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 ""إحصاء أبوظيب" يبدأ العمل امليداين ملسح دخل وإنفاق األسرة يف اإلمارة

يف مجيع مناطق اإلمارة  2019األسرة بدأ ابحثو مركز اإلحصاء أببوظيب اليوم العمل امليداين ملشروع مسح دخل وإنفاق  

أسرة مقيمة موزعني على كل من أبوظيب  2736أسرة مواطنة و 6048أسرة، منها  8784وذلك من خالل عينة تضم 

 والعني والظفرة.

 

، 2020يناير  31وأوضح املركز أن العمل امليداين يف املسح سيستمر لفرتة تزيد عن عام كامل بدءًا من اليوم وحىت 

ًا إىل أنه من أهم املسوح اليت تعىن بدراسة املستوايت املعيشية، وذلك للوقوف على مستوى الرفاهية اليت ينعم هبا مشي 

 اجملتمع من خالل التعرف على أمناط إنفاق ودخل األسر.

 

كامل، ويتميز كما أكد مركز اإلحصاء أببوظيب أن املسح يتميز ابستخدام إطار جديد للعينة يغطي إمارة أبوظيب بشكل  

هذا املسح عند تصنيف بنود السلع واخلدمات الستمارة اإلنفاق ابستخدام التصنيف االستهالكي الفردي حسب الغرض، 

الصادر من مكتب اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة، وهو التصنيف املستخدم يف برانمج املقارانت الدولية الذي 

 أعده واعتمده البنك الدويل.

 

 



 

 

يعترب املسح اخلامس على مستوى اإلمارة والثاين منذ إنشاء املركز،  2019ح املركز أن مسح دخل وإنفاق األسرة وأوض

وهو مسح دوري ومنتظم تتجه غالبية الدول إىل تنفيذه مرة واحدة كل مخس سنوات، وهو من أضخم املسوح اإلحصائية 

 ومسية لإلنفاق األسري على السلع واخلدمات.تكلفة وجهداً ووقتاً، وذلك لطول مدة تنفيذه وتغطيته امل

 

ويهدف مسح دخل وإنفاق األسرة إىل التعرف على أمناط اإلنفاق االستهالكي لألسر، وحساب مروانت اإلنفاق 

الطلب/ على بنود اإلنفاق االستهالكي املختلفة الستخدامها يف حساب معدالت التضخم، وحساب متوسط إنفاق /

د العوامل املؤثرة يف اإلنفاق مثل الدخل والتعليم واملهنة واجلنسية وغيها، وكذلك حساب متوسط الفرد واألسرة، وحتدي

دخل الفرد واألسرة، ونصيب الفرد أو األسرة من جمموع الدخل، وربطها ابلعوامل املؤثرة فيه، كاملستوى التعليمي واملهنة 

سر واألفراد حسب فئات الدخل واإلنفاق واملستوى التعليمي والنشاط االقتصادي وغيها، كما يهدف املسح إىل توزيع األ

واجلنسية واملهنة، وتقدير حجم الطلب احلايل على السلع واخلدمات، واملساعدة على التنبؤ ابحتياجات السكان املستقبلية 

ت اليت تساعد من السلع واخلدمات، إضافة إىل قياس متوسطات األجور وأثر ذلك على اإلنفاق األسري، وتوفي البياان

 يف تقييم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 

وميكن للمسح أن يساهم يف توفي قاعدة بياانت اقتصادية واجتماعية تعكس واقع اإلنفاق االستهالكي والدخل لدى 

القياسي ألسعار املستهلك،  األسر واألفراد، وتوفي البياانت الالزمة لبناء سلة السلع واألمهيات النسبية اخلاصة لبناء الرقم

وحتديث سنوات األساس للمؤشرات اإلحصائية اليت عادة تستغرق عاماً كامالً لضمان التغطية املومسية، كما أن نتائج هذا 

 املسح تعد من أهم املصادر الالزمة إلعداد مكوانت الناتج احمللي اإلمجايل.

 



 

 

 أبو ظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي  . ومبوجب هذا القانون، فإن-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل  أبو ظيبيف إمارة 

ق بتوحيد املفاهيم والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعل
 والتعاريف اإلحصائية. 

 

، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج أبو ظيبوابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة 
لعمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة ا

اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح 
املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيها، وذلك وفق معايي 

تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن مالءمة  عاملية ومبادئ أساسية مهمة
 الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 

يلعب دورا حموراي يف دفع مسي التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفي  أبو ظيب-ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
ة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املعلومات اإلحصائية املطلوب

املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرًة درب التطور والنمو 
ئل اإلعالم وغيها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسا

جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايي وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم 
 أهداف التنمية. 
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