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التعداد السجلي
مشـــروع التعـــداد الســـجلي هـــو 
مشـــروع لحصر الســـكان والتعرف 
االجتماعيـــة  خصائصهـــم  علـــى 
مـــن  باالســـتفادة  واالقتصاديـــة، 
البيانـــات الســـجلية المتوفرة لدى 

الجهـــات الحكوميـــة..

تعــد البيـــانـــات والمعـــلومـــات 
االحصائيـــة العنصر االساسي ألي 

تخطيط تنمـــوي..  

يمثـــل اعتمـــاد صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
نائـــب  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
حاكـــم دبـــي، رعـــاه اهلل، وصاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى 
للقـــوات المســـلحة، عـــام 2020 »عـــام 
االستعداد للخمسين« نقطة انطالق في 
مســـيرة العمـــل الوطنـــي لدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، وتأكيـــدًا الســـتمرارية 
ــتدامة التـــي  ــة المسـ ــة والتنميـ النهضـ
ـــاء المؤسســـون قبـــل خمســـة  بدأهـــا اآلب
عقـــود، لتحقيـــق مســـتقبل أفضـــل ألبنـــاء 
دولـــة اإلمـــارات والمقيميـــن علـــى أرضهـــا 

ــواء. علـــى حـــد سـ
وتحقيقـــً لهـــذه الرؤيـــة االستشـــرافية 
العـــام  ســـيكون  الرشـــيدة،  للقيـــادة 
الحالـــي عـــام اإلنجـــاز فـــي مختلـــف الجهات 
الســـاعية  الحكوميـــة  والمؤسســـات 

واســـتحداث  اســـتراتيجياتها  لتطويـــر 
لفصـــل  تؤســـس  ومشـــاريع  خطـــط 
جديـــد يرســـم مالمـــح االتحـــاد للخمســـين 
عامـــً القادمـــة. ومـــن هنـــا تبـــرز أهميـــة 
هـــذه  ليواكـــب  اإلحصائـــي  العمـــل 
التوجهـــات الحكوميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
نشـــر الوعـــي بأهميـــة اإلحصـــاء فـــي بنـــاء 
وتوفيـــر  واالســـتراتيجيات،  السياســـات 
البيانـــات اإلحصائيـــة لدعم اتخـــاذ القرارات 

المســـتنيرة.
ــاء- ــز اإلحصـ ــه، يحـــرص مركـ ومـــن جهتـ

ـــج  ـــدة النض ـــيع قاع ـــى توس ـــي عل أبوظب
اإلحصائـــي فـــي إمـــارة أبوظبـــي لتشـــمل 
جميع أفراد المجتمع ومؤسســـات القطاع 
الخـــاص والجهات الحكومي بهدف توفير 
ــرارات،  ــاع القـ ــات تدعـــم صنـ ــد بيانـ قواعـ
ـــد  ـــوذج الرائ ـــيخ النم ـــي ترس ـــاهم ف وتس
لإلمـــارة، لتحويـــل اقتصادها إلـــى اقتصاد 

قائـــم علـــى المعرفة.
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  إعداد: خدوج أبوبكـر عـبداهلل

لمحة تفصيلية
مشـــروع التعـــداد الســـجلي هـــو مشـــروع 
علـــى  والتعـــرف  الســـكان  لحصـــر 
ــة،  ــة واالقتصاديـ ــم االجتماعيـ خصائصهـ
الســـجلية  البيانـــات  مـــن  باالســـتفادة 
ـــر  ـــدى الجهـــات الحكوميـــة عب ـــرة ل المتوف
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
ــاًل  ــة، مقلـ ــة وآنيـ ــتخراج نتائـــج دقيقـ السـ
مـــن العـــبء المالـــي والبشـــري. يعـــد هـــذا 
التعـــداد بديـــاًل متقدمـــً عـــن التعـــداد 
ـــزول الباحثيـــن  التقليـــدي القائـــم علـــى ن

للميـــدان. 

آلية جمع البيانات
نقـــوم فـــي مركـــز اإلحصـــاء أبوظبـــي 
بتحديـــد المؤشـــرات الرئيســـية الخاصـــة، 
والمتغيـــرات والبيانات التي تســـاهم في 
تنفيذ هذا المشروع، والجهات الحكومية 
التـــي ســـتوفر البيانـــات المطلوبـــة، ثـــم 
جمعهـــا ومعالجتهـــا وفـــق المنهجيـــات 
اإلحصائيـــة المتبعـــة دوليـــً لبنـــاء قاعـــدة 

بيانـــات متكاملـــة عـــن ســـكان اإلمـــارة.

أهمية البيانات
تدعـــم النتائـــج التـــي يوفرهـــا التعـــداد 
الســـجلي صنـــّاع القـــرارات، وتمكنهـــم مـــن 
التنمويـــة  والخطـــط  السياســـات  رســـم 
واالســـتثمارية الالزمة، باالستناد إلى بيانات 
هـــذا  يوفـــر  كمـــا  حديثـــة،  ومعلومـــات 
التعـــداد صـــورة دقيقـــة عـــن الواقـــع فـــي 
ظـــل التطـــورات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

والبيئيـــة التـــي تشـــهدها اإلمـــارة.

التعداد السجلي 2020

يأتــــــي هــــذا المـــشــــروع 
باالنســجام مــع رؤيــة اإلمــارات 
لتوصيــات  وتلبيــة   ،2021
منظمــــة األمــــم المتحــــدة 
تعــداد ســجلي  إجــراء  فــي 
ســكاني لجميــع دول العالــم 

2020 عــام  بحلــول 

 كلمة المديــر العـــام

اإلحصـــاء  مركـــز  رســـالة  تتماشـــى 
إمـــارة  اســـتراتيجية  مـــع  أبوظبـــي 
ـــل  ـــى تحوي ـــز عل ـــي ترك ـــي، والت أبوظب
ــاد قائـــم  ــارة إلـــى اقتصـ ــاد اإلمـ اقتصـ
علـــى المعرفـــة، ودفـــع عجلـــة التنميـــة 
المســـتدامة فـــي المجـــاالت االجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة. ولـــذا، حرصنـــا علـــى أن 
ـــادرة  ـــة الص ـــات اإلحصائي ـــم البيان تتس
عـــن المركـــز بالمصداقية واالســـتقاللية 
وفـــق أفضـــل الممارســـات العالمية، بما 
يوفـــر لصانـــع القـــرار بيانـــات دقيقـــة. إذ 
ـــات اإلحصائيـــة األســـاس  تشـــكل البيان
لتمكيـــن الجهـــات المعنيـــة مـــن وضـــع 
لبنـــاء  التنمويـــة  االســـتراتيجيات 

مســـتدام.  مســـتقبل 

الرشـــيدة  القيـــادة  اعتمـــاد  وجـــاء 
فـــي الدولـــة تســـمية العـــام الحالـــي 
2020 »عـــام االســـتعداد للخمســـين« 
انطالقـــة جديـــدة للمســـيرة التنمويـــة 
بالدولـــة؛ اســـتنادًا إلـــى مـــا تحقـــق 
واستشـــرافً  رائـــدة،  إنجـــازات  مـــن 
للمســـتقبل وتحدياتـــه لتعزيـــز ريـــادة 
الدولـــة لخمســـين عامـــً قادمـــة. وألن 
التخطيـــط الصحيـــح للمســـتقبل ال بـــد 
أن يبـــدأ بالمعلومـــات وقواعـــد البيانات 
ــة  ــز أن المرحلـ ــدرك المركـ ــة، يـ الدقيقـ
مواصلـــة  مرحلـــة  هـــي  القادمـــة 
تطويـــر النظـــام اإلحصائـــي، واالرتقـــاء 
بجـــودة البيانـــات اإلحصائيـــة تحقيقـــً 
العمـــل  ريـــادة  فـــي  المركـــز  لرؤيـــة 
اإلحصائي على المســـتويين اإلقليمي 

والعالمـــي. 

يواصـــل  األهـــداف؛  هـــذه  ولتحقيـــق 
المركـــز جهـــوده فـــي تطويـــر عالقاتـــه 
مـــع الجهـــات المعنيـــة لبنـــاء شـــراكات 
مســـتدامة، مـــع االســـتثمار المســـتمر 
وتبنـــي  البشـــرية،  القـــدرات  فـــي 
ــل  ــي إدارة وتحليـ ــات فـ ــدث التقنيـ أحـ
ـــة  ـــاءات دقيق ـــل إحص ـــن أج ـــات م البيان

وموثوقـــة.

عبداهلل أحمد اليوسف السويدي 
المديــر العـــام باإلنــابـــة
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  إعداد: الدكتور محمد الرفاعي 

تعـــد البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائيـــة 
العنصـــر األساســـي ألي تخطيـــط تنمـــوي، 
فـــي  كبيـــر  بشـــكل  تســـاهم  فهـــي 
التـــي  المجـــاالت  أو  الجوانـــب  تحديـــد 
تعانـــي مـــن قصـــور فـــي التنميـــة، ووضـــع 
الخطـــط والبرامـــج والسياســـات التنمويـــة 
الالزمـــة.  إضافـــة إلـــى ذلـــك فهـــي توفـــر 
المؤشـــرات الالزمـــة لمتابعـــة وتقييـــم 
عمليـــة تقـــدم ونجـــاح خطـــط ومشـــاريع 
التنميـــة، وتقييـــم األثـــار المترتبـــة علـــى 

ــاريع. ــط والمشـ ــذه الخطـ هـ
تعـــد  االقتصـــادي  الصعيـــد  فعلـــى   

ـــروع علـــم  ـــة أحـــد ف اإلحصـــاءات االقتصادي
اإلحصـــاء التـــي تختـــص بجمـــع وتبويـــب 
العالقـــة  ذات  البيانـــات  وتصنيـــف 
باألنشـــطة والقطاعـــات االقتصاديـــة ومـــن 
ثـــم تحليلهـــا وإصـــدار النتائـــج الخاصـــة 
بقطاعـــات  تختـــص  دامـــت  ومـــا  بهـــا، 
االقتصـــاد الوطنـــي المختلفـــة فنجـــد 
منهـــا اإلحصـــاءات الزراعيـــة والصناعيـــة 
ــاء  ــاء والمـ ــييد والكهربـ ــاء والتشـ والبنـ
وكذلـــك إحصـــاءات النقـــل والمواصـــالت 
والخارجيـــة،  الداخليـــة  والتجارتيـــن 
وغيرهـــا. هـــذا وقـــد حظيـــت اإلحصـــاءات 
االقتصاديـــة باهتمـــام خـــاص لـــدى غالبيـــة 
األداة  تعتبـــر  وأصبحـــت  الحكومـــات 
الرئيســـية لعمليـــات رســـم سياســـات 

التخطيـــط التنمـــوي وتقييمهـــا.
ــم  ــع دول العالـ ــت جميـ ــا اتجهـ ــن هنـ مـ
واألجهـــزة  المؤسســـات  إنشـــاء  الـــى 
تعمـــل  التـــي  الرســـمية،  اإلحصائيـــة 
وفقـــا  شـــامل  علمـــي  إطـــار  ضمـــن 
اإلحصائيـــة  والقوانيـــن  للمنهجيـــات 
وحســـب التوصيـــات الدوليـــة الصـــادرة 
عـــن مؤسســـات األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا 
مـــن المؤسســـات الدوليـــة. ومـــن ثـــم 
واالجهـــزة  المؤسســـات  هـــذه  اخـــذت 
اإلحصـــاءات،  مختلـــف  بإنتـــاج  تعنـــى 
ومـــن أهمهـــا االحصـــاءات االقتصاديـــة.

ــن  ــى محبيـ ــراد إلـ ــل األفـ ــرة فصـ فكـ
لألرقـــام وغيـــر محبيـــن لألرقـــام فكـــرة 
ـــة  ـــا طبيع ـــو أنه ـــا ل ـــدًا، كم ـــائدة ج س
اإلنســـان أن يكـــون مخلوقـــً ذا قـــدرة 
علـــى فهـــم األرقـــام أو مفتقـــدًا لتلـــك 

القـــدرة.
لكـــن خبيـــر تصويـــر البيانـــات »ألـــن 
ســـميث« يـــرى أنـــه ال توجـــد عالقـــة 
بيـــن مســـتوى الفـــرد فـــي الحســـاب 
وأن يجـــد فـــي تلـــك األرقـــام اإللهـــام. 
إهتمامنـــا  لتعزيـــز  رحلتنـــا  وفـــي 
ذلـــك  بدايـــة  فـــي  نجـــد  باألرقـــام 
فعلـــى  اإلحصـــاء،  علـــم  الطريـــق 
الرغـــم مـــن أن اإلحصـــاء ليـــس مـــن 
بشـــعبية  تحظـــى  التـــي  العلـــوم 
ـــر علـــوم الحســـاب  ـــه أكث واســـعة إال أن
إنســـانية، حيـــث تكمـــن روعتـــه فـــي 
المجتمـــع  يحاكـــي  علمـــً  كونـــه 

والمجموعـــة.
ـــا  ـــد مفاجئتن ـــاء عن ـــوة اإلحص ـــرز ق وتب
فالتوقـــع  نتوقعهـــا.  ال  بإحصـــاءات 
اإلحصائييـــن  لغيـــر  اإلحصائـــي 
الختـــالف  ذلـــك  ويرجـــع  ضعيـــف 
خلفياتنـــا كأفـــراد واإلعـــالم المبنـــي 
علـــى نشـــر كل مـــا هـــو اســـتثنائي 
وغيـــر معتـــاد. فثمـــة أشـــياء كثيـــرة 
واضحـــة ال نســـتبينها وال نـــكاد نـــدرك 

ــا. ــا ال نراهـ أننـ
ـــى اإلحصـــاء، فـــي كثيـــر مـــن  ننظـــر إل
األحيـــان، كعلـــم المجهـــول ولكـــن 
فـــي الحقيقـــة اإلحصـــاء هـــو علـــم 
المجتمـــع وقصصـــه. فمـــن األرقـــام 

ــا. ــي إليهـ ــً ننتمـ ــي قصصـ نبنـ

وجهة نظر

أرقام و أفكار

حظيــت اإلحصــاءات االقتصادية 
باهتمــام خــاص لــدى غالبيــة 
ــر  الحكومــات وأصبحــت تعتب
اإلداة الرئيسيــــة لعمليــــات 
ــط  ــات التخطيــ ــم سياســ رس

ــا. ــوي وتقييمه التنم

اإلحصاءات االقتصادية 
ودورها في التنمية
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لالســـتثمار«  أبوظبـــي  »مكتـــب  تأّســـس 
بهـــدف إعـــداد الخطـــط والبرامـــج االســـتثمارية 
ـــع االقتصـــادي  التـــي تدعـــم سياســـات التنوي
إلمـــارة أبوظبـــي. يعمـــل المكتـــب مع شـــركائه 
فـــي القطـــاع الحكومـــي علـــى إطـــالق كامـــل 
ـــة  ـــر ثالث ـــي عب ـــة ألبوظب ـــات االقتصادي اإلمكان
برامج أساسية، هي: برنامج جذب االستثمارات 
االســـتثمارات  دعـــم  علـــى  يركـــز  والـــذي 
ــى  ــاعدتها علـ ــرة ومسـ ــركات المبتكـ والشـ
الشـــراكات  وبرنامـــج  أعمالهـــا،  تنميـــة 
يعـــزز  الـــذي  التحتيـــة  البنـــى  لتطويـــر 
الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
الخـــاص  القطـــاع  أعمـــال  يدعـــم  بمـــا 
ـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي  ويســـاهم فـــي تطوي
العاصمـــة، وأخيـــرًا برنامـــج تمكيـــن الشـــركات 

الصغيـــرة والمتوســـطة والـــذي يدعـــم نمـــو 
ــطة،  ــرة والمتوسـ ــركات الصغيـ ــاع الشـ قطـ
ويمكنهـــا مـــن النمـــو واالزدهـــار مـــن خـــالل 
تســـهيل وصول هذه الشـــركات إلى األسواق 
وتوفيـــر المزيـــد مـــن القنـــوات للحصـــول على 
التمويـــل ورؤوس األمـــوال، إلـــى جانـــب الحرص 
ـــهولة  ـــز بالس ـــال تتمي ـــة أعم ـــاء بيئ ـــى بن عل
والمرونـــة. ويعمـــل المكتـــب علـــى دعـــم 
هـــذه البرامـــج الثـــالث مـــن خـــالل خدمـــات رعاية 
المســـتثمرين المتميـــزة والتـــي توفـــر الدعـــم 
والمســـاعدة الكاملـــة للمســـتثمرين فـــي 

كافـــة مراحـــل تأســـيس األعمـــال. 

ـــة  ـــر الماضي ـــي عش ـــهر االثن ـــت األش ـــد مثل لق
فتـــرة هامـــة مـــن النجـــاح والتعـــاون والتطـــور 
ألعمـــال »مكتـــب أبوظبـــي لالســـتثمار«؛ فقـــد 
وظفنـــا فريقـــً متميـــزًا يضـــم نخبـــة مـــن 
الخبـــراء والمتخصصيـــن بمجـــاالت رئيســـية 
ـــذكاء  ـــداع واالبتـــكار مثـــل ال فـــي اقتصـــاد اإلب
االصطناعـــي، واألتمتـــة، والبلـــوك تشـــين، 
والمهـــارات التقنيـــة فـــي فئات مثـــل النمذجة 
وقانـــون  المشـــروعات  وتمويـــل  الماليـــة، 
الهيئـــات  مـــع  عملنـــا  كمـــا  العقـــود. 

الحكوميـــة لتحديـــد كيـــف يمكـــن لــــ »مكتـــب 
الدعـــم  تقديـــم  لالســـتثمار«  أبوظبـــي 
ـــن  ـــا م ـــق أهدافه ـــي تحقي ـــات ف ـــذه الهيئ له
خـــالل عملـــه كبوابـــة للوصـــول إلـــى مختلـــف 
شـــركات القطـــاع الخـــاص. كما واصلنـــا إطالق 
البرامـــج والمبـــادرات وتطويرهـــا بمـــا يلبـــي 
ـــا  احتياجـــات وتطلعـــات المســـتثمرين. وقمن
ــرًا - علـــى ســـبيل المثـــال - بتوســـعة  مؤخـ
 صندوقنـــا االســـتثماري الـــذي يعتبـــر إحـــدى 
للمســـرعات  أبوظبـــي  برنامـــج  مبـــادرات 
التنمويـــة »غـــدًا 21« والـــذي تبلـــغ قيمتـــه 
ــر اآلن  ــات يوفـ ــث بـ ــم، حيـ ــون درهـ 535 مليـ
المزيـــد مـــن التمويـــل لألعـــداد المتزايـــدة مـــن 
الشـــركات المبتكـــرة فـــي أبوظبـــي مـــن خـــالل 
 المشـــاركة فـــي جـــوالت التمويـــل اإلضافيـــة.

أبوظبــي.. وجهـة 
استثمــارية رائـدة

يتطلـــع فريـــق »مكتـــب أبوظبـــي لالســـتثمار« خـــالل العـــام 
2020 للعمـــل مـــع الشـــركاء فـــي مختلـــف الهيئـــات الحكوميـــة 
ــد  ــدة، وأحـ ــتثمارية رائـ ــة اسـ ــة أبوظبـــي كوجهـ ــز مكانـ لتعزيـ

أفضـــل األماكـــن فـــي العالـــم للعيـــش والعمـــل.

إعداد وإخراج 
قسم االتصال واإلعالم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:

مركز اإلحصاء - أبو ظبي

لمســاهماتكــم في األعـــــداد 
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل 
معنا على البريد اإللكتروني 

التــــالــي:

Communication@scad.gov.ae

 الدكتور/ طارق بن هندي
مدير عام مكتب أبوظبي لإلستثمار

المسح اإلحصائي:
عـــن  معيـــن  مجتمـــع  خصائـــص  دراســـة  هـــو 
طريـــق جمـــع البيانـــات مـــن عينـــة منهـــم وتقديـــر 
قيـــم خصائصهـــا مـــن خـــالل اســـتخدام منتظـــم 

اإلحصائيـــة. للمنهجيـــة 

المؤشر اإلحصائي:
ــات  ــن البيانـ ــر عـ ــذي يعبـ ــي الـ ــر البيانـ ــو العنصـ هـ
اإلحصائيـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة محـــددة ومـــكان محـــدد 

وخصائـــص أخـــرى محـــددة.

طن 247,726

86,904 9,401
الظفرة أبوظبي

151,421
العين

مكتب أبوظبي لالستثمار

كمية إنتاج التمور حسب المنطقة 
في إمارة أبوظبي  2019


