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في الخدمات الذكیة  منصةوتطبیق إسعاد المتعاملین بوابة یستعرض " أبو ظبي"إحصاء 
  7201جیتكس  معرض

التفاعل واستكشاف من  املستخدمالتطبيق ميكن كما أن   أبو ظيبالنظام ضمن خطة التحول الرقمي حلكومة 
ت اإلحصائية  البيا

بوابة إسعاد عبر اإلحصائیة بصورة فوریة  البیاناتتوفیر  قمنھر نھدف الى: المنصوري
الطلبات ومستوى الخدمة المقدمة من  ومتابعة مبتكرةبطرق  الذكیةوالھواتف المتعاملین 

  .المركز

املقام حاليًا يف مركز ديب التجاري العاملي، تزامنًا مع  2017يف اسبوع جيتكس  أبو ظيب –يشارك مركز اإلحصاء 
، كونه أضخم معرض سابقاً) احلكومة اإللكرتونيةالرقمية ( أبو ظيبحكومة على مباشرة نشاطات  احلادي عشرالذكرى 

، وذلك انطالقاً 1981يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا منذ عام  إقليمي لتكنولوجيا املعلومات
سيس حكومة  أبو ظيبمن سعي املركز لتحقيق تطلعات إمارة  رقمية رائدة قائمة على االبتكار واإلبداع من خالل يف 

ت اإلحصائية يف تطبيقات وبرامج ذكية وجديدة مصممة بصورة مبتكرة.   استعراض البيا

حرص املركز على املشاركة يف جيتكس بشكل سنوي  عنراشد الحج املنصوري رئيس جملس اإلدارة وأعرب سعادة 
اليت و ، الرقمية  أبو ظيبعرب منصة حكومة  يف اخلدمات ةالرقمي ولوجيا والتحوالتانطالقًا من إدراكه ألمهية دور التكن

دة واالبتكار يف اإلحصاء" على التقنية   العتماد متثل خطوة مميزة يف مسرية املركز حنو حتقيق رؤيته الطموحة "الر
واملبادرات اليت املشاريع ومميزة من  سلسلة مبتكرة ضمن كممكن رئيسي لتسيري األعمال و تقدمي اخلدمات بفاعلية أكرب

 خاصة والدولة عامة. أبو ظيبختدم خمتلف فئات اجملتمع واألعمار وتتوافق مع األهداف االسرتاتيجية خلطة 

ملشاركة يف معرض  على ضرورة مؤكدا  لالستفادة من ياً ، سع37مع دخوله العام الـ  2017 جيتكساالهتمام 
ت    والشركات احلكومات خمتلف مع للتواصل الفرصة احلكومية اجلهات إعطاء عام يف اليت تنمو كلاملعرض  إمكا

  



 

  
ت ، و والتجارب واملعرفة اخلربات وتبادل القدرات لبناءاملشاركة  اخلاص القطاع من وجهود حكومة واجنازات إبراز إمكا

 ملبادرات اخلاصة والتطور النمو خطط راضاستعو املعرفة،  اقتصاد إمارة أبو ظيب املستمرة يف بناء جمتمع رقمي قائم على
 واالتصال املعلومات تكنولوجيا خدمات تكامل على الضوءتسليط و  2017 عام خالل احلكوميني للشركاء اجلديدة

 عاملمن حتقيق مكانة مرموقة كفعالية رائدة يف هذا احلدث متكن حيث ، الرقمية أبو ظيب حكومة تقدمها اليت
لالطالع  يسعونزائر  140,000أكثر من خالل هذا العام  من املتوقع أن يستقطبوالذي قة، يف املنط التكنولوجيا

  واالبتكار التكنولوجي يف عدة جماالت.لتحقيق املزيد من التطور اإلجيايب  الستخدامات التكنولوجياعروض حية على 
 

حدث  ت و  ألجهزة الذكيةتطبيقات ااإلصدارات من األنظمة و وأشار سعادته اىل مشاركة املركز  الرسوم و أدوات البيا
-منصة اخلدمات الذكية ملركز اإلحصاء تطبيق  بوابة إسعاد املتعاملني و حتديثاطالق واليت يتمثل أبرزها يف  التصويرية
طلب اخلدمة ومنها  منصة واحدة يف خيارات وخدمات عدةيقدم والذي  SCAD mServices Platform أبو ظيب

اخلمس الذي يقدمها املركز إضافة لعرض خريطة تفاعلية ألهم إحصاءات أبوظيب يف نصف قرن  من قائمة اخلدمات
يعرض أهم املؤشرات الذي أبوظيب يف أرقام اإلصدارات اإلحصائية واإلحصاءات حسب القطاع و  وعرض احدث

ة واحدة، عدة اختيارات ضمن منص   SCAD mServicesيقدم التطبيق س حيث  ،  إلمارة أبوظيبالرئيسية 
ت اإلحصائية بسهولة ويسر وبصورة فورية عرب اهلواتف الذكية بطرق  ويساهم بشكل رئيسي يف احلصول على البيا

  .مبتكرة وقابلة للتخصيص للتناسب مع احتياجات املستخدم

عين به هذا ، ومنها قطاع التكنولوجيا املأبو ظيبسعي املركز خلدمة كافة قطاعات التنمية يف إمارة املنصوري وأضاف 
دف تعزيز جودة اخلدمات  يف جمال العمل اإلحصائي أبو ظيبالكبري إلمارة  التكنولوجي املعرض، إلبراز التقدم
ا يف رسم صورة مشرفة عن اإلمارة يف  أبو ظيب، واملشاركة مع كافة الدوائر واجلهات التابعة حلكومة احلكومية واالرتقاء 

  احملافل العاملية.

  

  

  



 

  

ر عدداً من األنظمة واألدوات اإللكرتونية للمعلومات اإلحصائية اليت يطو يف ت املنصبة جهود املركز إىلسعادته ر كما أشا
ت التفصي لتفاعل واستكشاف البيا ت اإلحصائيةتسمح للمستخدم  دف تعزيز لية يف قواعد البيا إمكانية ، 

ت والتمكن  حيث تتيح األدوات للمستخدمني إنشاء اخلرائط  ،من ختصيصها وفقًا حلاجات العمالءالوصول للبيا
ستخدام األدوات اإلحصائية اليت يقدمها املركز سرعة ، ومن أبرزها اخلرائط املوضوعية واليت توفر واجلداول املخصصة 

ت اإلحصائية بصورة جغرافية   .االطالع على بيا

و االستفادة القصوى من التقنيات احلديثة  اىل يسعى بشكل مستمر" أبوظيب  –ومضى يقول: "إن مركز اإلحصاء 
، فاءة وتقدمي خدمات فائقة اجلودةلتحقيق الك ةحلكومة أبوظيب الرقمي املتطورة التحتيةو البنية  املتاحةاملوارد احلكومية 

يطلق عليه  البوابةمن خالل  ظام إلكرتوينومن أبرز التقنيات استخدام ن، إىل حتقيق أهدافه االسرتاتيجيةه إطار سعييف 
ت ، حيث إلمارة أبوظيب "إحصاء أبوظيب الذكي" والذي يعد من أفضل املمارسات احلكومية يقوم بعرض البيا

، كما اإلحصائية بصورة رسومات بيانية تفاعلية ومبتكرة تساهم يف عرض األمناط اإلحصائية بني املؤشرات املختلفة
ستخدام تقنيات تساهم هذه اللوحة  ت اإلحصائية املهمة والرئيسية يف أي مكان وأي وقت و يف تسهيل الوصول للبيا

   ."صانعي القرار من اجلهات احلكومية وعامة اجلمهور، لتخدم خمتلفة

ت هي الداعم القوي لصناعة  نحديثه واختتم املنصوري  ، وهي ورسم السياسات القرارو إختاذ اإلحصاءات والبيا
يزة أساسية من ركائزه، ومع التطور التكنولوجي اهلائل والثورة املعلوماتية الضخمة يف عاملنا اليوم، فال يتطلب منا فقط رك

ت اإلحصائية، بل أن نكون سباقني يف عملية التطور  املعرض هذا ويعد واالبتكار، تطوير منظومة استحداث البيا
لنسبة لنا  فرصة يف جمال لتوظيفها  واحدث التقنيات املستخدمة  التطور التكنولوجيملعرفة اخر مستجدات مهمة 

ت واملعلومات الدقيقة لصناع القرار ورامسي السياسات يف  حتقيق التقدم املنشود و  دفالعمل االحصائي  توفري البيا
  خمتلف املواقع احلكومية واإلدارية. 

  

  

  



 

  

  

  أبو ظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ت اإلحصائية يف إمارة  أبو ظيب- ء مركز اإلحصا ، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين أبو ظيبهو املصدر الرمسي للبيا
الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  ،2008سنة (7)للقانون رقم  وفقاً  2008من شهر أبريل عام 

يان رئيس الدولة  إن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل . ومبوجب هذا القانون، ف- حفظه هللا- بن زايد آل 
إلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق  أبو ظيباإلحصائي يف إمارة  وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة 

عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 
  علق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. يت

ت اإلحصائية يف إمارة  عتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيا ، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج أبو ظيبو
العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة 
إلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج    اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا 

جملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق  املسوح املتعلقة 
الستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مه مة تتعلق 

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
يلعب دورا حمور يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  أبو ظيب- ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

بة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلو 
رًة درب  ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعاًال يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإ

ائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووس
ت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج  كمصدر رئيسي جلمع البيا

 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

  ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
  قسم االتصال 

T: 028100881  
Communication@scad.ae  :Email  

  


