
                                                        

 

 صحفي بيان

 

 تجاوب األفراد والشركات مع المسوح اإلحصائية يدعم اتخاذ القرارات التنموية الطموحة

 2021مسوح إحصائية تنطلق خالل  10إحصاء أبوظبي: 
 

 ، والتي تهدف2021لسنة  مسوح إحصائية 10أعمال  أبوظبي –بدأ مركز اإلحصاء  :202 يونيو 6أبوظبي، 

اآلثار اإليجابية  تعكس إحصائية مؤشرات إعداد وبناء في تسهم حديثة إحصائية بيانات قاعدة توفير إلى

تقّدم صورة تفصيلية واضحة و في مختلف املجاالت التنموية إلمارة أبوظبي،  19 - والسلبية لجائحة كوفيد

تدعم علمية وبيانات دقيقة  الخطط وإعداد الدراسات والبحوث املبنية على أسسالقرار لصياغة ملتخذي 

الجهود الهادفة إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتساهم في االرتقاء بمسيرة التنمية واالزدهار في إمارة 

 أبوظبي

أهمية لى إأبوظبي  - اإلحصاءحمد الشيبة الشرياني املدير التنفيذي لقطاع البيانات في مركز أوأشار السيد 

 نتائج ومخرجات املسوح اإلحصائية وتجاوب 
ا
 2021: "أطلقنا املسوح اإلحصائية لعام الجمهور الفعال معها قائل

 إحصائية بيانات قاعدة لتطوير الفعالة تحت شعار "معكم نبني بيانات للمستقبل" والتي تعد أحد األدوات

جمع وتصنيف وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ن خلل مخرجاتها يتم أبوظبي؛ م إمارة ومتكاملة عن شاملة

: أن العمل اإلحصائي يستند بشكل أساس ي على توفر البيانات الدقيقة والحديثة، وفق معايير عاملية
ا
. مضيفا

، بالتجاوب مع املسوح اإلحصائية واإلدالء بالبيانات اللزمة املتسهدفةوتعاون جميع أفراد املجتمع والشركات 

في عملية إعداد وتوفير مؤشرات إحصائية تدعم صانعي القرار وكافة  أهميته حيث تبلغفي الوقت املناسب؛ 

املؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وقطاع األعمال لتحقيق نمو وتطور كافة القطاعات االقتصادية وغيرها. 

الشرياني عن شكره لكافة األفراد واملؤسسات املساهمين واملتجاوبين مع املركز بكل شفافية وحرص، وأكد وعبر 

 أن البيانات التي يوفرها األفراد والشركات تنصب نتائجها في دعم استراتيجية أبوظبي التنموية الطموحة".

 



                                                        

التي  املسوح ويشمل برنامج، ة في إمارة أبوظبياملتعلقة باملجاالت املختلف يتولى املركز تنفيذ املسوح اإلحصائية

 بشكل دوري كل من:املركز يجريها 

 

  املسح االقتصادي السنوي 

، والذي يعد أهم مصادر البيانات إلعداد اإلحصاءات أبوظبي املسح االقتصادي السنوي  –ينفذ مركز اإلحصاء 

توفير التقديرات القومية السنوية اللزمة إلعداد مجاميع الحسابات القومية، والبيانات اللزمة االقتصادية و 

لدعم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، باإلضافة إلى توفير 

القرارات املناسبة ولتقييم قراراتهم  البيانات اللزمة ألصحاب املشاريع ورجال األعمال واملستثمرين التخاذ

غير النفطية و في القطاعات  والنمواالستثمارية، وتوفير البيانات اللزمة لتقدير مدى التنوع االقتصادي 

 النفطية.

 

 املسح االقتصادي الربعي

 بع سنويةبصفة ر  أبوظبي –يأتي املسح االقتصادي الربعي ضمن املسوح االقتصادية التي ينفذها مركز اإلحصاء 

مما يساعد على لتوفير إحصاءات رسمية قصيرة املدى عن الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة، 

في إمارة أبوظبي والتغيرات  والقطاعات املؤسسيةتعّرف على وضع االقتصاد حسب األنشطة االقتصادية ال

احتياجات العملء ومتخذي القرار وراسمي  الربعياملسح االقتصادي وتلبي نتائج . ة التي تطرأ عليهاملوسمي

 السياسات وتزودهم بمؤشرات قصيرة املدى عن الوضع االقتصادي املحلي.

 

 ي السنوي مسح االستثمار األجنب

تحسين ما يسهم في في اإلمارة، األجنبي واقع االستثمار التعرف على  فيتتمثل أهداف مسح االستثمار األجنبي 

بيانات بناء قاعدة وتكمن أهميته في   لألعمال وخلق املناخات الجاذبة للستثمارات األجنبية.البيئة املحلية 

تعكس وضع االستثمار األجنبي في املؤسسات املقيمة في إمارة أبوظبي حسب النشاط االقتصادي والدول التي 

  دفق منها االستثمارات.تت

 



                                                        

 مسح االستثمار األجنبي املباشر الربعي 

 كافةوالتي تستهدف  أبوظبي، – اإلحصاء مركز يجريها التي الربعية الدورية االقتصادية املسوح أهم أحد يعد

 املقيمين غير من أجنبيةمساهمات  بها وردت التي في إمارة أبوظبي االقتصادية واملنشآت األجنبية الشركات فروع

 .مارةاإل  في املباشرة األجنبية االستثمارات وضع رصدل املدى قصيرة مؤشرات توفير في املسح سهمفي راس مالها؛ ي

 األجنبية للستثمارات العام االتجاه على للتعرف السياسات وراسمي القرار متخذي دعم فييته أهم وتكمن

  إمارة في وحجمهااملباشرة 

 .اإلمارة في املستثمرة والدول  األجنبي االستثمار إليها يتجه التي االقتصادية األنشطة جانب إلى أبوظبي،

 

  مسح البحث والتطوير

 لتطوير منظومة 
ا
 –منارة للبتكار والتكنولوجيا، يقوم مركز اإلحصاء وجعل أبوظبي املعرفة واالبتكار دعما

واقع البحث والتطوير تعكس مؤشرات إحصائية وتطوير لتوفير  أبوظبي بتنفيذ مسح البحث والتطوير

تحسين قاعدة املعرفة والقدرة على  ، باإلضافة إلىفي إمارة أبوظبيواالبتكار في املؤسسات الحكومية والخاصة 

املنافسة واالبتكار، وتوفير البيانات اللزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية في 

  وقياس أداء هذه السياسات. ظبيأبو  إمارة

 

  املسح البيئي

 
ا
أهمية التوازن البيئي واستدامة النظم البيئية، يحرص املركز على أبوظبي على  –مركز اإلحصاء من حرصا

بشكل سنوي.  يعد املسح البيئي املصدر الرئيس ي إلعداد اإلحصاءات البيئية وتوفير بيانات البيئي  املسحتنفيذ 

 بيئية حديثة ودقيقة تسهم في تحسين عملية رصد حالة البيئة وتوفير إحصاءات إنفاق املنشآت على برامج

اتخاذ القرارات الحكومية املتعلقة بالبيئة، وتوفير املعلومات اللزمة لدعم عملية  بدوره دعمحماية البيئة مما ي

حصر انبعاثات الغازات الدفيئة بأبوظبي، وتحسين إحصاءات الطاقة واملياه، واإلحصاءات املتعلقة بكميات 

  .الصلبة وتركيب النفايات

 

 



                                                        

  مسح تحديث اإلطار االقتصادي

توفير إطار إحصائي حديث إلمارة أبوظبي يشمل جميع املنشآت مسح تحديث إطار املنشآت من أهداف 

االقتصادية العاملة حسب توزيعها الجغرافي ونشاطها االقتصادي، وحجم العمالة وإجمالي اإليرادات ورأس 

هي األساس لتكوين إطار معاينة احصائي يمكن  مسح تحديث اإلطار االقتصادينتائج . وتعتبر املال املدفوع

 .االعتماد عليه في سحب عينات املسوح املختلفة

 

 لخدماتلمسح التجارة الخارجية 

 لسلسلة بيانات  املركز من الجهات السباقة لعمليعتبر 
ا
مسح التجارة الخارجية للخدمات والذي يمثل استكماال

التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي. يحصر مسح التجارة الخارجية للخدمات كافة األنشطة الخدمية في التجارة 

ب الخارجية في عدد من املجاالت كالسياحة والصناعات التحويلية والتشييد، ما يوفر بيانات مهمة في حسا

  . للمارة والتبادل التجاري الخارجي  الناتج املحلي وميزان املدفوعات

 

 مسح الطاقة

بشكل سنوي، أبوظبي  -مركز اإلحصاء نفذهاشاريع الرئيسية والحيوية التي يواحد من املُيعد مسح الطاقة 

بيانات  طريق توفير، عن إلى بناء منظومة متكاملة عن طبيعة استهلك الغاز الطبيعي في إمارةوالذي يهدف 

 حديثة وذات داللة عن قطاع الطاقة ومحتوياته. 

 

 مسح القوى العاملة

، في عملية تخطيط وتنظيم سوق العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد تسهم مخرجات مسح القوى العاملة

لة وخصائصها التعرف على حجم القوى العام أبوظبي من خلل هذا املسح إلى –حيث يهدف مركز اإلحصاء 

الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية، وتقدير معدالت البطالة والتشغيل واملشاركة واإلعالة االقتصادية 

 إمارة أبوظبي. التي تعكس املتغيرات الحاصلة في سوق العمل في 

 

 



                                                        

 -انتهى-
 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 
وفقًا  2008أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

. وبموجب هذا القانون، فإن -حفظه هللا-، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)للقانون رقم 
يقوم المركز المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما 

والتعاريف  لية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل مع هذه الجهات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيمبتنسيق عم
 اإلحصائية. 

امج العمل اإلحصائي لخدمة برامج وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط بر 
مع وتصنيف التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى ج

والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية  وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية
ضاًل عن مالءمة وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، ف

 الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظبي يلعب دورًا محوريًا في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

سهم إسهامًا فعااًل المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم وغيرها،  في خدمة متخذي

لتي شرات اوذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤ 
 تخدم أهداف التنمية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 ، ضابط اتصال وإعالمبلقيس فوزي 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء 
 971507146677+الهاتف المتحرك: 
 bsezer@scad.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
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