
                                                       

 

 بيان صحفي

 شراكة استراتيجية نحو نظام إحصائي محلي متكامل

لتعزيز تعاون يُبرمان اتفاقية  لالستثمار أبوظبي ومكتب"إحصاء أبوظبي" 
 تبادل البيانات والنظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي

 
 

مسااااتو  اتفاقية  أبوظبي لالساااات مار ومكتب ،أبوظبي –مركز اإلحصااااا   منكلٌّ  أبرم: 2021 في مايو
لتكامل تحقيقاً ل المشاااااتر للعمل  سوبنا  أسااااا، اإلحصاااااا ي التعاونتعزيز تبادل البيانات والخدمة بهدف 

 ً  احتياجاتيلبي بما لإلمارة،  ومسااتدامتوجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصااا ي شااامل ل ودعما
هذا كما أن  .ومو وقة دقيقة من بيانات إحصااااا ية السااااياسااااات ومجتم  ا عمال وراسااااميمتخذي القرار 

؛ توفر إحصا يات حدي ة ومو وقةعلى توفير  أبوظبي – مركز اإلحصا من حرص انطالقاً يأتي التعاون 
 .واست ماراتهمإلمارة لتطوير أعمالهم عن ارؤية تفصيلية لشركات القطاع الخاص 

سااعادة الدكتور و ،أبوظبي –من سااعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز اإلحصااا  كلٌّ وقَّ  االتفاقية 
 .مدير عام مكتب أبوظبي لالست مار طارق بن هندي،

 
المتم لة في حدد مجاالت التعاون اإلحصا ي اإلحصا ي المشتر  والمنظم وت  عمل لل اً االتفاقية إطار تض 
وتطوير المعايير والمنهجيات وتقديم الدعم الفني اإلحصا ي وتطوير  البيانات والمعلومات الوصفيةتبادل 

اساااتخدام الساااجالت اإلدارية وبنا  القدرات اإلحصاااا ية، باإلضاااافة إلى تعزيز النضااا  اإلحصاااا ي على 
 مستو  إمارة أبوظبي.  

 
 الموارد من القصاااو  االساااتفادة الجانبين ب غيةبين  كما ت حدد االتفاقية آليات التعاون والتنسااايل المشاااتر 

دقيقة ومو وقة  بيانات ومؤشاارات ويقدم علمية أسااس على يرتكزشااامل إحصااا ي  نظام وبنا  اإلحصااا ية
لالرتقا  بمنظومة العمل اإلحصااا ي بما وسااعياً  ف اتهم بمختلف مسااتخدمي البيانات تفي بمتطلبات وحدي ة

  نحو التحول الرقمي. يتماشى م  رؤية إمارة أبوظبي
 
نمية وبذل أقصااااااى الجهود لت ،اإلحصااااااا يفي المجال التعاون تعزيز أكد الجانبان حرصااااااهما على قد و

سااااااعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز ، إذ أعرب العالقات في جمي  مجاالت العمل اإلحصااااااا ي
لالساااااات مار قا الً: نإننا نتطل  من  أبوظبي بالتعاون م  مكتبعن اعتزاز المركز  أبوظبي –اإلحصااااااا  

توفير بيانات إحصاااا ية لتطوير شاااراكة اساااتراتيجية م  مكتب أبوظبي لالسااات مار إلى  هذا التعاونخالل 
خلل بي ة أعمال حيوية وظبي وتعزيز مكانة إمارة أب حدي ة؛ تلبي احتياجات مجتم  ا عمال وتسااااااهم في

هو ا ساااااس لتحقيل التكامل المنشااااود في مجال العمل  ومحفزة. التعاون والشااااراكة م  مختلف الجهات
، والذي نسعى من خالله إلى إتاحة الوصول لبيانات إحصا ية وتحليالت مستقبلية؛ تساهم في اإلحصا ي

  ناقتصاد متنوع ومستدام يدعم ا عمال المبتكرة.تحقيل 
 



                                                          

 

على  مكتبال ر حرصالساات مامدير عام مكتب أبوظبي ل الدكتور طارق بن هندي، ومن جانبه أكد سااعادة
 أحدث إلى إن الوصاااااااول ن للنجاح، وقال: يحتاجها التي والموارد ل ا دواتبك الخاص القطاعتزويد 

 القرارات واتخاذ ساايمكن المساات مرين من التخطيط أبوظبي في إمارة واإلحصااا ات والبيانات المعلومات
 اإلحصااا ات معايير تعزيزفي  أبوظبي - اإلحصااا  مركز م  وساايساااهم التعاون . عمالهم اإلسااتراتيجية

 في الرقمي التحول ودعم واالتصااااااااااالت، المعلومااات تكنولوجيااا قاادرات وتعزيز وتوفرهااا، الحيويااة
 ن.أبوظبي

 
مشاااااااروع الربط اإللكتروني م   2020عام  من في ينايرأبوظبي قد أطلل  -وكان مركز اإلحصاااااااا  

ل الترابط والتكامل والتنساااااايل في العمل اإلحصااااااا ي باإلمارة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتحقي

أسااااساااياً للبيانات اإلحصاااا ية ذات الجودة العالية التي تدعم متخذي القرار من أجل  وليكون المركز رافداً 

التخطيط ومتابعة اإلنجازات وقياس ا دا  على نحٍو فعّال، حيث إّن التقارير والمؤشاارات التي ساايوفرها 

خطط التنمية و اساااتراتيجيات ووضااا  ساااياساااات رسااام توجه التيحصاااا ي تعد بم ابة البوصااالة الربط اإل

 االقتصادية المستقبلية والمستدامة لإلمارة. 

 
 -انتهى-

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

 
 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

 
هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصا ية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في ال امن والعشرين  أبوظبي -مركز اإلحصا  

، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008من شهر أبريل عام 
. وبموجب هذا القانون، فإن المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصا ي في -حفظه هللا-آل نهيان ر يس الدولة 

لية التكامل إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جمي  اإلحصا ات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم المركز بتنسيل عم
والتناغم لإلحصا ات المنتجة بواسطة الدوا ر والجهات المحلية ا خر ، والعمل م  هذه الجهات فيما يتعلل بتوحيد المفاهيم 

 والتعاريف اإلحصا ية. 
وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجم  ونشر البيانات اإلحصا ية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط برام  
العمل اإلحصا ي لخدمة برام  التنمية، وإجرا  المسوح اإلحصا ية الميدانية بما ال يتعارض م  مقتضيات مصلحة العمل 

فة إلى جم  وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصا ات الرسمية ونتا   اإلحصا ي على مستو  الدولة، هذا باإلضا
المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبي ية والزراعية وال قافية وغيرها، وذل  

ضوعية، ال قة، السرية اإلحصا ية، فضالً وفل معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلل باالستقاللية المهنية، الحيادية، المو
 عن مال مة الكلفة وجودة اإلحصا ات. 
ً في دف  مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذل   -ومن هذا المنطلل، فإن مركز اإلحصا   أبوظبي يلعب دوراً محوريا

على الحقا ل ا رقام الحدي ة والدقيقة.  بتوفير المعلومات اإلحصا ية المطلوبة لصياغة الخطط والبرام  والسياسات المعتمدة
ً فعاالً في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب  ويسعى المركز  ن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما
التطور والنمو في المجتم ، سوا  للجمهور أو مجتم  ا عمال والباح ين ووسا ل اإلعالم وغيرها، وذل  في إطار عمله 

ر يسي لجم  البيانات اإلحصا ية وفل معايير وأساليب وتقنيات حدي ة، ومن  م دراستها وتحليلها واستخراج  كمصدر
 المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ، ضابط اتصال وإعالمبلقيس فوزي
 أبوظبي -مركز اإلحصا  
 971507146677+الهاتف المتحر : 
البريد اإللكتروني: 

bsezer@scad.gov.ae 
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