
                                                       

 

 

 بيان صحفي

 بياانت سريعة وحتليل متناهي الدقة 

 " ل"إحصاء أبوظيب" يوقع اتفاقية مع "نتورك إنرتانشيوان
 الستقراء مستقبل االستهالك

 
 (  2021-7-26أبوظيب، )

املزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية ” نتورك إنرتانشيوانل“عقدا مع شركة  أبوظيب -وقع مركز اإلحصاء 
يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ضمن اسرتاتيجية املركز الرامية إىل بناء مناذج حتليلية الستقراء املستقبل من خالل 

 حتليل بياانت اإلنفاق للمقيمني والسياح. 
توفري كم هائل من البياانت عن اإلنفاق االستهالكي يف أبوظيب ابالستفادة من البنية وسيسفر تعاون الطرفني عن 

التحتية التكنولوجية القوية لـ "نتورك إنرتانشيوانل"، ما يصب يف تعزيز تنافسية اإلمارة، ويوفر صورة أوضح حول 
 الوضع الراهن للمدفوعات واألداء االقتصادي احمللي.

 
أبوظيب إنه "يف ظل التغريات االقتصادية السريعة، ال  –فكري، مدير عام مركز اإلحصاء وقال سعادة أمحد حممود 

بد من بناء شراكات رائدة وإجياد مصادر دقيقة وحديثة للبياانت، تساهم يف التنبؤ وختطيط قرارات اقتصادية حتقق 
لشراكات اليت تساهم يف تعزيز أبوظيب حريص على بناء هذه ا –التنمية االقتصادية"، مؤكدا أن "مركز اإلحصاء 

قطاع اإلحصاء والبياانت، اليت تعد من أهم أصول الثروة الوطنية يف عصران احلايل، كوهنا تدعم تطور حكومات 
 املستقبل وتعزز تنافسية أبوظيب". 

 



                                                          

 

هذه التقنيات والنماذج احلديثة لإلحصاء  أبوظيب-وأوضح أنه من خالل تعاون الطرفني سيوظف مركز اإلحصاء
والتحليل يف اإلنتاج السريع واملنتظم للمعلومات. حيث ميكن على سبيل املثال، إنتاج بياانت وحتليالت شهرية عن 
مستوى إنفاق اجملموعات الدميغرافية املختلفة، يف أي منطقة، أو سوق جتارية، وعلى أي قطاع، أو سلعة. وكذلك 

اط اإلنفاق على مستوى البياانت السابق ذكرها، وغري ذلك من املعلومات والتحليالت اليت متكن املركز تتبع تغري أمن
 من استقراء املستقبل بشكل علمي سريع، شديد الدقة والوضوح. 

 
-وأكد أن االتفاقية حتدد آليات التعاون والتنسيق املشرتك وأتمني املعلومات مبا يفي مبتطلبات مركز اإلحصاء 

 بوظيب ويتماشى مع رؤية اإلمارة جتاه عصر املعلومات.أ
 

ويف هذا السياق، قال إاين جيجنز، رئيس قسم اخلدمات االستشارية واملعلومات يف "نتورك إنرتانشيوانل": "بصفتنا، 
دعم  املزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حنن حريصون دائمًا على

عملية التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ومتاشيًا مع اسرتاتيجيتنا من اجل تعزيز االزدهار 
االقتصادي، يسعدان ان نكون املزود الرئيسي ملركز إحصاء أبوظيب عن طريق توفري بياانت دقيقة عن املدفوعات 

اليت أدت إىل  19-فع العام. وكنتيجة النتشار جائحة كوفيدللمساعدة يف عملية صنع قرارات اقتصادية تعود ابلن
حدوث تغريات كبرية يف سلوك وأمناط اإلنفاق االستهالكي، هندف من خالل هذه االتفاقية إىل مساعدة احلكومة 

 على اختاذ قرارات تستند إىل رؤى صحيحة لتوفري فرص جديدة وتعزيز تنافسية أبوظيب".
 

 -انتهى-
 

 

  



                                                          

 

 
 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 

وفقاً  2008أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 
. ومبوجب هذا القانون، -حفظه هللا-يس الدولة ، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئ2008سنة  (7)للقانون رقم 

كما يقوم املركز فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة،  
حمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات ا

 والتعاريف اإلحصائية. 
ي خلدمة برامج التنمية، وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ

امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين  وإجراء املسوح اإلحصائية
وذلك  عية والثقافية وغريها،وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزرا

ة الكلفة وجودة وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن مالءم
 اإلحصاءات. 

رة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية املطلوبة أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلما -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
اً فعاالً يف خدمة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهام

واء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، س
 ختدم إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت

 أهداف التنمية.
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