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 الفصل األول 

 املقدمة

جـه مــن مؤشــرات  تبــه مــن أعمــال ومــا أن  متقرير أبــرَز مــا قاالل هذا المــن خــ  عجمان لإلحصاء    مركز   عــرض  ي

  لخـال  مارة عجمانإحصائـي فـي  ال ومنتجــات إحصائيــة، ومــا بذلـه مـن جهـود مختلفـة لدعـم وتطويـر القطـاع  

، ويهدف املركز من خالل هذه النجازات إلى النهوض    2017منذ تأسيسه في عام  وذلك      2022-2017م  واعاال 

 إلى أفضل    املستمر بأداء العمل الحصائي
ً
وتحقيق أهدافه ومبادراته ومتابعة أنشطته وتطويرها، وصوال

ويستثمر كافة الفرص    املؤسس ي، بحيث تواكب الواقع ومستجداته، واملستقبل ومتغيراته، مستويات األداء 

 والمكانات املتاحة، لتحسين بيئة العمل على كافة األصعدة.

حر  والشفافية  املشاركة  مبدأ  ترسيخ  منطلق  أيديكم  ومن  بين  يضع  أن  على  لإلحصاء  عجمان  مركز  ص 

 ملــا قاتأن    على أمل    2022-  2017إنجازاته في الفترة من عام  
ً
 واضحــة

ً
  لدعم بــه مــن أعمــال  م  عكــس صــورة

 التنميــة الوطنيــة، و   صنــاع القــرار وراســمي السياســات فــي وضــع خطــط
 
  المارة   فيحصائيــة  ال بــي املتطلبــات  لت

 
ً
    محليا

ً
   و إقليميا

ً
   األكمل  علـى النحـو    ودوليـا

ً
 ا املعاييـر    ألعلى    وفقا

َ
جاء نتاج الجهود  وكل ذلك    .ملطبقــة عامليــا

 املبذولة من القائمين على املركز والعاملين فيه تحت توجيهات القيادة العليا الرشيدة.

 األهداف  1.1

 تعريف املهتمين بإنجازات املركز  في مجاالت الحصاء.  •

قيمة  صائيــةإحخدمــات  و   منتجــات  تقديــم • ذات  والشمولية مضافــة    محدثة  بالدقة    تتميز 

 نشر املمارسات في املجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية وغيرها. مثل      واملصداقيـة،

 األهمية   2.1

 إبراز دور مركز عجمان لإلحصاء في كافة املجاالت بجانب دوره األساس ي في الحصاء. •

 لتقديم كل ما هو جديد في مجال   •
ً
حث املراكز الحصائية على تقديم مبادرات فّعالة والسعي قدما

 الحصاء. 

 نطاق التقرير  3.1

املهتمين والذي يستهدف    2022-  2017يغطي التقرير أهم انجازات مركز عجمان لإلحصاء خالل الفترة  

 املراكز الحصائية على مستوى الدولة.الحصاء من أفراد املجتمع بالضافة إلى جميع ب
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 الثاني  الفصل

من خالل األعوام أهم إنجازات مركز عجمان لإلحصاء    

2017 - 2022 

الحصائي   القطاع  المارة  شهد  املاضيةفي  السنوات  خالل   
ً
   ،تطورا

ً
عجمان    السيما مركز  تأسيس  بعد 

العام    لإلحصاء المارة  املصدريعتبر  الذي    2017في  في  للبيانات  تسارعت    الرئيس ي  الفترة  هذه  وخالل 

الخطوات الحصائية في كافة مجاالت العمل الحصائي التي يقودها املركز، وتم تنفيذ الكثير من املشاريع  

 لصناع القرار  وراسمي السيا نتجات واملؤ املهمة، كما تم إصدار العديد من امل
ً
   ات سشرات الحصائية دعما

ويهدف املركز إلى تحقيق املزيد  مارة  في شتى القطاعات،  وتلبية ملتطلبات التنمية املستدامة التي تشهدها ال 

املجتمع   ورفاهية  حياة  جودة  تعزيز  في  املساهمة  أجل  من  املبادرات  من  بالعديد  والقيام  النجازات  من 

 .والرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة في المارة

خدمــة ومصلحـة   فــي  تصــب  التــي  الســامية  والتوجيهـات  القــرارات  مختلــف  تنفيــذ  علــى  املركز  وقــد حرص 

للبيانـات   والوحيـد  الرسـمي  املرجـع  أنه  علـى   
ً
تأكيـدا وتنظيمـه،  وتطويـره  عجمان  بإمارة  الحصائـي  العمـل 

مـن خـالح بالمارة، وذلـك  اال   اللصائيـة  مـع رؤيته  أهدافه   
ً
تكـون متوائمـة أن  التـي حرص علـى  سـتراتيجية 

 .ورســالته وأهدافه

من خالل   دقيقة  إحصائية  ومراجع  ومؤشرات  بيانات  لتوفير  يسعى  املركز  أن  على  النجازات  هذه  وتدل 

ؤها بين فترة وأخرى، وذلك بجهود فريق عمل مركز  الدراسات واملبادرات واستطالعات الرأي التي يتم إجرا

 عجمان لإلحصاء والجهات الحكومية كافة. 
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 2017إصدارات عام  1.1.2

مصالح الدولة والمارة ودعم منظومة اتخاذ القرار أصدر  في إطار تطوير العمل الحصائي وفي سبيل تحقيق  

مركز عجمان لإلحصاء العديد من الصدارات والتقارير الدورية كما نفذ العديد من استبيانات لقياس رضا  

املجتمع في شتى املجاالت والتي تهدف إلى توفير مؤشرات وإحصاءات والتي من شأنها سد إحتياجات رجال  

قرار في إمارة عجمان و كذلك املهتمين بهذه الحصاءات من املجتمع والباحثين وطالب  األعمال وصناع ال

 العلم. 

 

تغطي هذه الصدارات جميع القطاعات االقتصادية واألنشطة الحيوية بالضافة إلى العديد من الدراسات  

التي يتم إصدارها  جتمع إمارة عجمان، وفيما يلي على سبيل املثال ال الحصر أهم الصدارات  مالتي تخص  

وأن بعض هذه الصدارات تم    سنوي( في مركز عجمان لإلحصاء  -نصف سنوي   -بشكل دوري )ربع سنوي 

 : مثل الكتاب الحصائي وعجمان في أرقام وغيرها 2017إعدادها قبل عام  

 2007في عام اإلصدار األول عجمان في أرقام  -1

 لإلصدارات السابقة من إدارة الدراسات  قدم مركز عجمان لإلحصاء كتاب"عجمان في أرقام" إلحاق
ً
ا

والبحوث، والذي يتضمن أبرز نشاطات جميع الدوائر واملؤسسات الحكومية املحلية واالتحادية في  

المارة في  العليا  القيادة  وتطلعات  لرؤية  ترجمة  الكتاب  يأتي  كإصدار   ،المارة  الكتاب  هذا  ويأتي 

 . 2022إصدار في عام  15حتى بلغ عدد الصدارات  سنوي يصدره املركز كل عام 

 2008الكتاب اإلحصائي االصدار  االول في عام  -2

ليبلغ عدد إصداراته  قام مركز عجمان لإلحصاء بإصدار الكتاب الحصائي السنوي بصورة دورية  

بياناته من  وذلك    2022كتاب حتى عام    13 البيانات الحصائية ويتم جمع  بهدف تجميع وتبويب 

لسجالت الدارية للجهات واملؤسسات بالضافة إلى عدد من املسوح الحصائية ويتضمن الكتاب  ا

 منها قطاع السكان والحصاءات الحيوية وقطاع القوى العاملة وقطاع  املال    18الحصائي  
ً
قطاعا

 واألعمال وغيرها. 

 2012في عام اإلصدار األول  النشرات الفصلية  -3

لإلحصاء النشرات الفصلية بصورة دورية )ربعية( بهدف تجميع وتبويب البيانات  يقدم مركز عجمان  

الحصائية ويتم جمع بيانات النشرات من السجالت الدارية للجهات واملؤسسات بالضافة إلى عدد  

فصل وهي )الحصاءات الحيوية، االقتصاد    11من املسوح الحصائية وتتضمن النشرات الفصلية  

التج واألمن  واألعمال،  الصحة،  قطاع  العامة،  والصحة  البيئة  والتشييد،  البناء  الداخلية،  ارة 

 والسالمة  وغيرها(.
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 2017األول في عام   اإلصدار اإلحصائية  كتاب املؤشرات  -4

في عام   كأول إصدار ليعكس     2017يأتي كتاب املؤشرات الحصائية السنوي والذي تم إصداره 

صورة شــاملة لكل أوجه التنمية في إمارة عجمان فـي العديـد مـن القطاعـات واألنشـطة االقتصادية،  

ي املجاالت،  مـن  وغيرهـا  والبيئيـة  والزراعيـة  والسـكانية،  والجتماعيـة  كتاب  والصناعيـة،  تضمن 

املؤشرات بياناِت ومؤشرات لمارة عجمان، حيث  يتم جمـع البيانات مـن املصادر  املختلفـة واملسـوح  

الحصائية التـي يقوم بها مركز عجمان لإلحصاء لتعزيز وترسيخ بناء نظام إحصائي لمارة عجمان  

وع املستويات  ألفضل  ومخرجاته  الحصائي  العمل  بجودة  الرتقاء  أجل  األصعدة،  من  كافة  لى 

 وليخدم مســتخدمي البيانــات بمختلــف أهدافهــم وتوجهاتهــم وتطلعاتهــم.

وغيرها من الصدارات الدورية والدراسات والتقارير واملسوحات والصدارات األخرى املتنوعة التي يعدها  

يجدر الشارة إلى أنه توجد بعض  كما    1املركز ويتم نشر بعضها على املوقع الرسمي ملركز عجمان لإلحصاء 

التقارير والدراسات والصدارات التي تحتوي على البيانات واملؤشرات الخاصة والسرية التي ال يتم نشرها  

 ولكن يوفرها املركز للجهات املعنية املخولة بالطالع على هذه البيانات عند الطلب.

 2017تعداد عجمان لعام   2.1.2

ات هامة حول العديد من القضايا الجتماعية واالقتصادية واملعيشية لسكان  بّين تعداد عجمان معلوم

إمارة عجمان، وقد أجاب على العديد من التساؤالت حول حجم السكان وخصائصهم، وأبرز العديد من  

املتابعة واملزيد من البحث والتحليل ألجل    إلىفئات املجتمع من املواطنين وغير املواطنين، والذين بحاجة  

استكمال الصورة حول األبعاد الديموغرافية واالقتصادية والجتماعية،  وألجل تطوير البرامج والتدخالت  

 التي تؤدي إلى تحسين أوضاع ومستوى معيشة بعض الفئات وتفعيل الدور املجتمعي لها. 

المارة بالضافة إلى األنظمة اللكترونية لجمع املعلومات من    تم االعتماد على نظام املعلومات الجغرافي في

التعداد   عمليات  وتنفيذ  وإدارة  تخطيط  في  الحديثة  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أسهم  وقد  األسر، 

 بشكل جوهري واستخراج النتائج في وقت قياس ي.

على املدى القصير واملتوسط،   وتم استخدام نتائج ومخرجات التعداد في رسم الخطط والبرامج التنموية

 على نتائج  
ً
كما استخدمت في التخطيط بعيد املدى بعد إجراء السقاطات السكانية للمرحلة املقبلة إعتمادا

 التعداد، وكذلك تقدير االحتياجات التدريبية في املستقبل في مختلف املجاالت. 

 
1  https://scc.ajman.ae/ar/publications/ 

 

https://scc.ajman.ae/ar/publications/
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 2017مبادرات عام  3.1.2

 2030التقديرات السكانية حتى عام  .1

  "   مبادرة   تخص  والتي  "  السكانية   "االسقاطات   بعنوان   يبية تدر   ورشة   لإلحصاء  عجمان   مركز   نفذ

  واتحادية،  محلية  حكومية  ومؤسسات  جهات  يمثلون     الذين  المارة  في  للمختصين "5m   انطالقة

  والتربية  االقتصاد  مجاالت  في  القطاعية  واالسقاطات  السكانية  االسقاطات  موضوع  في  وذلك

  برمجية  بحزمة   التقنيات  احدث  باستخدام  وذلك  وغيرها،  واالسكان   واملياه  والصحة  والتعليم

  بيانات توفير في  ."5m  انطالقة "  ملبادرة الرئيس ي الهدف ويتركز املوضوع. بهذا ومتخصصة متطورة

 ،لهم  األساسية  والخصائص  املواطنين   وغير  املواطنين  عجمان  لمارة  السكان   عدد  عن   مستقبلية 

  لغايات  البعيد  واملدى   واملتوسط  القصير  املدى  على  التخطيط  في  البيانات  هذه   تساعد   وسوف

  هذه   في  تنفيذه  تم  ما   ويبرز  ليلخص   التقرير   هذا  ويأتي ،واالجتماعية  االقتصادية   التنمية   تحقيق

  ل على أم  ،2030  لىإ  2017  للفترة   عجمان  لمارة  والقطاعية  السكانية  االسقاطات  عدادإو   ،  الدورة

 للمعنيين. فائدة ذات  التقرير بهذا الواردة  والنتائج  البيانات تكون  نأ

 2017مبادرة الخرائط التفاعلية لعام  .2

علن   تأتي مبادرة  
 
"الخرائط التفاعلية" كإحدى مبادرات تعداد عجمان من املاكرو إلى امليزو والتي أ

عام   عنها ونشر   ،2017في  بتجهيز  النتقال  إلى  تهدف  من  والتي  عجمان  إمارة  بيانات  واستخدام 

والبيانات   الحصاءات  بتوفير  يتمثل  والذي  "امليزو"  الوسطي  الوضع  إلى  "املاكرو"  الكلي  الوضع 

واملؤشرات على مستوى املجتمعات املحلية مما يتيح إجراء مقارنات بين املجتمعات املحلية واألحياء  

بين مدن ومناطق المارة أو  الواحدة  املدينة  البيانات كما  داخل  إدارة  بناء منظومة  في  لتساهم   ،

توفر املبادرة التقارير التفاعلية والتي عززت مستوى األداء في التقارير وتطوير املنتجات املعرفية  

 ملبدأ النفتاح والشفافية التي يتبعها املركز، في وقت أصبحت  
ً
وبناء نظام إحصائي متكامل تعزيزا

مقياس الحصائية  البيانات  القرارات    فيه  لتخاذ  الضرورية  األداة  تعتبر  أنها  كما  الدول  لتقدم 

في رسم السياسات االقتصادية والجتماعية والتنموية ومصدر    السليمة 
ً
 لتوجيه ورسم  ا

ً
أساسيا

 .الخطط والبرامج الحكومية
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 2018إصدارات عام  1.2.2

 2018في عام اإلصدار األول القياسية لألسعار    األرقام .1

عام    صدري منذ  لألسعار  القياسية  األرقام  عن  )ربع سنوي(   
ً
دوريا  

ً
تقريرا لإلحصاء  مركز عجمان 

ويتضمن التقرير تحليل ومقارنة بيانات عن األرقام القياسية ألسعار املستهلك خالل السنة   2018

ى  مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بهدف توفير بيانات عن األسعار واألرقام القياسية للمستهلك عل

القرار   صناع  لدعم  القياسية  واألرقام  األسعار  عن  زمنية  سلسلة  وتوفير  إمارة عجمان  مستوى 

 وراسمي السياسات 

 2018 في عام اإلصدار األول معدل التضخم  .2

املستهلك،   التضخم ألسعار  ( عن معدل  ربع سنوي   (  
ً
 دوريا

ً
تقريرا يصدر مركز عجمان لإلحصاء 

تحليل   التقرير  هذا  بيايضم  معدل  نات  ومقارنة  عن  مقدمة  التقرير  ويتضمن  التضخم  معدل 

التضخم  معدل  حساب  منهجية  التضخم،  أسباب  القياس،  دورية  التضخم،  أنواع  التضخم، 

توفير بيانات    ويهدف التقرير إلىوتحليل معدل التضخم مقارنة مع الربع السنوي لسنة األساس.  

الدقيقة والصحيحة عن   املعلومات  الحصول على  في  الراغبين  التضخم  لكل املختصين  معدالت 

عجمان إمارة  مستوى  على  املستهلك  لذوي    ألسعار  موثقة  معلومات  توفير    االختصاص وكذلك 

 واملهتمين من صناع القرار والباحثين.

 2018تقارير عام  2.2.2

 2018في عام  صدار األول  اإل تقرير العمالة املاهرة في إمارة عجمان   .1

 عن العمالة املاهرة في إمارة عجمان والذي يعد بشكل سنوي    قدم
ً
مركز عجمان لإلحصاء تقريرا

، والذي يقيس النسبة املئوية للعمالة املاهرة في القطاع االقتصادي من العمالة  2018منذ عام  

املؤشرات   بعض  ومعرفة  المارة  في  املاهرة  العمالة  وخصائص  حجم  معرفة  بهدف  الجمالية 

ب والجهــات  الخاصة  القــرار  الدقيقة ألصحــاب  واملؤشرات  البيانات  توفير  إلى  بالضافة  العاملين، 

الرســمية واملعنييــن وواضعــي الســتراتيجيات، لرسم خطــط التنميــة املتوســطة وطويلــة األجــل، ممــا 

عيــة مثــل التعليــم واالستخدام  يــؤدي إلــى توجيــه السياســات العامــة للحكومــة والسياســات القطا

األمثــل للمــوارد البشــرية كما يهدف إلى تمكين وتطوير القطاع االقتصادي في إمارة عجمان من أجل  

 النهوض باقتصاد المارة. 
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معت البيانات السجلية من البيانات املتوفرة بالسجالت الدارية لوزارة املوارد البشرية والتوطين   ج 

التقري  عجمان  وشمل  حكومة  موظفي  باستثناء  واملنامة  مصفوت  ومنطقتي  عجمان  مدينة  ر 

 واملنطقة الحرة والبنوك. 

 2018في عام اإلصدار األول تقرير مسح االستثمار االجنبي  .2

يعتبر مسح االستثمار األجنبي أحد أهم املسوح التي يتم تنفيذها في األجهزة الحصائية على مستوى  

بي رصد  بغرض  وذلك  الخاصة  العالم  البيانات  وتشكل  والصادر،  الوارد  األجنبي  االستثمار  انات 

والحسابات   املدفوعات  ميزان  إحصاءات  منظومة  بناء  في  األساسية  الركيزة  األجنبي  باالستثمار 

كاملة لال الخارجي، ويمكن الستفادة من  القومية، والتي تعطي صورة  العالم  مع  قتصاد وتفاعله 

ي في عدة مستويات مختلفة من أهمها إعداد قاعدة بيانات شاملة عن  إحصاءات االستثمار األجنب

حول   الالزمة  بالبيانات  القرار  متخذي  تزويد  إلى  بالضافة  عجمان  إمارة  في  األجنبي  االستثمار 

املختلفة، بحيث   واألنشطة االقتصادية  الدول  الزمن حسب  عبر  تغيره  االستثمار األجنبي ونمط 

وو  وتقييم  مراقبة  مكنهم  وبما  ي  فّعال  بشكل  عليها  املترتبة  القوانين  وتعديل  االستثمار  ضع خطط 

التعرف على حجم االستثمار  االستثمار األجنبي إلى    مسحمسح الق  ويهدف  ،يحقق املصلحة العامة

األجنبي الوارد بأنواعه املختلفة في المارة و توفير قاعدة بيانات عن االستثمارات األجنبية ووضعها  

متخذي القرار ومعرفة القطاعات واألنشطة االقتصادية التي يتجه إليها االستثمار األجنبي و  أمام  

استثمارات   تتجه  التي  والدول  المارة  في  أجنبية  استثمارات  تمتلك  التي  الدول  أهم  على  التعرف 

التي يوجد  تم جمع بيانات  مسح االستثمار األجنبي من املنشآت العاملة في المارة و ي  ،المارة إليها

 من الخارج  
ً
 واردا

ً
لى إفيها استثمار أجنبي أو يتوقع وجوده فيها، سواء كان هذا االستثمار استثمارا

المارة  أالمارة   داخل  استثمارات من  باملسح إو  الخاصة  االستمارة  تم تصميم  لى خارجها، حيث 

الدولي النقد  صندوق  )دليل  الدولية  والتوصيات  املنهجيات  أفضل  مع  بميزان    متفقة  الخاص 

للمنشآت   إطار معتمد  واقع  املنشآت من  يتم حصر  الدولي(، حيث  االستثمار  املدفوعات ووضع 

االقتصادية العاملة في إمارة عجمان ومن واقع التعدادات التي تم تنفيذها على مستوى المارة، 

تنطبق عليها أحد شروط االستثمار األجنبي لدراجه  التي  املنشآت  يتم تحديد  إطار  حيث  ا ضمن 

 املسح والستيفاء بياناتها بشكل سنوي. 
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 2018في عام  اإلصدار األول املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان  الناتج تقرير  .3

  2018منذ عام   الناتج املحلي الجمالي باألسعار الجارية   تقرير قام مركز عجمان لإلحصاء بإصدار  

الناتج املحلي الجمالي لإلمارة  وإصدار تقرير  حتساب  إقام املركز ب  2021وفي عام   كإصدار سنوي،

البيانات   بأهمية  العليا  القيادة  الثابتة والجارية، وقد جاء هذا العمل ترجمة لتوجيهات  باألسعار 

القرار أصحاب  أيدي  بين  وتوفيرها  إلى  .الحصائية  التقرير  املحلي   يهدف  للناتج  تقديرات  توفير 

وحساب مساهمة كل نشاط في إجمالي الناتج   النشاط االقتصادي الجمالي في إمارة عجمان حسب  

حساب نصيب الفرد من الناتج املحلي الجمالي لإلمارة كمؤشر للرفاه   املحلي الجمالي، بالضافة إلى

 .االجتماعي

 2018التقارير السجلية لعام  .4

والتي يتم جمع بياناتها من     2018  ينفذ مركز عجمان لإلحصاء عدد من التقارير السجلية منذ عام 

إلى بعض الجهات الخاصة   في الجهات الحكومية املحلية واالتحادية بالضافة  السجالت الدارية 

مثل دائرة البلدية والتخطيط وشركة عجمان للصرف الصحي  ) الخصوصية ( املحدودة وغيرها،  

 يقوم املركز بإعداد هذه التقارير  بشكل دوري وتشمل :

 النفايات  املجمعة في إمارة  عجمان:  تقرير  1.4

تتضمن نتائج تقرير النفايات  املجمعة في إمارة  عجمان  إحصاءات عن كمية النفايات، والهدف  

الخطرة   النفايات املجمعة  بيانات شاملة عن كمية  إنشاء قاعدة  التقرير هو  الرئيس ي من إجراء 

معالجتها بنوعيها الخطرة وغير الخطرة وذلك من أجل  وغير الخطرة، وتوفير بيانات عن كيفية طرق  

 مساعدة املعنيين لتخاذ الجراءات الالزمة. 

واملركز   والتخطيط  البلدية  دائرة  من  البيانات  جمع  في  الشامل  املسح  أسلوب  استخدام  تم 

لى  االتحادي للتنافسية والحصاء  ومن شركات إدارة النفايات التي تقوم بجمع النفايات ونقلها إ

التقرير بشكل دوري منذ    إعدادويتم     موقع التخلص منها بتفويض من دائرة البلدية والتخطيط

   2017عام  
ً
 ليغطي مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت واملنامة. سنويا

 تقرير املياه العادمة في إمارة عجمان :  2.4

لنشاء قاعدة بيانات شاملة عن كمية  قدم املركز  تقرير عن املياه العادمة في إمارة عجمان و ذلك  

تخاذ  ااملياه العادمة  وتوفير بيانات عن كيفية طرق معالجتها، وذلك من أجل مساعدة املعنيين ب

الالزمة، وتعتبر شركة عجمان للصرف الصحي )الخصوصية( املحدودة ودائرة البلدية و   الجراءات
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املصادر املزودة للبيانات ويتم إجراء تقرير املياه    والحصاء  التخطيط، واملركز االتحادي للتنافسية 

 ليغطي إمارة عجمان. 2017منذ عام  بشكل دوري العادمة 
ً
 سنويا

 في إمارة عجمان:  املزارع التجارية  تقرير  3.4

قام املركز بتقديم  تقرير املزارع التجارية في إمارة عجمان وذلك النه يتضمن بيانات  تفصيلية عن  

املزارع التجارية في إمارة عجمان والتي تتكون على مزرعتين: مزرعة للدجاج الالحم ومزرعة للدجاج  

البياض واألمهات، و تعتبر هذه املزارع  من املصادر األساسية املعتمد عليها في  توفير اللحوم وبيض  

التجارية  ةاملائد املزارع  عن  املستجدات  أبرز   التقرير  نتائج  توضح  من إن  ،  كما  الرئيس ي  الهدف 

التقرير إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن املزارع التجارية في المارة، وتوفير بيانات من أجل مساعدة  

تم استخدام أسلوب املسح الشامل في جمع البيانات من خالل  املعنيين بإتخاذ الجراءات الالزمة.  

التجارية   املزارع  الشخصية ألصحاب  التقر املقابلة  إجراء  عام   ويتم  منذ  دوري  بشكل    2017ير 

 
ً
 ليغطي مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت واملنامة. سنويا

   2018مسوح عام  3.2.2

 2018املسوح االقتصادية لعام  .1

وإلى اآلن بهدف    2018أطلق مركز عجمان لإلحصاء مشروع املسوح االقتصادية السنوية منذ عام  

القرار على إتخاذ قراراتهم وفق املعطيات في أرض  توفير قواعد بيانات اقتصادية ملساعدة صناع  

 الواقع. 

يعتبر املشروع من املشاريع الحصائية املهمة التي من شأنها السهام في تطوير العمل الحصائي من  

في االقتصاد بدرجة عالية من   العاملة  للمنشآت االقتصادية  إطار حديث  و  بيانات  توفير  خالل 

 للمعا 
ً
يير الدولية املعتمدة وتغطي البيانات التي تم استيفاؤها الخصائص  الدقة والشمول ووفقا

توفير   في  االقتصادية  املسوح  تسهم  كما  االقتصادية  املنشآت  لجميع  والضرورية  الرئيسية 

 املعلومات الضرورية عن أعداد املنشآت حسب توزيعها الجغرافي ووفق النشاط االقتصادي.

بتغ االقتصادية  املسوح  مشروع  عنى  والتي  وي  عجمان  إمارة  في  العاملة  االقتصادية  املنشآت  طية 

واملواصالت   النقل  وقطاع  والبناء  والتشييد  والتجزئة  الجملة  وتجارة  الصناعة  قطاعات  تشمل 

 إلى قطاع الخدمات بهدف الحصول على بيانات عن حجم العمالة  والقطاع
ً
املالي والتأمين إضافة

و  املضافة  القيمة  وحساب  النتاج  االقتصادية  وقيم  واألنشطة  للقطاعات  الرأسمالي  التكوين 

 ألهداف ومحاور رؤية عجمان
ً
 . لتعزيز تنافسية المارة في شتى املجاالت التنموية وفقا
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البيانات   استيفاء  وتم  االقتصادية  املسوح  في  املنتظمة  العشوائية  الطبقية  العينة  استخدمت 

لورقية والتي تم استبدالها في األعوام الالحقة  االستمارة ابأسلوب املقابلة الشخصية وباستخدام  

أجهزة اآليباد اللكترونية لتعبئة الستمارة املعتمدة بواسطة الباحثين املؤهلين واملدربين وتحت  ب

قبل موظفي مركز عجمان من  املباشر  ،  الشراف  املسح    لإلحصاء  إستمارة  أن  بالذكر  والجدير 

عدت لتشمل    2020االقتصادي لعام  
 
 من قبل أ

ً
جميع األنشطة االقتصادية وتم تصميمها إلكترونيا

 املركز. 

 2018مسح القوى العاملة لعام  .2

عام   منذ  سنوي  بشكل  العاملة  القوى  مسح  لإلحصاء  عجمان  مركز  على    2018يقدم  للتعرف 

بسوق   املتعلقة  املواضيع  عن   
ً
فضال العمل،  بقوة  وعالقتهم  والسكان  العاملة  القوى  خصائص 

وت تقدير العمل،  في  تساهم  والتي  العمل  عن  والباحثين  واملتعطلين  املشتغلين  خصائص  شمل 

 لألنظمة واملعايير الدولية كما يساهم هذا املسح في توفير البيانات التي 
ً
مؤشرات سوق العمل وفقا

القرار   السنوي، لدعم متخذي  التقرير  وإعداد  البحث والتحليل الحصائي  في أغراض  تستخدم 

ال إتخاذ  عالية  على  بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة  يوفر  كما  املستويات،  في مختلف  قرارات 

 .تتعلق بخصائص السكان حسب عالقتهم بقوة العمل بشكل عام

تجمع بيانات مسح القوى العاملة عن طريق استيفاء بنود الستمارة املعتمدة واملصممة من قبل  

وإجراء املقابالت الشخصية مع رب األسرة أو أحد    املركز وذلك بزيارة كل األسر الواردة في العينة 

 أفراد  األسرة الذي ترشحه األسرة لإلدالء بالبيانات املطلوبة.

 2018دراسات عام  4.2.2

عجمان    دراسة .1 إمارة  في  الهامشية  األنشطة  اقع  و حول  تحليلية  دراسة  الهامشية  األنشطة 

 2018 وآثارها االقتصادية

دون   تحول  التي  العوامل  أحد  املنخفضة  املضافة  القيمة  ذات  الهامشية  األنشطة  انتشار  يعد 

األنشطة   وتحليل  دراسة  الهام  من  بات  فإنه  وبالتالي  إليه،   تسعى  ما  المارة  الهامشية  تحقيق 

وبالتالي  انتاجيتها،  زيادة  إلى  يؤدي  مما  كفاءتها،  زيادة  بهدف  وذلك  االقتصادية،  وآثارها  وحجمها 

رؤيةالمارة تحقيق  في  عجمان    .املساهمة  إمارة  واستراتيجية  رؤية  تحقيق   2021واستهدفت  إلى 

%، 7% إلى  5التنمية املستدامة القائمة على املعرفة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين  

 وهو ما يتطلب تنمية ودعم األنشطة عالية النتاجية والقيمة املضافة
ً
الهدف من الدراسة   .سنويا
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اختيار أحد   نشطة الهامشية في إمارة عجمان، وآثارها االقتصادية و هو تحليل الوضع الراهن لأل 

 .األنشطة الهامشية ذات التأثير االقتصادي املنخفض للتعامل معها

 

 2018لعام    في إمارة عجمان دراسة األرامل واملطلقات واملهجورات .2

في إمارة عجمان    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظروف معيشة األرامل واملطلقات واملهجورات

وخاصة الالتي ال يعملن، أو ال يوجد مصدر إعالة لهن، إضافة إلى وجود أطفال بحاجة إلى الرعاية  

القرار على   بيانات ساعدت متخذي  الدراسة قاعدة  واملعيشية. كما وفرت  املدرسية  واملصاريف 

 تحسين ظروف تلك الشريحة من املجتمع. 

 

 2018لعام   املواطنين في إمارة عجماندراسة أصحاب الهمم من  .3

هذه الشريحة من املجتمع  وأسباب الحالة التي تعانيها وظروفها    علىتهدف هذه الدراسة إلى التعرف  

ودرجة حدتها، وكذلك التعرف على أنواع ومستوى الرعاية التي تحصل عليها، وقدرة أسرها على  

 تقديم الرعاية إليها، من ناحية املوارد البشرية واملادية وتلقي الرعاية الصحية الالزمة.

 

 2018لعام   في إمارة عجمان قطنون مساكن باإليجار عن املواطنين الذين ي دراسة .4

التي  املواطنة  األسر  ظروف  على  التعرف  بهدف  الدراسة  هذه  بعمل  لإلحصاء  مركز عجمان  قام 

املناسبة   بالتوصيات  الخروج  أجل  من  للمساكن،  تملكها  عدم  وأسباب  باليجار  مساكن  تقطن 

 لألخذ بيد هذه األسر إن كانت بحاجة إلى املساعدة . 

 2018عام بادرات م 5.2.2 

 2018مبادرة عجمان بلس لعام  .1

 ملشروع التعداد الذي تم تنفيذه عام  
ً
لط الضوء    2017جاءت مبادرة عجمان بلس امتدادا حيث س 

والتحليل   البحث  واملزيد من  املتابعة  إلى  بحاجة  التي  املجتمعية  األولوية  ذات  الفئات  بعض  على 

التي تهدف إلى تحسين أوضاع ومستوى معيشة هذه الفئات وتفعيل    ،والسياسات وتطوير البرامج  

املجتمع   أفراد  من  الشرائح  هذه  ومعاناة  ظروف  وفهم  احتياجات  وتلمس  لها،  املجتمعي  الدور 

لهذه   والصحية  والجتماعية  واالقتصادية  الديموغرافية  والخصائص  الظروف  على  والتعرف 

من الدراسات التي تخص فئات معينة من املجتمع  تم جمع البيانات  الشرائح، وشملت املبادرة عدد  
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 و عن طريق التسجيل الذاتي في موقع املركز  
ً
منهم عن طريق التواصل مع العينة املستهدفة ميدانيا

 .الدراسات  عدد من  وهذه املبادرة تنفذ حسب متطلبات املجلس التنفيذي في إمارة عجمان و تشمل

 2018الدورات التدريبية في مجال اإلحصاء لعام  6.2.2

  2022والتي استمرت حتى عام    2018قدم مركز عجمان لإلحصاء الدورات التدريبية بشكل سنوي منذ عام  

ألهمية    
ً
نظرا املجاالت  هذه  في  أو متخصصين  خبراء  يد  على  الحصاء  في مجاالت  املعرفة  اكتساب  بهدف 

وظفين وتطوير الجوانب املعرفّية، والعلمّية، واملعلوماتّية، وطرق التفكير  التدريب في رفع مستوى كفاءة امل

وتنمية   للموظفين  الدارّية  السلوكيات  آفاق  وتوسيع  وتطوير  تنمية  على  التدريب  يساعد  حيث  لديهم، 

أجل   من  لديهم  والتواصل  صال 
ّ
والت والبتكار  البداع  على  امهارات  بالنفع  يعود  بما  القدرات  ستثمار 

 ؤسسات والدوائر التي يعملون بها. امل

 ومن أهم الدورات التدريبية: 

 دورة املسوح االقتصادية السنوية .1

عام   منذ  دوري  بشكل  السنوية  االقتصادية  املسوح  دورة  لإلحصاء  عجمان  مركز    2018ينظم 

إملامهم   لتعزيز  الحصاء،  مجال  في  واملختصين  العاملين  وكفاءة  مستوى  رفع  إلى  بكافة  وتهدف 

جوانب الحصاء االقتصادي من حيث األهداف ومنهجية التنفيذ وطريقة جمع البيانات، وأنواع  

  .االستمارات املستخدمة ومكوناتها، والبرنامج الزمني

الفني   التدريب  معايير  مفهوم  ترسيخ  املركز من خالل  في  العاملين  تأهيل  بهدف  الدورة  تأتي هذه 

 وامليداني. 

 لبيانات املرئية لدعم قرارات املستقبلدورة االبتكار في ا .2

عن  عمل  ورشة  لإلحصاء  عجمان  مركز  قرارات    نفذ  لدعم  املرئية  البيانات  في  االبتكار 

  وذلك تزامن   2020املستقبل منذ عام  
ً
في إمارة عجمان وشارك  أ مع انطالق  ا سبوع االبتكار 

مجال   في  بالبيانات  املعنيين  املوظفين  من  كبير  عدد  بالدوائر  بالورشة  والعاملين  الحصاء 

 واملؤسسات الحكومية املحلية واالتحادية بإمارة عجمان. 

في   وتطويرها  القدرات  بناء  إلى  لإلحصاء  ملركز عجمان  االستراتيجية  التدريبات  هذه  تهدف 

مجال الحصاء والبيانات وإن أهمية هذه الورشة تكمن في وضع الخطط االستراتيجية بناًء  

ت إحصائية موثوقة، تسهم في وضع الرؤية املستقبلية لإلمارة، لتحقيق الرفاهية  على قاعدة بيانا

 .ألفراد املجتمع كافة
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 2019إصدارات عام  1.3.2

 2019جاذبية عجمان لعام  مؤشر  .1

يعتبر   مؤشر جاذبية عجمان بشكل سنوي   يتم إصدار يقيس مدى جاذبية    والذي   
ً
 مركبا

ً
مؤشرا

التعليم والرعاية  (  :مؤشرات رئيسية في القطاعات الحيوية التالية  ةالمارة من خالل حساب ست 

واملواصالت التحتية  والبنية  واالتصاالت  العامة  والخدمات  األدوات  )الصحية  أحد  ويعتبر   ،

لعملية التخطيط وتخصيص املوارد وقياس األداء وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم  الداعمة  

في تحسين جودة الحياة والذي يهدف إلى تقديم رؤية واضحة ودقيقة تدعم متخذي القرار املعنيين  

الرتقاء   نحو  الجهود  كل  وتركيز  املجتمع  منظور  من  للتحسين  األولوية  ذات  املجاالت  تحديد  في 

المارة،بالخ في  إعداد وصياغة   دمات  قياس رضا  تقرير  تم  أسلوب علمي من خالل  املؤشر وفق 

 .الجمهور عن القطاعات الحيوية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية

 2019عام  راساتد 2.3.2

  واملوردين واملجتمع(دراسات رضا املعنيين للقيادة العامة لشرطة عجمان )العاملين والشركاء  .1

 2019لعام 

وقام     2019  في عامتم تنفيذ استطالعات الرأي لصالح القيادة العامة لشرطة عجمان مرة واحدة 

 مركز عجمان لإلحصاء باألدوار التالية: 

 .تصميم عينة الدراسات •

 سحب العينة.  •

 تصميم أنظمة االستبيانات املختلفة. •

 جمع البيانات.  •

 البيانات.  تجهيز وتحليل واستخراج •

 واستهدفت استطالعات الرأي قياس املؤشرات التالية: 

 مسح قياس رضا املتعاملين عن أداء شرطة عجمان.  .1

 رضا املجتمع عن أداء وزارة الداخلية. .2

 استطالع املستثمرين ورجال املال واألعمال.  .3

 استطالع رأي سياح إمارة عجمان. .4

 استبيان رضا العاملين في شرطة عجمان.  .5
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 استبيان رضا املوردين عن أداء شرطة عجمان.  .6

 استبيان رضا الشركاء عن شرطة عجمان.  .7

 

 2019سعادة الطفل لعام   دراسة .2

 على رفاه األطفال في إمارة عجمان والتي  
ً
إن دراسة سعادة الطفل من الدراسات التي ركزت حصريا

أعدها مركز عجمان لإلحصاء تحت عنوان »سعادة الطفل في إمارة عجمان« وذلك في إطار حرص  

 حكومة عجمان على رعاية الطفولة والهتمام بتعزيز املكانة الفكرية والجتماعية للطفل وتحديد 

أسس السعادة لألطفال ودراستها وتحليلها لتمكين تهيئة املناخ الجتماعي والثقافي الهادف لتعزيز  

والتنمية   الرفاهية  وتحقيق  لألطفال  السعيدة  اللحظات  وتوفير  والبتكار  والتميز  البداع  روح 

واستكشاف  األطفال  بمشاركة  موضوعي  بحث  خالل  من  الدراسة  املركز  باشر  وقد    املستدامة، 

وجهات نظرهم الخاصة حول رفاهيتهم، وتقييم تأثير مجموعة متنوعة من الخصائص على رفاه  

والتي أوصت   الدراسة،  الصادرة عن  التوصيات  تم تحقيق  الرفاهية،  إتجاهات  األطفال ومتابعة 

بزيادة مساحات اللعب والحدائق واملسابح واألماكن الترفيهية والتي تضمن إيجاد مساحات لإلبداع  

 قدراتهم في كل املجاالت. ر يلتطو م األطفال أما

 2019دلة لعام األ  3.3.2

 2019لعام    دليل املؤشرات اإلحصائية .1

دليل املؤشرات الحصائية هو أحد السالسل الحصائية التي قام املركز بإصدارها من أجل توفير  

كافة األصعدة مثل الحصاءات   للمفاهيم والحصائية وعلى  السكانية واالقتصادية  دليل موحد 

واالجتماعية والبيئية ، وذلك من أجل الرتقاء بجودة العمل الحصائي ومخرجاته وتطوير النظام  

 الحصائي بإمارة عجمان. 

تم إغناء الدليل بأهم متطلبات املعرفة حول املؤشر الحصائي من حيث تعريفه وطريقة إحتسابه  

هيـم ضرورية للتعرف أكثر على هذا الجانب الهام من  ووحدة قياسه ودوريته وما إلى ذلك من مفا 

 إلى أن يصل إلى أعلى  
ً
جوانب العمل الحصائي، على أمل أن يستمر تحديـث هذا الدليـل مستقبال

مستويات املهنية مما سيسهل على الباحثين واملهتمين في املجال الحصائي الحصول على ما يريدون  

خالل توفير املؤشرات الحصائية، املؤشر الحصائي هو    عليه بأقـل وقت وجهد ممكن وذلك من

تعبير عن واقع ظاهرة معينة في وقت ومكان معين ويكون املؤشر إما على شكل رقم مطلق أونسبي 
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في ظاهرة معينة   الحاصلة  التغيرات  أو حالة معينة، ويقيس املؤشر  أو معدل ويمثل وضع سائد 

والهدف   القرار على رسم الخطط واالستراتيجيات،  صحابأخالل فترة زمنية معينة مما يساعد  

الحصائية   املؤشرات  دليل  من  أهم    هو الرئيس ي  على  الحصول  ومصادر  ووصف  شرح  تقديم 

املؤشرات الحصائية املستخدمة في مركز عجمان لإلحصاء ومنها وصف املؤشر وآليات الحساب  

 ت ومصدر املؤشر. وحدة القياس ومستوى التفصيل ودورية القياس ومصدر البيانا

 2019اتفاقيات عام  4.3.2

 من أهمية توطيد سبل الشراكات االستراتيجية في المارة وقع مركز عجمان لإلحصاء في عام 
ً
  2019انطالقا

لإلحصاء   عجمان  مركز  بين  تعاون  اتفاقية  وتوقيع  عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة  مع  تفاهم  مذكرة 

جهة محلية واتحادية بهدف تبادل    17كما تم توقيع اتفاقيات التعاون مع   واملجلس الدولي لبيانات املدن  

تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات منها : جامعة     2021  –  2020املعلومات والبيانات، وفي  عامي  

ي  والت  ،عجمان، كلیة املدینة الجامعية بعجمان، اي جي لالستثمار العقاري، مجلس سيدات األعمال وغيرها

تشمل جميع املواد التي تكفل عملية تبادل املعلومات والبيانات الحصائية، والخبرات والتجارب املؤسسية  

 والربط اللكتروني وكذلك التعاون في إجراء الدراسات والبحوث واملسوح. 

 2019في عام   األنظمة التي تم تطويرها 5.3.2

 2019البيانات التصويرية لعام  .1

لوحات املؤشرات على شكل رسوم بيانية جذابة تتكون من مؤشرات تفاعلية بصورة غير   تطوير  تم

االحصائي   الكتاب  مثل  الدورية  الصدارات  في  املختلفة  املواضيع  حسب  ومقسمة  تقليدية 

 ومتوفرة باللغتين العربية واالنجليزية.   2019 والنشرات الفصلية، تم تنفيذها في سنة 

 

 2019لعام بوابة معلوماتي  .2

التعرف على االحتياجات   الرفاهية والتنمية املستدامة من خالل  إلى تحقيق  تسعى حكومة إمارة عجمان 

الالزمة   السياسات  تمكين تطوير  في   
ً
إيجابا إمارة عجمان ودراستها وتحليلها مما يساهم  األساسية ملواطني 

إلحصاء على تطوير عدد من األنظمة  لضمان االستقرار االجتماعي، كان التعاون من قبل مركز عجمان ل 
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كما تم تطوير    2019التابعة ملشاريع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية منها  إنشاء بوابة معلوماتي  

 . 1أدوات تحليل وعرض البيانات مثل لوحات املؤشرات 

 

 برنامج التقارير التفاعلية لتصميم التقارير بصورة تفاعلية .3

لإلحصاء بإعداد برنامج التقارير التفاعلية، والذي هو جزء من أدوات البيانات  قام مركز عجمان  

التفاعلية حيث يهدف إلى توفير البيانات بطرق مختلفة للمستخدم ويستعرضها بأكثر من منظور  

للمستخدم الحرية  من  قدر  أكبر  يتيح  احتياجات   كما  حسب  تفاعلية  بصورة  التقارير  لتصميم 

ال خالل  من  يمكن املستخدم  حيث  النهائية،  الجداول  لتصميم  موضوع  لكل  املتوفرة  بيانات 

 للمستخدم عمل التالي:

 .للجدول  تحديد بيانات الصفوف واألعمدة  •

 .إختيار البيانات الفرعية للصفوف واألعمدة •

 .تحديد الفلتر املناسب لعرض البيانات •

 .إختيار طريقة عرض القيم من القيم املتاحة •

 .إخفاء مجموع الصفوف واألعمدةإمكانية عرض أو  •

 .تحديد عدد الخانات العشرية لقيم البيانات •

 .إمكانية تبديل لغة العرض و التقرير في أى وقت بدون الحاجة لعادة تحميل البيانات •

 .  PDFأو ملف   CSVإمكانية إستخراج البيانات فى شكل جدول إكسيل او ملف  •

 .للبيانات املصدرة يتوفير رابط مرجع •

 .وقت اي ر رابط لعادة تصميم جدول البيانات للرجوع إليه في توفي •

 توفير مساعدة تفاعلية لشرح وتوضيح عناصر البرنامج باللغتين العربية والنجليزية.  •

  

 
1  https://scc.ajman.ae/ar/interactivedata 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscc.ajman.ae%2Far%2Finteractivedata&data=04%7C01%7CNada.Babiker%40Ajman.ae%7C4ceb55400ab44acf53bf08d9ce81d4fc%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637767879369197603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sq1Jj4wuvlB1Qm9LGXYAqpkHTA8MJjfoM1r91bLIZQI%3D&reserved=0
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 2019نشاء نظام بطاقة الباحث لعام  إ .4

والذي يعمل    قام مركز عجمان لإلحصاء بإضافة خاصية في تطبيق الهاتف املتحرك الخاص باملركز

 مستمر سنوي  بشكل
ً
على حيث    ا التطبيق  داخل  من  املتحرك  الهاتف  كاميرا  وضع  للجمهور  يتيح 

بطاقة الهوية لفريق العمل امليداني ومسح الكود ملشاهدة بيانات الباحث ووضع تطعيم وفحص  

 كورونا وبيانات عن املسوح التي يعمل به وموعده، وهو مشروع مستمر بشكل سنوي.

 

 2019استوديو العروض التفاعلية لعام  .5

نفذ مركز عجمان لإلحصاء استوديو العروض التفاعلية ليعرض التقارير بصورة تفاعلية جذابة 

  ةتتضمن العديد من الرسوم املعلوماتية ويتم عرض البيانات حسب اختيارات املستخدم املتاح

 يحّدث هذا االستوديو بشكل سنوي. له،و 
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 2020هم إنجازات مركز عجمان لإلحصاء لعام أ  4.2
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 2020عام  تقارير  1.4.2

 2020في عام اإلصدار األول تقرير الزواج والطالق إلمارة عجمان  .1

يهدف مركز عجمان لإلحصاء في تقرير الزواج والطالق إلى التعرف على عدد حاالت الزواج والطالق  

واألعوام السابقة، ومعرفة بعض املؤشرات املتعلقة بالخصائص الديموغرافية    2020خالل عام  

السياسات   ورسم  اتخاذ  في  القرار  متخذي  ساعد  مما  واملطلقين،  للمتزوجين  والتعليمية 

 االقتصادية واالجتماعية الصحيحة. 

 إلى معرفة عدد حاالت الزواج بين املواطنين، ومعرفة عدد واقعات الطالق
ً
وأسبابها    ويهدف أيضا

بالمارة،  االجتماعية  التنمية  عملية  في  بالنهوض  يسهم  مما  لها،  املناسبة  الحلول  ليجاد  وذلك 

 إلى توفير البيانــات واملؤشرات عن معدل الزواج الخام ومعدل  
ً
والتعرف على الواقع الفعلي، إضافة

 الطالق الخام من أجل وضــع الخطــط والسياسات االقتصادية. 

 ويتم  
 
 على املنهج الوصفي حيث ت

ً
جمع  إعداد تقرير بشكل دوري )سنوي و نصف سنوي( معتمدا

 بيانات التقرير من البيانات السجلية من قبل وزارة العدل املتمثلة بمحكمة عجمان الشرعية. 

 

 2020في عام اإلصدار األول  تقرير مؤشر نسبة رضا أصحاب املنشآت عن املسح االقتصادي   .2

قام املركز بإعداد عدٍد من استطالعات الرأي ومن ضمنها استطالع رضا أصحاب املنشآت والذي استخرج  

منه مؤشر الرضا عن مسح املنشآت االقتصادية العاملة بإمارة عجمان من أجل التعرف على مستوى رضا  

ويهدف مؤشر الرضا عن مسح املنشأت االقتصادية إلى التعرف على أداء    ، أصحاب املنشآت عن املسح  

ومستوى الباحثين  وطبيعة األسئلة املوضوعة باالستبيان بالضافة إلى مدى رضاهم عن املسح ، والذي تم  

بط للمعنيين وذلك من أجل معرفة إتجاهات وآراء الفئات املعنية بناء على النتائج  ا عن طريق إرسال الرو 

 جراء املؤشر بشكل سنوي. إ حسين وتطوير آلية إجراء املسوح امليدانية التي يقدمها املركز ويتم  ت و ، تحصلة امل 

 2020في عام اإلصدار األول  تقرير االحتياجات التدريبية  .3

قام مركز عجمان لإلحصاء بقياس االحتياجات التدريبية ملوظفي الجهات الحكومية واملحلية وذلك  

اال  معرفة  ومهارات  حتياجبهدف  وقدرات  كفاءة  مستوى  تطوير  وكذلك  للموظفين  التدريبية  ات 

ومعرفة   لإلحصاء  عجمان  مركز  يقدمها  التي  التدريبية  الدورات  بجودة  والرتقاء  املوظفين، 

حتياجات املوظفين من الدورات التدريبية املتخصصة من أجل التخطيط لها وكسب ثقة ورضا  ا

املستفيدين من التدريب. تقام الدورات التدريبية في مجاالت هي  املوظفين املتدربين وزيادة أعداد  

دورة تدريبية في عام   14دورات في البيانات، دورات في الحصاء والجدير بالذكر إن املركز قام ب  
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البيانات،    2021 وعرض  الحصائية  التقارير  كتابة  املتقدمة،  الضخمة  )البيانات  أهمها  ومن 

.والخدمات القومية... وغيره
ً
 ا  ( ويقوم املركز بتقديم التقرير سنويا

 2020تقرير الرفاه في إمارة عجمان لعام  .4

 من حرص مركز عجمان لإلحصاء في إمارة عجمان، وبتوجيه من القيادة العليا على تطوير  
ً
انطالقا

البيانات االحصائية واملعلومات   بها املركز من أجل توفير  التي يقوم  البحثية  املوضوعية  األعمال 

والدقيقة التي تساهم في تطوير ورفع مستوى املعيشة لكافة فئات املجتمع في المارة تم تقديم هذا  

عام   في  األول  إصداره  في  املعلومات    2020التقرير  يوفر  والذي  الطلب  عند  إصداره  يتم  كتقرير 

املساهمة   أمل  على  إمارة عجمان،  في  كريمة  لحياة  العيش  تكاليف  حول  مستوى  الالزمة  رفع  في 

 املعيشة في االمارة بشكل عام.

ويهدف التقرير بشكل أساس ي إلى توفير املعلومات حول التكلفة الشهرية املتوسطة للعيش بكرامة  

 على أحدث البيانات املوضوعية املتاحة التي تمثل مختلف  الألسرة املواطنة في إمارة عجمان  
ً
عتمادا

ما أن التقرير يأخذ بعين العتبار بعض املحددات الهامة التي شرائح مجتمع املواطنين في المارة، ك

املدارس   في  سواء  لألطفال  التعليم  وتكلفة  املسكن  ملكية  مثل  الكلية  التكلفة  حجم  في  تؤثر 

وقد تم االعتماد بشكل أساس ي   الحكومية أو املدارس الخاصة، والتي تعتبر من املكونات الضرورية.

ح دخل ونفقات األسرة في المارة في إطار املسح الشامل في الدولة الذي  على البيانات التي وفرها مس 

، إضافة إلى البيانات التي وفرتها قاعدة بيانات مبادرة "معلوماتي" التي 2019تم تنفيذه خالل عام  

واألساس   النظري  الطار  توفر  التي  البحثية  املصادر  إلى  الستناد  تم  بمتابعتها،كما  املركز  يقوم 

 لجراء التحليل الالزم باستخدام البيانات املناسبة وشروط توفرها. العلمي 

 2020تقرير أنماط إنفاق و استهالك  األسرة في إمارة عجمان لعام  .5

 عن أنماط إنفاق واستهالك األسر في إمارة عجمان لعام  
ً
 2020قدم مركز عجمان لإلحصاء تقريرا

لعام  إب األسرة  وإنفاق  دخل  مسح  نتائج  إنفاق    2019ستخدام  أنماط  معِرفة  إلى  ف  َيهد  والذي 

عن   بيانات  يتضمن  والذي  والخدمات  السلع  من  عجمان  بإمارة  املعيشية  األسر  واستهالك 

الصحي   النفاق  مط 
َ
ن النفاق االستهالكي والنفاق غير االستهالكي،  النفاق،  النفاق،الغرض من 

ر  مستوى  االستهالك،  الغذائية،  الصحي،امليزانية  دراسة  وغير  إلى  بالضافة  وغيرها،  املجتمع   فاه 

املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر ملعِرفة مستويات املعيشة والتعرف على توزيع األسر حسب  

مستويات النفاق املختلفة  وتحديد أنماط النفاق لدى األسر وتوجهات النفاق االستهالكي لديهم 

 بحسب الخصائص املختلفة كالجنسية وغيرها. 
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 2020ستخدام نتائج مسح دخل وإنفاق األسرة في إمارة عجمان لعام إ تقرير جودة الحياة ب  .6

ــــــاة ب ــــــودة الحيـــــــ ــــــن جـــــــ  عـــــــ
ً
ــــــرا ــــــاء تقريـــــــ ــــــان لإلحصـــــــ ــــــز عجمـــــــ ــــــدم  مركـــــــ ــــــام إقـــــــ ــــــان لعـــــــ ــــــارة عجمـــــــ  2019مـــــــ

والـــــــــذي يهـــــــــدف إلـــــــــى معرفـــــــــة جـــــــــودة  2019ســـــــــتخدام نتـــــــــائج مســـــــــح دخـــــــــل وانفـــــــــاق االســـــــــرة لعـــــــــام إب

ــر املعيشــــــــــــية ب ـــ ــاة االســـــــ ـــ ــارةإحيـــــــ ـــ ــان مـــــــ ـــ ـــــكن، عجمـــــــ ـــــات عــــــــــــن املســـــــ ـــــمن بيانـــــــ خــــــــــــدمات  والــــــــــــذي يتضـــــــ

ــــــــــــــائص ــــــــــــــحة،العمل .... املسكن،خصـــــــ ــــــــــــــ إالسكان،الدخل،االنفاق،التعليم،الصـــــــ ــــــــــــــافة لـــــــ خ ، بالضـــــــ

قتصــــــــــادي لألســــــــــر ملعرفــــــــــة مســــــــــتويات املعيشــــــــــة والتعــــــــــرف لــــــــــى  دراســــــــــة املســــــــــتوى الجتمــــــــــاعي واالإ

نفــــــــــاق علــــــــــى توزيــــــــــع االســــــــــر حســــــــــب مســــــــــتويات الــــــــــدخل واالنفــــــــــاق املختلفــــــــــة  وتحديــــــــــد انمــــــــــاط اال 

ســـــــــر وتوجهـــــــــات االنفـــــــــاق االســـــــــتهالكي لـــــــــديهم بحســـــــــب الخصـــــــــائص املختلفـــــــــة كالجنســـــــــية لـــــــــدى األ 

 واملستوى التعليمي والعملي وغيرها  .

 2020في عام اإلصدار األول الطاقة والبيئة في إمارة عجمان   تقرير  .7

الهواء ونوعية    تقريرعرض  ي في إمارة عجمان إحصاءات الطاقة املتجددة وجودة  الطاقة والبيئة 

وهو   والبيئة  الطاقة  إحصاءات  بيانات شاملة عن  قاعدة  إنشاء  هو  الرئيس ي  الهدف  وإن  املياه، 

، والتعرف على مصادر الطاقة املتجددة من أجل 2017السجلية التي بدأت في عام    للتقارير ضافة  إ

امل الالزمةمساعدة  الجراءات  بإتخاذ  والتخطيط  ،  عنيين  البلدية  دائرة  من  البيانات  توفير  ويتم 

عام    منذ  دوري  بشكل  والصناعة   الطاقة  ومنطقتي    2020ووزارة  مدينة عجمان  ليغطي   
ً
سنويا

أهمية هذا   وتأتي  واملنامة  األنظار    التقريرمصفوت  الهواء وتوجيه  تلوث  الحد من  في  السهام  في 

طا خالل  ملصادر  للمياه  الوصول  واستمرارية  استدامة  لضمان  السعي  إلى  بالضافة  جديدة  قة 

 .2036الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى و ذلك ضمن استراتيجية األمن املائي  

 2020تقرير األنشطة االقتصادية اإلصدار األول في عام  .8

يعده مركز عجمان لإلح الذي  االقتصادية  األنشطة  تقرير  بشكل سنوي على  يحتوي  نتائج  صاء 

أنشطة   تحتها  تندرج  والتي  االقتصادية  األنشـــطة  منشـــآت  وأنواع  منتظمة عن خصائص  ســـنوية 

املالية،   األنشطة  قطاع  الداخلية،  التجارة  قطاع  التحويلية،  الصناعة  قطاع  الخدمات،  قطاع 

والتخزين النقل  و قطاع  النشاءات  الحصاءات    ،قطاع  أكبر قدر من  توفير  إلى  التقريـــر  ويهدف 

لألنشـــطة االقتصادية في المارة والتي تعكس مساهمة القطاعات في الناتج املحلي الجمالي وقيمة  

النتاج الجمالي والســـتهالك الوسيط، تعويضات العاملين من رواتب وأجور وتوفير قاعدة البيانات  

 د الحسابات القومية. املهمة والالزمة لعدا
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 2020التجارة الداخلية  في إمارة عجمان اإلصدار األول في عام تقرير  .9

حيث يحتوي التقرير    2019ركز دراسة تقرير التجارة الداخلية في إمارة عجمان خالل عام  املنفذ  

على خصائص ومكونات منشآت قطاع التجارة الداخلية  في القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة  

والتي تندرج تحتها أنشطة تجارة الجملة وتجارة التجزئة وتجارة املركبات ذات    2019عجمان لعام  

أنشطة التجارة   في العاملة املنشآت   وتوزيع عدد   يهدف التقرير  إلى معرفة،و ات وصيانتها  املحرك 

الداخلية املختلفة بحسب نوع النشاط وتوفير أكبر قدر ممكن من الحصاءات للتجارة الداخلية  

لجمالي  في المارة والتي تعكس مساهمة التجارة الداخلية في الناتج املحلي الجمالي وقيمة النتاج ا

وتوفير   وأجور  رواتب  من  العاملين  تعويضات  الداخلية،  التجارة  ألنشطة  الوسيط  واالستهالك 

 جراء تقرير بشكل سنوي. إويتم ،قاعدة البيانات املهمة والالزمة لعداد الحسابات القومية

 2020األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان اإلصدار األول في عام تقرير  .10

في إمارة عجمان لعام   التأمين  املالية وأنشطة  قدم مركز عجمان لإلحصاء تقرير مسح األنشطة 

سنوية منتظمة عن خصائص ومكونات القطاع املالي وقطاع   والذي يحتوي على إحصاءات  2019

تمويل  وأنشطة  املالية  الخدمات  أنشطة  يضم  والذي  لمارة عجمان  الخاص  القطاع  في  التأمين 

وإ اللزامي  التأمين  االجتماعي  الضمان  بإستثناء  التقاعدية  املعاشات  وصناديق  التأمين  عادة 

 . واألنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية والتأمين

ويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحصاءات واملؤشرات املالية مثل عدد العاملين في  

تعوي التأمين،  املالية وأنشطة  إلى  قطاع األنشطة  بالضافة  الوسيط،  العاملين، الستهالك  ضات 

 قيم النتاج الجمالي، إجمالي القيمة املضافة. 

 2020اإلصدار األول في عام  قطاع الصناعة في إمارة عجمانتقرير   .11

والذي يحتوي على    2020قدم مركز عجمان لإلحصاء تقرير قطاع الصناعة في إمارة عجمان لعام  

سنوية منتظمة عن خصائص ومكونات أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة التعدين   إحصاءات  

عجمان، تضم أنشطة الصناعة التحويلية مجموعة  واستغالل املحاجر في القطاع الخاص في إمارة  

األنشطة   املعادن  من  منتجات  نع  ص  امللبوسات،  نع  ص  املشروبات،  نع  ص  األغذية،  نع  ص  مثل 

أنشطة   إلى  بالضافة  الخشب.  نع  وأنشطة ص  وأنشطة إصالح وتركيب اآلالت واملعدات  لة، 
َّ
املشك

املحاجر   استغالل  أنشطة  التعدين  أنشطة  تضم  بينما  التحويلية  الصناعة  تحت  تندرج  أخرى 

التعدين دعم  واملؤشرات  وي  ،وأنشطة  الحصاءات  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  إلى  التقرير  هدف 

الستهالك  العاملين،  تعويضات  التحويلية،  الصناعة  قطاع  في  العاملين  عدد  مثل  الصناعية 
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القيمة   إجمالي  الرئيس ي،  النشاط  من  النتاج  الجمالي،  النتاج  قيم  إلى  بالضافة  الوسيط، 

لصانعي القرار التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات  وتوفير املؤشرات الهامة   املضافة،

 االقتصادية الصناعية. 

 

 2020اإلصدار األول في عام تقرير أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان   .12

إحصاءات سنوية منتظمة عن    2020يعرض تقرير أنشطة النقل والتخزين في إمارةعجمان لعام  

مناطق إمارة عجمان   ومكونات منشآت قطاع النقل والتخزين في القطاع الخاص لجميع خصائص

أنشطةالنقل  تندرج  والتي  2019لعام   التخزين  املائي  والنقل  األنابيب  عبر  والنقل  البري   تحتها   ،

 . مندوبين بواسطة البريد ونقل الطرود وأنشطة الدعم للنقل و أنشطة

ختلفة بحسب  مل العاملة في أنشطة النقل والتخزين ا  تاملنشآويهدف التقرير إلى معرفة عدد وتوزيع  

النشاط من    نوع  ممكن  قدر  أكبر  في    الحصاءاتوتوفير  والتخزين  تعكس   المارة للنقل  والتي 

النقل أنشطة  امل  مساهمة  الناتج  في  اوالتخزين  ال حلي  وقيمة  ال جمالي    كواالستهالجمالي  ل نتاج 

النقل والتخزينالوسيط أل   قاعدةالبيانات  وتوفير   وأجور   العاملين من رواتب   وتعويضات   نشطة 

 . لعداد الحسابات القومية املهمة والالزمة 

 

 2020اإلصدار األول في عام أنشطة قطاع الخدمات في إمارة عجمان  .13

إحصاءات سنوية منتظمة عن    2020  ن لعامقطاع الخدمات في إمارة عجماأنشطة  يعرض تقرير  

خصائص ومكونات املنشآت العاملة في القطاع الخدمي في جميع مناطق إمارة عجمان والتي تندرج  

األفالم   إنتاج  أنشطة  النشر،  أنشطة  والطعام،  القامة  أنشطة خدمات  منها  أنشطة  تحتها عدة 

 ت وغيرها من األنشطة.والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى، التصاال 

الشاملة الحصاءات  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  إلى  التقرير  مثل    ويهدف  الخدمي  القطاع  عن 

الخدمات وتعويضاتهم، وحجم النتا في  العاملين  التشغيلية وإحصاءات  واالستهالك    جالنفقات 

ألنشطة الخدمات، كما يهدف التقرير إلى  التعرف على عدد املنشآت    الوسيط والقيمة املضافة

لى تحليل  إالعاملة، قيمة النتاج الجمالي ، وتضمن التقرير تحليل بيانات النتاج الجمالي بالضافة  

إمارة عجمان خالل  في  املختلفة  الخدمات  الوسيط والقيمة املضافة ألنشطة  إجمالي الستهالك 

 . 2019 عام
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 2020في إمارة عجمان اإلصدار األول في عام  التشييد أنشطة  تقرير  .14

تقرير   إمارة عجمان    التشييد  أنشطة يعرض  إحصاءات سنوية منتظمة عن خصائص    2020في 

ومكونات منشآت قطاع البناء والتشييد العاملة في القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة عجمان  

 أنشطة تشييد املباني وأنشطة التشييد املتخصصة.  ية،والتي تندرج تحتها أنشطة الهندسة املدن

ويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحصاءات عن أنشطة النشاءات مثل إحصاءات  

املشتغلين وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية وحجم النتاج والجدير بالذكر أن الغرض الرئيس ي 

القيمة   حجم  معرفة  في  يكمن  املسح  عرض  من  إلى  بالضافة  النشاءات  أنشطة  من  املضافة 

تفاصيل عن قيم النتاج الجمالي والنتاج من النشاط الرئيس ي واألنشطة الثانوية للمنشآت التي  

تعمل في قطاع النشاءات، وكذلك الشارة إلى حجم التكوين الرأسمالي الجمالي لقطاع النشاءات  

 في إمارة عجمان. 

 2020عام دراسات   2.4.2

 2020لعام  19-دراسات عن كوفيد .1

والتي تهدف إلى    2020دراسات باللغة النجليزية خالل عام    ستةقام مركز عجمان لإلحصاء بإعداد  

دراسة جائحة كورونا وأثارها املترتبة على مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية، وقد جاءت  

 هذه الدراسات بالعناوين التالية : 

 . 2020املكاسب والفوائد الجتماعية واالقتصادية العاملية لعام    19  - بعد كوفيد  دراسة ما   •

 . 2020خسائر اجتماعية واقتصادية عاملية لعام  19 -دراسة ما بعد كوفيد  •

 .2020دراسة املمارسات العاملية ملكافحة فيروس كورونا املستجد لعام  •

 .2020لعام  19 -دراسة أساليب التعليم العاملية بعد وباء كوفيد  •

 . 2020دراسة األثر االقتصادي العاملي النتشار وباء فيروس كورونا املستجد لعام  •

 .2020لعام  19 -دراسة أنماط الحياة العاملية بعد نهاية وباء كوفيد  •

( وطرق الوقاية منه ومكافحة  19- الوعي بمرض فيروس كورونا )كوفيد  ىدراسة قياس مد •

 2020في عام الصدار األول إنتشاره في إمارة عجمان 

في المارة بتصميم وتنفيذ دراسة استطالعية حول مدى الوعي حصاء  مركز عجمان لإل قام  

في إمارة عجمان   إنتشاره( وطرق الوقاية منه ومكافحة  19-كورونا )كوفيد فايروسبمرض 

ربية  رسال رسائل نصية باللغة العإ، عن  2020من عام    إبريل  10إلى    2خالل الفترة من  



 
 

34 
 

والنجليزية واألردو وتشمل الدراسة عينة من فئات السكان في المارة من الذكور والناث  

مواطنين من أجل الوصول إلى أوسع قطاع من السكان، تهدف  الدراسة    رغيو من مواطنين  

إلى توفير معلومات للمسؤولين في إمارة عجمان عن مدى وعي املواطنين واملقيمين في المارة  

من حيث مصادر وطرق  (  19-)كوفيد  بمجموعة من أبعاد الصابة بمرض فايروس كورونا  

وأعراض املرض، وطر  بالفايروس  املعلومات حول وعي  الصابة  توفير  الوقاية وكذلك،  ق 

 الناس بدرجة خطورة املرض وامكانية الشفاء منه. 

 

 2020في إمارة عجمان في عام  دراسة رضا املتعاملين عن الخدمات الحكومية اإللكترونية .2

قام مركز عجمان لإلحصاء  في إمارة عجمان بتصميم وتنفيذ دراسة حول رضا املتعاملين عن جودة  

امل الخدمات الحكومية اللكترونية، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل املؤثرة على  وتك

الحكومية   الخدمات  جودة  عن  املتعاملين  رضا  قياس  نتائج  وتوفير  الحكومية  الخدمات  جودة 

ن صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية 
ّ
  اللكترونية وتحليلها بشكل معمق لتمك

للتحسين من منظور املتعاملين وتركيز كل الجهود نحو تحسين نوعية الخدمات املقدمة في إمارة  

عجمان وإتاحة تقييم مدى نجاح السياسات والخطط واملبادرات في تحقيق أهدافها. ويتم إعداد  

دوري  بشكل    تقرير 
ً
الحكومية   سنويا الخدمات  عن  املتعاملين  رضا  مستوى  قياس  يتم  حيث 

 في إمارة عجمان. املقدمة نيةاللكترو 

نم باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  صفحات  اتم  على   
ً
ومتاحا  

ً
مبرمجا لالستمارة  إلكتروني  وذج 

النترنت من خالل روابط خاصة متصلة بقاعدة بيانات مركزية لتجميع االستجابات لدى املركز  

والرابط اللكتروني لالستمارة إلى متعاملي  كما تم إرسال رسائل نصية احتوت على دعوة املشاركة  

عجمان   إمارة  في  املقدمة  اللكترونية  الحكومية  الخدمات  من  املستفيدين  الحكومية  الجهات 

 بالضافة إلى االتصال الهاتفي املباشر ملتابعة املتعاملين املستهدفين

 

 2020دراسة رضا املوظفين عن العمل عن بعد في حكومة عجمان لعام  .3

وملنع انتشار    (COVID-19) ار الجراءات التي اتخذتها حكومة عجمان ملواجهة جائحة كورونا في إط 

إتباع   عجمان  حكومة  قررت  فقد  سالمتهم،  على  والحرص  الحكومة  ملوظفي   
ً
وحماية الفايروس 

أسلوب العمل عن بعد للموظفين الذين ال تتطلب مزاولة مهامهم ضرورة تواجدهم في مقر العمل، 

 مع الجراءات على مستوى الدولة. وقد سبق هذا الجراء إعداد دليل إسترشادي  نسج إوذلك  
ً
اما
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 إعداد الترتيبات الالزمة لذلك من قبل كافة  
ً
للعمل عن بعد من قبل دائرة املوارد البشرية وأيضا

فيها   بما  الالزمة  والبرمجيات  واملعدات  األجهزة  حيث  من  عجمان،  إمارة  في  الحكومية  الجهات 

جيا التواصل عن بعد، وبالتنسيق املباشر من قبل دائرة املوارد البشرية والدوائر األخرى  تكنولو 

مهامهم أداء  في  املوظفين  على  العمل  لتسهيل  االختصاص  يضمن    .ذات  بعد  عن  العمل  أن  كما 

إستمرارية عمل الحكومة وإيفاءها بالتزاماتها تجاه أفراد املجتمع وتقديم الخدمات الالزمة بأفضل  

شروط املمكنة دون توقف أو إنقطاع. وبهذا تتم املحافظة على سالمة وإستمرارية وتكامل العالقة  ال

 له. وحيث  
ً
والثقة املتبادلة بين أفراد املجتمع والحكومة بمختلف أنواع األنشطة التي تقدمها خدمة

للعمل عن بعد،    أن هذه هي املرة األولى التي يتم إتخاذ مثل هذا الجراء وعلى هذا النطاق الواسع

فإن نجاح ذلك على أرض الواقع وبالكفاءة املرجوة، يتطلب العديد من املدخالت من أهمها سرعة  

عمل   وروح  اللتزام  على  واملحافظة  الالزمة،  بالسرعة  معها  والتأقلم  بعد  عن  العمل  ثقافة  تبني 

 جدات. الفريق والبقاء على التواصل املستمر مع زمالء العمل والتفاعل مع املست

 وقد قام املركز بإعداد دراسة لقياس رضا املوظفين في حكومة عجمان عن العمل عن بعد.

 2020دراسة رضا الشركاء دائرة التنمية االقتصادية لعام   منهجية .4

قام مركز عجمان لإلحصاء بتقديم الدعم الفني في  تصميم استبيان تقييم رضا الشركاء بما في ذلك إعداد  

)العاملين   مع  العالقات  إدارة  في  الدائرة  كفاءة  مدى  لتقييم  الدراسة  وتنفيذ  تصميم  والشركاء    منهجية 

الدراسة  وتم تنفيذ هذه     دائرة، واملوردين وحماية املستهلك(، ومدى كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها ال 

الدراسة  بتصميم وتنفيذ    حيث قام املركز استجابة لطلب دائرة التنمية االقتصادية في حكومة عجمان،  

االستطالعية لتوفير املعلومات والبيانات حول تقييم مدى كفاءة الدائرة لعالقتها مع مختلف الشركاء من  

والتحادي والقطاع الخاص بشأن رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الدائرة  القطاع الحكومي املحلي 

 للشركاء، بما يحقق املصالح املشتركة. 

التنمية   دائرة  أداء  رفع مستوى  في  تسهم  التي  الحديثة  البيانات  توفير  إلى  أساس ي  بشكل  الدراسة  وتهدف 

وإتاحة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات الحديثة    إمارة عجمان، من خالل تقييم آليات العمل   االقتصادية  في 

التي تسهم بعمليات التطوير والتحسين املستمر للخدمات. وتتضمن األهداف التفصيلية للدراسة تحديد  

مستوى رضا الشركاء عن التعاون االستراتيجي والعمليات والخدمات املشتركة مع الدائرة ومستوى الشفافية  

ال  وتحديد مستوى  قنوات  واملعرفة،  ثالث  أفضل  تحديد  إلى  بالضافة  الدائرة،  في  العاملين  أداء  رضا عن 

 للتواصل مع الدائرة. 
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 2020استطالع رأي املتعاملين عن وسائل الدفع في حكومة عجمان لعام  .5

قام مركز عجمان لإلحصاء بتصميم وتنفيذ الدراسة الخاصة باستطالع آراء املتعاملين مع حكومة  

سائل الدفع للمعامالت املالية املتعلقة باستيفاء الرسوم. وسوف تساهم  عجمان حول قنوات وو 

هذه الدراسة في تعزيز األداء الحكومي في إمارة عجمان لالستجابة ملتطلبات املتعاملين والتعامل مع  

وتوصياتهم ومقترحاتهم  بالتعريف  تفضيالتهم  تساهم  سوف  الدراسة  فإن  ذلك  إلى  وبالضافة   ،

تصميم وتنفيذ  وزيادة الوعي ببعض القنوات والوسائل التي قد تكون غير معروفة للمتعاملين. تم  

الدراسة االستطالعية بهدف توفير املعلومات والبيانات حول آراء وتفضيالت املتعاملين مع مختلف  

وتفضيالت قنوات ووسائل الدفع الخاصة باملعامالت املالية ودفع  الجهات الحكومية بشأن املعرفة  

األداء   تعزيز  في  التي تسهم  البيانات  توفير  إلى  الدراسة بشكل أساس ي  وتهدف  املستحقة.  الرسوم 

إمارة عجمان، من خالل إتاحة مختلف أنواع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات الحديثة،    الحكومي في

املتنوعة البدائل  األهداف    وتوفير  وضمن  واحتياجاتهم  مهاراتهم  مع  يتناسب  بما  للمتعاملين 

التفصيلية للدراسة، التعرف على الجهات الحكومية التي قام املتعاملون بدفع الرسوم لها، إضافة  

لى تحديد ثالثة تفضيالت لكل قناة من قنوات الدفع، وثالث قنوات لكل وسيلة من وسائل الدفع،  إ

ل. وبمعنى آخر يتم التعامل مع كل تفضيل بغض النظر عما تم تحديده  وبشكل مستقل لكل تفضي

 . في التفضيالت االخرى 

 2020عام مبادرات  3.4.2

 2020سفراء في برنامج مناعة املجتمع لعام  .1

(، شارك  19في إطار الجراءات الحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

التابع لجامعة محمد بن راشد  موظفو مركز عجمان لإلحصاء في برنامج سفراء مناعة املجتمع 

 على  للطب والعلوم الصحية، وحصل املشاركون على شهادات إتمام البرنامج الذي تضمن  
ً
تدريبا

ا  خالل  الجوانب  من  عليه  والسيطرة  إنتشاره  منع  وكيفية  الفيروس،  هذا  لعدوى  لرئيسية 

إمارة   في  جهة  أول  املــركز  ويعد  الالزمة.  الوقائية  الجراءات  بإتخاذ  العدوى  سلسلة  كسر 

  .الشهادة هذه    عجمان يحصل كافة موظفيها على 
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 2020مبادرة إحصاء بال ورق لعام  .2

 عن  تم إطالق مبادرة )إحصاء بال  
ً
ورق( وذلك بالتزامن مع يوم البيئة العاملي حيث تخلى املركز تماما

لعام   مارس  شهر  في  عد  ب  عن  العمل  نظام  تطبيق  منذ  الورق  استخدام    2020استخدام  وتم   ،

األنظمة  والتقنيات اللكترونية في جميع املعامالت الداخلية  والخارجية، واستمر استخدام  هذا  

ا بعد عودة  إمارة  النهج حتى  في  أول جهة حكومية  املركز  يعتبر  وبذلك  العمل،   إلى مقر  ملوظفين 

 عجمان تطلق هذه املبادرة بهذا املستوى الشامل. 

وتهدف هذه املبادرة إلى تشجيع العمل على هذا األسلوب ونشر ثقافة االستغناء عن الورق وتوفير  

نيات اللكترونية الحديثة التي يوفرها  البدائل املناسبة للموظفين بالضافة إلى االستفادة من التق

النفايات،   كمية  وتقليل  البيئة  على  السلبي  التأثير  من  للحد  الجراءات  هذه  واستعمال   املركز 

 واملساهمة في الحفاظ على األشجار  التي تستخدم في إنتاج الورق. 

 

 2020مبادرة حافظ على صحتك لعام  .3

العاملين  أطلق مركز عجمان لإلحصاء مبادرة "حافظ عل  ى صحتك" للمحافظة على صحة 

 للظروف الراهنة التي تقتض ي العمل من املنزل للحد  
ً
عد، نظرا باملركز خالل فترة عملهم عن ب 

وذلك عبر إرسال فيديوهات للموظفين تمكنهم من    ، ( 19- من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

إي  أتى  املبادرة  البيت. إطالق هذه  الرياض ي من  بنشاطهم  على  القيام  املحافظة  بأهمية   
ً
مانا

ما   ظل  في  السليم"،  الجسم  في  السليم  "العقل  ملبدأ   
ً
وتطبيقا للموظفين  العامة  الصحة 

عد والجلوس لساعات طويلة في املنزل، مما قد يؤثر على الصحة   تقتضيه ظروف العمل عن ب 

لساعات  الجلوس  وعدم  البدني  النشاط  ممارسة  ضرورة  مع  الحركة،  قلة  بسبب    العامة 

 لنصائح األطباء بهذا الشأن 
ً
 . طويلة وفقا

 

 2020باليوم العاملي لإلحصاء لعام  مبادرات اإلحتفاء .4

، 2020من أكتوبر    20احتفل مركز عجمان لإلحصاء بمناسبة اليوم العاملي لإلحصاء الذي صادف  

  أهمية الثقة والبياناتالتي يمكننا الوثوق بها " والذي يبرز    وذلك تحت شعار "ربط العالم بالبيانات 

املوثوقة والبتكار في النظم الحصائية في الدولة ويأتي احتفال إمارة عجمان باليوم العاملي لإلحصاء  

تلعبه   الذي  بالدور   
ً
إعترافا سنوات  خمس  كل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  به  تحتفى  الذي 

وتحليل جمع  في  الرسمية  والبيئية    البيانات  ونشر  الحصاءات  والجتماعية  االقتصادية 
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والديموغرافية ليستفيد منها صناع القرار والباحثون ألجل فهم أعمق للحاضر، وتخطيط أمثل  

 للمستقبل. 

متطوع تحت تصرف الجهات املسؤولة لخدمة الوطن للمشاركة في جهود مواجهة    120  مبادرة .5

 2020جائحة كورونا لعام 

مبادرة  لإلحصاء  مركز عجمان  تطوع    أطلق  بالعالن عن  العمل    120وطنية  وفرق  املوظفين  من 

 امليدانية العاملين باملركز للمشاركة في جهود مواجهة جائحة كورونا. 

 للجهود الضخمة املبذولة على مستوى الدولة في ضوء الرشادات الصادرة  
ً
وتأتي هذه املبادرة دعما

  عن منظمة الصحة العاملية ملواجهة فيروس كورونا املست
ً
جد والحد من فرص انتشاره، وانطالقا

لإلحصاء   مركز عجمان  في  العاملين  املجتمع وضع  أفراد  كافة  به  يتمتع  الذي  الوطني  الحس  من 

والفرق امليدانية أنفسهم تحت تصرف الجهات املختصة للمشاركة في الجهود الوطنية للتصدي  

ا الفرق  مع  للمشاركة  التام  استعدادهم  وأكدو  كورونا،  املهمة  لفيروس  هذه  تتولى  التي  مليدانية 

تطرحها من   مبادرات  أي  في  الجهات املختصة  تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم من قبل  بعد  الوطنية 

 أجل حماية املجتمع. 

 2020عام ومواصفات شهادات  4.4.2

شهادات آيزو    7حقق مركز عجمان لإلحصاء إضافة مهمة إلى سجل إنجازاته البارزة، وذلك بحصوله على  

، يتم منح شهادات األيزو من قبل  فريق خارجي من الجهة املانحة للشهادات، كما يتم التقييم  2020في عام  

ا تتطابق  لم  حال  وفي  لتجديدها  املمنوحة  الشهادات  شروط  ملطابقة  دوري  سحب  بشكل  يتم  لشروط 

 19-على املستوى املاس ي في جائزة عاملية لتعامل املركز مع جائحة كوفيد    هحصولبالضافة إلى    الشهادة  

 وهذه الشهادات هي: 

 (ISO 9001:2015)شهادة املطابقة لنظام إدارة الجودة   .1

هو نظام املراجعة املستمرة ألداء األنظمة، وأي متطلبات قد تؤثر على سير العمل والقيام على  

الوعي   نشر  إلى  بالضافة  والكفاءة  الفعالية  أعلى مستويات  لتحقيق  باستمرار  تحسينه وتطويره 

 بمتطلبات األنظمة الدارية. 
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  (ISO 20252:2012) يشهادة اآليزو لنظام إدارة املسوح والبحوث واستطالع الرأ .2

تركز على متطلبات واحتياجات املتعاملين والشركاء واملوظفين واملجتمع وأصحاب العالقة والتي  

وتوقعاتهم وانطباعاتهم عن عمل وعمليات وخدمات املركز، وعن مدى توفر وتقديم تلك العمليات  

 في نظام إدارة املسوح والبحوث واستطالعات الرأي.  والخدمات بالكفاءة املطلوبة 

 

  (ISO 10002:2018)شهادة نظام إدارة الشكاوى واملقترحات .3

إلى   الناجمة من قبل األطراف املعنية لغرض  والتي تهدف  تطبيق حلول وخدمات لدارة الشكاوى 

 .استخالص املالحظات واملقترحات الهامة لالستجابة لشكاويهم

 

   (ISO 10004:2018شهادة نظام إدارة رضا املتعاملين ورضا األطراف املعنية )  .4

أجل   من  الخدمة  بتقديم  الخاصة  الجوانب  بعض  عن  دقيقة  معلومات  على  للحصول  وتهدف 

 تحقيق رضا املتعاملين، و الوصول للمسببات الجذرية ملالحظات املتعاملين الداخليين والخارجيين.

 

إدارة   .5 أنظمة  )شهادتي  األعمال  )   ISO 22301:2019استمرارية   /  )AE/SCNS/NCEMA 

7000:2015)    

تحديد أولويات تطبيق خطط وإجراءات استمرارية األعمال حسب أهمية الخدمات  وهي املعنية ب 

 والعمليات واألنشطة املتأثرة، وإدارة خطط تجاوز األزمة. 

 

 :(ISO 27001:2013شهادة نظام إدارة أمن املعلومات اآليزو ) .6

ل   و وتهدف  كبير  بشكل  اللكترونية  الهجمات  على مواجهة  املركز  على    زيادة قدرة  لقدرته   
ً
تقديرا

كما    ،توفير خدمات ذات مستوى عاٍل من الجودة ينعكس على كفاءة أداء مهامه واختصاصاته

 ألفضل املمارسات
ً
  العاملية، مع  تهدف إلى التحسين والتطوير املستمرين للعمليات والخدمات وفقا

 .الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات ذات العالقة بعمل املركز
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 2020األمن والسالمة واستمرارية األعمال ملركز عجمان لإلحصاء لعام  .7

كأحد   وذلك  والسالمة  األمن  فريق  تشكيل  تم  األعمال  استمرارية  إدارة  أنظمة  ملواصفة   
ً
إمتدادا

( األيزو  بهدف    ISO 22301:2019متطلبات شهادة  املبادرة  تأتي هذه  و  املركز  عليها  التي حصل   )

التحقق من كفاءة إجراءات الستجابة للحوادث املعطلة لسير العمل وفحص جاهزية موظفين  

ولدى   املوظفين،  لدى  والتأهيل  الكفاءة  لرفع  والتدريب  والتعليم  الستجابة  على  وقدرتهم  املركز 

 بروح الفريق لتحقيق هدف  املركز مبادئ في التنسيق  
ً
والتعاون وتوفير الفرص للموظفين للعمل معا

 إختبارات األمن والسالمة. 

 

لعام    19-حصول املركز على املستوى املاس ي في جائزة عاملية لتعامل املركز مع جائحة كوفيد   .8

2020 

 لجهوده ورؤيته تجاه التع 
ً
امل مع أحداث  حصد مركز عجمان لإلحصاء هذه الجائزة العاملية تتويجا

والتي تهدف إلى املساهمة في الحفاظ على سالمة املجتمع حيث بادر    2020في عام    19-جائحة كوفيد

إمارة   في  انتشاره  الوقاية منه ومكافحة  بمرض فيروس كورونا وطرق  الوعي  في قياس مدى  املركز 

مبادرة   تطلق  التي  املحلية  الحكومية  الجهات  أول  املركز  ويعد  طوع من موظفي  مت  120عجمان، 

وفرق العمل في املركز والذي كان له األثر الواضح في رفع املعنويات وشحذ الهمم وتعزيز التالحم 

لإلحصاء   عجمان  مركز  موظفي  تأهيل  إلى  إضافة  واملناسبات،  األوقات  مختلف  في  املجتمعي 

رة عليه من  وتدريبهم على الجوانب الرئيسية لعدوى هذا الفيروس، وكيفية منع انتشاره والسيط

برنامج   إلى  النتساب  خالل  من  الالزمة  الوقائية  الجراءات  بإتخاذ  العدوى  سلسلة  كسر  خالل 

على   وحصولهم  الصحية  والعلوم  للطب  راشد  بن  محمد  لجامعة  التابع  املجتمع  مناعة  سفراء 

البرنامج إتمام  بتنفيذ خطة م،شهادات  في تطبيق الجراءات الحترازية  املركز  تميز  حكمة  وكذلك 

وشاملة للتحول إلى العمل عن بعد في فترة جائحة كورونا، وجاهزيته في استخدام التقنيات الحديثة  

 في تنفيذ أعماله والتدريب والجتماعات. 

 2020إحصائية طلبة الطب في إمارة عجمان لعام  5.4.2

تم  نفذ   حيث  عجمان  إمارة  مواطني  من  الطب  لطلبة  إحصائية  لإلحصاء  عجمان  بياناتهم  مركز  جمع 

الديموغرافية والجتماعية وبناء عن هذه الحصائية  وجه صاحب السمو  الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

وتشجيع  ب والتعليمي  األكاديمي  تحصيلهم  مستوى  ورفع  الطلبة  لتحفيز  وذلك  شهرية  مكافآت  تخصيص 
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االجتماعي الحصاءات  إنشاء قسم  الجامعية، وكذلك  الدراسة  في مركز عجمان لإلحصاء  املقبلين على  ة 

القرار   ملتخذي  واضحة  رؤية  توفر  وتفصيلية ودراسات متخصصة  دقيقة  ببيانات  املعنيين  لتزويد  وذلك 

 لطالق مبادرات وتصميم برامج تعنى بتنمية املجتمع و تحقق سعادة املواطنين ورفاهيتهم.

 2020 ماألدلة  اإلحصائية لعا 6.4.2

، وتهدف هذه األدلة إلى توفير املصادر  2022-2019لإلحصاء عدد من األدلة منذ عام  قدم مركز عجمان  

املجمعة املتعلقة بكل البيانات واملؤشرات الحصائية وجميع املنهجيات املتبعة في مركز عجمان لإلحصاء  

 وتوفير منهج واضح وشامل للمهتمين بالعمل الحصائي.

 ومن أهم هذه األدلة : 

 2020لعام  نشر البيانات واملخرجات اإلحصائية دليل .1

يتضمن دليل نشر البيانات واملخرجات الحصائية على أسس ومعايير نشر الحصاءات الرسمية  

تتميز   مخرجات  على  للحصول  البيانات  نشر  ومبادئ  خطوات  يحتوي  حيث  عجمان،  إمارة  في 

 من مبدأ املرك
ً
بالتأكيد على  بشفافيتها ودقتها وسهولة فهمها، وإنطالقا ز بضمان تحقيق أهدافه 

دور البيانات واملخرجات الحصائية الرسمية باتخاذ القرارات وتحقيق التنمية املستدامة باملجتمع  

 ،قام املركز باتباع األسس واملعايير املذكورة بالدليل لنشر البيانات الحصائية. 

حصائية بشكل مستمر وزيادة حجم  وتبرز أهمية الدليل في تحديث وتطوير طرق نشر البيانات ال 

املستخدمين  احتياجات  تلبية  لتضمن  النشر  لقنوات  التكنولوجي  والتطوير  املتوفرة  البيانات 

 وتطبيق قواعد وأسس لنشر البيانات واملخرجات الحصائية تضمن الدقة والجودة. 

 

 2020لعام  دليل إعداد البيانات الوصفية للمؤشرات اإلحصائية .2

مركز   ضمن  قدم  الحصائية  للمؤشرات  الوصفية  البيانات  إعداد  دليل  لإلحصاء  عجمان 

الصدارات الحصائية التي قام املركز بإصدارها وذلك من أجل توفير دليل نظام البيانات الوصفية  

وتنظيم العمل الذي من شأنه دعم منظومة العمل الحصائي في املركز على وجه الخصوص وإمارة  

 .عجمان  بشكل عام

األساسية   وعناصره  الحصائية  للمؤشرات  الوصفية  البيانات  بنظام  للتعريــف  الدليــل  ويهــدف 

 لوصف املؤشر، كمــا يهــدف إلى توضيح آليات التوثيق والوصف.
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املعايير   إلى  بالضافة  ومكوناته  الوصفية  البيانات  نظام  عن  للتعريف  توضيح  الدليل  يتضمن 

 ية.القياسية لنظام البيانات الوصف

ويأتي هذا الدليل ضمن رؤية املركز في تعزيز الحصاء في إمارة عجمان ومد املعنيين بكل املعينات  

 بمنتهى املوثوقية والشفافية.

 

 2020دليل التعاريف واملصطلحات للتعداد السجلي إلمارة عجمان  .3

املوحد   السجلي  السكان  لتعداد  املحدثة  البيانات  سلة  الدليل  مشروع2020قدم  ان  التعداد   ، 

املوحد   الحصائية    2020السجلي  املشاريع  واحد من  األولوية وهو  ذات  الحصائية  املشاريع  من 

بيانات   على  تعتمد  التي  السجلية  التعدادات  يشمل  الذي  و  بتنفيذها،  املركز  قام  الذي  الهامة 

األ  املوضوعات  هذه  وتشكل  االدارية  السجالسجالت  للتعداد  مشتركة  مخرجات  لنتاج  لي  ساس 

الدولة ذو  ،2020 في  ومن الشروط األساسية لجراء تعداد تسجيلي وجود سجل مركزي للسكان 

جودة وتغطية عالية ويتم التحديث فيه بصورة مستمرة. ما يعادل سجل الهوية في دولة االمارات  

البيانات و في حال تحديث  للتغذية  املختلفة  السجالت  بين  التكلفة   وجود ربط  لعمليات  خفض 

و بصورة   التعداد  السكان  بيانات  توفير  مثال  التعداد  نتائج  توفير  وعملية  البيانات  تواتر  زيادة 

سنوية. أهمية التعداد بكونه يوفر قاعدة من البيانات الديموغرافية واالقتصـــــادية واالجتماعية  

بين   ووضـعها  السـكان  واالسـقاأعن  املقارنات  ولجراء  القرار  أصحاب  للبيانات  يدي  طات 

واالقتصادية االجتماعية  املجتمع  وخصائص  رئيسـي  ،و الديموغرافية  بشـكل  التعداد  لى إيهدف 

نشـاء سـجل مركزي لبيانات السـكان واملسـاكن واملنشـات، ذو جودة عالية وتغطية أشـــــمل ومتصـــــل إ

خالل هذا الهدف السـتغناء    بنظام للتحديث املستمر لتلك البيانات بشـــــكل آني وفوري ويمكن من

، والحصول على جميع بيانات التعداد في أي وقت  
ً
 من تنفيذ التعدادات امليدانية مستقبال

ً
نهائيا

 .وبجودة عالية

 

 2020دليل مؤشر النضج اإلحصائي في إمارة عجمان لعام  .4

حصائي الذي  قام املركز بقياس عدد من املؤشرات الستراتيجية والتي من ضمنها  مؤشر النضج اال 

ومدى   واستخداماته  الحصاء  بأهمية  ومعرفتها  الحكومية  املؤسسات  نضج  مدى  بمعرفة  يهتم 

إلى   املؤشـــر  ويهدف  القرارات  إتخاذ  في  بيانات ذات جودة عالية تستخدم  توفير  تطبيقه من أجل 

في املســـتقلة  والجهات  الحكومية  الجهات  لدى  االحصائي  النضج  مســـتوى  وقياس  إمارة    معرفة 
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التنموية  الخطط  رســـم  في  تســـتخدم  والتي  عالية  جودة  ذات  إحصاءات  توفير  أجل  من  عجمان 

 .وإعداد السياسات واالستراتيجيات

 

 2020دليل جودة السجالت االدارية لعام  .5

تعتبر السجالت الدارية واحدة من أهم املصادر األساسية للبيانات الحصائية، و أن الستخدام  

هذه السجالت الدارية يتطلب تطبيق نظام للسجالت الحصائية متوافق مع املنهجيات  الفعال ل

الدولية ليكون    .واملعايير  الحصائية  السجالت  جودة  دليل  بإعداد  لإلحصاء  عجمان  مركز  قام 

الدارية   السجالت  عمل  في  المارة  مستوى  على  للبيانات  املنتجة  الجهات  لباقي   
ً
رئيسيا  

ً
مرجعا

 للجهات الحكومية من أجل تقييم الواقع الحالي    والحصائية 
ً
دليل جودة السجالت الدارية عونا

 للمعايير الدولية املعتمدة على أن يتم 
ً
الدليل وتغيير معاييره   تحديثللسجالت الدارية وذلك وفقا

ستصله   سوف  الذي  الوضع  على  بناًء  القادمة  السنوات  في  واملتطلبات  والفرعية  األساسية 

.  السجالت
ً
 الدارية في الدوائر الحكومية مستقبال

ب  
ً
أيضا واملعروفة  الدارية  تنظيمية لدارة  االسجالت  عملية  هي  واملعلومات،  السجالت  إدارة  سم 

يكون   ذلك  غير  أو  األشخاص  أو  األعمال  أو  املشاكل  أو  أو مؤسسة حكومية  إدارة  في  املعلومات 

غالبية الدارات إن لم يكن جميعها تمت ترجمة أو    بمثابة املرجع الرسمي للمتابعة أو الثبات وفي

عكس هذه السجالت في قواعد بيانات إلكترونية تسهل من عمليات إستدعاءها والستفادة منها في  

 عمليات املتابعة أو اية إجراءات الحقة. 

 

 2020دليل تصنيفات الكائنات الحية والحيوانات والنباتات واألمراض لعام  .6

إلي   على  يهدف  ويحتوي  واألمراض  والنباتات  والحيوانات  الحية  الكائنات  تصنيفات  رموز  توحيد 

تصنيفات   مثل  واألمراض  والنباتات  والحيوانات  الحية  الكائنات  تخص  التي  التصنيفات  جميع 

و  الدخيلة  الحية  الحيوانانو أالكائنات  ونوع  و   اتع  النزال  وموقع  لألسماك  الرئيسية  العائالت 

املساحة ) الحيازة النباتية ( وأنواع    وراض ي واملادة املغذية  الزراعة واستخدام األ سلوب  وأ القارب  

 األمراض املعدنية. 
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 2020معجم املصطلحات املستخدمة في مركز عجمان لإلحصاء  .7

الصدارات   سلسلة  أحد  وهو  الحصائية  املصطلحات  معجم  لإلحصاء  عجمان  مركز  قدم 

موحد ومعتمد للمفاهيم  واملصطلحات الحصائية وعلى كافة  الحصائية  من أجل توفير معجم  

األصعدة مثل الحصاءات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها . من أجل الرتقاء  

عجمان بإمارة  الحصائي  النظام  وتطوير  ومخرجاته  الحصائي  العمل  من  ،  بجودة  املركز  ويأمل 

افة احتياجات الحصائين والباحثين ويتقدم خطوة أخرى نحو  خالل توفير هذا املعجم أن يلبي ك 

.
ً
 مستقبل واعد وبخطى واثقة دوما

 

 2020دليل التصنيفات اإلجتماعية والسكانية لعام  .8

هو دليل يحتوي على جميع التصنيفات التي تخص البيانات الجتماعية والسكانية مثل تصنيفات  

والحالة الزواجية والعالقة بقوة العمل والحالة العلمية ونوع  نوع األسرة والنوع االجتماعي للفرد  

املبنى ونوع الوحدة السكنية والتقسيم الجغرافي، وغيرها والذي يهدف إلي توحيد رموز التصنيفات  

 الجتماعية والسكانية. 

 

 2020دليل التصنيفات االقتصادية لعام  .9

ى جميع التصنيفات التي تخص البيانات  يهدف إلي توحيد رموز التصنيفات االقتصادية ويحتوي عل

للمنشأة   للمنشأة واملنشآت حسب الحجم والقطاع  القانوني  الكيان  االقتصادية مثل تصنيفات 

والتصنيف    ،) الرابع  التنقيح   ( االقتصادية  األنشطة  لجميع  د  املوحَّ الدولي  الصناعي  التصنيف 

 .2008العربي املعياري للمهن 

 

 2020 دليل تصنيفات البيئة لعام  .10

حماية   أنشطة  تكاليف  تصنيفات  مثل  البيئة  تخص  التي  التصنيفات  جميع  على  الدليل  يحتوي 

 لي توحيد رموز تصنيفات البيئة.إالبيئة في املنشأة والصحة والسالمة املهنية  وغيرها  والذي يهدف  
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 2020دليل تصنيفات التعليم لعام  .11

تخص   التي  التصنيفات  جميع  على  الدليل  الدولي يتضمن  التعليم  تصنيف  حسب  التعليم 

ونوع  التعليم  قطاع  ونوع   ) اسكد  الدولي  التعليم  تصنيف  ) حسب  والتدريب  التعليم  واملجاالت 

 مؤسسة التعليم العالي بهدف توحيد رموز تصنيفات التعليم.

 

 2020دليل تصنيفات السلع والخدمات لعام  .12

ي الدليل على جميع التصنيفات التي تخص  في إطار توحيد رموز تصنيفات السلع والخدمات يحتو 

 السلع والخدمات مثل تصنيفات السلع والخدمات. 

 

 2020دليل تدقيق بيانات السجالت اإلدارية لعام  .13

قدم مركز عجمان لإلحصاء "دليل تدقيق بيانات السجالت الدارية " وهو أحد سلسلة الصدارات  

ل توفير دليل لتدقيق بيانات السجالت الدارية  الحصائية التي قام املركز بإصدارها وذلك من أج

تم    .والرتقاء بجودة العمل الحصائي ومخرجاته في سبيل تطوير النظام الحصائي بإمارة عجمان

إغناء الدليل بأهم املعايير الخاصة بتدقيق بيانات السجالت الدارية وطرق وأساليب وإجراءات  

إلى معرفة محددات   بالضافة  التدقيق  الدارية ومراحل  السجالت  بيانات  التدقيق على  مراجعة 

على    التدقيق ومستويات تدقيق البيانات السجلية وما إلى ذلك من مفاهيـم ضرورية للتعرف أكثر

  
ً
 ومرشدا

ً
هذا الجانب الهام من جوانب التدقيق التي يتضمنها العمل الحصائي، على أن يكون دليال

للعاملين في السجالت الدارية واملهتمين في املجال الحصائي للحصول على ما يريدون بأقـل وقت  

البيانات  وجهد ممكن وذلك من خالل توفير طرق وإجراءات التدقيق، وذلك لرفع مستوى جودة  

والهتمام بتنقيتها من األخطاء والعيوب بعد عمليات جمع وتسجيل البيانات والتأكد من إتساق  

جودة   إلى  بدورها  تؤدي  البيانات  وجودة  مـنها،  السـتفادة  لتعظيـم  ومنطقيتها  وترابطها  البيانات 

 .املخرجات وبالتالي ينعكس على جودة القرارات املتخذة

 2020السجلي لعام  التعداد مشروع    7.4.2

ويتم جمع   إمارة عجمان  في  املقيمين  املواطنة  املواطنة وغير  األفراد واألسر  كافة  السجلي  التعداد  يشمل 

بياناتهم الديموغرافية عن طريق استخدام طريقة العد الذاتي وذلك باستيفاء وتعبئة كافة بيانات إستمارة  

ملركز على أن البيانات التي تم الحصول عليها ستبقى  التعداد السجلي من قبل األفراد واألسر، ويحرص ا
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ستخدم إال لألغراض الحصائية فقط، كما تم كذلك جمع البيانات عن طريق مقابلة الباحثين 
 
سرية ولن ت

امليدانين ألصحاب األسر وتم مراعاة التوصيات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها  

 م إستمارة السجل السكاني. فيما يتعلق بتصمي

تم استخدام عدة طرق مبتكرة في التعداد السجلي لمارة عجمان للحصول على البيانات الغير متوفرة أو  

غير املكتملة في السجالت الدارية حيث تتضمن تلك املنهجيات استخدام أحدث التقنيات لجمع بيانات  

 ة واملكانية و سجالت الدارة العامة. التعداد إلى جانب استخدام نظم املعلومات الجغرافي

وتم إعداد منصة العد الذاتي بشكل استبيان إلكتروني يطلب من مدلي البيان استيفاء البيانات املطلوبة  

 ضمن فترة زمنية محددة. 

 من مناطق مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت  
ً
القبلية شملت عددا التجربة  إن املناطق املستهدفة خالل 

ذ التعداد باستخدام مجموعة متكاملة من أحدث األنظمة التكنولوجية مما ساهم في إنتاج  واملنامة. وتنفي

 مخرجات إحصائية أفضل. 

وتأتي أهمية مشروع التعداد السجلي في توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن السكان واملساكن والظروف  

 
ً
 وطنيا

ً
 يخدم الخطط الستراتيجية املستقبلية  السكنية واملباني واملنشآت االقتصادية، بإعتباره مشروعا

 . 2021لإلمارة ويصب مباشرة في رؤية إمارة عجمان 

 2020مؤشر النضج اإلحصائي لعام  8.4.2

بالتزامن مع مشروع التعداد السجلي، جميع   2020استهدف مؤشر النضج الحصائي الذي أطلق  في عام  

والجهات   عجمان  لحكومة  التابعة  املركز  الجهات  بتزويد  وتقوم  إدارية  سجالت  تمتلك  التي  املستقلة 

.
ً
 بالبيانات الحصائية املطلوبة، حيث يتم تقييم جودة السجالت الدارية املتوفرة لديها سنويا

وتبرز أهمية املؤشر من خالل قياس وتقييم مدى النضج الحصائي لدى الجهات الحكومية ومعرفة مدى 

إهتمامها بالبيانات الحصائية لتحقيق الفعالية والكفاءة في نظام تبادل البيانات والسجالت الدارية، ومن  

 أجل توفير إحصاءات ومؤشرات عالية الجودة تدعم إتخاذ القرار وتنافسية المارة.

ورفع مستوى جودة  الحصائية  والبيانات  املعلومات  تبادل  تعزيز مستوى  للمؤشر هو  الرئيس ي  والهدف 

البيانات الحصائية التي تنتجها املؤسسات الحكومية وتضمن إلتزام الجهات الحكومية بمعايير وإجراءات 

كفاءة   مستوى  ورفع  تطوير  إلى  بالضافة  عالية  جودة  ذات  إحصاءات  توفير  أجل  من  املعتمدة  الجودة 

 القدرات الحصائية ملوظفي الجهات الحكومية في المارة.
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 األنظمة التي تم تطويرها  9.4.2

 2020لعام  بوابة اإلحصاءات .1

دمج الجداول  تتيح بوابة االحصاءات بيانات الكتاب االحصائي لجميع السنوات املتوفرة حيث تم  

في املجاالت   املتشابهة بصورة سلسلة زمنية لتعظيم االستفادة منها ومتابعة تصور إمارة عجمان 

املختلفة. تم تقسيم املواضيع حسب أبواب الكتاب الحصائي مع ذكر املصدر والسنوات املتوفرة  

ال العربية والنجليزية ويمكن استيراد  باللغتين  البيانات متوفرة  بيانات بصيغة ملف  لكل جدول. 

 إكسل أو استخدامها بهيئة بيانات مفتوحة للعمل عليها في األنظمة مباشرة.

 

 2020نظام مركز عجمان لإلحصاء لألرشفة اإللكترونية لعام  .2

أو   حكومية  )جهة  كانت  سواء  إداري  جهاز  أي  بأعمال  املتعلقة  الوثائق  مجموعة  هو  األرشيف 

والتي انتهى العمل منها حيث يتم حفظ الوثائق بطرق خاصة  مؤسسة أو ما شابه ذلك ( أو فرد  

 لغرض صيانتها واملحافظة عليها بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.

ويهدف إلى تحقيق معايير الجودة في حفظ الوثائق    2020بدأ مركز عجمان لإلحصاء األرشفة في عام  

وتيس  وحفظها  وتنظيمها  الوثائق  وجمع  إليها  واملحفوظات  الحاجة  عند  الوثائق  على  الحصول  ير 

بالضافة إلى توفير املعلومات الوثائقية الدقيقة والحديثة في أقل وقت وبأيسر الطرق لدعم عملية  

إتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل واألداء املنهي في املؤسسات األرشيفية ومن ثم تنمية النظام الداري  

ديد الرؤية املستقبلية بموضوعية على ضوء البيانات واملعلومات  في الدولة. وأهمية األرشيف هي تح

املوجودة واملوثقة ويتيح مراجعة تحقق األهداف املرحلية لكل فترة بدقة وبسرعة وبأقل التكاليف،  

   
ً
للمواطنين وأيضا التطوير الداري وشفافية العمل وتسهيل الخدمات  إلى  كما أن األرشفة تؤدي 

و الحفاظ على حقوق الفرد أو املؤسسة و األرشفة الجيدة تؤدي إلى إدارة  الحفاظ على األرشيف ه

 جيدة.

 

 2020النظام اإلحصائي لعام  .3

عام   في  الحصائي  النظام  إطالق  في   2020تم  تساهم  متكاملة  تكنولوجية  منظومة  انشاء  بهدف 

السرعة في  الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية خالية من الورق تحقق معايير الجودة الحصائية، و 

إلى   بالضافة  البيانات  تلبية طلبات مستخدمي  إلى  بدوره  أدى  كل ذلك  النجاز، وتقليل األخطاء. 

الوقت   اختصر  أنه  كما  املتعاونة،  والجهات  املركز  بين  البيانات  وربط  الحصائي  العمل  تسهيل 
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من النظام    والجهد من خالل توفير قنوات اتصال مباشرة لتبادل البيانات الحصائية، والغرض

من   التأكد  مع  دورية  بصفة  الحكومية  الجهات  من  البيانات  على  الحصول  أتمتة  هو  الحصائي 

تدقيق البيانات واعتمادها من الجهات املزودة للبيانات كما يسهل إعادة استخدام قوالب الجداول  

 ة بسهولة. املتكررة في الصدارات املختلفة مع إمكانية تعديلها واستخراج الصدارات الدوري

 2020تطبيق الهاتف املتحرك للمركز لعام  .4

 للبيانات الحصائية في إمارة عجمان
ً
، ويمثل منصة  2020منذ إطالقه في عام   يعد التطبيق مرجعا

 سهلة وحديثة للخدمات التي يقدمها مركز الحصاء في المارة، ويشمل التالي:

التفاعلية - األدوات  البيانات  من  مجموعة  تمثل  والتي  مثل  :  تفاعلي،  بشكل  املعلومات  لعرض 

 الخرائط ولوحات املعلومات التفاعلية. 

يقوم بعرض أسعار السلع والخدمات واملؤشرات ومعدالت التضخم للمجموعات   مؤشر األسعار: -

الرئيسية ، باتباع املنهجيات القياسية في هذا املجال حيث يتم إنشاء سلسلة زمنية تقيس التغير  

 في تكلفة املعيشة بمرور الوقت.

الت بالضافة إلى : توفير بيانات إحصائية للجهات الرسمية والخاصة في عدة مجاالطلب اإلحصائي -

 إمكانية االستعالم عن حالة الطلب.

الجداول  اإلحصائيات - مثل  مختلفة  أشكال  عدة  في  األساسية  الحصائيات  من  مجموعة  توفير   :

 .والرسوم البيانية

: تزويد جميع املطبوعات الصادرة عن املركز بمجموعة من الفالتر التي تسهل مكتبة املطبوعات -

 تحميلها من قبل املستخدمين. البحث، وامكانية 

 : الدردشة الحية ، آخر األخبار ، البالغ عن املشكالت. خدمات أخرى  -

 2020نظام استطالعات الرأي واملسوح امليدانية لعام  .5

الستبيانات اللكترونية لدارة التحول الرقمي الشامل فى جمع     نظام إلكتروني متكامل ومرن لتصميم و إدارة 

و إلغاء استعمال األوراق في إطار مبادرة إحصاء بدون أوراق حيث يوفر النظام واجهة     هور البيانات من الجم 

استخدام مرنة لتصميم االستبيانات املختلفة مع التحكم الكامل في توجيه االستبيان إلى فئات معينة أو  

ت  ويهدف  ويسر  بسهولة  واستخراجها  البيانات  جمع  تقدم  متابعة  سهولة  مع  للعامة  واجهة  توجيهه  وفير 

استخدام للمستخدم العادي لتصميم االستبيانات بصورة يسيرة وسريعة مما يسهم في تقليل الوقت والجهد  
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و تقليل العتماد على الجانب البشرى فى جمع البيانات و متابعة تسجيل العينة املستهدفه وسهولة التواصل  

 مع األفرد / الجهات غير املستجيبة. 

 

 2020املشاريع لعام نظام إدارة ومتابعة  .6

، بهدف تسهيل قيادة فريق  2020تم إنشاء نظام إدارة املشاريع في مركز عجمان  لإلحصاء في عام  

األدوات التي يحتاجها مدير املشروع  العمل بشكل عملي وأكثر فاعلية ويتضمن نظام إدارة املشاريع   

النهائي وجودة العمل، و  العديد من املشاريع  ينفذ مركز  ليضمن سالمة املخرج  عجمان لإلحصاء 

ومن   غيرها،  و  امليداني  والعمل  الدورية  والتقارير  الحصائية  والنشرات  الكتب  مثل  الحصائية 

 مميزات النظام:

 التخطيط ملشاريع املركز مع الجدول الزمني واملهام الخاصة بكل مشروع. •

 م. تحديث مهام فريق العمل وارفاق الوثائق الخاصة بتنفيذ املها •

 إصدار تقرير إجمالي ومفصل عن كل املشاريع أو مشروع محدد.  •
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 2021إنجازات مركز عجمان لإلحصاء لعام  5.2
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 2021تقارير عام  1.5.2

 2021تقرير تركز الجنسيات حسب األنشطة االقتصادية إلمارة عجمان اإلصدار األول في عام  .1

 عن  أعد  
ً
في مركز عجمان لإلحصاء تقريرا للعمالة حسب األنشطة االقتصادية  تركز الجنسيات 

عام   في  تركز    2021إمارة عجمان  ومعرفة  المارة  في  العمالة  إلى معرفة حجم هذه  يهدف  والذي 

بإمارة عجمان مع   الجنسيات لهم حسب املناطق الجغرافية ملكان العمل واألنشطة االقتصادية 

امل بعض  الخطط حساب  رسم  في  القرار  متخذي  يساعد  مما  بالعاملين،  الخاصة  ؤشرات 

 واالستراتيجيات الصحيحة. 

ويهدف التقرير إلى تمكين وتطوير القطاع االقتصادي في إمارة عجمان من أجل النهوض باقتصاد  

توف إلى  بالضافة  الجغرافي  وتوزعهم  وجنسياتهم  للعمالة  الفعلي  الواقع  على  والتعرف  ير المارة، 

البيانــات واملؤشرات عن األنشطة االقتصادية التي يمارسها العاملين بإمارة عجمان من أجل وضــع  

 الخطــط االستراتيجية والسياسات االقتصادية.

وشمل مدينة عجمان    جمعت بيانات التقرير من السجالت الدارية لوزارة املوارد البشرية والتوطين

 حسب متطلبات مركز عجمان لإلحصاء. 
ً
 ومنطقتي مصفوت واملنامة ويتم إعداد التقرير دوريا

 2021عام اإلصدار األول في الطيور في إمارة عجمان  تقرير  .2

  لجمع البيانات عن محالت الطيور التجارية املوجودة في إمارة عجمان  
ً
نفذ مركز عجمان لإلحصاء استبيانا

والذي    2021تبر املركز املرجع األول لإلحصاءات الرسمية ويعرض تقرير الطيور في إمارة عجمان لعام  حيث يع 

يتم إعداده بشكل سنوي إحصاءاٍت عن أعداد وأنواع الطيور بهدف معرفة عدد  وأماكن املحميات الطبيعية  

حافظة عليها معرفة األفراد  في المارة وتوفير معلومات عن أهميتها وعن كيفية حمايتها وذلك من أجل امل 

املجتمع بأهمية  وجود الطيور على كوكب األرض لتحقيق التوازن البيئي وإبراز جهود المارة  في حماية الطيور  

 املهاجرة. 

 2021تقرير أفضل املدن مالئمة للعيش اإلصدار األول في عام  .3

مالءمة للعيش الصادر عن وحدة املعلومات  ركز بإعداد تقرير مالئمة للعيش أو أفضل املدن  امل قام  

  
ً
في مجلة االيكونوميست أحد أبرز التقارير العاملية التي تقيس مالءمة املدن العاملية للعيش وفقا

درجت مدينة عجمان ضمن قائمة   ملجموعة من العوامل التي تؤثر على قابلية الحياة في املدينة.
 
أ

مالئمتها للعيش وقد أظهرت النتائج وجود عوامل عديدة تجعل املدن العاملية التي تم قياس مدى  

 من مدينة عجمان من املدن األفضل للعيش.
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عام  اإلصدار األول في  مؤشر نسبة رضا األسر عن مسح القوى العاملة في إمارة عجمان    تقرير  .4

2021 

شر  ؤ استخرج منه م   عداد استطالع رضا األسر عن مسح القوى العاملة والذي ا قام مركز عجمان لإلحصاء ب 

الرضا عن مسح القوى العاملة بإمارة عجمان من أجل التعرف على مستوى رضا األسر عن املسح ويعتبر  

مؤشر نسبة الرضا عن مسح القوى العاملة من املؤشرات الحصائية التي يقدمها مركز عجمان لإلحصاء  

 من أجل تطوير العمل الحصائي وأداء املسوح في املركز و 
ً
االستجابة ملتطلبات األسر واالستجابة بشكل  سنويا

 أكثر فعالية لحتياجات أفراد األسر بطريقة بسيطة وعملية. 

 

 2021مؤشر رضا الشركاء عن مركز عجمان لإلحصاء اإلصدار األول في عام   تقرير  .5

 برضاء الشركاء حيث أن رضاهم وسعادتهم هو أهم  
ً
 خاصا

ً
عوامل  اهتم مركز عجمان لإلحصاء إهتماما

النجاح ألي مؤسسة تطمح بأن تكون رائدة في سباق التميز،  فقام املركز بإعداد إستبيان رضا الشركاء لعام  

من أجل التعرف على رضا واحتياجات وتوقعات الشركاء ومستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها    2021

 في دعم متخذي  املركز، ويهدف مؤشر رضا الشركاء إلى تحسين وتطوير أداء املركز ليك 
ً
 أساسيا

ً
ون مرتكزا

وصانعي القرار من خالل تحديد ومعرفة إتجاهات وآراء الفئات املعنية و تحديد ومعالجة مواطن القصور  

 ويتم حساب املؤشر وإعداد التقرير بشكل سنوي.  والضعف إن وجدت 

 

 2021مستوى الوعي في اإلحصاءات في إمارة عجمان لعام مؤشر  تقرير  .6

ستوى الوعي في الحصاءات درجة الوعي الحصائي للمجتمع ومعرفة مدى إدراك  يقيس مؤشر م 

الفرد ألهمية املعلومة الحصائية وتأثيرها على تنمية املجتمع ، بحيث كلما زادت درجة إدراك الفرد  

يساعد   وذلك  عالي،  الحصائي  الشخص  وعي  كان  كلما  الحصائية،  املعلومات  بأهمية  وشعوره 

ال في  بالبيانات  بالتأكيد  وتزويدهم  الحصائية  األجهزة  مع  والتعاون  الحصائي  العمل  مع  تفاعل 

الدقيقة. وفي الحقيقة فإن تأثير الوعي الحصائي على نجاح العمل الحصائي كبير، ولكن التأثير  

األكبر ينتج من وعي املجتمع وليس الفرد. فاملجتمعات املتقدمة التي تتمتع بوعي إحصائي كبير تتميز  

إمارة عجمان  ب في  األفراد  إدراك وفهم  مدى  يقيس  لديهم، وهو مؤشر  الحصائية  املشاريع  نجاح 

بأهمية الحصاء والبيانات الحصائية واستخدامها في رسم الخطط والسياسات ومن أهم أهداف  

املؤشر زيادة الوعي الحصائي لألفراد واملؤسسات،استخدام البيانات الحصائية في اتخاذ القرار،  
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 بأول، ويتم إعداد تقرير بشكل سنوي  
ً
الحصول على بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة ومحدثة أوال

 هم نتائج مؤشر. أل 

 

 2021نسبة الرضا عن درسات رضا املجتمع في إمارة عجمان اإلصدار األول في عام  تقرير  .7

 لدور املركز في خدمة املجتمع ومساهمته في تلبية  
ً
في إطار األنشطة واملبادرات املجتمعية وتفعيال

قدم   العمل  بمستوى  والرتقاء  التطوير  وفي سبيل  رأي  ركز  امل احتياجاته  عن    استطالع  الرضا   "

يانات  دراسات رضا املجتمع بإمارة عجمان " من أجل التعرف على مستوى الرضا ومن أجل توفير ب

المارة ومدى رضاهم عن   في  القرار  إتخاذ  في  املعنيين  تدعم  الجودة  عالية  ومؤشرات  إحصاءات 

 الدراسات واملبادرات  ويتم حساب املؤشر وإعداد التقرير بشكل سنوي . 

 

 2021الثقة بالبيانات لعام مؤشر  تقرير  .8

التي  والخدمات  الرسمية  الحصائية  بالبيانات  املعنيين  ثقة  لقياس مستوى  يستخدم  هو مؤشر 

يوفرها مركز عجمان لإلحصاء مثل الصدارات الدورية والتقارير والدراسات املختصة، كما يعتبر  

طينها  ركز ويعمل على تو امل قياس مستوى الثقة بالبيانات أداة مهمة في الجهود املستمرة التي يبذلها  

الحصائية   البيانـات  وكفـاءة  دقـة  مدى  لقياس  وذلك  املركز،  داخل  العمل  مستويات  كافة  في 

الثقة   مستوى  لرفع   وذلك  رضاهـم  مستوى  وقياس  املسـتخدمين  لطلـب  تلبيتهـا  ومدى  الصـادرة 

 بالبيانات وتقديم الخدمات وتحسين فعاليتها في تحقيق مستويات مرتفعة لرضا املتعاملين.

ي إمارة عجمان كان ملركز عجمان لإلحصاء رؤية منسجمة مع رؤية الحكومة املحلية وذلك لتوفير  وف

البيانات الحصائية التي تساهم في رسم الخطط والسياسات، وتبذل الجهود الحثيثة لتوفير كافة  

البيانات الحصائية التي يحتاجها املستخدمون، ويرى مركز عجمان لإلحصاء ضرورة قياس مدى  

رضا املتعاملين مع املركز ومدى ثقتهم بالبيانات التي يقدمها، لذلك برزت الحاجة إلى تنفيذ استطالع  

رأي لقياس مدى الثقة بالبيانات التي يقدمها املركز ومعرفة آراء املستخدمين للتعرف على الفجوات  

 املقدمة من املركز.  واملشاكل ملعالجتها، وتقديم الحلول املناسبة، وبالتالي تحسين أداء الخدمات
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 2021الدراسات لعام   2.5.2

 2021دراسة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية في إمارة عجمان لعام  .1

يحرص مركز عجمان لإلحصاء على الهتمام بالجوانب الرياضية، الثقافية والفنية لدى املواطنين  

األنشطة والفعاليات املختلفة من خالل  في المارة وذلك من خالل تسليط الضوء على   واملقيمين

األنشطة  في  املستجدات  ملواكبة  الالزمة  بالبيانات  املهتمين  تزود  والتي  ينفذها  التي  الدراسات 

الرياضية والتي تتضمن املباريات واملسابقات الرياضية واألنشطة الثقافية والفنية التي تتمثل في  

وا العمل  وورش  الشعرية  واألمسيات  أسباب  املحاضرات  ومعرفة  واملسرحية  التراثية  ألنشطة 

ممارسة هذه األنشطة وغيرها من املؤشرات التي تخص هذا املجال، جاءت هذه الدراسة لقياس  

وعي املجتمع ومعرفته باألنشطة الرياضية واألنشطة الثقافية عن طريق إجراء استبيان يتم من  

األنشطة هذه  ممارس ي  رأي  معرفة  فر ،  خالله  على  تقدمها  والتعرف  التي  الخدمات  تحسين  ص 

والثقافية   الرياضية  رغبا   والفنيةاملرافق  مع  تتوافق  والتي  المارة  الخدمة   تفي  متلقي  وتطلعات 

 وتشجيع أفراد املجتمع ومعرفة ميوله حول أولوية ممارسة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية. 

 2021لعام  فئة الشباب في إمارة عجمان -دراسة ريادة االعمال .2

 من رؤية واستراتيجية مركز عجمان لإلحصاء قام املركز بإعداد "دراسة ريادة األعمال في 
ً
إنطالقا

لعام   ريادة  2021إمارة عجمان  المارة نحو  في  الشباب  اهتمامات وتوجهات  للتعرف على  " وذلك 

األفكار   من أجل تبنيومدى إدراكهم ألهمية ريادة األعمال  من فئتي املجتمع ورواد األعمال  األعمال  

واملقترحات املبتكرة لدعم مشاريع الشباب مما يساهم في بناء االقتصاد في إمارة عجمان، وتهدف 

والبتكار، البداع  على  مقدرتهم  ومدى  الشباب  توجهات  على  التعرف  إلى  واقع   الدراسة  وتحليل 

كورون  جائحة  تأثير  مدى  ومعرفة  عجمان،  إمارة  في  األعمال  ريادة  األعمال،  قطاع  ريادة  على  ا 

 بالضافة إلى التعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة األعمال لفئة الشباب.

 

 2021دراسة حد الكفاية واالستحقاق لعام  .3

الرفاهية في املجتمع يتم من خالل رفاهية األسرة وأفرادها، وتحقيق    على أن الوصول إلى 
ً
تأكيدا

مع املتناغمة  األسرة    متطلباتها  استقرار  حيث  من  لألزواج،  العمرية  واملرحلة  الحياة  دورة 

هذه املعايير   وتطوير وتم تصميم ركز بإعداد دراسة حد الكفاية واالستحقاقامل قام  واستمراريتها،

القياسية آللية احتساب حد االستحقاق وحد الكفاية لألسر املواطنة، بحيث تساعد هذه املعايير  

أو   للمساعدة  األسر  استحقاق  مدى  ومعرفة  الحالة،  استحقاق  ملدى  واضحة  توفير صورة  على 
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والنجاح   لبرامجها  والفعالية  الكفاءة  املؤسسة ألعلى مستويات  املادي وتحقيق  تحقيق الدعم  في 

 أهدافها املنشودة.

وقد استندت عملية تصميم وتطوير هذه املعايير التي يمكن من خاللها احتساب حد االستحقاق  

املواطنة   باألسر  والخاصة  املتوفرة  واملعلومات  البيانات  إلى  إمارة عجمان  في  لألسر  الكفاية  وحد 

املتوفرة   املصادر  مختلف  من  والتزاماتها  ومصروفاتها  ونظام  ودخلها  معلوماتي  نظام  مثل 

 ومسح دخل وإنفاق األسرة وغيرها.  الزكاة

 

 2021دراسة تنافسية الصحة والتعليم في إمارة عجمان لعام  .4

دراسة حول تنافسية قطاعي الصحة والتعليم بهدف تقديم توصيات  لإلحصاء  نفذ مركز عجمان  

ا خدمات  جودة  وتحسين  للقطاعين،  التنافسية  القدرة  رفع  في  وجذب  تساهم  والصحة  لتعليم 

االستثمارات الجديدة، وبالتالي زيادة مساهمة القطاعين في الناتج املحلي الجمالي لإلمارة وتعزيز  

مكانة المارة وسمعتها، ويعتبر قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات الحيوية في إمارة عجمان،  

بـ    
ً
، وتعمل حكومة 2019لإلمارة لعام  % من الناتج املحلي الجمالي  5.2فقد ساهم القطاعين معا

خطط  وضع  خالل  من  تنافسيتهما  وتحسين  القطاعين  في  الخدمات  مستوى  رفع  على  عجمان 

 وسياسات تنسجم مع الرؤى املستقبلية لإلمارة. 

 

 2021دراسة مؤشرات الحياة االجتماعية لعام  .5

عجمان   "رؤية  بناء  2021ارتكزت  في  يساهم  سعيد،  مجتمع  "بناء  على  أخضر،  "  اقتصاد 

استراتيجيات   مع  تام  وتكامل  وبتوافق  االتحاد"،  روح  مع  منسجمة  متميزة  حكومة  تحفزه 

الحكومة االتحادية، واألجندة الوطنية لدولة المارات لذا شرعت حكومة المارة  في تطوير  

في   تشعبت  استراتيجية  أخضر،   4خطة  اقتصاد  هي  رئيسية  للعيش   محاور  أفضل  مكان 

الكلية    ،مجتمع نابض  النتائج  بالحياة وحكومة متميزة، وانبثقت منها أهداف على مستوى 

التخطيط   نهج  واستمر  األساسية.  القطاعات  لتغطي  أفقي  بشكل  تدرجت  و  لإلمارة 

االستراتيجي في وضع منظومة للتنفيذ والتقييم تبلورت في شكل خطط مؤسسية ومجموعة  

 لرؤية. من املؤشرات التي تدعم عملية مراقبة تحقيق ا 

وفي هذا الطار قام  مركز عجمان بإعداد دراسة مؤشرات الحياة االجتماعية في إمارة عجمان لعام  

2021. 
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والتي صممت لتوفير معلومات موثوقة ومحدثة حول خصائص ومواقف ورأي األسرة واألفراد على  

بين مخت الروابط  إيجاد  لتمكين  املواضيع  تجاه مجموعة مهمة من  املحلي  الجوانب  املستوى  لف 

الصلة   ذات  األساسية  املؤشرات  مجموعة  الدراسة  هذه  بحث  ليشمل  واالجتماعية  الحياتية 

 باملنطقة السكنية واملجتمع وقطاعات الخدمات واألنشطة الثقافية والبيئية في المارة.

ذات   بالسياسات  املرتبطة  البيانات  من  املحلية  الحكومة  احتياجات  تلبية  إلى  الدراسة  وتهدف 

  األ 
ً
 ومفيدا

ً
 واضحا

ً
ولوية ونتائج املؤشرات في دورية القياس السنوي لها، كما تقدم الدراسة فهما

وتسعى   الدراسة،  هذه  من  واالستفادة  املشاركة  مستويات  من  يعزز  والذي  املصالح  ألصحاب 

 لألسس العلمية وقواعد املمارسات الحصائية لتو 
ً
فير  الدراسة إلى إنتاج بيانات عالية الجودة وفقا

 )حسب املناطق  
ً
 بتصنيف املعلومات جغرافيا

ً
البيانات املناسبة بطريقة فعالة والسماح مستقبال

التحليل الشامل   بين املتغيرات االجتماعية وإجراء  بدراسة العالقات  السكنية(  وكذلك السماح 

الرئيس  العينة  لعينات فرعية من  القضايا وتمكين إجراء استقصاءات تفصيلية  ية  ملجموعة من 

 عند اللزوم.

أحد أبرز الركائز  ومن أهم مؤشرات الدراسة املؤشرات املرتبطة بمحور مكان أفضل للعيش، كان  

، حيث يعرض املحور األهداف املرتبطة بأهداف المارة واألهداف  2021األساسية لرؤية عجمان  

 القطاعية لهذا املحور وهي: 

 نطباع العام عن املنطقة السكنية ال  •

 .المارة: تحسين البنية التحتية والخدمات العامة أهداف  .1

 .األهداف القطاعية: تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية واملجتمعات السكنية  .2

 مؤشر األنشطة خارج املنزل  •

أهداف المارة: تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، تحسين نمط الحياة والرعاية   .1

 .الصحية

تع .2 القطاعية:  بين األهداف  الترابط  وتحقيق  املجتمع،  فئات  لكافة  حياة صحي  نمط  زيز 

 عناصر البنية التحتية واملجتمعات السكنية. 
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 2021دراسة املشاركة والتأثير على القرارات املحلية في إمارة عجمان لعام  .6

فذت دراسة املشاركة والتأثير
 
توفير معلومات  والتي هدفت إلى    2021على القرارات املحلية في عام   ن

موثوقة ومحدثة حول رأي األفراد على املستوى املحلي تجاه مجموعة مهمة من املواضيع لتمكين 

إيجاد الروابط بين مختلف الجوانب الحياتية واالجتماعية ليشمل بحث هذه الدراسة مجموعة  

 املؤشرات األساسية ذات الصلة باملنطقة السكنية واملجتمع.

املحل القرارات  الجهات  تعتبر  فيها  تساهم  والتي  الحكومية  والجهات  املجتمع  أفراد  بين   
ً
إلتزاما ية 

الحكومية بوضع السياسات واتخاذ القرارات لصالح األفراد والتي توفر الفرص لتطوير الخدمات  

والبرامج الحكومية، يتم اتخاذ القرارات بعد دراسة وتحليل عميقين وذلك ملعرفة أنسب الحلول  

 ملوضوع ما. 

 

 2021اسة الثروة السمكية في إمارة عجمان اإلصدار األول في عام در  .7

اهتم مركز عجمان لإلحصاء  بإصدار دراسة الثروة السمكية لمارة عجمان لبراز الدور الذي يلعبه  

الجمالي  املحلي  الناتج  في  ومساهمته  والزراعية  االقتصادية  التنمية  في  السمكية  الثروة  قطاع 

 ملا توفره من غذاء عالي الجودة للسكان  وتعتبر األ   لإلمارة،
ً
 مهما

ً
 غذائيا

ً
سماك واألحياء املائية مصدرا

المار  مهما  ةفي  عليها  الطلب  ويتزايد  الوطني.  الغذائي  األمن  في مجال  بالغة  أهمية  تمثله من  وما   ،

إمار  في  السمكية  الثرواة  بيانات شاملة عن  قاعدة  إنشاء  إلى  الدراسة  وتهدف  أسعارها  ة  ارتفعت 

 عجمان، وتوفير بيانات من أجل مساعدة املعنين في الجراءات الالزمة. 

 

اإل  .8 على  املترتبة  اآلثار  القطاع  دراسة  لدعم  الحكومة  من  املمنوحة  والتسهيالت  عفاءات 

 2021االقتصادي وقطاع األعمال في اإلمارة اإلصدار األول في عام 

الجهات الحكومية املعنية في إمارة عجمان بجمع  بالتعاون مع جميع  مركز عجمان لالحصاء  قام  

لتشمل  وتحليلها  املخصصة  النماذج  باستخدام  التحفيزية  الحزم  من  بكل  املتعلقة  البيانات 

م. وركزت الدراسة على عدد الطلبات املستلمة من قبل  2020الحوافز املقدمة بنهاية شهر ديسمبر  

التسهيالت في كل قطاع من قطاعات األعمال.  الجهات الحكومية وقيمة الحوافز من العفاءات و 

وكذلك تمت االستفادة من البيانات ذات العالقة التي توفرها منصة األعمال وخاصة في مجاالت  

الوعي بالحزم التحفيزية واالطالع عليها من جهة، وحاالت طلب املساعدة من الجهات ذات العالقة  

 ومدى االستجابة من جهة أخرى. 
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 2021مبادرات عام  3.5.2

 2021رواد األعمال الناشئين في إمارة عجمان لعام مبادرة   .1

أطلق مركز عجمان لدعم األعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مركز عجمان لإلحصاء  

التابعة ملؤس  األعمال  لريادة  دبي  أكاديمية  مع  بالشراكة  الناشئين وذلك  األعمال  رواد  لتدريب  سة  مبادرة 

محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وتهدف املبادرة إلى املساهمة في تعزيز تنافسية بيئة  

ريادة األعمال في المارة وتحفيز رواد األعمال الناشئين باألسس الداعمة لبناء الشخصية الريادية، وتعزيز  

حو أفضل لتحقيق أهدافهم وضمان تطور  التفكير البداعي لديهم، وتزويدهم بأساسيات التخطيط على ن

مشروعاتهم وأفكارهم .ويشتمل برنامج املبادرة على العديد من الورش، والدورات التدريبية التي تركز على 

العمل  نموذج  تصميم  وكذلك  األعمال،  ريادة  في  مقدمة  فيها  بما  الرئيسية،  املوضوعات  من  مجموعة 

في نجاح املشاريع،  االبتكاري، واملفاتيح العشرة لصناعة خبر  اء املبيعات، وتحسين املعرفة بقوة املبيعات 

وتمكين املشاركين من فهم العمالء املحتملين، وكيفية التعامل مع شكاوى العمالء، وبالضافة إلى مهارات  

 . البيع املميز

 2021عجمان للعناية باملجتمع لعام  مشروع نموذج 4.5.2

طلق نموذج عجمان للعناية  
 
لتفعيل إشراك املجتمع مع الحكومة املحلية في إمارة    2021باملجتمع في عام  أ

مم هذا النموذج بهدف مواكبة متطلبات املستقبل ويعد مستوى جديد من الدارة الحكومية    عجمان، وص 

جاذبية   وتعزيز  الحتياجات  تلبية  في  املعنيين  كافة  مشاركة  ويضمن  ويدعم  لـيوجه  باملجتمع   للعناية 

ارة لجعلها مكان أفضل للعيش حيث أن حكومة عجمان  تلتزم بوضع احتياجات املجتمع محور اهتمامها  الم

بشكل   المارة  جاذبية  الشاملة، وصون  والتنمية  التخطيط  لعملية  املستمر  والدعم  بالتوجيه  تلتزم  كما 

 .مستدام

أقص ى جهد تبذل  إمارة عجمان  في  الحكومية  الجهات  فإن  الغاية  هذه  ووسائل    ولتحقيق  قنوات  لتعزيز 

وانتظام   بشفافية  الخدمات  أداء  نتائج  وعرض  بخدماتها،  املعنية  املجتمع  شرائح  مختلف  مع  التواصل 

وإشراك املجتمع في تصميم خدماتها، األمر الذي يمكنها من إستشراف املستقبل لتطوير الخدمات وتعزيز  

 .مستويات تقديمها والتفوق على توقعات املجتمع
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 2021االدلة لعام  5.5.2

 2021دليل إطار البيانات الوصفية اإلحصائية لعام .1

يعتبر الدليل أحد سلسة الصدارات الحصائية التي قام املركز بإصدارها وذلك من أجل توضيح 

الحصائي   النظام  وتطوير  ومخرجاته  الحصائي  العمل  بجودة  لإلرتقاء  الوصفية  البيانات  إطار 

 بإمارة عجمان.

إغناء   بها، وتم  والتعامل  استخدامها  من  كالهدف  الوصفية  للبيانات  األساسية  باملفاهيم  الدليل 

 تصنيفها، أنواعها فوائدها، الفئات التي تستخدمها. 

على   العثور  عملية  تسهل  أنها  إذ  واملستخدمين  الحصائيين  من   
ً
كال البيانات  هذه  تساعد  حيث 

تتيح كما  معها  بنجاح  والتعامل  الحصائية  خضعت   املخرجات  التي  البحث  عينة  طبيعة  فهم 

 لإلختيار والدراسة. 

 

 2021دليل مفاهيم عامة عن البيانات الضخمة لعام  .2

إذ تمكن من  تحويل الحياة الجتماعية   في العصر الحالي،  البيانات الضخمة نقطة تحول  تعتبر 

بحيث   للقياس،  قابلة  بيانات  إلى  للتكنولوجيا  املكثف  االستخدام  ثمرة  هي  مراقبة  والتي  يمكن 

األنشطة البشرية والتفاعالت مع البيئة مما ينتج عنه بصمة رقمية هائلة، حيث يستعرض الدليل  

املمكن  من  التي  والتحديات  وأهميتها،  أنواعها  الضخمة وسماتها،  البيانات  مفهوم  معلومات عن 

الت خطوات   
ً
وأخيرا التحديات،  بعض  مع  التعامل  طرق  معها،  التعامل  عند  مع  مواجهتها  عامل 

 البيانات الضخمة. 

 

 2021دليل توجيهات رفع املعرفة اإلحصائية لعام  .3

قدم مركز عجمان لإلحصاء دليل توجيهات رفع املعرفة الحصائية في إصداره األول وذلك ضمن  

جهود املركز لوضع توجيهات وتوضيح املفاهيم الحصائية لزيادة الوعي واملعرفة الحصائية ألفراد  

 املجتمع في شتى املجاالت. 

يهدف الدليل لتوضيح أهمية الحصاء ومفاهيمه العامة وكيفية عرض البيانات الحصائية وفهمها  

لقاعدة الجمهور ومستخدمين بيانات املركز ولكل أفراد املجتمع، وللمعرفة الحصائية مساهمة  

لك يساعد في استخالص نتائج  كبيرة في تقديم األساليب لجمع وتحليل البيانات بطريقة فعالة وذ
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أكثر صحة وفهم أوضح وهذا يؤدي إلى إتخاذ القرارات الالزمة بشكل أدق عن طريق تحليل البيانات  

 والتنبؤ على حسب الحصائيات املتوفرة. 

في   أهميته  التعاريف واألساليب  تبرز  تقديم توجيهات حول  الفهم لألفراد عن طريق  رفع مستوى 

ركز عجمان لإلحصاء املرجع األول لإلحصاءات الرسمية في إمارة عجمان  الحصائية حيث يعتبر م 

 من هذا الدور  
ً
ومن املهام املنوط بها املركز تعزيز املعرفة الحصائية لدى أفراد املجتمع وانطالقا

وأقسام   إدارات  لجميع  املرجع  وليكون  املجتمع  أفراد  لدى  الحصائية  املعرفة  لرفع  الدليل  يأتي 

 ومية واملهتمين بالبيانات الحصائية. الجهات الحك

 

 2021الدليل الفني لإلفصاح عن البيانات اإلحصائية لعام  .4

يسعى مركز عجمان لإلحصاء إلى ضبط عملية الفصاح عن البيانات الحصائية والتي يمكن أن  

في  ولكن  البيانات،  عن  املسؤول  الشخص  تتم من خالل  أن  يجب  والتي  ومباشرة  واضحة  تكون 

 مما يتطلب رأي املختصين بالحصاءات.  
ً
 كبيرا

ً
 بعض األحيان قد تشكل تحديا

عرفة مخاطر نشر البيانات الحصائية وطرق الفصاح عنها،  ملركز  امل  ويأتي الدليل كمرجع ملوظفي 

بـ ) ضبط الفصاح   وتتحقق حماية هذه املخرجات عن طريق استخدام إجراءات متنوعة تعرف 

عن البيانات الحصائية (، كما أنه ال يمكن نشر بعض من البيانات الخاصة بهوية الفرد، ألسباب  

   هذه األسباب في غالبيتها ذات طابع قانوني وأخالقي على حد سواء،و  تتعلق بالخصوصية والسرية،

املعنيين بتوفير   ومدويهدف إلى تعريف موظفي  املركز على طرق الفصاح عن البيانات بشكل آمن  

الفصاح عملية  ضبط  في  األساسية  املبادئ  على  وتحديد    ،البيانات  توثيق  ألهمية  وبالضافة 

بممارس املتعلقة  املركز  املنهجيات  في  املوظفين  وتمكين  البيانات  عن  الفصاح  عملية  ضبط  ات 

 وتدريبهم على كيفية تقييم مخاطر الفصاح عن البيانات بشكلها الكامل.  

 

 2021دليل األسئلة الخاصة باملسوح اإلحصائية لعام  .5

يتم  أداة  بمثابة  وهو  الشائعة،  الحصائية  األسئلة  جميع  على  تحتوي  قاعدة  الدليل  يعتبر 

ويسمح   القياسية  األسئلة  جميع  يخزن  حيث  املسوح،  وتعزيز  ومراجعة  لتأكيد  استخدامها 

 على موضوع أو عنوان املسح أو املفردات األساسية   للمستخدمين بالبحث بسالسة
ً
عنها اعتمادا

فيه، مع ربط األسئلة باملسوح والدراسات التي لها عالقة باملوضوع، ومن املهم ذكر أن هذا الدليل 

هدف جميع األسئلة املتداولة ضمن املسوح الحصائية التي أكملها مركز عجمان لإلحصاء سواء  يست
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إلى  بالضافة  ذلك  غير  أو  وزراعية  بيئية  أو  اقتصادية  أو  وسكانية  إجتماعية  مسوحات  كانت 

هذه   على  املبنية  الحصائية  السجالت  املركز  ويستعمل  األخرى  الجهات  تؤديها  التي  االستمارات 

 تمارات. الس

ومن املهم ذكر أن الطار التركيبي لدليل األسئلة يحتوي على عدد من املتغيرات األساسية للسؤال   

وجدت،  إن  للسؤال  املتوقعة  الجابات  بدائل  السؤال،  نص  السؤال،  موضوع  ومنها  الحصائي 

  السؤال وسنة إصدار االستمارة.ومصدر 

 2021دليل مفاهيم عامة حول البيانات املفتوحة لعام  .6

ضمن  املركز  يقدم   وإدراجه  األول  إصدارها  في  املفتوحة  البيانات  حول  عامة  مفاهيم  دليل 

االصدارات الحصائية التي يقدمها املركز بشكل منتظم، يهتم املركز بتوفير الصدارات املتعلقة  

اب  بالحصاء وذلك في إطار الجهود املبذولة لتوضيح كافة املفاهيم الحصائية لتعزيز فهم و إستيع

واهتماماتهم بإختالف مجالتهم  العملية  الحياة  في  ألهمية الحصاء  املجتمع  األهمية .أفراد    وتأتي 

البيانات املفتوحة  دليل  األساسية لعداد   في كافة املستويات    فيمفاهيم  تنافسية المارة  تحقيق 

حصائية ورفع  وذلك عن طريق تقديم بيانات وإصدارات بجودة عالية وبدقة تامة ودمج املفاهيم ال 

 
ً
أيضا و  المارة،  على مستوى  والخاصة  الحكومية  للجهات  الحصائي  الرشادات    املستوى  تقديم 

إحصائية   وأساليب  مقاييس  وفق  الرسمية  الحصاءات  ونشر  بتجهيز  يتعلق  فيما  لهم  املناسبة 

توض .موثوقة بهدف  وذلك  بالتفصيل  املفتوحة  البيانات  مفهوم  شرح  إلى  الدليل  هذا  يح يهدف 

معناها وأهميتها لكل األفراد، وتم تقديم بعض األمثلة التي تساعد القراء على فهم األفكار املطروحة  

  .في الدليل بشكل تام لدراك املعنى املقصود خلف مفهوم البيانات املفتوحة

 2021اإلحصائية لعام   املعاينةدليل  .7

في إصداره   املعاينة الحصائية  املركز دليل  املركز لوضع سلسلة  قدم  إطار جهود  في  األول وذلك 

منهجيات وأدلة للتعريف بنظام سير األعمال في مركز عجمان لإلحصاء ، ضمن معايير محددة من  

تعريف موظفي املركز والعاملين به وقاعدة الجمهور ومستخدمي  إلى  هذا الدليل    ويهدف  الجودة

خاصة باملسوح التي يتم إجراءها من قبل  بيانات املركز، على خطوات تصميم وسحب العينات ال 

غيرهـا أو  أسـرية  أو  اقتصاديـة  املسـوح  هـذه  كانـت  سـواء  الدليل    وتأتي .املركز،  توثيق   فيأهمية 
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ومعرفة   لإلحصاء  عجمان  مركز  يجريها  التي  للمسوح  العينة  حجم  بحساب  املتعلقة  املنهجيات 

 . كيفية سحب العينات وما هي أنواع العينات

 

 2021االطر اإلحصائية لعام دليل  .8

قدم املركز دليل األطر الحصائية وذلك في إطار جهود املركز لوضع سلسلة من املنهجيات واألدلة  

 .للتعريف بنظام سير األعمال في مركز عجمان لإلحصاء ، وذلك ضمن معايير محددة من الجودة

االحصائي عن السجالت واألطر  يهدف هذا الدليل إلى توفير منهج واضح وشامل للمهتمين بالعمل  

املستخدمة في العمل الحصائي في إمارة عجمان حيث قام مركز الحصاء في عجمان بإعداد الكثير  

من األدلة واملنهجيات لكي تساعدهم في الوصول إلى أفضل مستويات الجودة واملوثوقية للبيانات  

ألسر واملنشآت االقتصادية .أهمية  يتضمن الدليل سجل املباني والوحدات السكنية وا .الحصائية

 لالستدالل به والرجوع إليه في تحديد آلية  األطر الحصائية وقياس  تهذا الدليل  
ً
كمن في أنه منهجا

  .جودة البيانات من هذا املسح

 

 2021دليل أنظمة الجودة املعتمدة لعام  .9

الجودة  أنظمة  إلى  بالضافة  الحصائية  الجودة  إدارة  نظام  لتعريف   
ً
توضيحا الدليل  يتضمن 

ونظام إدارة   ( (ISO 9001:2015املعتمدة في مركز عجمان لإلحصاء وهي كاآلتي نظام إدارة الجودة 

لى توفير املعرفة والحقائق  إ( والذي يهدف  ISO 20252:2012املسوح والبحوث واستطالع الرأي ) 

عن مستوى رضا املتعاملين والشركاء واملوظفين واملجتمع وأصحاب العالقة املعنيين عن أداء املركز  

الشكاوى   إدارة  ونظام  للمركز،  الستراتيجية  األهداف  وتحقيق  النجاح  احتمالية  زيادة  أجل  من 

رضا املتعاملين ورضا األطراف املعنية  ، بالضافة إلى نظام إدارة  (ISO 10002:2018)واالقتراحات  

(ISO 10004:2018)    على بناًء  وعملياته  وخدماته  املركز  وتطوير عمل  لتحسين  يهدفون  والذين 

التغذية الراجعة من املتعاملين والشركاء واملوظفين واملجتمع وأصحاب العالقة  املعنيين أما أنظمة  

( فهي أنظمة  AE/SCNS/NCEMA 7000:2015)  / (ISO 22301:2019) إدارة استمرارية األعمال  

الضرورية   املوارد  وإدارة  البديلة  والتشغيلية  الدارية  والخطط  األعمال  استمرارية  لدارة خطط 

لتطبيق تلك الخطط أثناء مرحلة تأثير الحادث املعطل لسير األعمال نظام إدارة أمن املعلومات  

طة والعمليات واألنظمة املعلوماتية املطبقة في  والتي تشمل كافة األنش   (ISO 27001:2013)اآليزو   

 مركز عجمان لإلحصاء. 
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 2021املزارع التجارية لعام مسح   دليل .10

مسح املزارع التجارية في إصداره األول لجميع املزارع املتخصصة بإنتاج    قدم مركز عجمان دليل

  نوع أو أكثر من أنواع الثروة الحيوانية وتتوفر فيها األبنية واألدوات ا
ً
لالزمة لتربية الحيوانات، وغالبا

واملياه    البيئة  وزارة  قبل  من  املزرعة  تلك  ترخيص لنشاء  على  مالكها  أو  املزرعة  حائز  يحصل  ما 

بيانات   وجمع  السهل حصرها  من  املزارع  وهذه  معينة،  شروط  وفق  االقتصادية  التنمية  ودائرة 

إلى توفر إطار شامل  الدليل يهدف ، ثابت إحصائية عنها، وذلك كونها مستقرة في مكانها ولها عنوان

بأنواعها مزارع   الدواجن  بمزارع  إمارة عجمان  في  التجارية  املزارع  وتتمثل  العدد  وهي محدودة  لها 

واألمهات.    جالدجا البياض  الدجاج  مزارع  فيالالحم،  الدليل  هذا  أهمية  املنهجيات    وتأتي  توفير 

الجراءات   لتخاذ  القرار  التجارية  ألصحاب  املزارع  مسح  إطار  وتحديد  القرارات  وصنع  الالزمة 

 وقياس جودة البيانات من هذا  املسح. 

 

  2021لعام  االستدامة في قطاع الصناعة في إمارة عجمان دليل .11

يحرص  مركز عجمان لإلحصاء  على تقديم أحدث املعلومات والبيانات الحصائية املرتبطة بالقطاع الصناعي  

ي عمليات التخطيط سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حيث تعتبر تلك املعلومات  التي تساعد ف 

 ألصحاب القرار واملسؤولين الحكوميين من جانب وأصحاب رؤوس األموال واملستثمرين ورجال  
ً
 هاما

ً
مرجعا

املرتبطة بالصناعة  يهدف هذا الدليل من خالل إصداره إلى جمع املعلومات   األعمال من جانب آخر.  

واملستثمرين   للباحثين  واحدة  وثيقة  في  وتقديمها  االستدامة،  لتحقيق  الالزمة  الخطط  ووضع 

 الصناعيين وأصحاب القرار. 

 2021الربط السجلي مع الجهات الحكومية  6.5.2

كل  يهدف الربط السجلي بشكل رئيس ي إلى إنشاء سجل مركزي  متصل بنظام للتحديث املستمر للبيانات بش

 فياملخرجات النهائية للربط  وتتمثل  آني وفوري من خالل توفير البيانات السجلية من الجهات الحكومية.  

ويستمر   واملستقلة،  املحلية  الحكومية  الجهات  من  املستلمة  البيانات  جميع  تشمل  كبيرة  بيانات  قاعدة 

 شروع بشكل سنوي. امل
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 2021األنظمة التي تم تطويرها لعام  7.5.2

 2021بوابة الزكاة لعام  .1

التعرف على  الرفاهية والتنمية املستدامة من خالل  إلى تحقيق  االحتياجات    تسعى حكومة إمارة عجمان 

الالزمة   السياسات  تمكين تطوير  في   
ً
إيجابا إمارة عجمان ودراستها وتحليلها مما يساهم  األساسية ملواطني 

لضمان االستقرار االجتماعي، كان التعاون من قبل مركز عجمان لإلحصاء على تطوير عدد من األنظمة  

، كما تم تطوير أدوات  2021إنشاء بوابة الزكاة  التابعة ملشاريع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية منها   

 . 1تحليل وعرض البيانات مثل لوحات املؤشرات 

 2021نظام تصميم االستبيانات لعام  .2

يهدف هذا املشروع إلى تصميم نظام استبيانات يتميز بسهولة استخدامه ومرونته واستيعاب عدد  

العربية واالنجليزية واألوردو ويصلح للعرض  غير محدود من املستخدمين، ويتوفر بعدة لغات مثل 

على كافة الشاشات )الحاسوب، الجهاز اللوحي، الهاتف املحمول(، كما يتميز الستبيان بالسهولة  

وبذلك   قصير  وقت  في  للمسؤولين  البيانات  ويوفر  لإلجابات،  اللونية  الداللة  الستخدامه  وذلك 

لو  خالل  من  ودقة  بسرعة  البيانات  استخدام  تصميم  يمكن  يسهل  حيث  املرنة  التحكم  حة 

البيانات   خاصية  توفير  مع  الستبيان  من  جزء  أي  تعديل  أو  حذف  أو  إضافة  من  الستبيان 

  الختبارية لتجربة الستبيان. 

 شهادات تم الحصول عليها  8.5.2

 

 2021يزو املدن في عام آ حصول املركز  على شهادة  .1

بقياس مؤشرات جودة   املدن ضمن منهجية معتمدة، موضحة قام مركز عجمان لإلحصاء  أداء 

  .أهمية تعاون الجهات املحلية واالتحادية والخاصة ودورها في توفير املؤشرات الرئيسية والداعمة

وتم الحصول على هذه الشهادة بعد تطبيق املواصفات القياسية في نظام قياس مؤشرات جودة  

والحضرية والصحية بالضافة إلى االلتزام  أداء املدن في مختلف الجوانب االقتصادية والتنموية  

البيانات   منصة  عبر  املؤشرات  بعرض  املعنية  الدولية  املنظمة  لدى  املعتمدة  القياس  بمنهجية 

مع الجهات الحكومية املحلية واالتحادية والخاصة في الحصول   قام املركز بالتعاون   .العاملية للمدن

في دعم صناع القرار مما يساهم في تعزيز التصنيف    أهمية  من  على هذه الشهادة العاملية ملا لها  

 
1  https://scc.ajman.ae/ar/interactivedata 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscc.ajman.ae%2Far%2Finteractivedata&data=04%7C01%7CNada.Babiker%40Ajman.ae%7C4ceb55400ab44acf53bf08d9ce81d4fc%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637767879369197603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sq1Jj4wuvlB1Qm9LGXYAqpkHTA8MJjfoM1r91bLIZQI%3D&reserved=0
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العاملي لإلمارة في العديد من الحصائيات الدولية كمؤشرات التنافسية وجودة الحياة وجذب املزيد  

الشراكات   وبناء  والخبرات  املعرفي  التبادل  مستوى  ورفع  املتخصصة  الجديدة  االستثمارات  من 

واملؤشرات وتطبيق أفضل املمارسات العاملية في جوانب الخدمات    االستراتيجية في مجال البيانات

الشهادات   من  العديد  املركز  وقد حقق  التنموي  التخطيط  في  السليمة  القرارات  واتخاذ  العامة 

عاملًيا بها  املعترف  الشهادات  أهم  من  واحدة  تعتبر  الشهادة  وهذه  املواصفة     .والجوائز  وتشمل 

 وتغطي 104رات املدن املستدامة وجودة الحياة " ملؤش37120القياسية "آيزو 
ً
    19مؤشرا

ً
موضوعا

.
ً
املرافق   رئيسا وتضم  املحلية  للمجتمعات  املستدامة  بالتنمية  املرتبطة  القطاعات  معظم  تشمل 

والبيئة   والطاقة  واالقتصاد  والنقل  الحضري  والتخطيط  والسكان  والصحة  والتعليم  العامة 

ستجابة لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات والكوارث وقد انضمت إمارة  واألمن والترفيه والحوكمة واال 

من   أكثر  إلى  على    100عجمان  الحضرية  ومؤشراتها  بياناتها  تستعرض  والتي  العالم  حول  مدينة 

 .  منصة آيزو العاملية

 ملسيرة الريادة والنجازات التي تنتهجها حكومة عجمان في هذا املج ويأتي هذا النجاز
ً
ال  استكماال

وعالقات   شراكات  لبناء  وتسعى  كما  العاملية  الدارية  املمارسات  أفضل  لتطبيق  جاهدة  وتسعى 

تعاونية متينة ومثمرة في كافة املجاالت وفتح آفاق التنسيق املتبادل مع الجميع من خالل تبني إطار  

المارة  أهداف  تحقيق  يخدم   
ً
دوليا معتمد  على شهادة  عمل  من   WCCD ISO 37120 وحصلت 

البالتيني والتي   التزام المارة   WCCD تمثل املستوى األعلى من شهادة املستوى  مما يعكس مدى 

 بأن تصبح من أوائل  
ً
 ملواطنيها إضافة إلى التزامها أيضا

ً
 وشموال

ً
بمستقبل أكثر استدامة وازدهارا

مؤشرات  " ISO 37123 " و مؤشرات املدن الذكية" ISO 37122 - األحدث WCCD املتبنين ملعياري 

 ".املدن املرنة

 

 2021الدورات التدريبية لعام  9.5.2

  2021لعام  دليل املفاهيم واملصطلحاتورشة  .1

إلى  قدم مركز عجمان دليل   تهدف  التي  والبيانات  املفاهيم واملصطلحات  املعلومات  تبادل  تعزيز مستوى 

تطوير  و   الجهات الحكومية والجهات املستقلة رفع مستوى جودة البيانات الحصائية التي تنتجها  و  الحصائية 

تم إعداد دليل موحد  و    القدرات الحصائية ملوظفي الجهات الحكومية والجهات املستقلة.  مستوى كفاءة 

وعلى كافة األصعدة مثل الحصاءات السكانية واالقتصادية    مد للمفاهيم واملصطلحات الحصائية ت ومع 

 الرتقاء بجودة العمل الحصائي ومخرجاته وتطوير النظام الحصائي بالمارة. والبيئية وغيرها وذلك من أجل  
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 2021دورة إدارة العمليات اإلحصائية  .3

وتهدف   الحصائية،  العمليات  إدارة  بعنوان  تدريبية  ورشة  بتنفيذ  لإلحصاء  عجمان  مركز  قام 

 درات لتنفيذ املشاريع،الورشة إلى رفع مستوى الكفاءة في الجوانب الحصائية وتنمية وتطوير الق

حيث اهتمت الورشة بتسليط الضوء على النقاط الحصائية األساسية التي ساعدت في معرفة  

الفائدة من البيانات وتحويل هذه البيانات إلى معلومات واضحة ذات أهمية كبيرة تساعد في إتخاذ  

لط الضوء على إدارة املشاريع الت  س 
ً
ي تقوم بتخطيط وتنظيم  القرارات، ومن خالل الورشة أيضا

ثم   ومن  املشاريع  لدارة  األساس ي  الهيكل  على  التعرف  تم  حيث  املشاريع  لنجاز  املتاحة  املوارد 

هذه   اعتماد  ثم  ومن  النظام  في  املشاريع  أنشطة  إدخال  كيفية  ومعرفة  املشاريع  تنفيذ  خطوات 

 إغالق املراحل والنتهاء من املشروع. 
ً
 األنشطة وأخيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022لعام أهم إنجازات مركز عجمان لإلحصاء  6.2
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   2022تقارير عام  1.6.2

 

 2022في إمارة عجمان في عام  تقرير عن الثقافة والتراث والترفيه   .2

والترفيهأعد   والتراث  الثقافة  عن   
ً
تقريرا لإلحصاء  عجمان  عام   مركز  في  عجمان  إمارة   2022في 

تسليط الضوء على الثقافة والترفيه والتراث وأنشطتهم واملراكز واملرافق املتوفرة  هدف إلى    والذي 

بإمارة عجمان بجانب عرض بعض الحصاءات التي من شأنها أن تساعد في وضع االستراتيجيات في  

ار تحرص حكومة عجمان على إحياء تراث  . وفي هذا الطقطاع الثقافة والتراث والترفيه في المارة

وإبرازه وتطويره، وغرس مفاهيم األصالة  وتربيتهم على  األجداد واآلباء  الشباب  في نفوس  والتراث 

التواصل بين املاض ي املجيد لألجداد والنهضة في الوقت الحاضر، وذلك من خالل إنشاء بنية تحتّية  

ولتحقيق هذا الهدف تسعى    زرع القيم العليا في املجتمع.ثقافّية، مع االستثمار بالطاقات املحلّية، و 

إمارة عجمان لطالق العديد من املشاريع واملبادرات التي تساهم في ازدهار املجتمع واالرتقاء بحياة  

الفرد ونتيجة للتطور الفكري الناتج عن الثقافة يرتفع مستوى املعيشة لألفراد بالتالي زيادة النتاج  

 في كل املجاالت. 

 

إمارة  تقرير   .3 في  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  اإلحصاءات  التقديرات الستشراف  تحديث 

 2026 – 2022عجمان خالل األعوام 

مركز عجمان  لإلحصاء بتقديم  تقرير "تحديث التقديرات الستشراف الحصاءات االجتماعية  قام  

من الوسائل التي والذي يعتبر  "  2026  –  2022واالقتصادية والبيئية في إمارة عجمان خالل األعوام  

وفرت   وقد  البعيد،  واملدى  واملتوسط  القصير  املدى  على  التخطيط  عملية  في  الجهات  تساعد 

البيانات السجلية التي تم جمعها من العديد من الدوائر املحلية واالتحادية أساس قوي يتم من  

ا التنمية  لتحقيق  املقبلة  األعوام  خالل  تطرأ  قد  التي  بالتغيرات  التنبؤ  القتصادية  خالله 

وفي هذا التقرير تم استخدام التقديرات املبنية على نماذج  واالجتماعّية والبيئية في إمارة عجمان.  

)األكسل،   مثل  الحصائية  البرامج  طريق  عن  املتحركة  واملتوسطات  إلى  spssالنحدار  وتهدف   )

ومعرفة   قادمة  أعوام  لخمس  للسكان  الديموغرافية  الخصائص  أنماط  على  قوة التعرف  حجم 

 العمل في إمارة عجمان.
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 بروفايل عجمان  تقرير  .4

وما   المارة  أبرز خصائص  على  يركز  بإمارة عجمان  تعريف موجز  بمثابة  يعتبر  بروفايل عجمان 

والسكان   فيها  والحياة  المارة  بتاريخ  مرتبط  موضوعات  على  الضوء  تسليط  خالل  من  يميزها 

حيث   المارة،  ومستقبل  القطاع  واالقتصاد  مثل  والقطاعات  املجاالت  أهم  التقرير  يستعرض 

اآلفاق   إلى  التقرير  أشار  كما  .....وغيرها،  العقاري  والقطاع  والتجاري  واالقتصادي  السياحي 

 املستقبلية في إمارة عجمان. 

 2022عام دراسات  2.6.2

 2022دراسة حجم األسرة بحسب نوع املسكن وحجمه في عام  .1

لإلحصاء عجمان  مركز  القرار    قدم  ملتخذي  وحجمه  املسكن  نوع  بحسب  األسرة  حجم  دراسة 

االقتصادية   التنمية  بشؤون  واملهتمين  والباحثين  والتخطيط  االقتصاد  عن  واملسؤولين 

العلمي،   البحث  إلى    هدفتواالجتماعية والخصائص السكانية والجامعات ومراكز  هذه الدراسة 

ت جودة عالية عن األسرة وحجم ونوع املسكن  جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذا 

األسرة داخل  التزاحم  حجم  ومعرفة  عجمان  إمارة  حيث في  األسرة  من  املسكن     )حجم  ونوع 

والحديث    وحجمه(، الشامل  الطار  يوفر  والتقسيمات  للم كما  التجمعات  واألسر حسب  ساكن 

ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات  الدارية املختلفة والحصول على بيانات الوحدات السكنية  

االستراتيجية   الخطة  أهداف  تخدم  وتوفير مؤشرات إحصائية عديدة  املعيشية  باألحوال  الصلة 

 لمارة عجمان.

 

 2022دراسة عن قطاع السياحة في إمارة عجمان في عام   .2

ها  عن خصائص  قطاع السياحة في إمارة عجمان وذلك لضمقدم  مركز عجمان  لإلحصاء دراسة  

 من معالم الجذب السياحي الهامة مثل متحف عجمان ومنطقة الكورنيش ولألهمية تم
ً
 كبيرا

ً
  عددا

توفير البيانات املطلوبة عن قطاع السياحة في إمارة عجمان للمهتمين وملساعدة أصحاب القرار في 

 التي    تحقيق أهداف المارة
ً
عن القطاع    تهدف إلى زيادة الدخل وتنويع القاعدة االقتصادية بعيدا

النفطي، حيث أن إقامة املنشآت السياحية مثل الفنادق واملنتجعات تساهم  في التنمية السياحية  

 في المارة.  
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 2022دراسة الرفاه الذاتي سعادة الطفل في إمارة عجمان في عام  .3

شملت تحليل استجابات عينة األطفال )موطنين وغير  التي  إن دراسة سعادة الطفل من الدراسات  

صلة   ذات  واالجتماعية  الحياتية  وسعادتهم  األطفال  ورأي  ومواقف  خصائص  وبيان   ) موطنين 

 في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد
ً
( . تهدف الدراسة إلى  19-بالرفاه الذاتي لألطفال وخصوصا

من   الرفاه  ملفهوم  أفضل  وفهم  وتطوير  الجيدة  الطفولة  مؤشر  قياس  نتائج  صلته  توفير  حيث 

لتحديد    هم وجهات نظر   مراعاة  باألطفال مع  الذاتي لألطفال واستخدامها  الرفاه  ووضع مقاييس 

جراء  إ ويتم  أسباب االختالفات في الرفاه ومراقبة التغيرات في الرفاه الذاتي لألطفال في إمارة عجمان 

 الدراسة بشكل سنوي.  

 

 2022دراسة تحليل الحوادث املرورية في إمارة عجمان باستخدام السالسل الزمنية في عام  .4

اسة تحليل الحوادث املرورية في إمارة عجمان باستخدام السالسل الزمنية بيانات عن  تعرض در 

لألعوام   الصابة  ودرجة  وأنواعها  املرورية  الحوادث  هذه  2021-2006أعداد  تحليل  تم  وقد   ،

البيانات والتنبؤ بهذه الحصاءات لعشرة أعوام قادمة باستخدام تحليل السالسل الزمنية بطريقة  

الصغرى والذي يساهم في التخطيط الصحيح للجهات املختصة لتخاذ القرار على ضوء  املربعات 

 واقع مدروس وتنبؤات مستقبلية.

 

 2022دراسة عن مستقبل قطاع النقل واملواصالت في عام   .5

تسلط الدراسة الضوء على االتجاهات املمكنة في تطوير حلول مستدامة للنقل واملواصالت حيث  

هم في تحسين االحلول والتصورات عند تحديدها وتنفيذها على النحو املناسب أن تسيمكن لهذه  

 ، الكهربائي  والتنقل  واملواصالت،  النقل  ملستقبل  التوقعات  الدراسة  وتستعرض  الحياة.  نوعية 

 واألنظمة الذكية لدارة حركة النقل واملواصالت. 

 

   2022دراسة االستثمار العقاري في إمارة عجمان في عام  .6

تهدف الدراسة إلى جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية عن االستثمار  

العقاري في إمارة عجمان، بهدف إلقاء الضوء على أهمية االستثمار العقاري وأنواعه. ونمو القطاع 

على حجم    املستثمرين والتعرفتشجيع االستثمار واستقطاب  العقاري ودوره في النمو االقتصادي و 
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معرفة التوقعات املستقبلية عن االستثمار العقاري في إمارة  االستثمار العقاري بأنواعه املختلفة و 

 عجمان.

 

 2022دراسة عن دور االبتكار والبحث العلمي في تطوير االقتصاد في عام   .7

لتعرف على أهمية  ل"دور االبتكار والبحث العلمي في تطوير االقتصاد "،  سة  دراقام املركز بتنفيذ  

إن موضوع االبتكار والبحث العلمي له أهمية   .االبتكار والبداع والبحث العلمي في تطوير االقتصاد

املتجددة واألفكار  االبتكارية  باملشاريع  االقتصاد  رفد  في  ل و   .كبيرة  الطاقات  ال تهدف  في  ستثمار 

 جعل االبتكار ثقافة دائمة وفعالة. البشرية و 

 

 2022في عام   دراسة مستقبل علم اإلحصاء .8

عجمان لإلحصاء بتنفيذ دراسة مستقبل علم االحصاء من أجل التعرف على مستقبل    مركزقام  

 على تطوير املنهجيات والسياسات  
ً
علم الحصاء ، لذا فإن نتائج هذه الدراسة ستنعكس إيجابيا

في الحصاء داخل المارة بالضافة إلى ابتكار وتطوير كافة الطرق والسبل الحصاية املستخدمة  

علم االحصاء. والتي تهدف   مستقبلالدراسة للوقوف على الوضع الحالي وقراءة تصور    .بعمل هذه

اآلل  الحصاءات  عداد  إنتاج  في  واالبتكار  البداع  وتحفيز  الحصائي  التطور  ملواكبة  الالزمة  ليات 

 و تطوير قدرات التخطيط املستقبلي بعيد املدى.  .الرسمية

 

 2022الخاص في إمارة عجمان في عام دراسة املواطنين العاملين في القطاع  .9

الوطنية الهادفة التي تدعم املواطنين    إن دراسة املواطنين العاملين في القطاع الخاص  من املبادرات

 
ً
 واقليميا

ً
، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الماراتية،    في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم محليا

ً
وعامليا

بما   والخاص  واالتحادي  املحلي  الحكومي  القطاع  في  املعنية  الجهات  جميع  جهود  بتكاتف  وذلك 

العديد من   في القطاع الخاص. من خالل تقديم  التوطين  يحقق األهداف املرجوة من رفع نسبة 

ال  الكوادر  لتمكين  وتحفيزاملبادرات  االماراتية.    ماراتية  الكفاءات  الستقطاب  الخاصة  املنشآت 

بالقطاع   العاملين  املواطنين  حول  ونوعية  كمية  بيانات  توفير  إلى  أساس ي  بشكل  الدراسة  تهدف 

توفير معلومات وبيانات عن أعداد املواطنين العاملين في القطاع الخاص حسب بعض  الخاص و 

 الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية. 
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 2022دلة لعام األ  3.6.2

 دليل مبادئ التحليل اإلحصائي   .1

يهدف هذا الدليل إلى توفير منهج واضح وشامل للمهتمين بالعمل الحصائي عن مبادئ التحليل   

إلحصاء   ل  عجمان  الحصائي ومدى أهميته في العمل الحصائي في إمارة عجمان حيث يقوم مركز

األدلة   من  الكثير  الجودة  بإعداد  مستويات  أفضل  إلى  الوصول  في  تساعدهم  لكي  واملنهجيات 

الحصائية للبيانات  حول  و   واملوثوقية  توجيهات  تقديم  طريق  عن  لألفراد  الفهم  مستوى  رفع 

 لالستدالل    التعاريف واألساليب الحصائية املستخدمة
ً
في التحليل الحصائي ويعتبر الدليل منهجا

 لحصائي .به والرجوع إليه في التحليل ا 

 

 2022دليل االستبيانات واستطالعات الرأي والدراسات املتخصصة في عام  .2

طر  عن  الحصائي  بالعمل  للمهتمين  وشامل  واضح  منهج  توفير  إلى  الدليل  هذا  عداد  إق  ييهدف 

في إمارة عجمان حيث يقوم مركز   في العمل الحصائي  الرأي وأهميتها  االستبيانات واستطالعات 

في عجم أفضل الحصاء  إلى  الوصول  في  تساعدهم  لكي  واملنهجيات  األدلة  من  الكثير  بإعداد  ان 

أهمية تصميم االستبيانات واستطالعات الرأي    مستويات الجودة واملوثوقية للبيانات الحصائية.

التكلفة   وتحليل  املنافسة  عصر  في  املؤشرات،  صياغة  أجل  من  والدراسات  البحوث  إعداد  في 

السر  والحلول  عملية  والعائد  في  والسرعة  واالقتصادية،  االجتماعية  للظواهر  والناجعة  يعة 

 . التطوير واالبتكار من أجل املواكبة والبقاء

 2022مبادرات عام  4.6.2

 التجربة االجتماعية )ذهاب األطفال مع الغرباء(   .1

وهي   الغرباء  مع  األطفال  ذهاب  بتجربة  لإلحصاء  عجمان  مركز  من   اجتماعية مبادرةقام  كنوع 

البحث االجتماعي أو النفس ي الختبار ردود أفعال األطفال تجاه مواقف أو أحداث معنية وإمكانية  

 .ذهابهم مع الغرباء وتم إجراء هذه التجربة بعد أخذ أذن من كافة األهالي

 حصاءات املشاريع الصغيرة واملتوسطة  إ 5.6.2

تتمثل إحصاءات املشاريع الصغيرة واملتوسطة بمجموعة البيانات الحصائية أو املتغيرات االقتصادية التي 

 إيتم  
ً
حصاءات  إنتاج  إو املنشأة، ولهذه الغاية فقد تم  أعلى حجم املشروع    لتصانيف محددة بناءً   نتاجها وفقا

وامل املشاريع  تصنيف  لتطبيق   
َ
وفقا واملتوسطة  الصغيرة  القانون  املشاريع  بموجب  االقتصادية  نشآت 
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ن املشاريع الصغيرة واملتوسطة في إمارة  أبش   2020( لسنة  1، والقانون رقم )  2014لسنة    2االتحادي رقم  

تم   املوحد   عجمان وقد  التعريف  تطبيق  قرار مجلس   استخدام  بموجب  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع 

 .  2016لسنة  22الوزراء رقم 

 تكنولوجيا املتوسطة والعالية احصاءات ال 6.6.2 

يعتبر تصنيف الصناعات حسب الكثافة التكنولوجية )تصنيف التكنولوجيا( طريقة مطبقة على نطاق  

تم   بالسياسات وقد  املتعلق  التحليل  الصناعات لغرض  لتجميع  الصناعة حسب  إنتاج  إواسع  حصاءات 

 
ً
وفقا التكنوجية  الصنا  الكثافة  لإلحصاءات  التوجيهية  املتحدة  للمبادئ  األمم  منظمة  عن  الصادرة  عية 

الصناعية   العالية واملتوسطة كأحد   ،(UNIDO)للتنمية  التكنولوجيا  الصناعات ذات  تعتبر حصة  حيث 

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتصنيع . 

 املرونة املؤسسية   شهادة آيزو  7.6.2

قدرة    وتأتي أهمية املرونة املؤسسية في  2022املواصفة في عام  حصل مركز عجمان لإلحصاء على شهادة  

وتحدد   واالزدهار،  والبقاء  أهدافها  تحقيق  من  لتمكينها  متغيرة  بيئة  في  والتكيف  االستيعاب  على  الجهة 

التي يجب االلتزام بها من قبل الجهة. كما تحدد السمات   مواصفة املرونة املؤسسية مبادئ املرونة املؤسسية

 شطة التي تدعم الجهة في تعزيز مرونتها. واألن

 املكتبة اإلحصائية  مشروع   8.6.2

حصاء لتثري خبرات  تحتوي على نسخ إلكترونية وروابط لكتب ومراجع متعلقة بعلم ال  املكتبة الحصائية

الحصائي  موظفي مركز عجمان لإلحصاء، بهدف تسهيل وصول املوظفين في املركز إلى كل ما يتعلق بالعمل  

تحليل  حيث تحتوي على عدد أقسام منها؛  ا،  وتوفير نسخ إلكترونية وروابط لكتب ومراجع وتقارير وغيره

البيانات، مبادىء الحصاء، علم الحصاء ،علم البيانات،  كما تحتوي على إصدرات متنوعة تحتوي على  

ير متنوعة ، كما تشمل كتب  بعض الدراسات الخاصة باملركز وبعض الدراسات من أماكن متفرقة وتقار 

األدلة   كل  على  تشتمل  ومنهجيات  أدلة   ، الحصائية  السياسات  وغيرها،  الضخمة  البيانات  إدارة  مثل 

واملنهجيات الحصائية املعمول بها في املركز وبعض الجهات األخرى، كما تشتمل عل ى عروض املركز والتي  

قبل موظفي مركز عجمان لإلحصاء والدورات التدريبية  تحتوي على العروض التقديمية التي تم تقديمها من  

 والتي تم تنظيمها من قبل املركز أو من قبل مراكز أخرى. 
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 2022أنظمة تم تطويرها في عام  9.6.2

  حاسبة التضخم الشخص ي  .1

إن حاسبة التضخم الشخص ي تعكس التضخم على مستوى املجموعات حسب أنماط استهالك  

كأوزان وتعرض  الرقم  حيث    ،األسرة  لحساب   
ً
شهريا جمع 

 
ت التي  املستهلك  أسعار  مؤشرات  طبق 

 
ت

حيث أن الرقم  ،  القياس ي ألسعار املستهلك على هذه األوزان ليتم حساب معدل التضخم الشخص ي

السلع   أسعار  على  تطرأ  التي  التغيرات  يقيس  إحصائي  مؤشر  هو  املستهلك  ألسعار  القياس ي 

خارية  الستهالكي لألسرة، على أن تستبعد املدفوعات الدوالخدمات التي تدخل ضمن سلة النفاق ا

أو االستثمارية. حيث يعكس هذا التغير في األسعار األعباء التي يتحملها املستهلك وأوضاع تكاليف  

 مقارنة بسنة معينة  املعيشة وما 
ً
 أو إنخفاضا

ً
وبسبب اختالف النفاق من   .إذا كانت تسجل ارتفاعا

 مجموعات االنفاق. أسرة ألخرى حسب 

 2022الدورات التدريبية لعام  10.6.2

 2022في عام  ىاألولالدورة   SPSSباستخدام برامج دورة التحليل اإلحصائي  .1

لتحليل   الالزمة  واملعرفة  باملهارات  التدريبية  بالدورة  املشاركين  تزويد  إلى  التدريبي  البرامج  هدف 

البيانات االحصائية واستخدامها في جميع االصدارات والتقارير في مركز عجمان لالحصاء. وتأتي  

ت الدراسة،  أدوات  وإعداد  تصميم  وكيفية  العلمي  البحث  على  التعرف  في  الدورة  عريف  أهمية 

وكتابة   القرارات  اتخاذ  في  توظيفها  وكيفية   
ً
استخداما األكثر  الحصائية  باالختبارات  املشاركين 

 .  SPSSالتقارير الحصائية وتصميم الرسوم البيانية باستخدام برامج 

 

 2022في عام   ىاألولالدورة    قياس استطالعات الرأي العامدورة  .2

كساب املشاركين مستوى أعمق من فهم النواحي النظرية والعملية لقياس  إالهدف من الدورة هو 

لى تزويدهم بقدر كاف من املعرفة حول  إضافه إاستطالعات الرأي باالتساق مع املعايير الدولية. 

 .عدد من املواضيع العملية املفيدة في قياس استطالعات الرأي 

 

 2022في عام   ىلاألو الدورة   تصميم وتنفيذ املسوح اإلحصائيةدورة  .3

ومبادئ   منهجيات  على  البيانات،  ومستخدمي  الفنيين  الحصائيين  اطالع  هو  الدورة  من  الهدف 

و  أإجراءات تخطيط وتصميم وتنفيذ املسوح الحصائية بأنواعها املختلفة، سواء كانت اقتصادية  

 .أسرية
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 2022في عام  ىاألولالدورة   إدارة جودة املسوح اإلحصائيةدورة  .4

الهدف من الدورة هو تعريف املشاركين بمفهوم الجودة الحصائية ومحاورها األساسية، تعريف  

املشاركين باملعايير وإجراءات العمل التي يمكن إتباعها لتعزيز الجودة الحصائية لبيانات املسوح، 

تمكين   املسوح،  لحصاءات  الحصائية  الجودة  وتطوير  تحسين  على  املشاركين  قدرة  تعزيز 

 .ملشاركين من تنفيذ نموذج رصد إجراءات الجودة و إجراء تقييم ذاتي للجودة الحصائية للمسوحا

 

 2022في عام   ىاألولالدورة   مبادئ الحسابات القوميةدورة  .5

الغرض من الدورة هو عرض مقدمة للتدريب على املمارسات املحليات حول مبادئ الحسابات  

 . القومية

 

 2022عام   في  اإلحصاءات البيئيةدورة  .6

تقديم املعرفة واملهارات حول مؤشرات األداء البيئي عرض وتطوير الحصاءات  هدفت الدورة إلى  

املراد   البيانات  وجودة  البيئية  املسوح  لتطبيق  الرئيسية  املتطلبات  تحديد  ومسوحها  البيئية 

 .تجميعها وأساليب جمع تلك البيانات

 

 2022في عام  كتابة التقارير اإلحصائيةدورة  .7

تصميم الجداول و حصائية موضوعية ومفيدة،  إعداد تقارير  إتدريب املشتركين على  جاءت الدورة ل

 الحتياجات
ً
 . والتوجيهات واملعايير الدولية هموالرسوم البيانية وفقا

 

 2022في عام   معالجة بيانات املسوح اإلحصائيةدورة  .8

واملتعاملين مع البيانات الحصائية على آليات وطرق تدقيق  الهدف من الدورة هو إطالع الفنيين 

بيانات املسوح واستطالعات الرأي. إضافة إلى التعرف على أساليب معالجة البيانات الحصائية  

 .في مرحلة ما قبل استخراج النتائج

 

 2022في عام  االحصاء لغير االحصائييندورة  .9

بالحصاء وشرح التعريف  هو  الدورة  من  مجال    الهدف  في  املستخدمة  التقنيات  بعض  وتوضيح 

علم  في  خلفية  دون  مختلفة   
ً
مناصبا يشغلون  الذين  لألشخاص  الحصائيين  لغير  الحصاء 

املدخل   بمثابة  الدورة  تصبح  أن  يمكن  األمر  نهاية  وفي  تدريبية رسمية حول  إالرياضيات.  دوره  لى 

 . هام اليومية املوكلة إليهمواضيع إحصائية عامة ويعتمد ذلك على خلفية املتدرب وامل 
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 2022في عام   )متقدم(SPSS تحليل البيانات اإلحصائيةدورة  .10

ببرنامج   الخاصة  التوصيف  وأدوات  البيانات  حزمة  خطوات  فهم  من  متوسط  مستوى  تحقيق 

الحصائية البيانات  مر  SPSS تحليل  احتياجات  مع  يتماش ى  الحصاء.  ابما  بالبيئة  و كز  التعريف 

 . املرجعية لبرنامج تحليل البيانات الحصائية من أجل اصدار بيانات إحصائية بطريقة مستدامة

 2022أفضل املمارسات لعام  11.6.2

الحصائي النضج  مشروع  ضمن  واملستقلة  الحكومية  الجهات  تقييم  من    خالل  العديد  وجود  لوحظ 

الحكومية   الجهات  تلك  تتبعها  التي  الفضلى  الحصائية  املمارسات  الصدارات  في  املمارسات  تلك  تتمثل 

املتميزة واملبتكرة، ووسائل عرض ونشر البيانات الحصائية على شكل خرائط تفاعلية بالضافة إلى بعض  

عن   املسؤولة  الحكومية  الجهات  من  املشكلة  الفرق  مع  االجتماعات  أثناء  رصدها  تم  التي  املمارسات 

إ بالضافة  هذا  الرسمية  واضحة  السجالت  وبصورة  أسهموا  والذين  البيانات  إدارة  فرق  قادة  أفضل  لى 

قادة   وأبرز  الفضلى  املمارسات  من   
ً
عددا يلي  وفيما  جهاتهم،  تطور  ملستويات  امللموس  والتحسن  بالتميز 

 الجهات والفرق املتميزون والتي رصدها فريق خبراء التقييم :

 أبرز املمارسات الفضلى 1.11.6.2

بإمارة عجمان تميزأظهرت   بعض    عمليات تقييم مؤشر النضج االحصائي للجهات الحكومية واملستقلة 

 املمارسات الفضلى في مجال البيانات وإداراتها امتازت بالبداع، وهي: 

 

 الجهة املمارسة الفضلى 

 دائرة البلدية والتخطيط  عجمان ثالثية األبعاد  -البناء معلومات نمذجة مشروع

 دائرة امليناء والجمارك  Cubesنظام كيوبس 

 مشروع تنظيف البيانات  

Data Quality and Data Cleansing Project 
 دائرة التنمية االقتصادية  

 الدائرة املالية نظام التخطيط الذكي -نظام موارد

 دائرة السياحة نظام بيانات املنشآت الفندقية

 دائرة البلدية والتخطيط  واالستداللي للدراساتالتحليل الوصفي 

 دائرة البلدية والتخطيط  بوابة التقارير الذكية

 دائرة امليناء والجمارك  إعداد تقارير إحصائية تحليلية معمقة لدعم اتخاذ القرار
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 املراجع 
 
 

 2021-مركز عجمان لإلحصاء   - 2021-2017في الفترة مركز عجمان لإلحصاء   أهم إنجازات -

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publicationsA9.pdf 

 مواقع التواصل االجتماعي  -الحساب الرسمي ملركز عجمان لإلحصاء على منصة االنستغرام -

https://instagram.com/scajman?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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