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التعـداد السجــلــي 2020
تتج ــه ال ــدول بم ــا فيه ــا ال ــدول المتقدم ــة نتيج ــة العملي ــات اإلداري ــة الت ــي تقدمه ــا
إل ــى اس ــتخدام الس ــجالت اإلداري ــة لحص ــر الجهـــات المختلفـــة ال ســـيما الحكوميـــة
عـــدد ســـكانها وخصائصهـــم ،بحيـــث منه ــا لألف ــراد والمؤسس ــات والمجتم ــع.
أمـــا الســـجل اإلحصائـــي فهـــو قاعـــدة
أصبحـــت العديـــد مـــن الـــدول تســـتخدم
بيانــات الســجالت اإلداريــة كبديــل للتعداد بيانــات للوحــدات اإلحصائيــة التي أنشــئت
الفعلـــي ،خاصـــة و أنـــه منـــذ اســـتخدام مــن خــال تجهيز البيانــات اإلدارية و  /أو أية
مصــادر إحصائيــة أخرى ،تحت
الســـجالت اإلداريـــة تحققـــت
إشـــراف اإلحصائييـــن.
عـــدة مزايـــا ،منهـــا توفيـــر
و مـــن هـــذا المنطلـــق و
الوقـــت والجهـــد و تخفيـــض
االجراءات الفنية:
أســـوة بالـــدول المتقدمـــة
التكلف ــة .كم ــا أن اس ــتخدام
فــان دولــة اإلمــارات العربيــة
الســـجالت يحقـــق حصـــر
• مواءمـة أسمـــاء
المتحدة و من خالل المراكز
الســـكان بشـــكل دوري دون
المتغيرات فـــي
االحصائيــة المحليــة و تحــت
االنتظــار لفتــرة زمنيــة طويلة
مصادر البيانـات
مظلـــة الهيئـــة االتحاديـــة
إلجـــراء التعـــداد التقليـــدي.
• التـــــرمــــيــــــز
للتنافســـية و اإلحصـــاء
خاصة
هــذا األمر عــاد بالفائدة
• التصنيــفــــــات
أقـــرت إجـــراء تعـــداد 2020
التـــي
علـــى المجتمعـــات
• تحديث البيانات
اعتمـــادا علـــى االســـتفادة
تشـــهد تغيـــرات ســـكانية
• إزالة التـــكـــــرار
مـــن بيانـــات الســـجالت
متســـارعة كمـــا هـــو الحـــال
اإلداريــة التــي تقــوم الجهات
ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة
المتحـــدة بشـــكل عـــام وإمـــارة أبوظبـــي الحكوميـــة بتجميعهـــا.
بش ــكل خ ــاص.
و هنــا نــود تعريــف الســجل اإلداري ،وهــو
(إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية)
عبــارة عــن مجموعــة البيانــات التــي تنشــأ
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تتجـــه الـــدول بمـــا فيهـــا الـــدول
المتقدم ــة إل ــى اس ــتخدام الس ــجالت
اإلداريـــة لحصـــر عـــدد ســـكانها
و خصا ئصهـــم .

مفهــوم العينــة اإلحصائيـة
فـــي كلمــــات
يعتب ــر عل ــم اإلحص ــاء أح ــد العل ــوم
ذات المجـــاالت الواســـعة التطبيـــق،
حيث يهتم بجمع وتلخيص وتمثيل
واســتخالص جملــة مــن النتائــج مــن
مجموعــة البيانــات المتوفــرة03 .
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إضاءات  ...على المنهجيات اإلحصائية

البيـــانـــات الكبيـــرة
إعداد :المنهجيات والعينات
تعريف البيانات الكبيرة:
من ــذ وق ــت لي ــس ببعي ــد كان ــت تنحص ــر
البيان ــات ضم ــن فئ ــة قواع ــد المعلوم ــات
المنظمـــة فـــي مجلـــدات وملفـــات
وج ــداول وغيره ــا ،ولك ــن دخ ــول مص ــادر
معلومـــات جديـــدة ومتســـارعة وغيـــر
منظم ــة مث ــل رس ــائل البري ــد االلكترون ــي
مقاطـــع الفيديـــو ،منشـــورات فيســـبوك،
والتغريـــدات ،وغيرهـــا ،أدى إلـــى تكويـــن
قواعـــد بيانـــات كبيـــرة .ال يوجـــد هنـــاك
تعريـــف واضـــح للبيانـــات الكبيـــرة ،ألن
مفهــوم حجــم البيانــات غير محــدد بمكان
أو زمــان.
وف ــي ه ــذا االط ــار أطل ــق معه ــد ماكن ــزي
العالمـــي ( )Mackenzieفـــي عـــام 2011
تعريفــا للبيانــات الكبيــرة ،علــى أنهــا هي
مجموعة البيانات بحجم يفوق قدرة قواعد
البيان ــات التقليدي ــة م ــن التق ــاط ،تخزي ــن،
إدارة ،وتحليـــل تلـــك البيانـــات .وبـــذات
الســـياق أطلـــق مصطلـــح البيانـــات
الكبي ــرة ف ــي مج ــال تقني ــة المعلوم ــات
علـــى مجموعـــة مـــن حـــزم البيانـــات
الكبي ــرة ج ــدا والمعق ــدة والت ــي يصع ــب
التعامـــل معهـــا بواســـطة نظـــم إدارة
قواعـــد البيانـــات التقليديـــة.
أبعاد البيانات الكبيرة:
عرف ــت ش ــركة غارتن ــر ( )Gartnerلألبح ــاث
أبعــاد تميــز البيانــات الكبيــرة عــن غيرهــا،
وهــي علــى درجة مــن األهمية:
• بعـــد الحجـــم الضخـــم للبيانـــات،

والتحدي ــات المتعلق ــة بعملي ــات الجم ــع
والتخزيـــن والتحليـــل لقواعـــد البيانـــات.
• بع ــد تع ــدد وتن ــوع البيان ــات م ــن حي ــث
مصادرهـــا المختلفـــة التـــي ذكـــرت
ســـابقا ،إضافـــة الـــى تنـــوع تركيبهـــا
فهن ــاك بيان ــات منظم ــة ،بيان ــات ش ــبه
منظمـــة  ،وبيانـــات غيـــر منظمـــة.
• بعـــد ســـرعة تواتـــر حـــدوث البيانـــات،
وســـرعة الوصـــول إليهـــا وتحليلهـــا.
• قامـــت شـــركة  IBMمؤخـــرا بإضافـــة
بع ــدا رابع ــا ه ــو م ــدى موثوقي ــة ودق ــة
قواع ــد البيان ــات الكبي ــرة بحي ــث تمك ــن
مــن االســتخدام الرســمي لهــا مــن قبــل
أصح ــاب القرار.
البيانـــات الكبيـــرة ومركـــز اإلحصـــاء
أبوظبــي تشــير بعــض التجــارب الواعــدةإل ــى أن البيان ــات الكبي ــرة ق ــد تس ــتخدم
مســتقبال فــي اإلحصــاءات الرســمية .إال أنه
الزال هنـــاك جـــدل حـــول قدرتهـــا علـــى
مواجهـــة تحديـــات اإلنتـــاج اإلحصائـــي
الرســمي ضمــن إطــار عمله يســعى مركز
اإلحصــاء – أبوظبــي إلــى توفيــر البيانــات
اإلحصائيــة مــن مختلــف مصادرهــا ،وذلــك
انســـجاما مـــع التوصيـــات الدوليـــة
الخاص ــة باإلحص ــاءات الرس ــمية وأهمه ــا
المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية،
انطالقــا مــن ذلــك أبــدى اهتمامــا بالغا في
موض ــوع البيان ــات الكبي ــرة كمص ــدر م ــن
مصـــادر البيانـــات اإلحصائيـــة الرســـمية
مســتقبال .وهنــاك عــدد مــن الخطــط التي
ب ــدأ المرك ــز ف ــي العم ــل عليه ــا والت ــي
تتنـــاول تطويـــع البيانـــات الكبيـــرة
لالســتخدام المســتقبلي فــي اإلحصــاءات

البيانات
الكبيرة

مجموعة من حزم البيانات
الكبيرة جدًا والمعـــقـــدة
والتي يصعـب التعـامــــل
معها بواسطة نظـم إدارة
قواعد البيانات التقليدية.

كلمة المديــر العـــام
يســرني أن أقــدم لكــم العــدد الثانــي
مــن النشــرة اإلعالميــة الربعيــة لمركــز
اإلحصــاء – أبوظبــي «علــوم اإلحصاء»،
عق ــب اس ــتئناف صدوره ــا خ ــال الرب ــع
المنصـــرم مـــن العـــام الحالـــي .وقـــد
اشـــتمل العـــدد علـــى العديـــد مـــن
المعلومـــات والموضوعـــات الفنيـــة
واالجتماعيـــة.
وم ــن أه ــم م ــا تناول ــه الع ــدد ال ــذي
بيـــن أيديكـــم موضـــوع التعـــداد
الســـجلي  ،2020كبديـــل للتعـــداد
الفعلـــي ،خاصـــة و أنـــه منـــذ
اس ــتخدام الس ــجالت اإلداري ــة تحقق ــت
عـــدة مزايـــا ،منهـــا توفيـــر الوقـــت
والجهـــد و تخفيـــض التكلفـــة .كمـــا
أن اس ــتخدام الس ــجالت يحق ــق حص ــر
الســـكان بشـــكل دوري دون االنتظـــار
لفت ــرة زمني ــة طويل ــة إلج ــراء التع ــداد
التقليــدي .باإلضافــة ألهميــة مخرجاتــه
لمتخذي القرارات وراســمي السياســات
والخط ــط ف ــي إم ــارة أبوظب ــي.
ويعـــد هـــذا العـــدد نافـــذة للمركـــز
م ــع موظفي ــه وس ــفيرا إل ــى ش ــركائه
والمتعامليـــن معـــه ،فـــإن مواصلـــة
تطويره ــا ه ــي مس ــئولية مش ــتركة
ننه ــض به ــا م ــن خ ــال اآلراء البن ــاءة
والمســـاهمات المفيـــدة مـــن جميـــع
األط ــراف ،حت ــى ت ــؤدى النش ــرة دوره ــا
الفاعــل فــي نشــر الثقافــة اإلحصائيــة
والتوعيــة بالمســوح الجاريــة أو المقــرر
تنفيذهـــا وتعزيـــز التواصـــل مـــع
المجتمـــع.
عبداهلل أحمد اليوسف السويدي
المديــر العـــام باإلنــابـــة
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مفهوم العينة اإلحصائية في كلمات
د.محمد الرفاعي
يعتب ــر عل ــم اإلحص ــاء أح ــد العل ــوم ذات
المجاالت الواســعة التطبيــق ،حيث يهتم
بجمـــع وتلخيـــص وتمثيـــل واســـتخالص
جملـــة مـــن النتائـــج مـــن مجموعـــة
البيانـــات المتوفـــرة ،محـــاوال التغلـــب
علــى قضايــا مختلفــة مثل عــدم تجانس
البيانــات وتباعدهــا .ممــا جعــل له أهمية
تطبيقيـــة واســـعة فـــي شـــتى مجـــاالت
العلـــوم ســـواء العلـــوم االقتصاديـــة او
العلـــوم االجتماعيـــة وحتـــى اإلنســـانية،
إضاف ــة ال ــى دوره المه ــم ف ــي السياس ــة
واألعم ــال.
ان الخطـــوة األولـــى فـــي أي عمليـــة
إحصائي ــة تب ــدأ بجم ــع البيان ــات الخاص ــة
بمتغيـــرات الظاهـــرة او المشـــكلة قيـــد
البحـــث او الدراســـة ،وذلـــك مـــن خـــال
حصــر شــامل ألفــراد مجتمــع الظاهــرة او
م ــن خ ــال أس ــلوب المعاين ــة اإلحصائي ــة

إن أه ــم م ــا يمي ــز أس ــلوب المعاين ــة
هـــو أنـــه يغـطــــــي االحتيــــاجـــــات
المختلف ــة م ــن البيان ــات التفصيلي ــة
ويمكـــن
فـــي مختلـــف المجـــاالت،
َ
مـــن الحصـــول علـــى نتائـــج بأعلـــى
دقـــة ممكنـــة بتكاليـــف محـــددة أو
الحصـــول علـــى مســـتويات دقـــة
معين ــة بأق ــل تكلف ــة .وب ــذات الوق ــت
ال يخفـــى علـــى أحـــد بـــأن هنـــاك
محـــددات أيضـــا الســـتخدام أســـلوب

المتمثـــل باســـتهداف جـــزء مـــن افـــراد
المجتمع يتم اختياره وفق أسلوب علمي
يضمــن دقــة وكفــاءة عاليــة فــي تمثيــل
مؤشـــرات العينـــة لمعالـــم المجتمـــع.
تـــدل دراســـة تاريـــخ اإلحصـــاء إلـــى أن
بعــض المحــاوالت قــد تمــت فــي الماضــي
لجم ــع البيان ــات ع ــن طري ــق أج ــزاء م ــن
المجتمع وليـس كل المجتمع .إال أن تـلك
المحـــاوالت ال يمكـــن وصفهـــا بطريقـــة
المعاينـــة المعروفـــة اآلن .وقـــد تطـــورت
طريقـــة المعاينـــة إلــى مــا نعرفــه اليـــوم
خــال فترة طويلـــة مـــن الـــزمن مــع تطور
نظريــة االحتمــاالت خــال القرنيــن الثامــن
عشـــر والتاســـع عشـــر .وكمـــا وشـــهد
النصف الثاني من القرن العشرين تطورًا
ملموســً لمــا أصبــح يســمى اآلن بنظريــة
العينـــات .وكان لتطـــور قانـــون األعـــداد
الكبيــرة ونظرية النزعة المركزية ،وقانون
التوزيع الطبيعي ،أهمية بالغة في تطور
ط ــرق المعاين ــة اإلحصائي ــة.

المعاينـــة ،فهـــو ال يغطـــى مفـــردات
المجتمــع بالكامــل .كمــا وأن نظريــات
المعاين ــة تحت ــاج ف ــي تطبيقه ــا إل ــى
أشخـــــــاص مدربيـــن تدريبـــا جيــــــدا،
أض ــف لذل ــك يج ــب أن يت ــم تخطي ــط
وتنفيـــذ المســـح بالعينـــة بعنايـــة
فائق ــة  ،ألن أي خط ــأ ف ــي مف ــردة م ــن
مف ــردات العين ــة يتضاع ــف عن ــد رف ــع
أو تعميـــم النتائـــج علـــى مســـتوى
المجتمـــع.

كيف يدعـم المـسـح
صـنـاع الــقــــرار؟
• يمك ــن الخب ــراء م ــن إج ــراء دراس ــات
تحليليـــة حـــول العالقـــة مـــا بيـــن
الدخـــل واإلنفـــاق.
• يمكـــن المســـح صنـــاع القـــرار مـــن
تحديـــد توزيـــع الســـكان بحســـب
مستــــــويات الدخـــــــل واإلنفــــــاق
المختلفـــة.
• يمكـــن المســـح صنـــاع القـــرار
مـــن تحديــــــد توجهــــــات اإلنفــــــاق
االســـتهالكي بحســـب خصائـــص
محــددة مثــل الجنســية والمســتوى
التعليمـــي وطبيعـــة العمـــل.
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سعـــادة عبـــداهلل لـــوتـــاه

الـشــراكــــات المسـتـدامـــة في دولـــة اإلمـــارات
لتحـقـيــــق األجنــــدة العـالمـيــــة 2030
نهض ــت دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
ب ــدور مح ــوري ف ــي صياغ ــة ج ــدول أعم ــال
 2030للتنمي ــة المس ــتدامة وال ــذي يح ــدد
أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ  17لألمــم
المتح ــدة ووضع ــت ه ــذه الجه ــود ،دول ــة
اإلمــارات فــي صــدارة الــدول التــي انضمــت
إلـــى المســـيرة العالميـــة الراميـــة إلـــى
تحقيق االزدهار والرخاء للبشــرية من خالل
االســـتدامة .وقـــد جســـدت رؤيـــة اإلمـــارات
 2021ومئويـــة الدولـــة للعـــام 2071
المب ــادئ األساس ــية الت ــي تس ــتند عليه ــا
الدولــة فــي مســارها التنمــوي وبالنســبة
لدولــة اإلمــارات فــإن تحقيق أهــداف التنمية
المســـتدامة المنصـــوص عليهـــا بحلـــول
يعـــد جـــزءًا مـــن سلســـلة
عـــام 2030
ّ
المخرجــات التــي تتطلــع دولة اإلمــارات إلى
تحقيقه ــا خ ــال الس ــنوات المقبل ــة.

عالميـــة تتوافـــق مـــع مســـتهدفات
األجنـــدة العالميـــة  2030واســـتراتيجية
األم ــم المتح ــدة المعني ــة بالش ــباب الت ــي
ت ــم إطالقه ــا أيض ــً ف ــي  .2018ويعك ــس
المجلـــس توجهـــات حكومـــة دولـــة
اإلمــارات الرامية إلى دعم الشــباب والعمل
على إعدادهــم وتنمية أفكارهم المبتكرة
لمواجهـــة تحديـــات المســـتقبل .يضـــم
المجلس في عضويته عددًا متســاويًا من
اإلنــاث والذكــور ،وكذلــك يشــمل المجلــس
أعضــاء من مختلف الجنســيات والثقافات.

الشراكات مع القطاع الخاص
سعـــادة عبــداهلل لوتـاه
مــديــر عــام الهيئـة االتحــاديـة للتنـافـسيــة
واإلحــصــاء

الشراكات الحكومية
ولضم ــان تحقي ــق األجن ــدة العالمي ــة ف ــي
دول ــة اإلم ــارات عل ــى المس ــتوى المحل ــي،
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة
الوطنيـــة ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة
فـــي  .2017تتـــرأس اللجنـــة معالـــي
ريـــم بنـــت إبراهيـــم الهاشـــمي ،وزيـــرة
دول ــة لش ــؤون التع ــاون الدول ــي وتض ــم
فـــي عضويتهـــا  17جهـــة اتحاديـــة مـــن
بينهـــا وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء
والمســـتقبل ،ووزارة الخارجيـــة والتعـــاون
الدولـــي ووزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة
الصحـــة والهيئـــة االتحاديـــة للتنافســـية
واإلحصــاء ،ويتضمن عمل الجهات األعضاء
فـــي اللجنـــة المواءمـــة بيـــن أهـــداف
التنميـــة المســـتدامة وأولويـــات التنميـــة
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والعمـــل بوصفهـــا جهـــاز تنســـيقي
حكومـــي لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة
المســـتدامة ،وإجـــراء عمليـــات متابعـــة،
وإدارة عملي ــة إش ــراك أصح ــاب المصلح ــة
المحليي ــن والدوليي ــن ،وجم ــع اإلحص ــاءات
الرســمية ورصــد مؤشــرات أهــداف التنميــة
المســـتدامة ورفـــع التقاريـــر بشـــأنها.

دولة اإلمارات في صدارة
الدول التي انضمت إلى
المسيرة العالمية الرامية
إلى تحقيق االزدهار
والرخاء للبشرية من
خالل االستدامة

الشباب واالستدامة
نظ ـرًا لك ــون فئ ــة الش ــباب تش ــكل الفئ ــة
األكبــر فــي العالــم اليــوم حيــث يبلــغ عــدد
الشـــباب  1.8مليـــار شـــاب فـــي العالـــم،
ونظـــرًا للـــدور المهـــم الـــذي يقـــوم بـــه
الشـــباب فـــي المجتمـــع أنشـــأت اللجنـــة
الوطنيـــة ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة
ف ــي  2018مجل ــس الش ــباب االستش ــاري
ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة .يمثـــل
المجل ــس منص ــة ش ــبابية ذات توجه ــات

نظــرًا ألهمي ــة ال ــدور ال ــذي يلعب ــه القط ــاع
الخــاص فــي مســاهمته بطريقــة فاعلة في
االقتصـــاد المحلـــي ،فـــي  2018أطلقـــت
اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
المجلــس االستشــاري مــن القطــاع الخــاص
ليش ــكل منص ــة للح ــوار وتقوي ــة الرواب ــط
بيــن حكومــة دولة اإلمــارات والقطاع الخاص
معــا لتحقيــق أجنــدة  .2030ويضم
للعمــل ً
المجلــس فــي عضويتــه مجموعــة متنوعــة
مـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص الرائـــدة
ف ــي دول ــة اإلم ــارات م ــن مختل ــف المج ــاالت.
ويتمحــور دور أعضــاء المجلــس فــي تزويــد
اللجن ــة الوطني ــة بالمش ــورة االس ــتراتيجية
لتحســين وتطويــر السياســات التــي تدعم
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة،
والتعاون لتحديد أفضل أشــكال المشاركة
فـــي المجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــترك
ومناقشـــة الحلـــول العمليـــة لتحقيقهـــا
وموائمة استراتيجيات الشركات من القطاع
الخــاص مــع أهــداف التنميــة المســتدامة.
وعليـــه ال يمكـــن تحقيـــق هـــذه األجنـــدة
العالميــة بــدون عقــد الشــراكات والتعاون،
بي ــن القطاع ــات والفئ ــات المختلف ــة ف ــي
الدولــة ومــن مختلــف أنحاء العالــم والذين
عليه ــم أن يتعاون ــوا مع ــً إلعط ــاء األم ــل
والثقـــة فـــي تحقيـــق مســـتقبل أفضـــل
للشـــعوب وتحقيـــق الســـام واالزدهـــار
للجمي ــع.
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علم البيانات وتعلم اآللة والذكاء االصطناعي
علم البيانات ( ) Data Science
علـــم ناشـــئ يهـــدف للتعـــرف إلـــى األنمـــاط
المفيـــدة وغيـــر الواضحـــة ضمـــن مجموعـــات
كبي ــرة أو متش ــعبة أو معق ــدة م ــن البيان ــات

المقولبة أو غير المقولبة بهدف اســتخراج رؤى
قابل ــة للتنفي ــذ كم ــا ويس ــتخدم مب ــادئ م ــن
مجموع ــة م ــن الحق ــول بم ــا فيه ــا تعل ــم اآلل ــة
واإلحصاء وأخالقيات البيانات والحوســبة عالية
األداء*.

تعلم اآللة ( ) Machine Learning
حقــل مــن حقــول علــوم الحاســب ( )ComputerScienceيركــز علــى تطويــر
وتقييـــم خوارزميـــات تســـتطيع اســـتنباط أنمـــاط مفيـــدة مـــن مجموعـــات
البيان ــات ،حي ــث تتلقىخوارزمي ــة تعل ــم اآلل ــة مجموع ــة بيان ــات ()DataSet
وينتــج عنهانمــوذج يعبــر عــن األنمــاط التــي تعرفــت عليهــا الخوارزميــة مــن
البيانات*.
الذكاء االصطناعي ( ) Artificial Intelligence
مجموعــة مــن الخوارزميــات واإلجــراءات والعمليــات يتــم تمكينهــا بواســطة
أنماط ومحددات وتكون متاحة بشكل إعادة تمثيل لنموذج التفكير واإلدراك
والعمل**.
* علم البيانات  ©2018معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
** مدخـــل إلـــى الـــذكاء االصطناعـــي  ، 2016معهـــد فـــورد بروفيســـور باتريـــك وينســـتون،
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا

المــــــواليـــــــد
ع ــدد الموالي ــد ف ــي إم ــارة أبوظب ــي بل ــغ
مول ــود ف ــي ع ــام .2018

38,285

المنشآت الفندقية
عــدد المنشــآت الفندقيــة  168فــي إمــارة أبوظبــي

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:
مركز اإلحصاء  -أبو ظبي

لعــام 2018

التجارة الخارجية
المملكــة العربيــة الســعودية تعتبــر الشــريك االســتراتيجي لحركــة التجــارة الخارجيــة غيــر
النفطي ــة عب ــر مناف ــذ اإلم ــارة ،حي ــث بلغ ــت قيمته ــا  50ملي ــار دره ــم ف ــي ع ــام .2018

تمثــل مــا نســبته % 23.2
مـــن إجمالـــي قيمـــة التجـــارة
الخارجي ــة غي ــر الس ــلعية.
أبوظبي

السعودية

إعداد وإخراج
قسم االتصال واإلعالم

لمســاهماتكــم في األعـــــداد
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل
معنا على البريد اإللكتروني
التــــالــي:
Communication@scad.gov.abudhabi

