


معلومات وبيانات إحصائية دقيقة تدعم عملية صنع القرار

1.  بناء الخطط اإلحصائية وإعداد خطط النشر اإلحصائي
2.  إنتاج اإلحصاءات الرسمية
3.  تنفيذ العمليات الميدانية

4.  تطوير النظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي
5.  رفع الوعي اإلحصائي
6.  تعزيز التعاون الخارجي

قانون إنشاء المركز
 حدد القانون رقم 7 لسنة 2008 المهام والصالحيات

المسندة إلى مركز اإلحصاء - أبوظبي



رؤية ورسالة وقيم المركز

الرؤية
الـريـادة واالبـتـكار فـي اإلحصــاء

الرسالة
العمل مع شركائنا لتوفير بيانات وخدمات إحصائية تتميز بالجودة 
القرار والمهتمين، وتسهم في  والمصداقية واالبتكار لدعم صناع 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وفًقا ألفضل 

المعايير والممارسات العالمية.

السرية التركيز على المستخدم الموثوقية الشفافية االستقاللية

ضـمـان سـريـة الـمـعـلـومـات الفـرديــة تلـبـيـة احتـيـاجـات الـمـستـخـدمـيـن مـن 
 البـيـانـات الـمـالئـمـة وسهولة الحصول

على المعلومـات وإصـدار اإلحصائيات 
الرسمية في موعدها

الـحـرص عـلـى الـدقـــة والتناسق في 
جـمــع ومــعـالـجــة وتـخــزيــن ونــشــر 

اإلحـصـائـيـات الـرسـمـيــة

تـطـبـيــق إجـــراءات نـشـر ذات شفافية 
واسع  نطاق  على  عليـهـا  ومـتـعـارف 

واعتماد منهجيات غير متحيزة

اختيار  في  االستقاللية  على  الحفاظ 
ومصادر  والـتـعريـفـات  الـمـنـهـجـيـات 

البيانات ومواعيد نشر اإلحصائيات



تـــوفـــيـــر إحـصــــائــيـــــات
مــــالئــمـــــة ومـوثــوقــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـطـويـر وحـوكـمـة النظــام
اإلحـصـائـي ورفـع مستـوى
الـــــوعــــي اإلحــصـــــائــي

ضــمــــان جـــودة البـيـانـات
والمـنـتـجــــات اإلحصـائـيــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــنـــــــــــاء الــــقـــــــــد�ات
اإلحــــصــــــــــــائـــيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـديـم الـخـدمات المساندة
بكفاءة وفاعلية وشفـافـيـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلومات و�يانات إحصـائـيـة دقيـقـة
تـــدعــم صـنــع الــقــ�ا�ات

الهدف الخاص بالمركز من خطة
إمارة أبو ظبي
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خريطة تقييم الشركاء

أولوية العمل اإلحصائي

(%60)

منخفض

مرتفع مرتفع

الفئة الثالثة
تشمل الجهات ذات
التصنيف المتدني

الفئة الثانية
تشمل الجهات المصنفة كعالي متوسط ومتوسط

الفئة األولى
تشمل الجهات المصنفة بالحرجة و العالية
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40)



الرؤية
الريادة واالبتكار في االحصاء

الرسالة
توفير بيانات إحصائية موثوقة وفقا �فضل المعايير والممارسات

العالمية لدعم متخذي القرار وبما يسهم في تحقيق التنمية
المستدامة في إمارة أبوظبي

القيم
االستقاللية، الشفافية، الموثوقية
التركيز على المستخدم والسرية

البرامج  مؤشرات ا�داء الرئيسية 

- مستوى الثقة في مركز ا�حصاء
- نسبة ا�حصاءات الرئيسية التي تحقق معيار الدورية

- نسبة االحصاءات الرئيسية المنتجة ضمن الوقت المحدد
-  نسبة التقارير االحصائية المنتجة ضمن الوقت المحدد

- نسبة ا�حصاءات الرئيسية التي تحقق معيار الحداثة
- نسبة ا�حصاءات الرئيسية التي يتم إصدارها حسب 

   التقويم ا�حصائي السنوي

- نسبة ا�حصاءات الرئيسية الصادرة من السجالت ا�دارية 
   (بناء على ماتم إصداره)

- نسبة ا�حصاءات الرئيسية الصادرة من السجالت ا�دارية
- نسبة رضا المستخدمين عن خدمات ومنتجات المركز 

- نسبة تغطية المنتجات االحصائية للمركز الحتياجات المعنيين
- نسبة الخدمات المقدمة ضمن الوقت المحدد

- تطوير آليات جمع البيانات وإنتاج االحصائيات
- انشاء سجالت إدارية جديدة

- تطوير ا�حصاءات من السجالت ا�دارية وأتمتتها

- عدد مالحظات التدقيق الداخلي
- عدد مالحظات التدقيق الخارجي

- رضا المعنيين عن فعالية االتصال المؤسسي
- مستوى الوعي االحصائي

- نسبة رضا الشركاء

- نسبة الجهات التي تم عقد اتفاقيات تحديد مستوى تقديم 
   الخدمة المحدثة معها

- نسبة الزيادة في عدد المستخدمين للمنتجات االحصائية الرئيسية
- مؤشر النضج االحصائي

- نسبة االلتزام بمعايير اتفاقيات تحديد مستوى تقديم الخدمة

- نسبة مجموعات البيانات من السجالت ا�دارية الملتزمة بالحد ا�دنى لمعايير الجودة
- معدل مستوى جودة المسوح ا�حصائية

- نسبة إحصاءات المسوح وا�حصاءات التجميعية وإحصاءات السجالت المركزية المكتملة الملتزمة بالجودة
- معدل مستوى جودة االستطالعات الرأي

- إعداد أدلة التوجيهات والمنهجيات 
   للنظام ا�حصائي

- إعداد البيانات الوصفية

- تطوير القدرات في النظام ا�حصائي - نسبة جاهزية الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية في المجال ا�حصائي

- مستوى نضج وفعالية نظم إدارة استمرارية ا�عمال
- نسبة التوطين

- معدل الدوران الوظيفي
- نسبة رضا الموظفين
- دقة التخطيط المالي

- نسبة التحول الرقمي للخدمات

- نسبة الزيادة في درجة تقييم الفئة الرئيسية حسب 
   معايير جائزة ابوظبي ل¸داء الحكومي المتميز

- نسبة الخفض في تكلفة العمليات الرئيسية والمساندة
- نسبة جاهزية الموارد البشرية في المركز

- نسبة جاهزية االبتكار
- نسبة المخاطر ضمن المستوى المقبول

- تطوير أنظمة تقنية المعلومات
- تطوير مسح رضا المتعاملين

- التطوير المؤسسي
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- النضج ا�حصائي
- تطوير ا�دوات ا�حصائية المبتكرة

- البوابة ا�لكترونية للنظام ا�حصائي
- اعتماد ا�حصائيات الرسمية من المستوى ا�ول 

- تصميم استراتيجية االتصال

استراتيجية مركز اإلحصاء - أبوظبي )2016 - 2020(
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