًا في  يؤدي

ية توفر إحصاءات االستثمار األجنبي معلومات موثوقة وحديثة عن االستثمار في أبو ظبي. وتعد هذه المعلومات ضرور

صاء  شى العملية التي قا  بها مركز اإلح ستثمار الدولي. كما تتما ستند إلى تحديد حالة اال صادي وت  -للتحليل االقت

 ات مع التوصيات العامة الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل صندو  النقد الدولي.ءأبو ظبي لتجميع هذه اإلحصا
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 التصانيف والمعايير المستخدمة

ست صاءات اال ضع إح صنيف بياناتهاتخ سية التي  .ثمار األجنبي للمعايير الدولية في جمع وت صنيفات الرئي شمل الت وت

 :تعتمد عليها إحصاءات االستثمار األجنبي ما يلي

صتتندو  النقد الدولي ك حد النظم اإلحصتتائية  تم إعداده من قبل (BPM6): دليل ميزان المدفوعات اإلصتتدار الستتادس

. وتربط حستتتابات القطاع الخارجي في نظا  2008مع نظا  الحستتتابات الوطنية لعا  الرئيستتتية التي تم تنستتتيقها 

الحستتتتابات الوطنية بين النظامين، حيث يتشتتتتابإ النظامان في العديد من التوصتتتتيات، من حيث عرض الحستتتتابات 

 .وتسجيل المعام ت وتقييمها

: وهو تصنيف إحصائي وضعتإ األمم المتحدة  Rev. 4 (ISIC 4)التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية

صادي بكونإ جميع  شاط االقت صادية. ي عر ف الن شطة االقت صناعي الدولي الموحد لجميع األن صنيف ال ستناًدا إلى الت ا

ا من األعمال أو الخدمات التي تؤديها المنش ة أو تقدمها والتي تحقق عائًدا ماليًا، وأحيانًا ال تجني المنش ة عائًدا ماليً 

 عملها )كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات(.

 

 أهمية وأهداف المؤشر

 رإطامما يعمل على توفير المعرفة. ونشتتتتر رأس المال  مستتتتاهمةيربط االستتتتتثمار األجنبي االقتصتتتتادات من ل ل 

 .ل ستقرار المالي والتنمية االقتصادية وتحسين رفاه المجتمعات

كما  .االستتتثمار األجنبي بشتتكل إيجابي على إجمالي الناتل المحلي ل قتصتتاد ويستتاهم في التمويل الخارجييؤثر 

المحلية. فهو يعمل  المنشآتتعزيز تنمية وينشئ االستثمار األجنبي المباشر ع قات طويلة األمد بين االقتصادات و

د( إلى االقتصتتاد المتلقي )الدولة المضتتيفة(. لذلك، فانإ على نقل التكنولوجيا واألفكار من االقتصتتاد المستتتثمر )الواف

يوفر رؤى مهمة حول الملكية األجنبية لألصتتتول المحلية حستتتب النشتتتاط االقتصتتتادي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون 

 .بمثابة وكيل لتقييم القدرة التنافسية االقتصادية والنفوذ األجنبي

ست سية ال سا ستثمار األجنبي ركيزة أ صاد يعتبر اال شروع طويل األجل لتحويل اقت راتيجية النمو في أبوظبي، وهو م

اإلمارة إلى التحول من االعتماد على قطاع النفط كمصدر للنشاط االقتصادي إلى التركيز بشكل أكبر على الصناعات 

 .القائمة على المعرفة

 

 التجارة السلعيةإحصاءات 2.2 

 لمحة عامة

ؤشرات رئيسية لفهم الع قات التجارية للدولة ومصدراً أساسيّاً للمعلومات ألجل وتعتبر إحصاءات التجارة السلعية م

وكما هو موضتتتح بمزيد من التفصتتتيل فيما يلي، نجد أن المصتتتدر  .الحستتتابات القومية وإحصتتتاءات ميزان المدفوعات

هو بيانات العمليات الجمركية التي يتم الحصول عليها  أبوظبي -الرئيسي لبيانات التجارة السلعية في مركز اإلحصاء 

عموماً المعايير أبوظبي  -مركز اإلحصاء من اإلشراف على دلول البضائع ولروجها وتحصيل الرسو  الجمركية. ويتبع 

والمفاهيم المعترف بها دولياً لتجميع وإصتتتتدار هذه البيانات، باستتتتتخدا  نظا  التجارة الخا  كما هو محدد في 

الصتتادرة عن إدارة األمم المتحدة للشتتؤون االقتصتتادية واالجتماعية.  (IMTS 2010) حصتتاءات التجارة الدولية للبضتتائعإ

ولكن ينبغي أن يكون المستتتخدمون على دراية بااللت فات المحتملة في أنظمة التصتتنيف )مثل استتتخدا  إصتتدارات 

ية. كما تجدر  ن أنظمة التصتتتتنيف التجاري( وكذلك االلت فات فيعمختلفة  طر  التجميع عند إجراء مقارنات دول

صدير السلع ال تشمل النفط أو المنتجات البترولية )حيث يتم تجميعها بشكل منفصل،  ضاً إلى أن بيانات ت اإلشارة أي

  .المصدرة للنفط( المنشآتوذلك باستخدا  المعلومات المقدمة مباشرًة من 
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 التصانيف والمعايير المستخدمة

بيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، مع المعايير الدولية الموضتتحة في دليل الأبوظبي بمواءمة جمع  -يقو  مركز اإلحصتتاء 

( الذي نشتترتإ إدارة األمم المتحدة للشتتؤون االقتصتتادية 2010مجّمعي البيانات إلحصتتاءات التجارة الدولية للبضتتائع )

وتصتتتتنيفها في تصتتتتنيف التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون  واالجتماعية. ويتم جمع بيانات التجارة الستتتتلعية

صنيف بمستوى مكون من  سلطات  8الخليجي، وهو ت ستخدامإ من قبل  أرقا  بناًء على النظا  المنسق )يوصى با

الجمارك لتحديد المنتجات عند تقييم الرستتو  والضتترائب ولجمع اإلحصتتاءات(. كما أن البيانات المنشتتورة متاحة أيضتتاً 

تناداً إلى التصنيف الموّحد للتجارة الدولية )موصى بإ لأل راض التحليلية ومقارنة إحصاءات التجارة الدولية( ونظا  اس

 .الفئات االقتصادية العامة )يعرض هذا األلير فئات االستخدا  النهائي المجدية في إطار نظا  الحسابات القومية(

 

 أهمية وأهداف المؤشر

جزءاً مهماً من االقتصتتتاد العالمي، وبالتالي، يجب قياستتتها بشتتتكل موثو ، ويجب أن تكون تشتتتكل التجارة الدولية 

البيانات اإلحصتتائية ذات الصتتلة قابلة للمقارنة، وأن يتم نشتترها على نطا  واستتع. وتعتبر إحصتتاءات التجارة الستتلعية 

جل الحستتابات القومية وإحصتتاءات مؤشتترات رئيستتية لفهم الع قات التجارية للدولة، ومصتتدراً أستتاستتياً للمعلومات أل

ميزان المدفوعات. وتمثل البيانات مصتتتتدراً مفيداً لصتتتتنّاع القرار في القطاعين العا  والخا . فعلى ستتتتبيل المثال، 

هذه البيانات ألبحاث  المنشآتتساعد هذه البيانات السلطات على إعداد السياسات التجارية المناسبة. وتستخد  

 .يجيات التجاريةالسو  وتحديد االسترات

 

 األسعار .3

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك3.1 

 لمحة عامة

بيانات شهرية وأسبوعية عن أسعار السلع والخدمات في إمارة أبوظبي لتجميع  بجمعأبوظبي  -مركز اإلحصاء  يقو 

 .الرقم القياسي ألسعار المستهلك وقياس التضخم

المستهلك، فقد تم وضع نظا  متكامل يغطي جميع جوانب طر  جمع األسعار نظراً ألهمية الرقم القياسي ألسعار 

( جزءاً ال يتجزأ من الرقم القياستتي ألستتعار HIESومصتتادرها وتوعيعها الجغرافي. ويعد مستتح دلل وإنفا  األستترة )

. المستتتهلك، وهو يستتتخد  لتحديث ستتلة الرقم القياستتي ألستتعار المستتتهلك للستتلع والخدمات وحستتاب أوعانها

يتم جمع  .ستتنوات 5بصتتورة عامة مستتح دلل وإنفا  األستترة بفواصتتل عمنية مدتها أبوظبي  -مركز اإلحصتتاء وي جري 

سعار من حوالي  ستخدا   150بيانات األ صنيف البيانات با سياً موععة على جميع مناطق اإلمارة. وقد تم ت صدراً رئي م

األمم المتحدة طبقاً لتوصتتيات نظا  الحستتابات ( الصتتادر عن COICOPتصتتنيف االستتته ك الفردي حستتب الغرض )

سي ألسعار المستهلك هي . 1993القومية لعا   ساب األوعان من ل ل 2014سنة األساس للرقم القيا . ويتم احت

 .2013/2014أبوظبي في إمارة أبوظبي ل ل عاَمي  -نتائل مسح دلل وإنفا  األسرة الذي أجراه مركز اإلحصاء 

 

 ر المستخدمةالتصانيف والمعايي

ية  -يقو  مركز اإلحصتتتتتاء  لدول عايير منظمة العمل ا ما أمكن، مع م ها، حيث عالجت نات وم يا مة جمع الب أبوظبي بمواء

سعار المستهلك  صنيف مؤشر أ ساليبها. تم ت ضحة في دليل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومفاهيمها وأ المو

 .(، الصادر عن األمم المتحدة لأل راض اإلحصائيةCOICOPوفقاً لتصنيف االسته ك الفردي حسب الغرض )

مجموعة  12تم تصتتنيف ستتلة الستتلع والخدمات للرقم القياستتي ألستتعار المستتتهلك بناًء على هذا التصتتنيف إلى 

مجموعة فرعية  34و(، COICOPرئيستتية على مستتتوى الحد األول من تصتتنيف االستتته ك الفردي حستتب الغرض )

  .مجموعة فرعية على مستوى تصنيف الحد الثالث 63وني، على مستوى تصنيف الحد الثا



 

 

 

 

 

   

8   

 أهمية وأهداف المؤشر

يتضمن الرقم القياسي ألسعار المستهلك تقديرات شهرية لمعدالت التغيير في أسعار سلة المستهلك. وهو يعتبر 

ستخد  ك سة والقطاع الخا  واألسرة، وي سيا صائية، حيث يؤثر في قرارات ال شرات اإلح مدل ت في من أهم المؤ

  .مزيد من التحليل اإلحصائي

 :تتمثل األهداف الرئيسية لتجميع ونشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك فيما يلي

توفير البيانات ال عمة الحتستتاب معدالت التضتتخم الشتتهرية والستتنوية على المستتتوى اإلجمالي، لفئات  •

 وحسب نوع األسرة )الجنسية ونطا  الدلل(.تصنيف االسته ك الفردي حسب الغرض التفصيلي، إقليمياً 

 تتبع حركة متوسط األسعار في المستويات األولية )مثل المنتجات(. •

توفير بعض األرقا  القياستتتتية ال عمة لحستتتتاب معامل انكما  الناتل المحلي اإلجمالي / الناتل المحلي  •

 .اإلجمالي باألسعار الثابتة

 

 :ألسعار المستهلك موضحة أدناهاالستخدامات الرئيسية للرقم القياسي 

صادي رئيسي لرسم  • صادية، وهو مؤشر اقت ضخم مدل ً مهّماً للعديد من المؤسسات االقت يعتبر معدل الت

 السياسات النقدية واالقتصادية والتخطيط.

ًء الخاصة والحكومات، بنا المنشآت الباً ما يتم تعديل كشوف الرواتب واألجور والمعاشات التقاعدية من قبل  •

 على التغيرات في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.

يستخد  الرقم القياسي ألسعار المستهلك أيضاً كمدلل لمكونات معامل انكما  الناتل المحلي اإلجمالي  •

 .في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة

 

 الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات 3.2 

 لمحة عامة

صدار الرقم القي سيويتم إ شاءات ا سنوي. وقد بدأ تطويره في عا   لتكاليف اإلن ساس ربع  بالتعاون مع  2013على أ

(، وهي الجهات المختصتتتتة في هذا المجال، ADDEDجمعية المقاولين وبلدية أبوظبي ودائرة التنمية االقتصتتتتادية )

د التصتتنيفات المعتمدة من دائرة إلعداد أوعان المواد وستتلة الخدمات لتكاليف إنشتتاء األبراج المتوستتطة الجودة باعتما

  .أبوظبي -التنمية االقتصادية

( عدة أهداف وفوائد تعتبر ذات أهمية لصتتنع القرارات والستتياستتات CCIيحقق الرقم القياستتي لتكاليف اإلنشتتاءات )

 .االقتصادية، وتلبية احتياجات قطاع األعمال وتجميع الحسابات القومية

على إنشتتاء رقم قياستتي لتكاليف اإلنشتتاءات يعكس التغيرات في أستتعار تكلفة  أبوظبي - لذلك عمل مركز اإلحصتتاء

البناء والتشتتييد، لتقديم صتتورة مفصتتلة عن التطورات في قطاع البناء، وليكون بمثابة مؤشتتر إحصتتائي موثو  يقيس 

لتنمية وفي مجاالت التغيرات في تكاليف البناء، باإلضافة إلى كونإ مؤشراً مهماً يمكن أن يستخدمإ مخططو وباحثو ا

صورة عامة. تم حساب هذا المؤشر ألول مرة في الربع األول من عا   صداره في الربع األول من 2014اإلنتاج ب ، وتم إ

 .2015عا  

سيتم توسيع الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات في السنوات القادمة ليشمل تصانيف ألرى، مثل الفلل السكنية، 

وتنسجم المنهجية المستخدمة في حساب الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات  الباً مع ومشاريع الجسور والطر . 

 .التوصيات الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال
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 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي،  –يتبع الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات تصنيفاً تم تطويره محلياً، وهو معتَمد من دائرة التنمية االقتصادية 

مجموعة فرعية، بما في ذلك  70مجموعات رئيستتتية و  10بالتعاون مع جمعية المقاولين وبلدية أبوظبي. وهو يضتتتم 

 .مادة من مواد ولدمات البناء 592

 

 المؤشر أهمية وأهداف

رئيستتتياً للتخطيط والبحث في مختلف المجاالت اقتصتتتادياً الرقم القياستتتي لتكاليف اإلنشتتتاءات مدل ً  يمثل مؤشتتتر

الحضرية واالقتصادية. ويوفر هذا الرقم القياسي تقديرات ربع سنوية لمعدالت التغيير في أسعار قائمة مواد ولدمات 

أبوظبي. ويهدف المؤشتتر إلى تلبية احتياجات المطورين العقاريين  البناء المستتتخدمة في مشتتاريع البناء في مدينة

  .من حيث أسعار مواد البناء

 :االستخدامات الرئيسية للرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات هي كما يلي

 التعرف على التغيرات في تكاليف إنشاء األبراج المتوسطة ب نواعها. •

ل ل تحديد حجم الطلب على مواد البناء كما يتضتتح  التعرف على التطورات في قطاع اإلنشتتاءات، من •

 من ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه المواد.

يعّد الرقم القياستتي لتكاليف اإلنشتتاءات أداة تحليلية لتحديد اتجاهات األستتعار والتنبؤ ب ي تغيرات في  •

 أسعار مواد البناء من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات.

ستخدا  الداللي في • صاء  اال صائية األلرى؛ بما في ذلك  -مركز اإلح شرات اإلح ساب المؤ أبوظبي لح

 المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل والناتل المحلي اإلجمالي ربع السنوي باألسعار الثابتة.

 المتخصصة والتجارية في قطاع التشييد ومواد البناء. المنشآتيستخد  من قبل  •

 .لى تحركات أسعار مواد البناء والتشييد في إمارة أبوظبيإط ع المقاولين والجهات المهتمة ع •

 

 الرقم القياسي ألسعار الفناد  3.3 

 لمحة عامة

دولة اإلمارات العربية المتحدة بصتتتتورة عامة؛ حيث ويعتبر قطاع الستتتتياحة محركاً رئيستتتتياً للنمو في إمارة أبوظبي، 

لدمات اإلقامة التي يتم تقديمها في جميع أنحاء اإلمارة. وتؤثر أستتعار اإلقامات الفندقية في توفير يضتتطلع بدور مهم 

 .في تنافسية أبوظبي في قطاع السياحة وجاذبيتها للسائحين

سعار الفناد  ) سي أل شاء الرقم القيا سم 2014( ألول مرة في عا  HPIتم إن شآت الفندقية، وهو يق إلى عدة  المن

صناعة على  فئات ويتتبع تحركات سة وال سيا صنّاع القرار في ال ساعد  األسعار لكل فئة على أساس شهري. كما ي

التعرف على التغيرات في أستتتعار الغرف الفندقية، مما يستتتاهم في عيادة في  حد ستتتواء، وكذلك الستتتياال و يرهم

 .الشفافية وتطوير قطاع السياحة في إمارة أبوظبي

(، ويطبق قواعده DCTأبوظبي ) -ت اإلدارية لدى دائرة الثقافة والستتياحة أبوظبي الستتج  -يستتتخد  مركز اإلحصتتاء 

سي ألسعار الفناد  ) صائية لتطوير الرقم القيا صة بالتحقق وإجراءاتإ اإلح ، تم تحديث هذا 2021(. في عا  HPIالخا

 .(2019عا  )الرقم القياسي والسنوات المرجعية لألوعان المقابلة إلى فترة األساس الجديدة 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي. ويتم  -يعتمد الرقم القياستتي ألستتعار الفناد  على التصتتانيف المعتمدة من قبل دائرة الثقافة والستتياحة 

شقق الفندقية وفقاً لث ثة  صنيف ال صنيف الفناد  على مقياس يبدأ من نجمة واحدة إلى لمس نجو ، بينما يتم ت ت

 .وعاديةمستويات: فالرة وممتاعة 
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 أهمية وأهداف المؤشر

يعتبر قطاع الستتياحة محرك نمو رئيستتي إلمارة أبوظبي، وكذلك لدولة اإلمارات العربية المتحدة بصتتورة عامة؛ حيث 

يضتتتتطلع بدور مهم لخدمات اإلقامة المقدمة في جميع أنحاء اإلمارة. وألستتتتعار اإلقامات الفندقية أثر في تنافستتتتية 

 .في قطاع السياحة وجذبها للسائحين أبوظبي

يساعد الرقم القياسي ألسعار الفناد  صناع القرار في السياسة والصناعة، وكذلك السياال و يرهم، على التعرف 

 .على التغيرات في أسعار الغرف الفندقية، مما يساهم في عيادة الشفافية وتطوير قطاع السياحة في إمارة أبوظبي

 

 :أبوظبي في االعتبار االستخدامات واألهداف الرئيسية التالية للرقم القياسي ألسعار الفناد  -ي لذ مركز اإلحصاء 

 إْط ع عاّمة الجمهور على التغييرات في أسعار الفناد  حسب الفئة في أبو ظبي. •

ياحة  • ئل اإلع   وأصتتتتحاب الفناد  والمحللين ووكاالت الستتتت توفير أداة مرجعية ذات أهمية لوستتتتتا

 يين.واألكاديم

تزويد صتتانعي القرار والستتياستتات ب داة تحليلية يمكنهم استتتخدامها لتحلي ت الستتو  وكمدل ت في  •

 استراتيجياتهم

 .تطوير مؤشرات إحصائية ألرى مثل الناتل المحلي اإلجمالي الفصلي ب سعار ثابتة •

 

 الرقم القياسي ألسعار الصحة 3.4 

 لمحة عامة

( في إمارة أبوظبي على أساس HPIباحتساب وإصدار الرقم القياسي ألسعار الصحة ) أبوظبي -اإلحصاء  يقو  مركز

بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا  2016ربع ستتنوي. وقد تم إصتتدار هذا الرقم القياستتي ألستتعار الصتتحة منذ عا  

 .المجال، والتي توفر المدل ت ال عمة لتصنيفات المنتجات وحساب أوعان الرقم القياسي

سياً لتحسين جودة الحياة في  صحية برعاية كبرى من جانب الحكومة، التي تعتبره قطاعاً رئي يحظى قطاع الرعاية ال

أبوظبي إلى تطوير رقم قياستتتي  -أبو ظبي واإلمارات العربية المتحدة ككل. وبناًء على ذلك، ستتتعى مركز اإلحصتتتاء 

ة والمعدات المتعلقة بالصحة لتوفير رؤية شاملة لتطورات ألسعار الصحة ليعكس التغيرات في أسعار الخدمات واألدوي

  .األسعار في قطاع الرعاية الصحية

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

إن التصتتنيف المستتتخد  في تجميع الرقم القياستتي ألستتعار الصتتحة هو تصتتنيف االستتته ك الفردي حستتب الغرض 

(COICOPالصتتادر عن األمم المتحدة لأل راض اإلحصتتا ،)وعليإ، فان الرقم القياستتي ألستتعار الصتتحة يندرج تحت . ئية

صلة بالرقم القياسي ألسعار المستهلك  نفس مظلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك واإلصدارات األلرى ذات ال

)مثل الرقم القياستتي ألستتعار التعليم(، وبالتالي فهو محكو  بالمعايير الدولية الموضتتحة في دليل الرقم القياستتي 

 .سعار المستهلك ومفاهيمإ وأساليبإأل

 

 أهمية وأهداف المؤشر

يستتتمد الرقم القياستتي ألستتعار الصتتحة أهميتإ من حقيقة أنإ يمثل مؤشتتراً إحصتتائياً يعكس تغيرات األستتعار في 

المنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة في إمارة أبوظبي، وأداة للتحقق من اتجاهات األسعار السائدة لهذه المنتجات 

والخدمات لمستتاعدة الجهات المعنية والباحثين على وضتتع الخطط واتخاذ القرارات المناستتبة، باإلضتتافة إلى أهميتإ 

عند مقارنة تكلفة الع ج الطبي عبر الدول، كونإ أداة تحليلية تقدر القدرة المالية للمجتمعات على تحمل التكاليف 

ضاً  صحة أي سعار ال سي أل ستخد  الرقم القيا سي الطبية. ي  سعار األلرى مثل الرقم القيا شرات األ ساب مؤ  في ح

 ألسعار المستهلك والناتل المحلي اإلجمالي.
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يقيس الرقم القياسي ألسعار الصحة التغيرات في المنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة على مدى فترات 

 عمنية محددة في إمارة أبوظبي. وفيما يلي ملخص ألهم أهداف المؤشر:

استي ألستعار الصتحة هو أداة تحليلية تستاعد صتانعي القرار والستياستة على معرفة وفهم الرقم القي •

 اتجاهات األسعار، والتنبؤ بتغير األسعار في المنتجات واألجهزة والمعدات والخدمات الطبية.

أبوظبي في حساب المؤشرات  -ي ستخد  الرقم القياسي ألسعار الصحة داللياً من قبل مركز اإلحصاء  •

 ائية األلرى مثل المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل والناتل المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة.اإلحص

 .يتم استخدا  الرقم القياسي ألسعار الصحة من قبل الجهات المعنية في قطاع الرعاية الصحية •

 

 الصادراتو الوارداتالرقم القياسي لقيمة وحدة  3.5 

 لمحة عامة

هو الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات والواردات،  أبوظبي -مركز اإلحصاء 

وذاك في إطار سعي المركز للوفاء بمتطلبات لطة أبوظبي لتوفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة لدعم اتخاذ القرار. 

 .معالجة

بيانات تجارة البضتتائع، وبالتالي فهو يرتبط ( على MXUVIالصتتادرات )-يت ستتس الرقم القياستتي لقيمة وحدة الواردات

أبو ظبي. ومع ذلك، يتخذ  - ارتباطًا وثيًقا بنشتترة تجارة البضتتائع بواستتطة قستتم التجارة الخارجية في مركز اإلحصتتاء

أبو ظبي لطوات إضافية، بما في ذلك الترجيح والتجميع، لت سيس مؤشر  - قسم األسعار والدلل في مركز اإلحصاء

 .يانات التجارةأسعار من ب

( وفقاً ألفضل الممارسات MXUVIالصادرات )-أبوظبي بتجميع الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات - قا  مركز اإلحصاء

-والمنهجيات الدولية المستخدمة في حساب مؤشرات قيمة الوحدة. ويتم نشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات

  .الصادرات على أساس ربع سنوي

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

  :الصادرات -تٌستخد  التصنيفات التالية الشتقا  مؤشر قيمة وحدة الواردات

(، وهو تصنيف لسلع إحصاءات التجارة الخارجية التي BECالتصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة ) •

 والسلع االسته كية(.تربط السلع بفئات االقتصاد الكلي )السلع الرأسمالية، والسلع الوسيطة، 

( وهو طريقة رقمية موحدة لتصتتنيف المنتجات المتداولة؛ HSالنظا  المنستتق لوصتتف الستتلع وترميزها ) •

وتستتتخدمإ ستتلطات الجمارك حول العالم لتحديد المنتجات عند تقييم الرستتو  الجمركية والضتترائب، 

 .ولجمع اإلحصاءات

 

 أهمية وأهداف المؤشر

صاء  يفي بمتطلبات لطة أبوظبي صنع القرار. ويقو  مركز اإلح صائية دقيقة لدعم عملية   -لتوفير معلومات وبيانات إح

( بما يتماشتتى مع أفضتتل الممارستتات والمنهجيات MXUVIأبوظبي بتجميع مؤشتتر قيمة وحدة الصتتادرات والواردات )

  .الدولية

( للتقييم والمقارنة. كما يتم IMFولي )يتم استتتخدامإ من قبل المنظمات االقتصتتادية الدولية، مثل صتتندو  النقد الد

سات والمخططين في قطاع  سيا صانعي القرار وال ضاً الحسابات القومية لتوفير البيانات المطلوبة لدعم  تستخدمإ أي

  .الصناعة والتجارة

 :الصادرات هي كما يلي-األهداف الرئيسية لتجميع ونشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات

 ال عمة إلص ال وصيا ة السياسات والخطط االقتصادية. توفير البيانات •

 متابعة مستويات أسعار الصادرات ومقارنتها بمستويات أسعار االستيراد. •
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 .ي ستخد  ايضاً كعامل انكما  في حساب الناتل المحلي اإلجمالي •

 

 الرقم القياسي ألسعار التعليم 3.6 

 لمحة عامة

ستناد إلى بيانات الرسو  الدراسية باال( EPIالرقم القياسي ألسعار التعليم ) باحتسابأبوظبي  -مركز اإلحصاء  يقو 

(. ينتمي قطتتاع التعليم إلى مجموعتتة من ADEKتم جمعهتتا من قبتتل دائرة التعليم والمعرفتتة في أبوظبي )يالتي 

لتنمية في القطاعات ذات األولوية والتي حددها صتتتناع الستتتياستتتات في إمارة أبوظبي كمحركات رئيستتتية للنمو وا

  .المستقبل. ويعد جمع بيانات أسعار التعليم ونشرها مدل ً مهماً في صنع السياسات ورصد تحركات أسعار التعليم

صة والتعليم العالي في إمارة أبوظبي، بهدف  شرف دائرة التعليم والمعرفة على المدارس الحكومية والمدارس الخا ت

صول على تعليم عالي االرتقاء بجودة التعليم إلى أعلى المعايي ض ً عن ت مين فر  لجميع المقيمين للح ر الدولية، ف

  .2030الجودة لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 

ولتجميع الرقم القياستتتتي ألستتتتعار التعليم، تتم فهرستتتتة البيانات اإلدارية من دائرة التعليم والمعرفة وفقاً للعمليات 

قياسي الكلي ألسعار التعليم. ويغذي الرقم القياسي ألسعار التعليم اإلحصائية الشائعة االستخدا  لتكوين الرقم ال

(EPI( اإلصتتدار األشتتمل للرقم القياستتي ألستتعار المستتتهلك )CPI والذي يتولى مركز اإلحصتتاء ،)-  أبوظبي إصتتداره

بشتتكل منفصتتل. لكن مجموعة التعليم في الرقم لقياستتي ألستتعار المستتتهلك أوستتع من الرقم القياستتي ألستتعار 

 .تعليم؛ حيث تشمل عناصر ألرى إلى جانب الرسو  الدراسيةال

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

إن التصتتنيف المستتتخد  في تجميع الرقم القياستتي ألستتعار التعليم هو تصتتنيف االستتته ك الفردي حستتب الغرض 

(COICOPالصادر عن األمم المتحدة لأل راض اإلحصائية ،). 

 للرقم القياسي ألسعار التعليم: المجموعات الرئيسية المكونة

  التعليم 10

  االبتدائي وما قبل االبتدائي 10.1

  التعليم الثانوي 10.2

 التعليم  ير العالي –التعليم ما بعد الثانوي  10.3

 التعليم الجامعي 10.4

 التعليم دون حصره بمستوى 10.5

   

 أهمية وأهداف المؤشر

جاء القرار بنشر الرقم القياسي ألسعار التعليم بشكل منفصل نتيجة للمطالب المتكررة من المؤسسات التعليمية 

لزيادة الرسو  المدرسية لتتواعن مع التكاليف المرتفعة لتقديم الخدمات التعليمية. وقد عملت دائرة التعليم والمعرفة 

  .سس والمعايير السليمة ل ستجابة لطلبات عيادة الرسو أبوظبي على وضع األ -بالتعاون مع مركز اإلحصاء 

سية في  هدفي سو  الدرا صلة إلى تنظيم عملية عيادة الر صاءات التعليم ذات ال سعار التعليم وإح سي أل الرقم القيا

بط المدارس الخاصتتة بامارة أبوظبي بناًء على أفضتتل الممارستتات الدولية الم ئمة، ومن ل ل إنشتتاء نظا  متواعن ير

بين الزيادة في الرسو  الدراسية وجودة المؤسسة التعليمية، كما ي لذ في االعتبار معدالت التضخم بشكل يحفظ 

حقو  جميع األطراف المعنية، ويعتبر أداة تحليلية لتقييم قدرة المجتمع على تحمل تكاليف التعليم. ويتم تضتتتتمين 

  ك.ألرى مثل الرقم القياسي ألسعار المستهل الرقم القياسي ألسعار التعليم أيضاً في حساب مؤشرات

يقيس الرقم القياستتي ألستتعار التعليم التغيرات في أستتعار الرستتو  المدرستتية والجامعية لمختلف المناهل المتبعة 

 :في إمارة أبوظبي ل ل فترات عمنية مختلفة. وتتلخص األهداف الرئيسية للرقم القياسي ألسعار التعليم فيما يلي
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تحليلية إلب غ صتتانعي القرار والستتياستتات حول اتجاهات األستتعار، والتنبؤ ب ي تغيرات في أستتعار أداة  •

 الرسو  المدرسية الخاصة والحكومية وكذلك التعليم العالي.

يستتتتخدمإ قستتتم الحستتتابات القومية كعامل انكما  في عملية حستتتاب الناتل المحلي اإلجمالي  •

 باألسعار الثابتة.

 جموعة الفرعية التعليمية للرقم القياسي ألسعار المستهلك.يتم إدلالإ في الم •

 .يستخد  من قبل الجهات المتخصصة في قطاع التعليم •

 

 الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 3.7 

 لمحة عامة

يعّد الرقم القياستتتي ألستتتعار المنتجين الزراعيين أحد المؤشتتترات اإلحصتتتائية التي تمثل معطيات مهمة للتخطيط 

والبحث، ال ستتيما في المجاالت الزراعية. ويعتمد الرقم القياستتي ألستتعار المنتجين الزراعيين على كميات وأستتعار 

 .المحاصيل الزراعية المور دة إلى مراكز التسويق الزراعي

سعار البيانات الشهرية أل من ل ل حساب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيينبأبوظبي  -مركز اإلحصاء  يعمل

وفقاً للمنهجيات  البياناتنشر حيث يتم (، ADAFSAالمحاصيل الزراعية من هيئة أبوظبي للزراعة والس مة الغذائية )

  .المعتمدة دولياً في هذا المجال

المحلية المعنية بالزراعة والستتت مة الغذائية واألمن الغذائي  الجهةوتعتبر هيئة أبوظبي للزراعة والستتت مة الغذائية 

واألمن البيولوجي في إمارة أبوظبي. كما تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع عراعي و ذائي مستتتتتدا ، وحماية صتتتتحة 

  .الحيوانات والنباتات، لتعزيز األمن البيولوجي وتحقيق األمن الغذائي في اإلمارة

  

 لمستخدمةالتصانيف والمعايير ا

يعتمد الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين على التصنيفات المعتمدة من قبل هيئة الزراعة والس مة الغذائية 

(ADAFSA حيث يتم تصتتتتنيف المنتجات الزراعية وفقاً للمعايير المعتمدة. كما يتبع مركز اإلحصتتتتاء ،)-  أبوظبي، عند

ليها في دليل الرقم القياسي ألسعار المنتجين والنظرية والتطبيق من قبل االقتضاء، المبادئ التوجيهية المنصو  ع

  .منظمة العمل الدولية وصندو  النقد الدولي ومنظمات دولية ألرى

 

 أهمية وأهداف المؤشر

يهدف الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين إلى مراقبة أسعار السلع في سلة الرقم القياسي على أساس 

 .إلضافة إلى تسجيل التغييرات في هذه األسعارشهري، با

تعتبر أسعار المنتجات الزراعية مؤشراً مهّماً على دلل ومستوى معيشة المزارعين. وتعتبر الزراعة قطاعاً مهماً على 

، الر م من قيمتها اإلنتاجية الصغيرة النسبية، نظراً الستخدا  المنتجات الزراعية كمدل ت في عدة أنشطة اقتصادية

 كما توفر نظرة ثاقبة إلى األمن الغذائي.

كذلك تساعد بيانات األسعار الزراعية على توفير مؤشرات مهمة للجهات المتخصصة؛ وهذا يمكّنها من الحفاظ على 

التواعن المطلوب بين تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع في األسوا  أسفل سلسلة التوريد للمستهلك؛ حيث يحافظ ذلك 

  .المنتجين والمستهلكين على حد سواءعلى مصلحة 

باإلضافة إلى ذلك، تزود هذه المؤشرات أيضاً المزارعين بمثل هذه المعلومات المفيدة لتخطيطهم اإلنتاجي والتنموي، 

 .بهدف ت مين أكبر عوائد ممكنة لهم، وتفادي األضرار المتوقعة والخسائر المادية
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 أسعار مواد البناءإحصاءات  3.8 

 عامةلمحة 

( تقديرات لمتوسط األسعار الشهرية للمواد في قطاع اإلنشاءات. وت عتبر أسعار BMPتوفر إحصاءات أسعار مواد البناء )

التجزئة الشتتتتهرية للمواد / الخدمات المدرجة في ستتتتلة مواد البناء هي األستتتتاس النظري ألستتتتعار مواد البناء 

 المستخدمة في إمارة أبوظبي.

لك، حساب مستويات األسعار وتجميعات وقت البناء )التي تمثل المتوسط الحسابي البسيط ويتم، باإلضافة إلى ذ

المتناسب مع أسعار المواد على نحو منفصل، مثل شهور معينة من السنة، على سبيل المثال(. ال يجب أن تختلط 

 األمور علينا في األرقا  القياسية لألسعار المرجحة.

 

 ةالتصانيف والمعايير المستخدم

 -تستخد  إحصاءات مواد البناء تصنيفاً محلياً تم إنشاؤه من قبل لبراء من قسم الدلل واألسعار في مركز اإلحصاء 

مارة  ناء في إ طاع الب عة ق قاً لطبي حدة، وف ية المت مارات العرب لة اإل قاولين في دو ية الم عاون مع جمع بالت أبوظبي، 

  .أبوظبي

 

 أهمية وأهداف المؤشر

تعتبر أستتتعار مواد البناء مؤشتتترات اقتصتتتادية مهمة ومدل ت في التخطيط والبحث في مختلف المجاالت الحضتتترية 

 واالقتصادية، مع األلذ في االعتبار التطور العمراني المستمر والنمو في قطاع البناء في أبوظبي 

ر والتنبؤ بالتغيرات في أسعار مواد البناء. لذلك، تعتبر هذه األسعار أداة تحليلية تستخد  في مراقبة اتجاهات األسعا

ويساعد هذا المؤشر صانعي القرار والسياسات والمخططين والباحثين على اتخاذ القرارات المناسبة لدعم التشييد 

 .المتخصصة في مواد البناء والتشييد المنشآتوالقطاعات المرتبطة بإ، كما أنإ أداة تستخدمها 

 

 اج الصناعيالرقم القياسي لإلنت 3.9 

 لمحة عامة

( في إمارة أبوظبي، حيث يتم IPIحستاب وإصتدار الرقم القياستي لإلنتاج الصتناعي )ي بأبو ظب -مركز اإلحصتاء يقو  

إصداره بشكل دوري كل ث ثة أشهر. ويعتبر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي مؤشراً اقتصادياً إحصائياً، يقيس التغير 

 )الصناعات التحويلية( بمرور الوقت.في أحجا  اإلنتاج الصناعي 

نّاع الستتياستتات   والمنشتتآتيحقق الرقم القياستتي لإلنتاج الصتتناعي مجموعة متنوعة من األهداف، ويستتتخدمإ صتت 

أبوظبي للمؤشتترات االقتصتتادية المهمة  -ومجمعو الحستتابات الوطنية، وهو لبنة أستتاستتية في نظا  مركز اإلحصتتاء 

 .لألسعار واإلنتاج ومجاالت ألرى

أبوظبي حالياً باجراء مراجعة رئيسية لمنهجيتإ لضمان اتسا  الرقم القياسي لإلنتاج  -يقو  مركز اإلحصاء  ذلك،ومع 

 الصناعي مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية، ويشمل ذلك تغيير دورية النشر من ربع سنوي إلى شهري.

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

صاء يوائم  ضحة أبوظبي  -مركز اإلح بين جمع البيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، وبين معايير منظمة العمل الدولية المو

في "دليل ونظرية وتطبيق الرقم القياستتتي ألستتتعار المنتجين". ويلتز  الرقم القياستتتي لإلنتاج الصتتتناعي ألبوظبي 

(، وهو أحدث تنقيح للتصنيف الصناعي ISIC4الدولي بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

 المستخد  دولياً. وهذا يضمن االتسا  وقابلية المقارنة مع األرقا  القياسية لإلنتاج الصناعي في الدول األلرى.
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 أهمية وأهداف المؤشر

 .لتحويليةيقد  الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي تقديرات ربع سنوية لمعدالت التغير في أسعار اإلنتاج للصناعات ا

 

  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين 3.10 

 لمحة عامة

في إمارة أبوظبي بشكل دوري كل  (IPPI) الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيينأبوظبي  -مركز اإلحصاء يصدر 

صائياً، صادياً إح شراً اقت صناعيين مؤ سعار المنتجين ال سي أل شهر. ويعتبر الرقم القيا سعار  ث ثة أ يقيس التغير في أ

 .اإلنتاج الصناعي )الصناعات التحويلية( بمرور الوقت

نّاع الستتياستتات  يحقق الرقم القياستتي ألستتعار المنتجين الصتتناعيين مجموعة متنوعة من األهداف، ويستتتخدمإ صتت 

سية في نظا  مركز اإلحصاء  والمنشآت سا صادية  أبوظبي للمؤشرات -ومجمعو الحسابات الوطنية، وهو لبنة أ االقت

 .المهمة لألسعار واإلنتاج والمجاالت األلرى

أبوظبي في حساب الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين  -تتماشى المنهجية التي يستخدمها مركز اإلحصاء 

صندو  النقد الدولي صيات  شكل وثيق مع تو  أبوظبي حالياً  -حيثما أمكن ذلك. ومع هذا يقو  مركز اإلحصاء  (IMF) ب

 .باجراء مراجعة رئيسية لمقاربتإ الرامية لضمان توافق هذا المؤشر مع أحدث الممارسات الدولية

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

بين جمع البيانات ومعالجتها من جهة، حيثما أمكن، وبين معايير منظمة العمل الدولية أبوظبي  -مركز اإلحصتتتاء يوائم 

الرقم القياستتي ألستتعار المنتجين". ويلتز  الرقم القياستتي ألستتعار المنتجين  الموضتتحة في "دليل ونظرية وتطبيق

، وهو أحدث (ISIC4) الصتتناعيين ألبوظبي الدولي بالتصتتنيف الصتتناعي الدولي الموحد لجميع األنشتتطة االقتصتتادية

سا  وقابلية المقارنة مع األرقا   ضمن االت صناعي المستخد  دولياً. وهذا ي صنيف ال سية للمنتجين مراجعة للت القيا

  .الصناعيين في الدول األلرى

 

 أهمية وأهداف المؤشر

صناعات  سعار اإلنتاج لل سنوية لمعدالت التغير في أ صناعيين تقديرات ربع  سعار المنتجين ال سي أل يقد  الرقم القيا

لخا ، ويستتتخد  التحويلية. وهو يعتبر من أهم المؤشتترات اإلحصتتائية؛ حيث يؤثر في قرارات الستتياستتات والقطاع ا

  .كمدل ت في مزيد من التحليل اإلحصائي

 

 مسح دلل وإنفا  األسرة 3.11 

 لمحة عامة

ضمن إطار العمل على توفير قواعد بيانات اجتماعية واقتصادية تعكس إنفا  األسرة واسته كها ودللها، تقو  معظم 

ا بمسح ميزانية األسرة. يوفر هذا المسح قاعدة دول العالم بتنفيذ مسح دلل وإنفا  األسرة، أو ما كان ي عرف سابقً 

بيانات مهمة وشتتتتاملة تتعلق بالنفقات والدلل. كما أنإ مرتبط بمختلف المتغيرات االجتماعية والديمو رافية، مثل 

مستوى التعليم، وحالة النشاط االقتصادي، والتوعيع الجغرافي، والنوع، وما إلى ذلك، إضافة إلى كونإ مصدر رئيسي 

عداد الناتل المحلي اإلجمالي إ( وCPIفير البيانات ال عمة لبناء األوعان الترجيحية لتجميع مؤشر أسعار المستهلك )لتو

(GDP. حسب مكونات اإلنفا ) 

يتستتتم تنفيذ هذا النوع من المستتتوال بالصتتتعوبة والتعقيد حيث أنإ يتعامل مع قضتتتايا اإلنفا  واالستتتته ك والدلل، 

ويتضتتتتمن إجراء مقاب ت مع األستتتتر )المواطنة و ير المواطنة( وستتتتؤالها معلومات عن هذه المتغيرات التي تتميز 

للت ثر بالموسمية. وهذا األمر يتطلب متابعة النفقات بالحساسية. كما أن متغيرات اإلنفا  والدلل واالسته ك عرضة 
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واإليرادات على مدار العا  لإلحاطة بجميع الظروف الموستتتتمية؛ وهي مهمة تتطلب متابعة مستتتتتمرة للعمليات 

 الميدانية لمدة عا  كامل وهذه العملية تتضمن جهد ووقت وتكاليف عالية.

سته ك والدلل، يتم إجراء هذا المسح بشكل دوري ومنتظم، وتميل نظرا للتغيرات المستمرة في أنماط اإلنفا  واال

معظم الدول إلى إجرائإ كل لمس ستتتتنوات. في بعض األحيان يكون هناك حاجة إلجراء المستتتتح في فترة أقل من 

لمس سنوات بسبب التغيرات السريعة في التركيبة السكانية بسبب األحداث المفاجئة مثل الحروب أو الهجرات أو 

وارث أو األعمات االقتصتتادية، وكلها تؤثر على طبيعة نمط اإلنفا  واستتته ك ودلل الستتكان. تم إجراء مستتح دلل الك

، سبقإ 2019وإنفا  األسرة بانتظا  من قبل حكومة أبو ظبي منذ أوائل الثمانينيات. وكان آلر مسح أجري في عا  

على  1981، ومسح آلر أجري عا  1996/1997، ومسح في عا  2007/2008، ومسح في عا  2013/2014مسح 

 مستوى أسر موظفي الحكومة المحلية فقط.  طت هذه المسوال جميع أقاليم إمارة أبوظبي.

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

، ودليل إدارة تعدادات (SNA 1993) العديد من المعايير مثل نظا  الحسابات القوميةأبوظبي  -مركز اإلحصاء  يستخد 

العمل  إلحصتتائيالمؤتمر الدولي الستتابع عشتتر  -، وإحصتتاءات دلل وإنفا  األستترة (UNSD) والمستتاكنالستتكان 

  (.)منظمة العمل الدولية

تتعدد التصنيفات المستخدمة ضمن مسح دلل وإنفا  األسرة تبًعا لنوعية المتغيرات التي تحتاج إلى تصنيف وترميز، 

وفيما يلي أهم    .مطبقة في دولة اإلمارات والمعتمدة دوليًا وإقليميًاوجميع التصنيفات المعتمدة للمسح هي ذاتها ال

 :التصنيفات المستخدمة

 تصنيف الجنسيات •

 (ISCO) التصنيف الدولي المعياري للمهن •

 التصنيف الصناعي المعياري الدولي) (ISIC) التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية •

  (COICOP) تصنيف االسته ك الفردي حسب الغرض •

بالنستتبة لتصتتنيف كل من النشتتاط االقتصتتادي والمهن، فقد تم اعتماد األنشتتطة الدولية المذكورة أع ه بحيث تكون 

صادي في المستوى األول )وتشمل  سيًا(، أما بالنسبة للمهنة،  21عملية الترميز للنشاط االقت صاديًا رئي شاطًا اقت ن

 .فقد تم الترميز على مستوى الحد الثاني

األستتاس الدولي لتصتتنيف مجموعات اإلنفا  الرئيستتية  (COICOP) يف الدولي للستتلع حستتب الغرضيعتبر التصتتن

والفرعية والسلع االسته كية، والتي يتم االعتماد عليها في ترتيب السلع والخدمات ضمن استمارة المسح وإجراء 

 (COICOP) للسلع حسب الغرضالترميز المناسب لكل سلعة. يتم تصنيف السلع والخدمات وفًقا للتصنيف الدولي 

 .حسب األقسا  والمجموعات والفئة

 

 أهمية وأهداف المؤشر

يعد مستتتح دلل وإنفا  األستتترة مهم جًدا ألي دولة ألنإ يستتتمح بوصتتتف وتحليل العديد من القضتتتايا االقتصتتتادية 

لمؤتمر الدولي السابع التي اعتمدها ا واالجتماعية، كما هو موضح في القرار المتعلق باحصاءات دلل وإنفا  األسرة

 :، مثل2003عشر لخبراء إحصاءات العمل في ديسمبر 

تقييم مستتتتتوى وهيكل واتجاهات الرفاه االقتصتتتتادي لألستتتتر واألفراد من حيث توعيع الدلل / اإلنفا   •

 .االسته كي عبر األسر واألفراد لمختلف المجموعات السكانية الفرعية ذات االهتما 

ات إضافة إلى الحصول على األوعان والمعلومات المفيدة األلرى، أو تجميع تحديد س ل السلع والخدم •

 .مؤشرات أسعار المستهلك والمؤشرات األلرى

 .صيا ة السياسات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها •
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صاد • سات حول الع قة بين إحصاءات الدلل واإلنفا  والخصائص االجتماعية واالقت ية المختلفة إجراء درا

 .لألفراد واألسر

 .دراسة سلوك المستهلك بين المجموعات االجتماعية واالقتصادية •

تطوير ورصتتتد الستتتياستتتات المتعلقة على ستتتبيل المثال بالتغذية واألمن الغذائي واإلستتتكان والهجرة  •

 .والتعليم وسو  العمل والصحة

ستتتوى وهيكل واتجاهات الرفاه لألستتر المستتاهمة في دراستتة الفقر وتوفير البيانات ال عمة لتقييم م •

 .المعيشية واالفراد

توفير بيانات مهمة لتجميع الحسابات القومية مثل حسابات قطاع األسر وجدول "العرض واالستخدا "،  •

 .إجمالي الناتل المحلي حسب نهل اإلنفا 

شة لألسر في الدولة. على باإلضافة إلى ذلك، تعد إحصاءات دلل وإنفا  األسرة مفيدة لبناء مؤشر مستوى المعي

بالقضتتتتاء على الفقر الشتتتتديد، ويتم  (MDG) المستتتتتوى الدولي، يتعلق الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية

استتتخدا  المؤشتترات المستتتندة إلى بيانات من مستتح دلل وإنفا  األستترة لرصتتد التقد  الذي تحرعه البلدان نحو 

 .ة لأللفيةتحقيق هذا الهدف من األهداف اإلنمائي

ات المتعلقة برفاهية األستتتترة في إمارة أبوظبي ب همية قصتتتتوى كما هو الحال في رؤية أبوظبي ءتحظى اإلحصتتتتا

كما ذكر في اثنين من أولويات السياسة "ستضمن أبوظبي أن تكون التنمية االجتماعية واإلقليمية  2030االقتصادية 

لجميع سكان اإلمارة". ونظًرا ل لتزا  بمراقبة تنفيذ سياسة األولوية  متواعنة لتحقيق فوائد النمو االقتصادي والرفاهية

ات، فهناك حاجة إلنتاج مؤشرات حول رفاهية األسر التي يجب استخ صها من بيانات دلل ءهذه استناًدا إلى اإلحصا

 .وإنفا  األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

18   

 الصناعة واألعمال

 

 الصناعة والبناء والتشييد .1

 الصناعةإحصاءات  1.1 

 لمحة عامة

مجموعة من المستتوال االقتصتتادية المتخصتتصتتة التي تهدف إلى التعرف على  بتنفيذ أبو ظبي -مركز اإلحصتتاء يقو  

لصائص أنشطة المنشآت العاملة في اإلمارة. وتتضمن نشرة إحصاءات الصناعة، تقديرات لألداء االقتصادي والمالي 

لنظا   للصتتتتناعة في أبو ظبي. ويتم استتتتتخدا  البيانات دالل مركز اإلحصتتتتاء في تجميع الحستتتتابات القومية وفقاً 

 (SNA 1993).ة القوميالحسابات 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبو ظبي بمواءمة جمع البيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، مع معايير األمم المتحدة في نظا   -يقو  مركز اإلحصتتتتاء 

نوي التصنيفات ومن أجل إنتاج إحصاءات الصناعة، يستخد  المسح االقتصادي الس .(SNA 1993) الحسابات القومية

 :التالية

 التصنيف حسب أنواع اإلنشاءات •

 (NST 2007التصنيف القياسي للسلع إلحصاءات النقل ) نظا  التصنيف إلحصاءات النقل •

 (ISIC 4) التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية •

فتصتتنيف الصتتناعة متوافق مع تم تصتتنيف المنشتتآت التي ستتاهمت في اإلحصتتاء حستتب الصتتناعة وحجم المنشتت ة. 

 .، الصادر عن األمم المتحدة(ISIC 4) التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

 :يعتمد حجم المنش ة على عدد الموظفين في المنش ة أو مقدار اإليرادات السنوية

  :قطاع التجارة والخدمات

 .عامل ف كثر 201مليون درهم ف كثر، أو  251المنشآت الكبيرة: تبلغ إيراداتها السنوية  •

 .عامل 200إلى  51مليون درهم، أو من  250إلى  51المنش ة المتوسطة: تتراوال إيراداتها السنوية من  •

 .عام ً  50إلى  6مليون درهم، أو من  50إلى  3المنشآت الصغيرة: تتراوال إيراداتها السنوية من  •

  .موظفين 5م يين درهم، أو العاملون فيها عن  3السنوية عن المنشآت متناهية الصغر: تقل إيراداتها  •

 :القطاع الصناعي

 .عامل ف كثر 251مليون درهم ف كثر، أو  251المنشآت الكبيرة: تبلغ إيراداتها السنوية  •

 250إلى  101مليون درهم، أو من  250إلى  51المنشتتتآت المتوستتتطة: تتراوال إيراداتها الستتتنوية من  •

 .عامل

 .عامل 100إلى  10مليون درهم، أو من  50إلى  3لصغيرة: تتراوال إيراداتها السنوية من المنشآت ا •

 .عاملين 9م يين درهم أو أقل من  3المنشآت متناهية الصغر: إيرادات سنوية تقل عن  •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

صادي السنوي الذي يوفر بيانات عن صناعة باستخدا  المسح االقت ضاتهم،  يتم إنتاج إحصاءات ال عدد العاملين وتعوي

  .واالسته ك الوسيط، واإليرادات وتكوين رأس المال، وهذه تمثل بيانات أساسية إلعداد الحسابات القومية

 :تتمثل األهداف الرئيسية لتجميع ونشر إحصاءات الصناعة فيما يلي

المختلفة في الناتل  توفير بيانات الستخدامها في إعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة األنشطة •

 .المحلي اإلجمالي
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توفير البيانات وقاعدة البيانات ال عمة لدعم القرار االقتصتتادي ورستتم الستتياستتات في إمارة أبو ظبي،  •

 .وقياس أداء هذه السياسات

توفير البيانات ال عمة لرجال األعمال والمستتتثمرين الستتتخدامها في اتخاذ القرارات المناستتبة، وكذلك  •

 .م قراراتهم االستثماريةفي تقيي

المستتتتاهمة في بناء قاعدة بيانات متينة حول االقتصتتتتاد الكلي، تغطي ك ً من األنشتتتتطة التقليدية  •

 .وأنشطة التنمية المستقبلية

توفير البيانات ال عمة لتقدير مدى التنوّع االقتصتتتادي والتطور الحاصتتتل في القطاع  ير  في المستتتاهمة •

 .النفطي

 

 البتروكيماوية والمعادن األساسيةإحصاءات  1.2 

 لمحة عامة

ية إلمارة أبو ظبي ذات الع قة تتضتتتتمن  لدول قديرات التجارة ا ية ت إحصتتتتتاءات البتروكيماوية والمعادن األستتتتتاستتتت

  .إدارة الجمارك -لى بيانات من دائرة المالية إبالبتروكيماويات والمعادن األساسية. حيث تستند التقديرات 

 

 يير المستخدمةالتصانيف والمعا

من أجل التحكم في التدفقات التجارية بين الدول بكفاءة، تحتاج الجمارك إلى تصنيف مفصل للسلع ومستخد  دولياً، 

بهذه المعايير، ويلبي االحتياجات الجمركية  (HS) ويفي النظا  المنستتتتق لوصتتتتف الستتتتلع األستتتتاستتتتية وترميزها

التسمية على طبيعة السلعة، وأل راض التحليل، ال يعتبر مثل هذا  واإلحصائية. يٌبنى تصنيف البضائع باستخدا  هذه

  .التصنيف للمنتجات هو األكثر م ءمة دائماً، ولذلك ت ستخد  تسميات المنتجات األلرى لنشر إحصاءات التجارة

 :تم تصنيف البيانات اإلدارية التي ساهمت في النشر حسب

 4التنقيح  ،(SITC) التصنيف الموحد للتجارة الدولية •

  (BEC) التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة •

 (HS) النظا  المنسق لوصف السلع وترميزها •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

 .تٌنتل التقديرات باستخدا  البيانات اإلدارية من اإلدارة العامة للجمارك

 :موجزة أدناه ءاتاالستخدامات الرئيسية لهذه اإلحصا

مة عن تدفق البضائع التي تدلل )الواردات( وتغادر )الصادرات( ظالمناسب ومن توفير معلومات في الوقت •

 .المنطقة اإلحصائية لدولة ما

توفير البيانات في الوقت المناستتتتب لمراقبة استتتتتقرار القطاع المالي وإمكانية ت ثيره في االقتصتتتتاد  •

 .الحقيقي

 .شرات التجارة الدوليةتحليل السلع المتداولة والدول الشريكة ذات الع قة، وحساب مؤ •

 

 النقل والخدمات .2

 البنوك إحصاءات 1.2

 لمحة عامة

يوفر المركز المؤشرات الرئيسية لنشاط الوساطة المالية التي تهدف إلى التعرف على لصائص أنشطة البنوك في 

المركزي عن إمارة  اإلمارة. ويستند إصدار إحصاءات البنوك إلى بيانات يتم جمعها من مصرف اإلمارات العربية المتحدة

 بي.أبو ظ
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 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبو ظبي بمواءمة جمع البيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، مع معايير األمم المتحدة في نظا   -يقو  مركز اإلحصتتتتاء 

إلحصاءات (. حيث يتم تصنيف البيانات اإلدارية التي ساهمت في اإلصدار وفقاً لدليل اSNA 1993الحسابات القومية )

 (.2016النقدية والمالية ودليل التجميع الصادر عن صندو  النقد الدولي )

 

 أهمية وأهداف المؤشر

سعار الفائدة على الودائع والقروض  ضاتهم وأ صاءات البنوك بيانات عن الدلل واإليرادات وعدد الموظفين وتعوي توفر إح

  .ظبيوالسلفيات للبنوك التجارية واإلس مية في إمارة أبو 

 :فيما يلي بيان االستخدامات الرئيسية إلحصاءات البنوك

 .تقديم المعلومات ال عمة لدعم تطوير القطاع المصرفي واالستثماري في إمارة أبو ظبي •

توفير البيانات في الوقت المناستتتتب لمراقبة استتتتتقرار القطاع المالي وإمكانية ت ثيره في االقتصتتتتاد  •

 .الحقيقي

كفاءة قطاع المصتتتارف التجارية واإلستتت مية في أنشتتتطة الوستتتاطة في بقية المستتتاهمة في تحليل  •

  .االقتصاد
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 القوى العاملة

 

 القوى العاملةمسح  .1

 لمحة عامة

هو جزء من برنامل المستتح األستتري الموجإ المتكامل، والذي يهدف إلى  في أبوظبي (LFS) مستتح القوى العاملة

إنتاج قاعدة بيانات دقيقة إلمارة أبوظبي ومناطقها الث ث. كما يحدد المستتتتح حجم القوى العاملة المرتبطة بوضتتتتع 

 .الخطط االستراتيجية إلمارة أبوظبي، وتوظيف الموارد البشرية، وتحقيق التنمية السريعة والمتقدمة

ي تي الطلب على هذه المعلومات استتتجابة لمتطلبات حكومة أبوظبي بما يتماشتتى مع التطور المستتتمر القتصتتاد 

 .2030اإلمارة وتحقيقاً لرؤية أبوظبي االقتصادية 

صاء  سنوي منذ عا   أبوظبي -بدأ مركز اإلح سح القوى العاملة ال . ويتمثل اإلطار 2020وحتى عا   2012في تنفيذ م

معلومات ومؤشتتتترات حول حجم وتوعيع القوى العاملة في إمارة أبوظبي ومناطقها، فضتتتت ً عن لصتتتتائص في توفير 

 :السكان النشطين من العاملين والعاطلين، ضمن الركائز المنهجية التالية

 .ركّزت أهداف المسح على الحصول على مؤشرات سنوية تعكس واقع القوى العاملة وسو  العمل •

 .دورية سنوية تم ل لها تحديد المسح في شهر نوفمبر من كل عا تنفيذ المسح في فترة  •

 .استخدا  أسلوب المقاب ت الشخصية "وجهاً لوجإ" لوحدات العينة لجمع بيانات المسح •

أثناء استخدا  تصميم العينة العنقودية الطبقية العشوائية، تم سحب العينة على مرحلتين، دون تدوير  •

 .أسرة 4,000ينة سنوي ضّم حوالي أجزاء العينة، بمتوسط حجم ع

 2013ستتتنة(، ومنذ عا   64-15، استتتتهدف المستتتح الستتتكان ضتتتمن الفئة العمرية )2012ل ل عا   •

 .+ سنة ف كثر(15أصبحت الفئة المستهدفة في المسح هي السكان )

ع مركز اإلحصتتاء في ، أحر2021واستتتجابة لمتطلبات تطوير مستتح القوى العاملة ليكون دورياً فصتتلياً اعتباراً من عا  

المسح وأهدافإ وتناوب العينات وطر  جمع البيانات. ستوفر  بدوريةأبوظبي بعض التقد  في بنود المنهجية المتعلقة 

 .العناصر التالية مزيداً من المعلومات في هذا الصدد

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

 :تم استخدا  التصنيفات التالية في المسح

شاط  • صنيف الدولي الن صادية )الت شطة االقت صناعي الدولي الموحد لجميع األن صنيف ال صادي: الت االقت

 (التنقيح الرابع –الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

  (ISCO 2008) المهنة: التصنيف الدولي المعياري للمهن •

 ISCED) د للتعليمالتخصص: تصانيف التعليم ومجاالت التعليم والتدريب حسب )التصنيف الدولي الموح •

2015) 

 الجنسية )رمز الدولة( •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -دليل تنفيذ المسوال اإلحصائية  •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -البيانات اإلحصائية  ومراجعة تدقيقل اإلرشادي دليلال •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -اإلحصائية  المعاينةدليل  •

 :عاملة إلى متغيرات رئيسية بما في ذلكينقسم التصنيف المستخد  في مسح القوى ال

  العمالة •

 البطالة •

 معدالت المشاركة •
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 القوى العاملة •

 القوى العاملة الخارجية •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

توفر إحصاءات سو  العمل مقياساً للصحة البنيوية األساسية ل قتصاد من ل ل تقييم ما إذا كان أداء العمالة متميزاً 

 .أو متدنياً 

مجموعات البيانات هذه مفيدة أيضاً في شرال بعض العوامل المحركة لمستويات المعيشة من ل ل الرؤى التي وتعّد 

 .تقدمها عبر قطاعات ومناطق االقتصاد

سياسة سو  العمل وحدها، بل تؤثر أيضاً في تصميم سياسات االقتصاد الكلي والسياسات  اإلحصاءاتال تفيد هذه 

الوطنية. وع وة على ذلك، تعد إحصتتاءات ستتو  العمل القابلة للمقارنة دولياً ضتترورية االجتماعية على المستتتويات 

 .لتشكيل السرد األوسع لألداء االقتصادي اإلقليمي للنمو واإلنتاجية والقدرة التنافسية

رية، يحدد المستتح حجم القوى العاملة المرتبطة بوضتتع الخطط االستتتراتيجية إلمارة أبوظبي، وتوظيف الموارد البشتت

  .وتحقيق التنمية السريعة والمتقدمة

ي تي الطلب على هذه المعلومات استتتجابة لمتطلبات حكومة أبوظبي، بما يتماشتتى مع التطور المستتتمر القتصتتاد 

 .2030اإلمارة، وتحقيقاً لرؤية أبوظبي االقتصادية 
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 اإلحصاءات السكانية والديمغرافية

 

 السكان .1

 المواليد والوفيات إحصاءات 1.1

 لمحة عامة

تعد اإلحصتتاءات الحيوية من أهم اإلحصتتاءات الستتكانية واالجتماعية، ألنها تستتتخد  في العديد من األ راض؛ حيث 

ت ستتتتتخد  بيانات المواليد في أنشتتتتطة الصتتتتحة العامة، مثل برامل الرعاية الصتتتتحية بعد الوالدة لألمهات واألطفال، 

 .الخاصة بالصحة والتغذيةوالتحصين، وبرامل التوعية 

وتعتبر الستتج ت الحيوية مصتتدرا مهما وأستتاستتيا ومباشتترا للبيانات الديمو رافية، كما أنها تستتاعد في استتتكشتتاف 

التركيبة الستتتكانية من نمو وتغير الستتتكان، لاصتتتة المواليد والوفيات )الزيادة الطبيعية(، باإلضتتتافة إلى أن البيانات 

ي في التعرف على اتجاهات السكان وتطورها في الوقت الحالي وفي المستقبل، األمر أبوظب -تساعد مركز اإلحصاء 

 .الذي يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات في وضع الخطط والبرامل المناسبة

تقد  ورقة المنهجية هذه وصتتًفا تفصتتيليًا للمنهجية المستتتخدمة في حستتاب البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات، 

المنهجية المتبعة في حستتاب أعداد المواليد والوفيات مع أفضتتل الممارستتات والتوصتتيات الدولية في هذا وتتستتق 

 .المجال

أبوظبي البيانات بصتتورة مباشتترة عن طريق المستتوال، بل يعتمد على البيانات اإلدارية التي  -ال يجمع مركز اإلحصتتاء 

 .ليد والوفياتتوفرها دائرة الصحة، بناء على ما تقيده في سج ت الموا

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي المبادئ التوجيهية الدولية لتصتتنيف األستتباب الكامنة وراء الوفيات، بناًء على المراجعة  -يتبع مركز اإلحصتتاء 

 ..(WHO ICD-10) العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض الصادرة عن منظمة الصحة العالمية

 :دولية المستخدمةفيما يلي بعض اإلرشادات ال

 نظا  التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية، الصادر عن منظمة الصحة العالمية •

 أدلة التقديرات الديمو رافية، الصادرة عن األمم المتحدة •

 متوسط العمر المتوقع عند المي د، الصادر عن منظمة الصحة العالمية •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

 -لاصتتتة معرفة األستتتباب الرئيستتتية للوفاة  -أعداد المواليد والوفيات التي تحدث كل عا   تحتاج البلدان إلى معرفة

حتى تحقق االستتتفادة من النظم الصتتحية الم ئمة، ويعد التستتجيل المدني هو الستتبيل الوحيد لتستتجيل جميع 

اد ويمكّن البلدان من تحديد األشتتخا  وتتبع جميع المواليد والوفيات؛ حيث يوفر األستتاس لمنح الهوية القانونية لألفر

ال تستتتطيع الحكومات تصتتميم ستتياستتات صتتحية فعالة أو قياس آثارها إذا ما كانت  ف.القضتتايا الصتتحية األكثر إلحاًحا

حاالت الوفاة وأستتبابها  ير مستتجلة و ير موثقة، وفي حين أن الدولة المتقدمة لديها مواردها من أنظمة التستتجيل 

النامية ال تزال بحاجة إلى هذه األنظمة. وتتوعع المعلومات المتعلقة بالمواليد والوفيات حستتب المدني، إال أن البلدان 

 .العمر والجنس وسبب الوفاة، وهي بمثابة الركيزة في تخطيط الصحة العامة

 :أهداف مجموعة البيانات هذه تتمثل في

 .في التوقيت المناسبتوفير مؤشرات وإحصاءات موثوقة وعالية الجودة عن المواليد والوفيات  •

 .يتعلق باحتياجاتهم من البيانات فيمادعم متخذي القرار ومستخدمي البيانات  •
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 اإلحصاءات االجتماعية

 

 الحماية والرفاه االجتماعي .1

 الرعاية االجتماعية الثقافة والترفيإ و إحصاءات 1.1 

 لمحة عامة

في النظا  اإلحصتتتائي إلمارة أبوظبي، إنتاج المعلومات  ةاألستتتاستتتي الجهةأبوظبي، بصتتتفتإ - يتولى مركز اإلحصتتتاء

المتعلقة بالرعاية االجتماعية والثقافة والترفيإ؛ حيث يتم توفير البيانات من المصتتادر اإلدارية )مثل الوعارات أو اإلدارات 

تي يتعذر فيها جمع التنفيذية( التي تجمع المعلومات من ل ل العمليات اإلدارية الخاصتتتتة بكل منها. وفي الحاالت ال

البيانات من ل ل السج ت اإلدارية، يتم جمع بيانات المسح إما بواسطة مركز اإلحصاء أو من قبل أطراف ثالثة تقو  

 .أبوظبي -باجراء المسوال بالتعاون مع مركز اإلحصاء 

صة بكّل من مركز اإلحصاء سبيل المثال: المصادر أبوظبي ومصادر الطرف الثالث )على  - تم تحديد المسؤوليات الخا

. تقو  الجهات الخارجية باعداد الجهاتاإلدارية أو الشتتتتركاء اآللرين( من ل ل االتفاقيات واألنظمة المعمول بها بين 

أبوظبي والمنصو  عليها في مذكرات - اإلحصاءات الرسمية وفقاً للمعايير اإلحصائية المتفق عليها مع مركز اإلحصاء

أبوظبي مع البيانات األولية المستتتتقاة من المصتتتادر اإلدارية إحصتتتائيا - من قبل مركز اإلحصتتتاءالتفاهم. يتم التعامل 

 .إلعداد ونشر اإلحصاءات الرسمية

يتطلب تجميع إحصتتتتاءات الرعاية االجتماعية والثقافة والترفيإ استتتتتخراج مجموعات بيانات معينة ومقارنتها ودمجها 

)قواعد بيانات إلكترونية تكملها ستتتج ت إدارية عند االقتضتتتاء( وتحويل البيانات إلى التنستتتيق المناستتتب من ل ل 

سيطة يتم تطبيقها. يتم ضاً جمع بيانات المسح من مجموعة محددة مسبقاً  تحوي ت معينة وحسابات حسابية ب أي

باستتتتخدا  تصتتتميم بحث محدد مستتتبقاً. وتخضتتتع البيانات لفحوصتتتات التدقيق والمعالجة  االستتتتماراتمن مجيبي 

  .المختلفة

يهدف المركز إلى إعداد وإصتتدار إحصتتاءات متستتقة مع مرور الوقت وقابلة للمقارنة؛ ليس فقط فيما يتعلق بالمؤشتتر 

. ويتم تحقيق ذلك من ل ل مختلف شتتموالً دد ولكن أيضتتاً فيما يتعلق بالمؤشتترات ذات الصتتلة لتكوين رؤية أكثر المح

االتفاقيات والمبادئ التوجيهية واألدلّة التي تم اعتمادها واالتفا  عليها من قبل أصتتحاب المصتتلحة المشتتاركين في 

 .إنتاج اإلحصاءات

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

صنيف الذي يوفره الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية في دول مجلس  - مركز اإلحصاء يتبّع أبوظبي الت

(. فاالتفا  العالمي على التصنيفات والمعايير المتعلقة بالرعاية االجتماعية والثقافة والترفيإ 2013التعاون الخليجي )

د  وجود اتفا  على المعايير الدولية. في حالة وجود تصتتتتنيفات لم يتم تنفيذه بعد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ع

 .ومعايير وطنية، يسعى المركز إلى االلتزا  بها قدر اإلمكان

 

 أهمية وأهداف المؤشر

تقد  إحصتتاءات الرعاية االجتماعية والثقافة والترفيإ مؤشتترات رئيستتية للمستتاعدات والمزايا االجتماعية، والمنظمات 

 :والرياضة والثقافة. وفيما يلي وصف ألهمية وأهداف واستخدامات كل فئة من فئات المؤشرات ير الحكومية، 

 

 :المساعدات والمزايا االجتماعية

. وتعتبر 2030االقتصتتتتادية  يعتبر ت مين رفاهية كل فرد من الستتتتكان أولوية حكومية كما هو مذكور في رؤية أبوظبي

مقاييس الحماية االجتماعية ضتتتترورية إللقاء الضتتتتوء على المبادرات الحكومية للمستتتتاعدة المالية، في حين أن 



 

 

 

 

 

   

25   

سمح البيانات المتعلقة  س مية. ت شر الثقافة اإل شاد الديني ون س مية توجإ اإلر شؤون اإل سية لل شرات الرئي المؤ

فهم أفضتتتتل ألنواع لدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المطلوبة في برعاية األطفال للحكومات باكتستتتتاب 

المتعلقة باإلعاقة مهمة لمساعدة الحكومة على صيا ة وتحسين الخدمات لألشخا   ءاتالدولة. أليراً، تعد اإلحصا

صد وتقييم البرامل ووذوي اإلعاقة.  صاءات الرفاه االجتماعي لتخطيط ور ستخد  إح صورة عامة، ت  االستراتيجيات من ب

 .األلرى في العديد من مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتقبل السلطات الحكومية 

 

 :المنظمات غير الحكومية

 .المنظمات  ير الحكومية دوراً مهماً في االقتصاد، وبالتالي من المهم مراقبة أنشطتها لتوجيإ قرارات السياسة تؤدي

 

 :الرياضة

الرياضية لصناع القرار باكتساب فكرة أفضل عن ممارسة الرياضة، والرضا عن المبادرات الرياضية،  ءاتحصااإلتسمح 

واألسباب التي تعيق المشاركة الرياضية في أبوظبي. سيتم استخدا  البيانات إلنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول واقع 

 .ع المستقبلية ونشر ثقافة النشاط البدنيالمجتمع الرياضي لمساعدة صانعي القرار على تخطيط المشاري

 

 :الثقافة

المؤشتتتترات الثقافية هي أدوات تستتتتتخد  كمرجع لفهم الظواهر التي تحدث في مجال الثقافة. وقد ركزت حكومة 

أبوظبي على المشهد الثقافي باستثمارات كبيرة في هذا القطاع. ستكون هناك حاجة إلى إحصاءات موثوقة لتوجيإ 

 .ثمار حتى يتمكن كل من القطاعين العا  والخا  من تطوير الثقافة والبنية التحتية اإلبداعية في اإلمارةقرارات االست

 

  التعليم إحصاءات .2

 لمحة عامة

سهم في لدمة الوطن  سهم في إعداد جيل مثقف واعد ي يعد قطاع التعليم في إمارة أبوظبي أحد القطاعات التي ت

  .والمجتمع

وتقو  دائرة التعليم والمعرفة في اإلمارة باإلشتتتراف على المدارس الحكومية، والمدارس الخاصتتتة، والتعليم العالي، 

وذلك من أجل االرتقاء بجودة التعليم إلى أعلى المستويات العالمية، وضمان إتاحة الفرصة أما  جميع أفراد المجتمع 

 .وأهداف لطة أبوظبي 2030ية أبوظبي للحصول على تعليم عالي الجودة لتحقيق أهداف رؤ

أبوظبي المبادئ التوجيهية المنهجية المذكورة في التصتتنيف الدولي الموحد  -وفي هذا الصتتدد، يتبع مركز اإلحصتتاء 

صادر عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. وأهم مصدرين لبيانات ISCED 2011للتعليم ) ( ال

ليم يتمث ن في المصادر اإلدارية والمسوال، وهي بذلك تشمل مصادر مثل مسوال إحصاءات السكان، إحصاءات التع

واألستتر، والقوى العاملة. وك  المصتتدرين بينهما ترابط وتكامل باستتتخدامهما نهجا متنا ما في اإلحصتتاءات، من حيث 

ومن ثم دمجها في قاعدة بيانات تنتل عنها  الطر  والمفاهيم والتعاريف؛ إذ يتم التحقق من البيانات بمجرد تلقيها،

  .الجداول النهائية التي يتم إرسالها إلى المركز من أجل النشر النهائي

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

( نظا  تصتتتنيف ومفاهيم ISCEDيوفر التصتتتنيف الدولي الموحد ) :(ISCED 2011التصتتتنيف الدولي الموحد للتعليم )

وتعاريف متفق عليها دوليًا، حيث تم تصنيف البرامل التعليمية حسب مستويات التعليم ومجاالتإ. وفي اإلصدار األلير 

التصتتنيف الدولي الموحد يشتتتمل و، تم إنشتتاء بند إضتتافي وهو المؤه ت الرستتمية. ع وة على ذلك، 2011/2013

مثل: تصتتنيفات التعليم، وتصتتنيف االلتحا  بالتعليم، وتصتتنيف برامل االلتحا  على مجموعة من التصتتنيفات  للتعليم

 .، وتصنيف مجاالت التعليم والتدريبالتحصيلبالتعليم، وتصنيف المستوى التعليمي/ 
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مجاال واستتًعا  11في تصتتنيفإ ث ثة مستتتويات، بحيث يحتوي التصتتنيف على التصتتنيف الدولي الموحد للتعليم اعتمد 

مجاال ضيًقا )المستوى الثاني(، وكل مجال ضيق مقسم  58ى(، ويندرج تحت هذه المجاالت الواسعة )أعلى مستو

مجاال  150إلى عدة مجاالت تفصتتيلية )المستتتوى الثالث( بحيث يبلغ عدد المجاالت التفصتتيلية في التصتتنيف ب كملإ 

 .تفصيليا

 

 أهمية وأهداف المؤشر

مات كمية عن الوضتتع التعليمي للستتكان وفعالية األنشتتطة التعليمية في تعد إحصتتاءات التعليم ضتترورية لتوفير معلو

لتقييم قدرة نظا  التعليم  ءاتالدولة، وتصميم سياسات التعليم وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، وت ستخد  هذه اإلحصا

كما ت ستخد  إحصاءات  على تنفيذ برنامل التعليم الوطني ولضمان التخطيط الم ئم لمزيد من التطوير لقطاع التعليم،

وذلك من أجل تحديد مشتتتك ت  -من الناحية الكمية-التعليم لتوصتتتيف مقدمي لدمات التعليم والمستتتتفيدين منها 

شركاء الدوليين  صاءات توفر معلومات قيمة لل ضافة إلى ذلك، فان هذه اإلح سات وقياس نتائل التعلم لألفراد. إ سيا ال

  .صيا ة االتفاقيات الدولية بش ن أداء نظا  التعليم الوطني عند

 

قياس التقد  المحرع نحو األهداف المحددة على المستتتتوى الوطني لقطاع التعليم يتطلب مجموعة من اإلحصتتتاءات 

القابلة للمقارنة حول معرفة القراءة والكتابة، وااللتحا  بالتعليم والتدريب، وعدد الخريجين والمعلمين، وتعلم اللغات، 

الباحثين، واإلنفا  على التعليم، إضافة إلى توفير بيانات عن التحصيل العلمي وتعليم الكبار. وتغطي وانتقال الط ب و

اإلحصاءات التعليمية كذلك رأس المال البشري والبنية التحتية والموارد المالية المخصصة لألنشطة التعليمية العامة 

 .والخاصة

صادية  شرية للدولة عن طريق  2030تتمثل إحدى أولويات رؤية أبوظبي االقت ضمان تنمية الموارد االجتماعية والب في 

، فان التنمية 2008-2007عيادة مشتتتتاركة القوى العاملة الوطنية وعيادة فر  العمل. ووفقا ألجندة الستتتتياستتتتة 

ن االجتماعية والبشتتتترية تمثل الهدف األبرع والدافع األكبر الذي يقف للف جميع الستتتتياستتتتات والمبادرات. لذلك، فا

  .ضمان توافر لدمات تعليمية وصحية عالية الجودة يعد أولوية قصوى

إحصتتتتاءات التعليم لها دور جوهري في تبيان الستتتتياستتتتات والتطلعات المستتتتتقبلية لتحقيق األهداف التنموية في 

شمل بيانات التعليم العا  والخا  والتعليم الفني والتعليم العالي؛ حيث يندرج تحتها عدد  المؤسسات المجتمع، وت

 .التعليمية من مدارس وجامعات وط ب وفصول ومعلمين وإداريين وأكاديميين ولريجين وط ب البعثات الخارجية

دوًرا  وتؤديتمكن إحصتتتاءات التعليم من الفهم الكامل للنظا  التعليمي والمشتتتاكل والتحديات التي تواجإ المجتمع، 

 :مهما وبارًعا في مؤشرات التنمية البشرية

 .ر البيانات والمعلومات اإلحصائية المناسبة والموثوقة للمسؤولين عن التعليم والباحثين والمهتمينتوفي •

 .صيا ة ومراقبة وتطوير سياسات التعليم المستندة على الحقائق •

توفير االحتياجات الخاصتتتة بالخطط المستتتتقبلية لمتخذي القرار والجهات الحكومية لدراستتتة احتياجات  •

 .رس والجامعات والمعاهد التعليميةالمجتمع من المدا

 .تساعد إحصاءات التعليم على فهم الوضع التعليمي لألفراد والمجموعات السكانية في المجتمع •

 

 الصحة .3

 مؤشرات الصحة 3.1 

 لمحة عامة

عن تمثل اإلحصتتاءات الصتتحية مكوناً مهماً من مكونات اإلحصتتاءات االجتماعية؛ ألنها توفر معلومات وبيانات ومؤشتترات 

الفئات العمرية، وذلك حسب النوع والمنطقة الجغرافية والخصائص االجتماعية  لمختلف صحة السكان وكثافة الوفيات
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واالقتصتتادية األلرى، وكذلك مدى انتشتتار األمراض المعدية و ير المعدية، ونستتبة األطفال من مختلف األعمار الذين 

 .األعماريتلقون التطعيمات المناسبة لألطفال في هذه 

صنيف بيانات األمراض المعدية لتلبية المعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في التصنيف  (WHO) تم ت

 .(ICD10) الدولي لألمراض

أبوظبي إحصاءات صحية على أساس سنوي باستخدا  البيانات اإلدارية بشكل أساسي من  -يصدر مركز اإلحصاء 

ال يتم إجراء معالجة مكثفة أو حستتابات مع البيانات بمجرد استتت مها من وعارة الصتتحة بعد أبوظبي.  -دائرة الصتتحة 

 .التحقق منها وتصنيفها قبل النشر

أبوظبي نتائجإ لتوفير إحصتتاءات عن استتتخدا  التبغ  -تجري وعارة الصتتحة مستتحاً وطنياً للتغذية ي لذ مركز اإلحصتتاء 

 .وسوء التغذية ومعدل السمنة

 

 المعايير المستخدمةالتصانيف و

أبوظبي التصنيف الدولي لألمراض لمنظمة الصحة  - تشمل أدلة التصنيف المستخدمة التي يستخدمها مركز اإلحصاء

؛ حيث قد  هذا الدليل معياراً للبيانات الصتتحية بما يتماشتتى مع دستتتور منظمة الصتتحة العالمية (ICD 10) العالمية

سمية. وهو إطار مفاهيمي م ستخدا  ولوائح الت صانيف با ستخد  لدمل المصطلحات والت ستقل عن اللغة والثقافة ي 

صحة الرقمية  شترك لبيانات ال شغيل البيني الم صنيف الدولي لألمراض قابلية الت ضمن الت أحدث المعارف العلمية. وي

كثر من ذلك وقابليتها للمقارنة. كذلك يحتوي التصتتتنيف الدولي لألمراض على أمراض واضتتتطرابات وحاالت صتتتحية وأ

باعتباره  2022بكثير. وقد دلل اإلصتتتتدار الحادي عشتتتتر من التصتتتتنيف الدولي لألمراض حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 

 .المعيار الجديد الذي سيتعين على السلطات اإلحصائية اعتماده في المستقبل

 أبوظبي هذه التصنيفات ألجل: - يستخد  مركز اإلحصاء

 ى العيادات الخارجية والوفياتالمرضى المنوّمين / مرض •

 األمراض المعدية •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

ت في متابعة وتقييم الستتتياستتتات والبرامل الصتتتحية المختلفة في مجاالت الطب الع جي ءاتستتتاعد هذه اإلحصتتتا

 .والوقائي

 :وتتمثل أهداف هذه المؤشرات في

 فيهات الخاصة بالمنشآت الصحية والعاملين ءاتحديد وجمع اإلحصا •

توفير البيانات والمعلومات األساسية حول صحة السكان والتي من ش نها عيادة معرفتنا بالوضع الصحي  •

 .الحالي في المجتمع، وفهمنا لنظا  الرعاية الصحية في هذا المجتمع

يستتهم تحستتين المعلومات في إحراع تقد  في عملية تحليل وتقييم الستتياستتة الصتتحية؛ وذلك ألن  •

صح سة اإلحصاءات ال ساس درا صحية على أ سة ال ساعد على إيجاد بدائل، وتحديد أولويات السيا ية ت

سات بديلة،  سيا صميم  سة معينة، وت سيا سكان، وعرض اآلثار المترتبة على تنفيذ  صحية لل الحالة ال

 .للنهوض بالوضع الصحي وقياس التغيير

 

 الصحيةالبنية التحتية  إحصاءات3.2 

 لمحة عامة

صحية مكوناً مهماً من مكونات اإلحصاءات االجتماعية. توفر بيانات البنية  صحية في إمارة  التحتيةتمثل اإلحصاءات ال ال

  :أبوظبي فكرة عامة عن معيار الرعاية المتوافرة لمواطنيها من ل ل ث ثة مجاالت

 (.البنية التحتية الصحية )المستشفيات، الصيدليات ... و يرها •
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 (.شفياتتالصحية )أسرّة المسالمعدات  •

 (.القوى الصحية العاملة )األطباء، الممرضات ... و يرها •

أبوظبي إحصاءات صحية على أساس سنوي باستخدا  البيانات اإلدارية بشكل أساسي من  -يصدر مركز اإلحصاء 

 .أبوظبي –دائرة الصحة 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

 .حاليًا أي تصانيف أو أدلة إرشادية معتمدة عالميًا فيما يخص جمع البيانات ومعالجتهاأبوظبي  -ال يتبع مركز اإلحصاء 

 

 أهمية وأهداف المؤشر

ات على متابعة وتقييم الستتتياستتتات والبرامل الصتتتحية المختلفة في مجاالت الطب الع جي ءتستتتاعد هذه اإلحصتتتا

 والوقائي.

لومات األساسية حول صحة السكان والتي من ش نها عيادة وتتمثل أهداف هذه المؤشرات في توفير البيانات والمع

 معرفتنا بالوضع الصحي الحالي في المجتمع، وفهمنا لنظا  الرعاية الصحية في هذا المجتمع.

ي عد التعليم الممتاع والرعاية الصحية وأصول البنية التحتية أحد الركائز التسع التي حددتها حكومة أبوظبي ضمن رؤية 

 .2030لعا   تصاديةاالقأبوظبي 
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 الزراعة والبيئة

 

 الزراعة .1

 التعداد الزراعي/ السجل الزراعي إحصاءات 1.1

 لمحة عامة

نشتتتر البيانات واإلحصتتتاءات عن المؤشتتترات الزراعية في أبوظبي، بما في ذلك تلك ب أبوظبي -مركز اإلحصتتتاء يعمل 

أنإ ل فاً لمجموعات البيانات األلرى التي ينشتترها مركز المتعلقة بالنباتات والثروة الحيوانية ومصتتايد األستتماك. إال 

أبوظبي، ال ت بنى اإلحصاءات الزراعية على المسوال التي ينفذها المركز نفسإ، بل على مصادر بيانات ثانوية - اإلحصاء

 .من هيئات حكومية ألرى في أبوظبي

صية مع كافة الحي شخ سجل الزراعي عن طريق مقاب ت  سمكية، يتم ذلك بالتعاون يٌنفذ التعداد وال اعات الزراعية وال

 .أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والس مة الغذائية -ما بين مركز اإلحصاء 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

يعتمد التعداد الزراعي والستتتجل الزراعي على التعاريف والتصتتتانيف الدولية التي تتبناها في هذا الخصتتتو  منظمة 

 .ةاأل ذية والزراع

 المنشتتتتآتع وة على ذلك، تٌعرّف منظمة األ ذية والزراعة التعداد الزراعي ب نإ مرتبط باألنشتتتتطة التي تقو  بها 

 .032و (ISIC) 015 ,014 ,011,012,013 العاملة في مجموعات التصنيف الصناعي الدولي الموحد

 

 أهمية وأهداف المؤشر

الزراعي، وعند مقارنتإ بالتعدادات السابقة، فانإ يوفر فرصة لتحديد التعداد الزراعي صورة سريعة لهيكل القطاع  يقد 

ستخد  بيانات التعداد  سيات. وت  سيا ستدعي تدلل ال االتجاهات والتحوالت الهيكلية للقطاع، ويبيّن المجاالت التي ت

يراً ما يتبين ب ن كمعيار لإلحصتتتتاءات الراهنة، كما تزداد قيمتها عند استتتتتخدامها مع مصتتتتادر البيانات األلرى.  وكث

البيانات بحاجة إلى مزيد من الدراسات المتعمقة في مجاالت محددة من قطاع الزراعة، ويعتمدون على  يمستخدم

التعداد كاطار لمستتوال العينة المحددة التي تركز على مواضتتيع معينة. وبهذه الطريقة يوفر التعداد األستتاس لمعالجة 

 .المطلوبة مجموعة واسعة من البيانات

 

 الثروة الحيوانية إحصاءات 2.1

 لمحة عامة

تقو  الجهات ذات ، حيث اإلحصتتاءات الزراعية إلى مصتتادر بيانات ثانوية من هيئات حكومية ألرى في أبوظبي تستتتند

أبوظبي لتجميعها في تقارير ستتنوية حول الموضتتوعات  - الع قة بتجميع هذه البيانات وتتشتتاركها مع مركز اإلحصتتاء

 .ا في ذلك الثروة الحيوانيةالزراعية، بم

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

صدرها منظمة  صانيف الدولية المعتمدة في هذا الخصو ، والتي ت صنيف البيانات الزراعية على التعاريف والت يعتمد ت

تطابق مع ". وهذا التصتتنيف ي2020األ ذية والزراعة في األمم المتحدة بمستتمى "البرنامل العالمي للتعداد الزراعي 

 .اإلحصاءات والتصنيفات الزراعية الصادرة عن المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
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 أهمية وأهداف المؤشر

شمل توعيع أعداد الثروة  سعى إحصاءات الثروة الحيوانية إلى توفير بيانات عن تكوين قطاع الثروة الحيوانية، والذي ي ت

صة الحيوانية، وكميات اإلنتاج الحيواني،  صاءات ذات الع قة. تدعم البيانات الخا صحة الحيوان و يرها من اإلح وبيانات 

سات والقرار في تطوير  سيا صناع ال ساعد  بالثروة الحيوانية والمزارع التجارية البحث العلمي في القطاع الزراعي، وت

 .وتعزيز مفهو  األمن الغذائي، وفهمإ لطط ل رتقاء بقطاع الثروة الحيوانية،

 

 الميزانية الغذائية إحصاءات 3.1

 لمحة عامة

نشر البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمؤشرات الزراعية في أبوظبي، بما في ذلك تلك ب أبوظبي -مركز اإلحصاء يقو  

 -المتعلقة بالميزانية الغذائية. بر م ذلك، وعلى عكس بعض مجموعات البيانات األلرى التي ينشتترها مركز اإلحصتتاء 

 .، فان إنتاج إحصاءات الميزانية الغذائية يعتمد على مسح دلل وإنفا  األسرة الذي ينفذه المركز نفسإأبوظبي

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

يعتمد تصنيف بيانات الميزانية الغذائية على التعاريف والتصنيفات الدولية المعتمدة في هذا الخصو ، والتي أصدرتها 

 . Guidelines for the compilation of Food Balance" في األمم المتحدة تحت عنوانمنظمة األ ذية والزراعة 

.“Sheets  

 

 أهمية وأهداف المؤشر

تسعى إحصاءات الميزانية الغذائية لتوفير بيانات عن كمية الغذاء المتاال ل سته ك، والسعرات الحرارية، والبروتينات، 

سات الزراعية ذات والدهون على مستوى نوع األسرة، لتوفير  سيا سات الغذائية وال سيا صلة لمخططي ال صورة مف

صة بالميزانية الغذائية البحث  ضع الراهن، ونمط الغذاء فيما يتعلق باألمن الغذائي. وتدعم البيانات الخا الع قة عن الو

لى تطوير لطط العلمي في القطاع الزراعي، وتستتاعد إحصتتاءات الميزانية الغذائية صتتناع الستتياستتات والقرارات ع

 .مستقبلية لتعزيز األمن الغذائي

 

 النباتات إحصاءات 4.1

 لمحة عامة

أبوظبي، بما  إمارة نشتتر البيانات واإلحصتتاءات التي لها ع قة بالمؤشتترات الزراعية فيبأبوظبي  -مركز اإلحصتتاء يقو  

 -في ذلك تلك المتعلقة بالنباتات. إال أنإ على عكس بعض مجموعات البيانات األلرى التي نشتتتترها مركز اإلحصتتتتاء 

فان اإلحصتتاءات الزراعية ال تقو  على المستتوال التي أجراها المركز نفستتإ؛ بل تعتمد على مصتتادر بيانات  أبوظبي،

م تجميع هذه البيانات من قبل الجهات ذات الصلة، ويٌشرك فيها مركز ثانوية من هيئات حكومية ألرى في أبوظبي. يت

 .أبوظبي ليقو  بتجميعها في تقارير سنوية عن الموضوعات الزراعية، بما في ذلك إحصاءات اإلنتاج النباتي -اإلحصاء 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

دولية المعتمدة في هذا الصتتدد، والصتتادرة عن منظمة يعتمد تصتتنيف البيانات الزراعية على التعاريف والتصتتنيفات ال

عداد الزراعي  عالمي للت نامل ال طار "البر حدة في إ عة في األمم المت ية والزرا ". ويتوافق التصتتتتنيف مع 2020األ ذ

 .اإلحصاءات والتصنيفات الزراعية الصادرة عن المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء

 

 

 



 

 

 

 

 

   

31   

 أهمية وأهداف المؤشر

المحاصتتيل الحقلية، والخضتتروات،  -صتتاءات النباتات لتوفير بيانات عن إنتاج أنواع النباتات الزراعية المختلفة تستتعى إح

والفواكإ. وهذا يشتتتمل أحجا  اإلنتاج، ومستتتاحات األراضتتتي المستتتتخدمة لهذه األ راض )بما في ذلك النوع، مثل 

ر، واستتتخدا  المبيدات. تدعم البيانات المتعلقة باحصتتاءات الدفيئة، وتغطية الري(، وعدد الحياعات النباتية، وعدد اآلبا

النباتات البحث العلمي في القطاع الزراعي، وتستتتاعد صتتتناع الستتتياستتتات والقرارات على تطوير لطط مستتتتقبلية 

 .للنهوض بنشاط النباتات، وتعزيز مفهو  األمن الغذائي، وفهمإ

 

 مصائد األسماك إحصاءات 1.5 

 لمحة عامة

نشر البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمؤشرات الزراعية في أبوظبي، بما في ذلك تلك ب أبوظبي -مركز اإلحصاء يقو  

 -د األستتماك. ومع ذلك، على عكس بعض مجموعات البيانات األلرى التي ينشتترها مركز اإلحصتتاء يالمتعلقة بمصتتا

سوال التي يج ستند إلى الم صاءات الزراعية ال ت صادر البيانات أبوظبي، فان اإلح سإ، بل تعتمد على م ريها المركز نف

الثانوية من هيئات حكومية ألرى في أبوظبي. يتم تجميع هذه البيانات من قبل المنظمات ذات الع قة وإشراك مركز 

  .د األسماكيأبوظبي فيها لتجميعها في تقارير سنوية حول الموضوعات الزراعية، بما في ذلك مصا -اإلحصاء 

 

 ف والمعايير المستخدمةالتصاني

يعتمد تصتتتنيف البيانات الزراعية على التعاريف والتصتتتنيفات الدولية المعتمدة في هذا الصتتتدد والصتتتادرة عن منظمة 

عة  عداد الزرا عالمي لت نامل ال عة في األمم المتحدة تحت عنوان "البر يل جمع وتصتتتتنيف 2020األ ذية والزرا "، ودل

لعمل التنستتيقي إلحصتتاءات مصتتايد األستتماك ". كما يعتمد على اإلحصتتاءات إحصتتاءات مصتتايد األستتماك و "فريق ا

 .والتصنيفات الزراعية الصادرة عن المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء

 

 أهمية وأهداف المؤشر

تعتبر الثروة السمكية من أهم األنشطة الفرعية في القطاع الزراعي حيث تساهم في توفير فر  العمل وتحسين 

مستتتويات المعيشتتة في المناطق الستتاحلية، باإلضتتافة إلى توفير المنتجات األستتاستتية ل ستتته ك الغذائي في 

 .اإلمارة

 

 البيئة .2

 الحيويإحصاءات التنوع  1.2

 لمحة عامة

أبوظبي هذه البيانات  -بجمع البيانات األولية عن التنوع الحيوي، ثم يجمع مركز اإلحصتتتتاء  أبوظبي -تقو  هيئة البيئة 

وينشتتترها. وتتضتتتمن بيانات التنوع الحيوي قائمة ووصتتتًفا لجميع المناطق المحمية في إمارة أبوظبي، وقائمة بجميع 

واع الحية، وفق تصتتتنيفات االتحاد الدولي األنواع الموجودة في اإلمارة، مع األلذ في االعتبار تصتتتنيف كل نوع من األن

وذلك باإلضافة إلى االعتماد على البحوث العلمية األكاديمية لجمع البيانات  .(IUCN) لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

 .المتعلقة بوجود األنواع في اإلمارة
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 التصانيف والمعايير المستخدمة

 باطار األمم المتحدة لتطوير إحصتتاءات البيئة 1الحيوي وفًقا للمستتتوى أبوظبي بيانات التنوع  -ينشتتر مركز اإلحصتتاء

(FDES) الذي يوصتتتي بنشتتتر البيانات التي تستتترد جميع األنواع الموجودة في اإلمارة، ووفقا لقائمة االتحاد الدولي ،

  .لحفظ الطبيعة

شر مركز اإلحصاء أيًضا قائمة بمناطق (، ين2013" باطار تطوير اإلحصاءات )1باإلضافة إلى ذلك، تماشيا مع "المستوى 

 .الحياة البرية المحمية دالل اإلمارة سواء كانت أرضية أو بحرية، مع ذكر مساحة كل منها

 

 أهمية وأهداف المؤشر

-يعد التنوع الحيوي داعًما للحياة على األرض؛ حيث يعتمد البشتتتر على التنوع الحيوي بصتتتفة يومية، مما يستتتاعد 

لعديد من الخدمات والسلع المهمة والضرورية للصحة، مثل المياه النظيفة والهواء النقي والمنتجات في توفير ا -بدوره

 .الغذائية، باإلضافة إلى العديد من المنتجات األلرى مثل المنتجات الخشبية

ستخدا  النباتات واألعشاب الطبية في الطب التقليدي أو  كما أن للتنوع الحيوي أهمية في المجال الطبي؛ إذ يتيح ا

الشتتتعبي. وعلى الجانب اآللر، يستتتهم تنوع النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة في تحقيق االكتشتتتافات العلمية 

الحيوي قد يؤثر على االكتشتتافات الع جية، وقد يستتهم في  في مجاالت الطب والصتتيدلة. ولذلك، فان فقدان التنوع

عيادة األمراض والقضايا الصحية. وتعد السياحة البيئية من الخدمات المهمة األلرى التي يقدمها التنوع الحيوي، فض ً 

 .عن الحفاظ على التراث والرموع المحلية مثل الصلة بين الصقور والصقارة

الحيوي في أنها تستتتهم في رصتتتد وتقييم حالة التنوع الحيوي، وهو ما يستتتاعد في  فتكمن أهمية مؤشتتترات التنوع

تحديد األستتباب المباشتترة وراء فقدان هذا التنوع، فضتت ً عن دعم متخذي القرارات وراستتمي الستتياستتات، التخاذ 

 .التدابير ال عمة للحفاظ على النظا  الحيوي في ديناميكية المنطقة

 

 إحصاءات المناخ 2.2

 لمحة عامة

 -مركز اإلحصتتتاء  يقو يقو  المركز الوطني لألرصتتتاد الجوية والزالعل بجمع البيانات األولية عن المناخ في أبوظبي، ثم 

محطة رصتتد منتشتترة في أنحاء إمارة أبوظبي، ثم  23شتترها. وتجمع هذه البيانات من نهذه البيانات وبجمع أبوظبي 

الحد األدنى والمتوسط ومتوسط الحد األقصى ومتوسط الحد األدنى من يقو  مركز اإلحصاء بحساب الحد األقصى و

 .البيانات لكل شهر وسنة تقويمية، بحيث يتم إصدار تلك البيانات في تقارير ربع سنوية وسنوية

تتضمن بيانات المركز المنالية قياس كل من درجات الحرارة وهطول األمطار والرطوبة النسبية وسرعة الرياال والضغط 

 .جوي واإلشعاع الشمسيال

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

صاء يعمل  صاءات تتعلقأبوظبي  -مركز اإلح صدار إح صاءات المنالية ب على إ سة مجاالت لإلح شى مع وخم بما يتما

(: درجات الحرارة، وهطول األمطار، والرطوبة النستتتتبية، 2013إطار عمل األمم المتحدة لتطوير اإلحصتتتتاءات البيئية )

 .عة الرياال، والضغط الجوي، واإلشعاع الشمسيوسر

 

 أهمية وأهداف المؤشر

تعد اإلحصتتتاءات عن الظروف المنالية الطبيعية من األهمية بمكان؛ إذ إنها تستتتاعد في تحديد نطا  وت ثيرات الموارد 

اجة إلى البيئية ألي بلد، وبدون معلومات عن هذه الظروف األستتتاستتتية، يصتتتعب على الحكومات أن تحكم على الح

 .السياسات وكفاءتها
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 إحصاءات المياه  3.2

 لمحة عامة

مؤشتترات تغطي مختلف أشتتكال المياه في أبوظبي. وتشتتمل هذه نوعية واستتتخدا   أبوظبي - اإلحصتتاءيقد  مركز 

 .المياه الجوفية والبحرية، واسته ك وإنتاج المياه المح ة، وقدرة مياه الصرف الصحي

يتم جمع هذه البيانات إلمارة أبوظبي من ل ل البيانات التي توفرها هيئة البيئة، ودائرة الطاقة، وشتتتتركة أبوظبي 

 .بالمسح البيئي السنوي لبيانات مصادر المياه ذلكلخدمات الصرف الصحي والشركات التابعة لها. وي ستكمل 

رب، ومؤشتترات تركيز األكستتجين واألمونيا الحيوي في أبوظبي مؤشتترات تتعلق بجودة مياه الشتت -يوفر مركز اإلحصتتاء 

مياه البحر، ومؤشتترات العناصتتر الغذائية في المياه الستتاحلية. و الباً ما يتم جمع البيانات حول جودة المياه من ل ل 

ئية في شتتتتبكات المراقبة الوطنية والمحلية في مواقع متعددة، يتم ألذ العينات منها، ويتم إجراء االلتبارات الكيميا

 .المختبرات

ينبغي تمثيل بيانات المتابعة من حيث الزمان والمكان؛ حيث تشتتتتتمل البيانات المنشتتتتورة على معدالت التركيز 

الستتتتنوية لألمونيا والنترات والفوستتتتفات وإجمالي الفوستتتتفات والنيتروجين، مقارنًة بمعايير جودة المياه الوطنية أو 

 .األهداف الدولية لجودة المياه

وكيميائية مختارة، باإلضتتافة إلى عدد العينات  مكروبيولوجيةالبيانات الخاصتتة بجودة المياه عادًة معايير جودة  تتضتتمن

 .والنسبة المئوية للعينات  ير المطابقة في كل فئة

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

 :أبوظبي ما يلي لتصنيف بعض بيانات المياه - يستخد  مركز اإلحصاء

 فئة التصنيف التصنيفتفاصيل 

 تقليدية نوع محطة معالجة مياه الصرف الصحي

  ير تقليدية

 

 

 حسب الملوث الرئيسي في مياه الصرف الصحي
 

 الطلب على الكيماويات الحيوية

 المواد الصلبة المنحلة

 الطلب الكيميائي على األكسجين
 المواد الصلبة العالقة

 الفوسفات
 األمونيو 

 

 االنبعاثات من قطاع الماء والكهرباءنوع الملوث في 

 أكسيد الكربون ألول

 للرصا 
 للميثان

 

 أهمية وأهداف المؤشر

يحظى قطاع المياه المح ة ب همية حيوية للتنمية االقتصتتتتادية واالجتماعية في أبوظبي؛ إْذ يستتتتاهم هذا القطاع 

 بشكل كبير في الناتل المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي.

المياه المح ة ضتترورية في هذا الستتيا  لتحديد الستتياستتات ومراقبتها، بما في ذلك التخطيط طويل تعد إحصتتاءات 

 األمد إلنتاج المياه وإدارة موارد المياه الطبيعية.

يتم أيضتتاً قياس مؤشتترات جودة المياه؛ ألن الماء عنصتتر حيوي لإلنستتان والحيوان والنبات. كما أنإ مورد ال  نى عنإ 

 ذلك تلعب المياه أيضاً دوراً رئيسياً في تنظيم دورة المناخ.في االقتصاد. ك
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تمثل مؤشرات مياه الصرف الصحي مؤشرات حيوية لتقييم كمية مياه الصرف الصحي الداللة للمعالجة وكمية مياه 

ر الصتترف الصتتحي المعالَجة الخارجة ومياه الصتترف المعاد استتتخدامها أل راض الري؛ حيث يمكن أن تمثل إشتتارة إنذا

 مبكر لواضعي السياسات بش ن مشاكل البنية التحتية المستقبلية قبل حدوثها. 

غذاء وتوفير فر  العمل  تاج ال تدعم إن ية للمياه التي  ياً للحفاظ على النظم البيئ ية أمراً حيو عد جودة المياه البحر ت

من معالجتإ قبل حدوث  لستتكان أبوظبي. يجب إلطار الستتلطات ب ي تدهور في معايير المياه بستترعة حتى تتمكن

 ضرر ال يمكن إص حإ بالنظا  البيئي.

من المهم متابعة كمية المياه التي يتم استتتخراجها من األرض ألنها يمكن أن تنبإ صتتانعي القرار الرئيستتيين حول ما 

ص سجل حول أداء اآلبار والخزانات لتخ ضروري كذلك االحتفاظ ب صادر آلذة في التناقص. ومن ال يص أموال إذا كانت الم

 .البنية التحتية بكفاءة لمنع االسته ك

 

 إحصاءات النفايات 4.2

 لمحة عامة

البيانات  من ل ل جمع حساب وإصدار بيانات إحصاءات النفايات في إمارة أبوظبيعلى أبوظبي  -مركز اإلحصاء يعمل 

 .ساب إحصاءات النفاياتتحال وذلكالسنوية عن النفايات في إمارة أبوظبي، 

ألهمية إحصتاءات النفايات، فقد تم وضتع نظا  متكامل يغطي النفايات حستب أنواعها ومصتادرها. ويقو  المركز  ونظرا

بجمع هذه البيانات، إذ ت جمع البيانات األولية ل ل المستتتتح البيئي، أما البيانات الثانوية، فيتم ألذها من البيانات 

 .اإلدارية

مناطق فرعية باإلمارة، ثم ت صتتتتنف هذه البيانات وفقا إلطار تطوير  3ي وتجمع البيانات من مجموعة من القطاعات ف

  .2013اإلحصاءات البيئية الصادر عن األمم المتحدة عا  

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي بمواءمة جمع البيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، مع دليل إحصتتاءات النفايات الصتتادر عن  -يقو  مركز اإلحصتتاء 

بالمفوضتتتية األوروبية. وتم تصتتتنيف إحصتتتاءات النفايات، وفقا إلطار تطوير  (تيورو ستتتتاالمكتب اإلحصتتتائي األوروبي )

أبوظبي النفايات إلى لطرة و ير لطرة وتحت هذه التصنيفات تنشر بيانات  -يصنف مركز اإلحصاء . اإلحصاءات البيئية

 :حسب التوعيعات اآلتية

 :النفايات  ير الخطرة

ت اإلنشتتتتاءات والهد : تتكون نفايات اإلنشتتتتاءات من مواد عاعلة ومستتتتامير وأستتتت ك كهربائية وحديد نفايا .1

التستتتليح وما إلى ذلك. أما نفايات الهد  فهي ناتجة عن تدمير المباني أو الطر  أو الجستتتور أو  يرها من 

لطين والفوالذ والجدران الهياكل بما في ذلك الخرستتانة ومنتجات الخشتتب وألواال اإلستتفلت والب ط اآلجر وا

 .الجافة. وقد تحتوي أيًضا على مواد لطرة

نفايات صتتتناعية وتجارية: النفايات الصتتتلبة الناتجة عن المستتتتودعات والمكاتب والمطاعم ومرافق التخزين  .2

واألنشتتطة  ير الصتتناعية في المنشتتآت الصتتناعية ستتواء كانت لطرة أو  ير لطرة )تحدد بناًء على عملية 

 .و االلتبارات المعملية(التصنيع أ

صيل الزراعية والحدائق ومخلفات  .3 شطة الزراعية، بما في ذلك المحا نفايات الزراعة: النفايات الناتجة عن األن

 .النباتات والفض ت الحيوانية

نفايات البلدية: عبارة عن نفايات األفراد التي تبدأ من األماكن الستتتتكنية والتجارية والمهنية والصتتتتناعية ال .4

 .رهاو ي

النفايات الصتتتلبة: تتكون من جميع النفايات الصتتتلبة الناتجة عن طر  التخلص المختلفة بما في ذلك إعادة  .5

  .التدوير، والحر ، والتسميد، وطمر النفايات، في مكبات النفايات و يرها
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لك إعادة نفايات البلدية الصتتتتلبة: تتكون من جميع النفايات الناتجة عن طر  التخلص المختلفة بما في ذال .6

 .التدوير، والتسميد، وطمر النفايات، في مكبات النفايات و يرها

 النفايات الخطرة:

النفايات الصناعية الخطرة: النفايات التي تشكل لطًرا على صحة اإلنسان أو البيئة عند مناولتها أو تخزينها  .1

 الفيزيائية أو الكيميائية.أو التخلص منها بصورة  ير م ئمة، وذلك إما بسبب كميتها أو تركيبتها 

النفايات الطبية الخطرة: النفايات التي بها جراثيم معدية )بكتيريا، فيروستتتتات، طفيليات، فطريات( أو نفايات  .2

ضافة إلى  صلة. باإل ست  شرية، واألورا  الم سجة الب ضاء واألن ضية، بما في ذلك بقايا  رف الوالدة، واألع مر

 لتي تكون في الغالب من المستشفيات والعيادات الصحية.نفايات األدوات الحادة الملوثة، ا

 

 أهمية وأهداف المؤشر

إدارة النفايات ومعالجتها تحظى باهتما  لا  في إمارة أبوظبي، مما يوضتتتتح ر بة الحكومة في الحد من اآلثار 

 :إلحصاءات النفايات السلبية للنفايات سواء على صحة اإلنسان أو صورة اإلمارة. وفيما يلي بيان أهم االستخدامات

صانعو السياسات، وبوجإ لا  الحكومات المحلية، يطلبون إحصاءات النفايات من أجل تقييم مدى تغير  •

توليدها بمرور الزمان؛ وبالتالي، فان ذلك يساعد على التخطيط إلدارة النفايات الحالية والمستقبلية من 

  .حيث النقل والمرافق المطلوبة

ت ضتترورية أيضتتا من أجل وضتتع استتتراتيجيات تشتتجع على تقليل النفايات وإعادة تعد إحصتتاءات النفايا •

  .استخدامها وإعادة تدويرها وتزيد من التشجيع على اتباع اإلدارة الم ئمة للنفايات

-يعد تقليل كمية النفايات المتولدة، وعيادة حصتتتة النفايات التي تتم إعادة تدويرها وإعادة استتتتخدامها  •

من األمور األستتاستتية ل ستتته ك واإلنتاج المستتتدامين وإدارة الموارد  -مصتتادر للطاقة لتكون مواد أو

 .الطبيعية

 

 جودة الهواء إحصاءات 5.2

 لمحة عامة

أبوظبي هذه البيانات  -أبوظبي بجمع البيانات األولية عن جودة الهواء، ثم يجمع مركز اإلحصتتتتاء  -تقو  هيئة البيئة 

شرها، حيث تتم عملية  صد جودة الهواء موععة في أنحاء إمارة أبوظبي، وين شرة محطة لر سع ع جمع البيانات من ت

سيد  شرة في الهواء، وهي: ثاني أك صد على حدة. وتقيس هذه البيانات عدة ملوثات منت شر بيانات كل محطة ر وت ن

ويحسب . (PM10) لخشنةالنيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، واألوعون األرضي، والجسيمات ا

الذي يوضتتح مستتتوى كل ملوث من هذه الملوثات بالنستتبة إلى المستتتويات  (AQI) المركز كذلك مؤشتتر جودة الهواء

 .اإلرشادية الدولية

صاء  سلة من محطات  -ويحسب مركز إح سل سة في  صى من تركيز الملوثات المقا سط واألق أبوظبي المعدل المتو

في حين يتم إصتتدار إحصتتاءات متوستتط التركيز في التقارير ربع الستتنوية الرصتتد على أستتاس شتتهري وستتنوي؛ 

 .والسنوية

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

، الذي (FDES) أبوظبي بيانات جودة الهواء وفًقا إلطار األمم المتحدة لتطوير إحصتتتاءات البيئة - ينشتتتر مركز اإلحصتتتاء

ت: األوعون األرضتتي، وثاني أكستتيد الكبريت، وأول أكستتيد يوصتتي بنشتتر البيانات حول مستتتويات تركيز ستتتة ملوثا

 (.PM2.5) والجسيمات الدقيقة (PM10) الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، والجسيمات الخشنة

 ينشر المركز متوسط التركيز الشهري والسنوي لهذه الملوثات في الهواء المحيط، وفقا إلطار تطوير إحصاءات البيئة

(2013.)  
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 وأهداف المؤشرأهمية 

شرية والطبيعية؛ حيث  ضح الت ثير المركب والتراكمي للعمليات الب ساط البيئية تو سات تركيزات المواد في األو إن قيا

يؤثر هذا التلوث على كل من النظا  الفرعي البشتتري واألنظمة البيئية. كما يجب توافر إحصتتاءات بشتت ن جودة البيئة 

سات والمحلل سيا صانعو ال صعيد العالمي والمحلي-ون والمجتمع المدني حتى يتمكن  سات  -على ال سيا ضع  من و

، للحفاظ على الجودة البيئية وتحستتتينها. توفر إحصتتتاءات تركيز الملوثات ورصتتتد نتائل تطبيقها مستتتتندة إلى األدلة

فاهية البشتتر معلومات عن جودة األوستتاط البيئية، وقد تختلف أهمية الملوثات تبعا لجودة النظا  البيئي أو صتتحة ور

سان؛ ومن ثّم، فان لفض  شد األلطار البيئية التي تهدد حياة اإلن ضمن أ والكائنات الحية األلرى. وي تي تلوث الهواء 

مستتتويات تلوث الهواء قد يستتاعد البلدان في تقليل عبء األمراض العالمية الناجمة عن األمراض التنفستتية المعدية 

ان الرئة. كما يعد الحد من تلوث الهواء من أهم المجاالت التي تستتتتعى من وأمراض القلب واألوعية الدموية وستتتترط

( من أهداف التنمية المستتتتتدامة لألمم المتحدة "الصتتتتحة الجيدة والرفاه"، 3ل لها الحكومات لتحقيق الهدف رقم )

 ".( وهو "مدن ومجتمعات محلية مستدامة11والهدف رقم )

 

  إحصاءات اإلنفا  على حماية البيئة 6.2

 لمحة عامة

جمع من ل ل  وإصتتدار بيانات اإلنفا  على حماية البيئة في إمارة أبوظبيباحتستتاب أبوظبي  -مركز اإلحصتتاء يقو  

 .البيانات السنوية عن اإلنفا  على البيئة في إمارة أبوظبي، ثم يحسب إجمالي اإلنفا  في هذا الصدد

كما تجمع البيانات من عدة  .األولية ل ل المسح البيئي السنوي ويقو  المركز بجمع هذه البيانات، إذ ت جمع البيانات

صادر عن األمم  3قطاعات في  صاءات البيئية ال صنف هذه البيانات وفقا إلطار تطوير اإلح مناطق جغرافية باإلمارة، ثم ت

  .2013المتحدة عا  

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

صاء  صادية أبوظبي بمواءمة جمع  -يقو  مركز اإلح سبة البيئية واالقت البيانات ومعالجتها، حيثما أمكن، مع نظا  المحا

 .2012المتكامل الذي أصدرتإ األمم المتحدة في فبراير 

 

 أهمية وأهداف المؤشر

اإلنفا  على حماية البيئة يحظى باهتما  لا  في إمارة أبوظبي، مما يوضتتتح ر بة الحكومة في تحستتتين صتتتحة 

 :ما يلي بيان أهم االستخدامات إلحصاءات اإلنفا  البيئيالمؤشرات البيئية. وفي

رصد مستوى اإلنفا  على حماية البيئة وإدارة الموارد وتتبعإ أمر ها  بالنسبة لصانعي السياسات  •

والمحللين والمجتمع المدني من أجل تحديد المستويات الحالية والمنشودة من المشاركة وااللتزا  

 .  على حد سواءفي القطاعين الحكومي والخا

 حيثال يمكن االستغناء عن الحسابات البيئية بوصفها أداة لقياس دور البيئة الطبيعية في االقتصاد؛  •

 .تسلط الضوء على إسها  الموارد الطبيعية في الرفاه االقتصادي، وتكاليف التلوث وتدهور الموارد

 الطاقة 7.2

 الطاقة المتجددة إحصاءات 1.7.2

 لمحة عامة

من ل ل جداول البيانات اإلدارية. وهي  (DOE) الحصول على إحصاءات الطاقة المتجددة حصرياً من دائرة الطاقةيتم 

لمحطات توليد الطاقة  والطاقة التصتتميميةتشتتمل الطاقة الكهربائية المولدة والمستتتهلكة والمنقولة إلى الشتتبكة، 
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قة المتجددة األلرى )مثل الرياال(، ستيتم تضتمين الشتمستية. ومع توستع أبوظبي في إنتاج واستتخدا  مصتادر الطا

 .إحصاءات عن هذه المصادر

شركة دوراً حيوياً في  صدر. وتلعب هذه ال صاءات الطاقة المتجددة، أطلقت اإلمارة مبادرة م ستخدا  إح لدعم تطوير وا

ومحاكاة الجهود الدولية في تقليل تعزيز مكانة اإلمارة الريادية في مجال الطاقة بما يتجاوع استتتتتخدا  النفط والغاع، 

انبعاثات ثاني أكستتتيد الكربون التي تستتتبب االحتباس الحراري على الصتتتعيد العالمي، ومن ثّم دعم عملية التنويع 

 .االقتصادي وتنمية الموارد البشرية

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

 .لدعم تصنيف إحصاءات الطاقة المتجددة ليةيستخد  المركز دليل إحصاءات الطاقة التابع لوكالة الطاقة الدو

 

 أهمية وأهداف المؤشر

صر الحالي. وقد أبدت حكومة أبوظبي اهتماماً متزايداً بالطاقة المتجددة في  تؤدي الطاقة المتجددة دوراً مهماً في الع

موحة في مجال الطاقة اآلونة األليرة كجزء من جهودها لتنويع مصادر الطاقة في إمارة أبوظبي؛ فقد أطلقت مبادرة ط

بادرة مصتتتتتدر التي  جددة وهي م قة  تؤديالمت طا جال ال ية في م ياد مارة أبوظبي الر نة إ كا ياً في تعزيز م دوراً حيو

المتجددة، مما يستتاعد على تقليل انبعاثات ثاني أكستتيد الكربون في الغ ف الجوي، واالحتباس الحراري، والتغيرات 

 .قتصادي وتنمية الموارد البشريةالمنالية، ويدعم عملية التنويع اال

ساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  تعد مصادر الطاقة المتجددة وسيلة لتنويع مصادر الطاقة. كما أنها ت

 .في الغ ف الجوي، واالحتباس الحراري، والتغيرات المنالية، وتدعم عملية التنويع االقتصادي وتنمية الموارد البشرية

ضاً يدعم توف شرات مفيدة أي سية. وتعتبر المؤ سات الرئي سيا صانعي القرار في نتائل ال شرات الطاقة المتجددة  ير مؤ

للباحثين عن البيانات، وللجهات الحكومية؛ حيث يتم استتتتخدامها في إعداد وتقييم الستتتياستتتات واالستتتتراتيجيات 

ءاً ال يتجزأ من إحصتتتتاءات الطاقة التي توجإ الحكومية واتخاذ القرارات المهمة. تعد إحصتتتتاءات الطاقة المتجددة جز

 .2030"االعتماد على الطاقة" في رؤية أبوظبي 

 

 الكهرباء إحصاءات 2.7.2 

 لمحة عامة

يتم جمع بيانات الكهرباء الخاصة بامارة أبوظبي بشكل رئيسي من ل ل البيانات التي توفرها دائرة الطاقة والشركات 

الكهربائية المولدة والمستتتهلكة والمنقولة إلى الشتتبكة، والمصتتممة لمحطات توليد التابعة لها. وهي تشتتمل الطاقة 

ستدامة )الطاقة  سية( والم شم صادر الطاقة المتجددة )الطاقة ال ستخدا  م سع أبوظبي في إنتاج وا الطاقة. ومع تو

 النووية(، سيتم تضمين إحصاءات عن هذه المصادر.

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي المنهجية التي وردت في التوصتتيات الدولية إلحصتتاءات الطاقة من األمم المتحدة ودليل  -ركز اإلحصتتاء يتّبع م

 .IEA)) إحصاءات الطاقة الخا  بوكالة الطاقة الدولية

 

 أهمية وأهداف المؤشر

 :األهداف الرئيسية لبيانات الكهرباء موضحة فيما يلي

 ة واسته كها إلجراء الحسابات البيئية وتجميع مؤشرات الطاقةجمع المعلومات ال عمة عن توليد الطاق •

تحديد المؤشرات التي من ش نها أن تساعد على حساب حجم انبعاثات الكربون وانبعاثات الملوثات  •

 .األلرى حسب النشاط االقتصادي، والمساهمة في حساب االنبعاثات المسببة ل حتباس الحراري
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 النفط والغاع إحصاءات 3.7.2

 لمحة عامة

مؤشتترات حول إنتاج واستتتخدا  النفط الخا  والغاع الطبيعي، باإلضتتافة إلى المؤشتترات  أبوظبي - يوفر مركز اإلحصتتاء

 .الخاصة باإلنتاج المحلي ومبيعات المنتجات النفطية المكررة ومنتجات الغاع

 .بوظبي الوطنية )أدنوك(يتم جمع معظم البيانات من ل ل البيانات اإلدارية الم لوذة من شركة بترول أ

و اع  (CNG) يتم استكمال هذه البيانات من ل ل مسح الطاقة للمنشآت العاملة في مجال الغاع الطبيعي المضغوط

ويعتبر هذا أمراً حيوياً لمعرفة ما هو االستتتتتخدا  النهائي لبيانات النفط والغاع )من قبل  (.LPG)) البترول المستتتتال

 .أو األسر( المنشآت

 .المسح البيئي أيضاً الستكمال بيانات النفط والغاع يستخد 

 

 التصانيف والمعايير المستخدمة

أبوظبي حالياً المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة أو األمم المتحدة في تصنيف وطر   - ال يتبع مركز اإلحصاء

 .بيانات النفط والغاع

 :ي المسح ما يليتشمل التصانيف واألدلة اإلرشادية المستخدمة ف

 (.ISIC 4النشاط االقتصادي: التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ) •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -دليل تنفيذ المسوال اإلحصائية  •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -الدليل اإلرشادي لتدقيق ومراجعة البيانات اإلحصائية  •

 أبوظبي -اإلحصاء مركز  -دليل المعاينة اإلحصائية  •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -إطار جودة البيانات اإلحصائية إلمارة أبوظبي  •

 أبوظبي -مركز اإلحصاء  -ضمان الجودة اإلحصائية للسج ت اإلدارية  دليل معايير وإجراءات •

 

 أهمية وأهداف المؤشر

برى من الناتل المحلي اإلجمالي. وتعد يعتبر قطاع النفط والغاع من أهم ركائز اقتصتاد أبوظبي؛ حيث يشتكل نستبة ك

. وقد اعتمدت 1958إمارة أبوظبي من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تم اكتشتتتتافإ ألول مرة في اإلمارة عا  

الحكومة لطة طويلة األجل تهدف إلى تنويع القاعدة االقتصتتادية، وعيادة مستتاهمة األنشتتطة  ير النفطية في النمو 

  .رة. ويعتبر هذا التنويع ضرورياً لتحقيق النمو المستقبلي المتواعن والمستدا  القتصاد أبوظبياالقتصادي في اإلما

في القطاعات  ير  هع وة على ذلك، يعتبر التطوير واإلدارة الفّعاالن لقطاع النفط والغاع عنصراً رئيسياً الستثمار عوائد

  .النفطية ألجل اقتصاد متنوع ومرن بشكل عا 

مؤشتترات الطاقة لدعم متخذي القرار وتوفير المؤشتترات لطالبي البيانات والجهات الحكومية، كما تستتتخد  يتم توفير 

 .في إعداد وتقييم السياسات واالستراتيجيات الحكومية واتخاذ القرارات المهمة
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