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   صحفي خبر

 ‘مسح دخل وإنفاق األسرة’ تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في تنفيذ مشروع
وإنفاق  مشروع "مسح دخلفي  األسر المتعاونة والجهات الداعمةيكّرم  إحصاء أبوظبي

 األسرة"
 

كرم خلله اأًلسر والعائلت  حفلً  اليومصباح نظم مركز اإلحصاء أبوظبي  :2020يناير  20أبوظبي، 
ة من أهم المسوح اإلحصائي ، والذي يعدفي مشروع "مسح دخل وإنفاق األسرة"والجهات الحكومية المتعاونة 

 ية علىمستويات المعيشرؤية شاملة للصناع القرار محورية تقدم ل التي توفر بيانات ومعلومات ،الوطنية
 مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة.، وتزود قياسًا لاختلفها

 
وحضر الحفل الذي اقيم في فندق بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات، أصحاب المعالي والسعادة مدراء 
عموم المراكز اإلحصائية المحلية والجهات الحكومية ومن ينوب عنهم، والسيد عبدهللا أحمد السويدي، مدير 

 الحكومية الجهاتالمراكز اإلحصائية في الدولة و  ممثليباإلضافة إلى مركز اإلحصاء أبوظبي باإلنابة، عام 
 األسرإلى جانب مجموعة من  محلية واتحادية، جهة 40عددها  والبالغ للمشروع الداعمة المحلية واالتحادية

 ماعي.التواصل االجتوسائل رواد المؤثرين من و  في المسح المشاركةوالعائلت 
 

رحب السيد عبدهللا أحمد السويدي مدير عام المركز باإلنابة في بداية الحفل بالحضور، مؤكدا أهمية المسح 
شاهدًا على التعاون البناء والمثمر بين الجهات الحكومية المحلية واالتحادية وتعاون األسر في  الذي جاء

مارة أبوظبي إت العينات المشمولة في هذا المسح تزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة بشفافية دقة، حيث غط
اقتصادية واجتماعية تعكس واقع اإلنفاق قاعدة بيانات  أسرة، لتوفر بذلك 8,784استهدفت و  بشكل كامل

وتشكل واحدة من أهم مصادر إعداد مكونات الناتج المحلي  ،االستهلكي والدخل لدى األسر واألفراد
قرارات تعمل على تعديل األوضاع المعيشية لألسر، ورسم سياسات تتوافق مع اإلجمالي، ومرجعية إلصدار 

 معدالت التضخم وتحقق اإلنماء االجتماعي والرفاهية للمجتمع.
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مراكز والأهمية الشراكة االستراتيجية مع الجهات الحكومية  على السويدي أحمد عبدهللاالسيد أكد كما 
يشية "، والذي ُيعنى بدراسة المستويات المع"مسح دخل وإنفاق األسرةمشروع في تنفيذ  في الدولةاإلحصائية 

لألسرة والوقوف على مستوى الرفاهية والرخاء المجتمعي، األمر الذي يوفر بدوره بيانات تساهم في تقييم 
 برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 
حصاء أبوظبي تعزيز أطر التعاون والشراكة والتنسيق الاامل مع الشركاء اإل: "سيواصل مركز السويدي وقال

ل اقتصادية واجتماعية تعكس واقع اإلنفاق االستهلكي والدخاالستراتيجين لتوفير معلومات وقاعدة بيانات 
جمالي، ولتشكل هذه البيانات واحدًا من أهم المصادر إلعداد مكونات الناتج المحلي اإللدى األسر واألفراد، 

ومرجعية إلصدار قرارات تعمل على تعديل األوضاع المعيشية لألسر، ورسم سياسات تتوافق مع معدالت 
 هية للمجتمع."      االتضخم وتحقق اإلنماء االجتماعي والرف

 
من  والعائلت في هذا المسح الذي يعداألسر التعاون البناء واالستجابة اإليجابية من قبل  وّثمن السويدي

مية لإلنفاق تغطيته الموسلوذلك لناحية الالفة والجهد والوقت المطلوب لتنفيذه،  خم المسوح اإلحصائيةأض
  .%92والتي أثمرت عن تحقيق نسبة استجابة عالية بلغت ، والخدماتاألسري على السلع 

 
، في رةوإنفاق األسوتم خلل الحفل تاريم الجهات الحكومية المحلية واالتحادية الداعمة لمشروع مسح دخل 

ئة االتحادية للتنافسية لهيبالتعاون مع ا التي تعتبر الشريك االستراتيجي للمشروع، وزارة تنمية المجتمعمقدمتها 
مركز دبي لإلحصاء، ودائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية والمراكز اإلحصائية المحلية في الدولة:  ،واإلحصاء

الشارقة، ومركز عجمان لإلحصاء والتنافسية، ومركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات، ومركز الفجيرة 
دائرة تنمية المجتمع، ديوان ولي العهد ومكتب شؤون المجالس، هيئة إلى جانب الجهات التالية: لإلحصاء. 

يئة أبوظبي لإلسكان، دائرة التنمية االقتصادية، هيئة الموارد البشرية، دائرة القضاء، دائرة أبوظبي الرقمية، ه
الصحة، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة الطاقة، شرطة أبوظبي، المديرية 

م، ة التنمية األسرية، مراكز تالعامة لشرطة لعين، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي، مؤسس
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الهيئة العامة للشؤون اإلسلمية واألوقاف، ميناء خليفة، شركة أبوظبي لإلعلم، مؤسسة دبي لإلعلم، 
 . الدولي وزارة الخارجية والتعاون مجلس أبوظبي الرياضي، المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة، 

 
ة ميزة والمتعاونة مع باحثي العمل الميداني في تزويدهم بالبينات المطلوبكما تم دعوة وتاريم أفضل األسر المت

بدقة وشفافية، باإلضافة لتاريم عدد من الشخصيات العامة نظرا لما قدموه من دعم كبير طوال فترة المشروع 
 . 2020وانتهى في يناير  2019الذي امتد من الثاني من يناير 

 
والذي استمر لفترة تزيد عن عام كامل، ابتداًء  2019مسح دخل وإنفاق األسرة تجدر اإلشارة إلى أن مشروع 

أسرة  8,784قد استهدف  تحت شعار "لغد أفضل لك وألسرتك" ،2020ولغاية يناير  2019يناير  2من 
ع من المشرو هذا أسرة مقيمة في كل من أبوظبي والعين والظفرة. ويعتبر  2,736أسرة مواطنة  6,048منها 
نما  ة أل، وترسم صورة واضحالمسوح التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية التي ينعم بها المجتمعأهم 

اء حصاإلإنفاق ودخل األسر، ويعد المسح الخامس من نوعه على مستوى اإلمارة والثاني منذ إنشاء مركز 
 أبوظبي، ويتم تنفيذه بشكل دوري ومنتظم كل خمس سنوات.

 
 -انتهى-

 
 أبوظبي –مركز اإلحصاء معلومات عن 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم  2008 من شهر أبريل عام 

ة ول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمار ؤ . وبموجب هذا القانون، فإن المركز مس"حفظه هللا"آل نهيان رئيس الدولة 
أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم المركز بتنسيق عملية التاامل والتناغم 

 خرى، والعمل مع هذه الجهات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريفلإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األ
 اإلحصائية.

وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط برامج 
بما ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية 
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العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج 
المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق 

ير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضًل عن معاي
 ملءمة الالفة وجودة اإلحصاءات.

 في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير محورياً  أبوظبي يلعب دوراً  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى 

فعااًل في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في  أساسية تسهم إسهاماً  المركز ألن يكون ركيزةً 
مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعلم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع المجتمع، سواء للجمهور أو 

البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف 
  التنمية.


