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 الفصل األول 

 املقدمة

لتطوير   2017واملبادرات منذ تأسيسه في عام    النجازاتوالتنافسية الكثير من    حصاءقّدم مركز عجمان لإل 

عجمان، ويهدف املركز من خالل هذه النجازات إلى النهوض املستمر    إمارةب  الرتقاءو   الحصائيةاملنظومة  

 إلى أفضل مستويات  بأداء العمل الحصائي  وتحقيق أهدا
ً
فه ومبادراته ومتابعة أنشطته وتطويرها، وصوال

ت األداء بحيث  ومتغيراته،املؤسس ي،  واملستقبل  ومستجداته،  الواقع  الفرص    واكب  كافة  ويستثمر 

 والمكانات املتاحة، لتحسين بيئة العمل على كافة األصعدة.

والتنافسية على أن يضع بين   حصاء ن لإل ومن منطلق ترسيخ مبدأ املشاركة والشفافية حرص مركز عجما

التي جاءت نتاج الجهود املبذولة من القائمين على املركز  و   2021- 2017أيديكم إنجازاته في الفترة من عام  

 والعاملين فيه تحت توجيهات القيادة العليا الرشيدة.

 األهداف  1.1

 ية . والتنافس  حصاء تعريف املهتمين بإنجازات املركز  في مجاالت ال  •

 وغيرها.  عرض ونشر أفضل املمارسات في املجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية •

 األهمية   2.1

  حصاء والتنافسية في كافة املجاالت بجانب دوره األساس ي في ال   حصاءإبراز دور مركز عجمان لإل  •

 والتنافسية . 

 لتقديم كل ما هو جديد في م  على تقديم مبادرات فّعالة والسعي  الحصائيةحث املراكز   •
ً
جال  قدما

 والتنافسية.   حصاءال 

 اإلطار الزمني  3.1

 . 2021-2017والتنافسية في الفترة من عام   حصاءشمل التقرير إنجازات مركز عجمان لإل  •

 نطاق التقرير  4.1

والذي    2021-   2017والتنافسية خالل الفترة    حصاء يغطي التقرير أهم انجازات مركز عجمان لإل  •

  الحصائيةاملراكز  والتنافسية من أفراد املجتمع بالضافة إلى جميع    حصاءال املهتمين ب  يستهدف

 على مستوى الدولة. 

 



 

9 
 

 الفصل الثاني 

من عام   والتنافسية في الفترة  حصاءأهم إنجازات مركز عجمان لإل   

2017 - 2021 

التنافسية    و   الحصائية  اتاملؤشر والتنافسية بتقديم العديد من االنجازات ك   حصاء تميز مركز عجمان لإل 

 في إنجازاته ويهدف املركز إلى تحقيق   واالستراتيجية  العاملية
ً
زيد من  امل   منذ بداية تأسيسه والتي تظهر جلّيا

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

 .مارةبمستوى الخدمات املقدمة في ال 

النجازات  هذه  أن    وتدل  بياناتي   املركزعلى  لتوفير  إحصائية  سعى  ومراجع  من خالل    ومؤشرات  دقيقة 

ق عمل مركز  يفر وذلك بجهود  واستطالعات الرأي التي يتم إجراؤها بين فترة وأخرى،  واملبادرات  دراسات  ال

 . والتنافسية والجهات الحكومية كافة  حصاءإل عجمان ل

    2017 والتنافسية لعام حصاءمركز عجمان لإل أهم إنجازات   1.2 

 2017تعداد عجمان لعام  1.1.2  

قتصادية واملعيشية لسكان  تعداد عجمان معلومات هامة حول العديد من القضايا الجتماعية واالوضح  

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

املتابعة واملزيد من البحث والتحليل ألجل   إلىبحاجة    والذيناملواطنين وغير املواطنين    من  تمعفئات املج

جتماعية وألجل تطوير البرامج والتدخالت  ال   دية وبعاد الديموغرافية واالقتصااستكمال الصورة حول األ

 . لهاوضاع ومستوى معيشة بعض الفئات وتفعيل الدور املجتمعي ألى تحسين إالتي تؤدي 

لى األنظمة اللكترونية لجمع املعلومات من  إضافة  بال   مارةتم االعتماد على نظام املعلومات الجغرافي في ال 

وتنفيذ عمليات التعداد بشكل    إدارة تكنولوجيا املعلومات الحديثة في تخطيط و األسر وقد أسهم استخدام  

 .استخراج النتائج في وقت قياس يو   ي جوهر 

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

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

 في مختلف املجاالت.  لتدريبية في املستقبلالتعداد، وكذلك تقدير االحتياجات ا
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 2017التفاعلية لعام الخرائط  ادرة مب 2.1.2

 ك "الخرائط التفاعلية"   مبادرة  تأتي  
 
في   عنها  علن  إحدى مبادرات تعداد عجمان من املاكرو إلى امليزو والتي أ

عجمان من الوضع الكلي "املاكرو"    إمارةنتقال بتجهيز ونشر واستخدام بيانات  والتي تهدف إلى ال    2017عام  

ات والبيانات واملؤشرات على مستوى املجتمعات  حصاءزو" والذي يتمثل بتوفير ال إلى الوضع الوسطي "املي 

واألحياء داخل املدينة الواحدة أو بين مدن ومناطق  املحلية مما يتيح إجراء مقارنات بين املجتمعات املحلية  

مستوى    والتي عززت  كما توفر املبادرة التقارير التفاعلية البيانات    إدارةبناء منظومة  ، لتساهم في  مارةال 

 ملبدأ ال   األداء في التقارير التنافسية وتطوير املنتجات املعرفية وبناء نظام إحصائي متكامل 
ً
نفتاح  تعزيزا

مقياس لتقدم الدول كما أنها تعتبر    الحصائيةفي وقت أصبحت فيه البيانات    ،  املركز   يتبعهافية التي  والشفا

 جتماعية والتنموية ومصدر ت االقتصادية وال يمة في رسم السياساتخاذ القرارات السلاألداة الضرورية ل
ً
  ا

 
ً
 .لتوجيه ورسم الخطط والبرامج الحكومية أساسيا

   2017املسوح السجلية  لعام  3.1.2

والتي يتم جمع بياناتها     2017والتنافسية عدد من املسوح السجلية منذ عام  حصاء ينفذ مركز عجمان لإل 

لجهات الحكومية املحلية واالتحادية بالضافة إلى بعض الجهات الخاصة مثل  من السجالت الدارية في ا

املركز    قامو شركة عجمان للصرف الصحي  ) الخصوصية ( املحدودة.. وغيرها،  دائرة البلدية والتخطيط  

 إعداد تقارير دورية لهذه املسوح وتشمل :  ب

 : عجمان  إمارة النفايات  املجمعة في مسح   .1

الهدف الرئيس ي من  و   النفايات  كمية  ات عن إحصاء   عجمان    إمارة  في  املجمعة   النفايات ح  تتضمن نتائج مس

املسح وتوفير    هو  إجراء  الخطرة،  الخطرة وغير  املجمعة  النفايات  كمية  بيانات شاملة عن  قاعدة  إنشاء 

املعنيين   الخطرة وذلك من أجل مساعدة  الخطرة وغير  بنوعيها  لتخاذ  بيانات عن كيفية طرق معالجتها 

 . الجراءات الالزمة

والتخ البلدية  دائرة  من  البيانات  جمع  في  الشامل  املسح  أسلوب  استخدام  واملركز  تم    االتحادي طيط 

النفايات التي تقوم بجمع النفايات ونقلها إلى موقع التخلص منها    إدارةومن شركات     حصاءللتنافسية وال 

    2017دوري منذ عام     املسح بشكل  ويتم اجراء    بتفويض من دائرة البلدية والتخطيط
ً
ليغطي مدينة  سنويا

 عجمان ومنطقتي مصفوت واملنامة. 
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 عجمان :  إمارة مسح املياه العادمة في  .2

عجمان و إن الهدف الرئيس ي من املسح    إمارةات عن املياه العادمة في  إحصاءتعرض نتائج هذا املسح  

مة  وتوفير بيانات عن كيفية طرق معالجتها وذلك  هو إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن كمية املياه العاد 

ا  بإتخاذ  املعنيين  مساعدة  أجل  الصحي   جراءاتل من  للصرف  عجمان  شركة  وتعتبر  الالزمة، 

و   التخطيط،  و  البلدية  دائرة  املزودة  )الخصوصية( املحدودة و  للتنافسية املصادر  االتحادي  املركز 

 ليغطي   2017منذ عام  دوري  كلبش للبيانات ويتم إجراء مسح املياه العادمة 
ً
 . عجمان إمارةسنويا

 : عجمان إمارة في التجاريةاملزارع  مسح  .3

عجمان    إمارةاملزارع التجارية في  بيانات  تفصيلية عن  عجمان    إمارةاملزارع التجارية في  تتضمن نتائج مسح  

ت و تعتبر هذه املزارع  من  والتي تشتمل على مزرعتين مزرعة للدجاج الالحم ومزرعة للدجاج البياض واألمها

كما توضح نتائج املسح  أبرز  املستجدات  ، املعتمد عليها في  توفير اللحوم وبيض املائدة  األساسيةاملصادر 

الهدف الرئيس ي من إجراء املسح إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن املزارع التجارية  إن  ،  عن املزارع التجارية  

 . الجراءات الالزمة بإتخاذأجل مساعدة املعنيين ، وتوفير بيانات من  مارةفي ال 

  تم استخدام أسلوب املسح الشامل في جمع البيانات من خالل املقابلة الشخصية ألصحاب املزارع التجارية

  2017ويتم إجراء املسح بشكل دوري منذ عام  
ً
 ليغطي مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت واملنامة. سنويا

 2030حتى عام  السكانية   التقديرات 4.1.2 

  مبادرة   "  تخص  والتي  "  السكانية  "االسقاطات  بعنوان  ورشة تدريبيةمركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  نفذ  

انطالقة     ".5m"     ال في  في   مارةللمختصين  وذلك  واتحادية،  محلية  حكومية  ومؤسسات  جهات  يمثلون 

اال مجاالت  في  القطاعية  واالسقاطات  السكانية  االسقاطات  والصحة  موضوع  والتعليم  والتربية  قتصاد 

ومتخص متطورة  برامجية  بحزمة  التقنيات  احدث  باستخدام  وذلك  وغيرها،  واالسكان  بهذا  واملياه  صة 

  مارةفي توفير بيانات مستقبلية عن عدد السكان ل     "5m.ي ملبادرة " انطالقة   ويتركز الهدف الرئيس   املوضوع. 

لهم. وسوف تساعد هذه البيانات في التخطيط   األساسيةائص  عجمان املواطنين وغير املواطنين والخص

التنمية االقتصادية واالجتماعية لغايات تحقيق  البعيد  ا  ويأتي هذ  .على املدى القصير واملتوسط واملدى 

السكانية   االسقاطات  واعداد  تنفيذه،  تم  ما  ويبرز خالصة  الدورة  في هذه  تنفيذه  تم  ما  ليلخص  التقرير 

، آملين ان تكون البيانات والنتائج الواردة بهذا التقرير ذات  2030الى    2017عجمان للفترة    ةمار والقطاعية ل 

 فائدة للمعنيين.
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 عجمان في أرقام  5.1.2

لإل  "    حصاء قدم مركز عجمان  أرقام  في  كتاب"عجمان  من  لحاق إوالتنافسية  السابقة  لإلصدارات   
ً
إدارة  ا

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

في ال   مارةفي ال  العليا  القيادة  الكتاب ترجمة لرؤية وتطلعات  الكتاب كإ .مارةيأتي  صدار سنوي  ويأتي هذا 

 .  كل عاميصدره املركز  

 2018 عاملوالتنافسية  حصاءنجازات مركز عجمان لإل إأهم   2.2

 2018 لعام بلسمبادرة عجمان  1.2.2

التعداد الذي تم تنفيذه  مبادرة عجمان بلس    جاءت  ملشروع 
ً
على لط الضوء  حيث س    2017  عامامتدادا

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

التي   وت  تهدفوالسياسات  الفئات  هذه  معيشة  ومستوى  أوضاع  تحسين  لهاإلى  املجتمعي  الدور    ، فعيل 

عرف على الظروف والخصائص  وتلمس احتياجات وفهم ظروف ومعاناة هذه الشرائح من أفراد املجتمع والت

شملت املبادرة عدد من الدراسات التي و ،  جتماعية والصحية لهذه الشرائحالديموغرافية واالقتصادية وال 

 م عن طريق اتم جمع البيانات منه    املجتمع  فئات معينة من  تخص
ً
و    لتواصل مع العينة املستهدفة ميدانيا

  إمارة في    حسب متطلبات املجلس التنفيذي املبادرة تنفذ  املركز وهذه  يل الذاتي في موقع  جعن طريق التس

 : الدراسات التالية تشمل و عجمان

 دراسة األرامل واملطلقات واملهجورات  .1

وخاصة  عجمان    إمارةامل واملطلقات واملهجورات في  ألر ة امعيش   على ظروفلتعرف  إلى ادراسة  هدفت هذه ال

يعملن،   يوجد مصدر  أالالتي ال  بحاجة  أ وجود    إلى  ضافةإلهن،  ة  عال إو ال  واملصاريف  إ طفال  الرعاية  لى 

القرار على تحسين ظروف تلك    ساعدت قاعدة بيانات    وفرت الدراسة . كما  املدرسية واملعيشية متخذي 

 الشريحة من املجتمع. 

 عجمان   إمارةفي  من املواطنين أصحاب الهمم سة درا. 2

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

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

 . مةالبشرية واملادية وتلقي الرعاية الصحية الالز  إليها، من ناحية املوارد

 

 



 

13 
 

  جار ياملواطنين الذين يقطنون مساكن باإل دراسة عن . 3

األسر املواطنة التي  على ظروف  لتعرف  بهدف ا  هذه الدراسةوالتنافسية بعمل    حصاءقام مركز عجمان لإل 

خذ بيد  اسبة لل لتوصيات املنجل الخروج باأسباب عدم تملكها للمساكن، من  أو   تقطن مساكن باليجار

 .  املساعدةلى إ ن كانت بحاجة إسر هذه األ 

 2018لعام  قتصاديةاملسوح اال 2.2.2

وإلى   2018عام  منذ  والتنافسية مشروع املسوح االقتصادية الربعية والسنوية    حصاء أطلق مركز عجمان لإل 

تخاذ قراراتهم وفق املعطيات في أرض  إصناع القرار على    ملساعدةتوفير قواعد بيانات اقتصادية  اآلن بهدف  

 .  الواقع

حصائي من خالل  املهمة التي من شأنها السهام في تطوير العمل ال   الحصائيةيعتبر املشروع من املشاريع  

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

 وفقو 
ً
ستيفاؤها الخصائص الرئيسية والضرورية لجميع  البيانات التي تم ا  ة املعتمدة وتغطيللمعايير الدولي  ا

االقتصادية   االقتصادية  تسهمكما  املنشآت  الضرورية    املسوح  املعلومات  توفير  املنشآت    عنفي  أعداد 

 حسب توزيعها الجغرافي ووفق النشاط االقتصادي.  

املنش وي   بتغطية  االقتصادية  املسوح  مشروع  العاملة  عنى  االقتصادية  تشمل    والتي  عجمان  إمارةفي  آت 

والقطاع واملواصالت  النقل  وقطاع  والبناء  والتشييد  والتجزئة  الجملة  وتجارة  الصناعة  املالي   قطاعات 

 
ً
النتاج وحساب    الخدمات بهدف الحصول على بيانات عن حجم العمالة وقيمقطاع  إلى    والتأمين إضافة

ا والتكوين  املضافة  لتالقيمة  االقتصادية  واألنشطة  للقطاعات  ال لرأسمالي  تنافسية  شتى   مارة عزيز  في 

 
ً
 2021.1ألهداف ومحاور رؤية عجمان  املجاالت التنموية وفقا

ا  نتظمةامل عشوائية  الطبقية  العينة  ال  استخدمت استيفاء  تم  و  االقتصادية  املسوح  بأسلوب  في  لبيانات 

وب ملا الشخصية  أجهزةاقابلة  الباحثين    املعتمدة  ستمارةال   لتعبئة  لكترونيةلا   يبادآل ا  ستخدام  بواسطة 

، والجدير  والتنافسية    حصاءلإل باشر من قبل موظفي مركز عجمان  امل   رافشل ا  دربين وتحتؤهلين واملامل

عدت لتشمل جميع األنشطة االقتصادية وتم تصميمها    2020بالذكر أن إستمارة املسح االقتصادي لعام  
 
أ

 من قب
ً
 ل املركز.  إلكترونيا

 
1-and-strategies-governments-awards/local-and-initiatives-uae/strategies-the-ae/about-https://u.ae/ar 

2021-plans/ajman 

 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/ajman-2021
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/ajman-2021
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 2018لعام مسح القوى العاملة   3.2.2

للتعرف على   2018منذ عام    سنوي بشكل    العاملة  ى مسح القو   والتنافسية  حصاء مركز عجمان لإل ينفذ  

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

عن العمل والتي تساهم في تقدير مؤشرات سوق العمل    باحثينواملتعطلين وال  املشتغلينوتشمل خصائص  

الدولية كما    للنظمة واملعايير 
ً
البيان   ساهموفقا في توفير  في أغراض البحث  هذا املسح  التي تستخدم  ات 

الحصائي،   على  متخذي  دعملوالتحليل  في  القرار  القرارات  املستويات،    إتخاذ  وفرمختلف  بيانات    كما 

 .ائص السكان حسب عالقتهم بقوة العمل بشكل عامات جودة عالية تتعلق بخصحديثة ودقيقة وذ

مة من قبل املركز  مجمعت بيانات مسح القوى العاملة عند طريق استيفاء بنود الستمارة املعتمدة واملص

رة  سرة أو أحد أفراد  األس وذلك بزيارة كل األسر الواردة في العينة وإجراء املقابالت الشخصية مع رب األ 

 دالء بالبيانات املطلوبة.الذي ترشحه األسرة لإل 

 2018عجمان لعام  إمارةتقرير العمالة املاهرة في  4.2.2

 عن العمالة املاهرة في    حصاءمركز عجمان لإل   قدم
ً
والذي يعد بشكل سنوي    عجمان    إمارةوالتنافسية تقريرا

ية  ي القطاع االقتصادي من العمالة الجماليقيس النسبة املئوية للعمالة املاهرة فوالذي  ،  2018منذ عام  

ال ب في  املاهرة  العمالة  وخصائص  حجم  معرفة  بالعاملين،   مارةهدف  الخاصة  املؤشرات  بعض  ومعرفة 

إلى  وواضعــي   واملعنييــن  الرســمية  والجهــات  القــرار  ـابألصحـ  الدقيقة  واملؤشرات  البيانات   توفير  بالضافة 

  العامــة  السياســات توجيــه إلــى يــؤدي  ممــا األجــل، وطويلــة  املتوســطة التنميــة طــخط لرسم الســتراتيجيات،

إلى تمكين   البشــرية كما يهدف   للمــوارد   األمثــل  واالستخدام  التعليــم  مثــل  القطاعيــة  والسياســات  للحكومــة

 .  مارةال  ادباقتص عجمان من أجل النهوض   إمارةوتطوير القطاع االقتصادي في 

معت البيانات السجلية من البيانات املتوفرة بالسجالت الدارية لوزارة املوارد البشرية والتوطين وشمل  ج 

عجمان   مدينة  الحرة    ومنطقتيالتقرير  واملنطقة  عجمان  حكومة  موظفي  باستثناء  واملنامة  مصفوت 

 . والبنوك

 2018 لعام والتنافسية حصاءالدورات التدريبية في مجال اإل  5.2.2

والتي استمرت    2018منذ عام  والتنافسية  الدورات التدريبية بشكل سنوي    حصاء مركز عجمان لإل   قدم

  هعلى يد خبراء أو متخصصين في هذ  والتنافسية  حصاءت ال اكتساب املعرفة في مجاال   بهدف   2021حتى عام  

املوظف  تاملجاال  كفاءة  مستوى  رفع  في  التدريب  ألهمية   
ً
الجو وتطوي  يننظرا والعلمّية،  ر  املعرفّية،  انب 

لديه التفكير  الس مواملعلوماتّية، وطرق  آفاق  وتوسيع  تنمية وتطوير  التدريب على  يساعد  لوكيات  ، حيث 
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صال والتواصل لديه  ينالدارّية للموظف
ّ
من أجل إستثمار القدرات    موتنمية مهارات البداع والبتكار والت

 .  تي يعملون بهاوائر الات والدبما يعود بالنفع على املؤسس

 ومن أهم الدورات التدريبية:

  املسوح االقتصادية السنويةدورة  -1

  2018والتنافسية دورة املسوح االقتصادية السنوية بشكل دوري منذ عام    حصاءينظم مركز عجمان لإل 

ال  مجال  في  واملختصين  العاملين  وكفاءة  مستوى  رفع  إلى  جحصاءوتهدف  بكافة  إملامهم  لتعزيز  وانب  ، 

االستمارات    حصاء ال  وأنواع  البيانات،  جمع  وطريقة  التنفيذ  ومنهجية  األهداف  حيث  من  االقتصادي 

تأتي هذه الدورة بهدف تأهيل العاملين في املركز من خالل ترسيخ    .كوناتها، والبرنامج الزمنياملستخدمة وم

 . مفهوم معايير التدريب الفني وامليداني

لى األنشطة االقتصادية، منها: الصناعة، والتجارة،  دية ربعية وسنوية تركز عاملركز بعدة مسوح اقتصا  قام

 لقطاع التشييد والبناء، بهدف الحصول على  وقطاع النقل واملواصالت، والقطاع امل
ً
الي والتأمين، إضافة

افة  عجمان، ومعرفة مساهمة كل قطاع في الناتج املحلي، إض  إمارةإطار شامل عن األنشطة االقتصادية في  

   .إلى معرفة القيمة املضافة لكل مكونات األنشطة

 املستقبل في البيانات املرئية لدعم قرارات  دورة االبتكار   -2

البيانات املرئية لدعم قرارات    حصاء نفذ مركز عجمان لإل  في  االبتكار  والتنافسية ورشة عمل عن  

   2020منذ عام    املستقبل 
ً
عجمان وشارك بالورشة    إمارة مع انطالق اسبوع االبتكار في    وذلك تزامنا

ال  مجال  في  بالبيانات  املعنيين  املوظفين  من  كبير  وال   حصاء عدد  بالدوائر  والتنافسية  عاملين 

 عجمان.    إمارة واملؤسسات الحكومية املحلية واالتحادية ب 

بناء القدرات وتطويرها    إلى والتنافسية    حصاء تدريبات االستراتيجية ملركز عجمان لإل ال تهدف هذه  

ال   في  والبيانا   حصاء مجال  و والتنافسية  الخطط    هذه   همية أ إن  ت  وضع  في  تكمن  الورشة 

بناًء  الرؤية املستقبلية لإل   االستراتيجية  ،  مارة على قاعدة بيانات إحصائية موثوقة، تسهم في وضع 

 .لتحقيق الرفاهية ألفراد املجتمع كافة 

 الشاملة كمدخل للتنافسية    دارة اإل دورة   -3

 للدورات
ً
   امتدادا

 
خالل عام    والتنافسية  حصاء نظم مركز عجمان لإل   2018دمت منذ عام  التدريبة التي ق

ال   2021 حول  عد  ب  عن  عمل  في   دارةورشة  العاملين  من  عدد  بمشاركة  للتنافسية،  كمدخل  الشاملة 

 .املؤسسات والدوائر الحكومية
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شاملة، أهدافها وأهميتها في  دة الالجو   إدارة مفهوم  وتضمنت ورشة العمل العديد من املحاور الهامة ومنها  

املنظمات واملؤسسات، ومراحل تطورها، والعمل على مكوناتها وعناصرها، والتقنيات واألدوات املستخدمة  

في إداراتها، ومفهوم الجودة بين الصانع والعميل، وكذلك التعرف على مواصفات "األيزو" ومكونات منظومة  

وأ الشاملة،  الجودة  الجودة  العمليات  ة صائيالحدوات  الجودة    .وقدرة  تحسين  إلى  العمل  ورشة  وتهدف 

 من عدد الشكاوى ويؤدي إلى ازدياد ثقة العمالء في املنتجات
ً
    .وتقليل أعداد املنتجات املعيبة مما يقلل كثيرا

مارسات وتعزيز  وتأتي الورشة في إطار سلسلة الدورات التي ينظمها املركز لتسليط الضوء على أفضل امل

املر ال لتحقيق  الحكومية  جهود  الجهات  مع  بالشراكة  العاملية،  التنافسية  ومؤشرات  تقارير  في  األولى  اكز 

و  املجتمعية،  والفعاليات  الخاص  القطاع  ومؤسسات  واملحلية  من    الرتقاءاالتحادية  الدولة  حققته  بما 

الشابة،    والكوادر الوطنية تمكين الكفاءات    مكتسبات وإنجازات على صعيد التنافسية العاملية، إضافة إلى

 .تقارير ومؤشرات التنافسية العاملية إدارةوتأهيلها بمختلف جوانب العمل الخاص ب

لإل  عجمان  مركز  قام  الحكومية    حصاءكما  الجهات  ملوظفي  التدريبية  االحتياجات  بقياس  والتنافسية 

تطوير   وكذلك  للموظفين  التدريبية  الحتياجات  معرفة  بهدف  وذلك  وقدرات  واملحلية  كفاءة  مستوى 

التي يقدمها مركز عجمان لإل   الرتقاء ومهارات املوظفين، و  التدريبية  والتنافسية و    حصاءبجودة الدورات 

لها وكسب ثقة ورضا  معرفة إحتياج التخطيط  التدريبية املتخصصة من أجل  ات املوظفين من الدورات 

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

ال  في  البيانات، دورات  في  بالذكر    حصاءدورات  والجدير  التنافسية  في  قامإودورات  املركز  دورة    14ب    ن 

وعرض البيانات،    الحصائية ومن أهمها )البيانات الضخمة املتقدمة، كتابة التقارير    2021تدريبية في عام  

 قومية... وغيرها  (.  التنافسية والخدمات ال

   تقرير مسح االستثمار االجنبي 6.2.2

على مستوى العالم    الحصائيةهم املسوح التي يتم تنفيذها في األجهزة  أمسح االستثمار األجنبي أحد  يعتبر  

البيانات الخاصة باالستثمار األجنبي وتشكل    والصادر،بغرض رصد بيانات االستثمار األجنبي الوارد  وذلك  

  ن املدفوعات والحسابات القومية والتي تعطي صورة كاملةاات ميز إحصاءفي بناء منظومة    األساسيةة  ركيز ال

عدة مستويات  في  ات االستثمار األجنبي  إحصاء  يمكن الستفادة منو ،  وتفاعله مع العالم الخارجي  قتصادلإل

تزويد  عجمان بالضافة إلى    إمارة إعداد قاعدة بيانات شاملة عن االستثمار األجنبي في  مختلفة من أهمها  

ال  بالبيانات  عبر الزمن حسب الدول واألنشطة    زمة حول االستثمار األجنبي ونمط تغيرهال متخذي القرار 

نين املترتبة عليها  امكنهم مراقبة وتقييم ووضع خطط االستثمار وتعديل القو االقتصادية املختلفة، بحيث ي  
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  التعرف على حجم االستثمار األجنبيف االستثمار األجنبي إلى  هد وياملصلحة العامة.  ال وبما يحقق  بشكل فعّ 

ب  قاعدة بيانات عن االستثمارات األجنبية ووضعها أمام متخذي  توفير  و    مارةال في    املختلفةنواعه  أالوارد 

  التعرف على أهم الدول و    القطاعات واألنشطة االقتصادية التي يتجه إليها االستثمار األجنبي  ومعرفة  القرار

مسح    تم جمع بيانات    ليها. إ  مارةال   استثمارات التي تتجه    والدول   مارةال   استثمارات أجنبية فيالتي تمتلك  

والتي يوجد فيها استثمار أجنبي أو يتوقع وجوده فيها، سواء    مارة ال االستثمار األجنبي من املنشآت العاملة في  

 
ً
   كان هذا االستثمار استثمارا

ً
الى خارجها، حيث    مارةال او استثمارات من داخل    مارةال من الخارج الى    واردا

تم تصميم االستمارة الخاصة باملسح متفقة مع أفضل املنهجيات والتوصيات الدولية )دليل صندوق النقد  

الدولي الخاص بميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي(، حيث تم حصر املنشآت من واقع إطار معتمد  

،  مارةال تم تنفيذها على مستوى    التيعدادات  الت  من واقع و   عجمان  إمارة  فيلعاملة  للمنشآت االقتصادية ا

تم   املسح    حيث  إطار  لدراجها ضمن  األجنبي  االستثمار  شروط  أحد  عليها  تنطبق  التي  املنشآت  تحديد 

 بشكل سنوي. بياناتها والستيفاء 

اقع األنشطة الهامشي7.2.2 عجمان وآثارها   إمارةة في  األنشطة الهامشية دراسة تحليلية حول و

 2018االقتصادية

  مارة ال دون تحقيق    ل و حنخفضة أحد العوامل التي تاملضافة  املنشطة الهامشية ذات القيمة  األيعد انتشار  

ادية، صقتاالنشطة الهامشية وحجمها وآثارها  األبات من الهام دراسة وتحليل   وبالتالي فإنه   تسعى إليه،  ما

تستهدف  و  .مارةال تحقيق رؤية في ساهمةامل  وبالتالي انتاجيتها، زيادة ي إلىما يؤدم ها،وذلك بهدف زيادة كفاءت

عرفة، وتحقيق معدل  امل ستدامة القائمة على  امل تحقيق التنمية    إلى  2021عجمان    إمارةرؤية واستراتيجية  

بين   ما  يتراوح  اقتصادي   %7%إلى  5نمو 
ً
سنويا يتطلب  ،  ما  عاليةاألودعم    تنمية   وهو    نتاجيةل ا  نشطة 

عجمان، وآثارها    إمارةنشطة الهامشية في  للتحليل الوضع الراهن  الهدف من الدراسة هو   .ضافةامل  والقيمة

 .نخفض للتعامل معهااملقتصادي االنشطة الهامشية ذات التأثير األاختيار أحد  و قتصاديةاال

   2019والتنافسية لعام  حصاءأهم إنجازات مركز عجمان لإل  3.2

 2019اسة سعادة الطفل لعام ر د1.3.2

 على رفاه األطفال  
ً
عجمان والتي أعدها    إمارةفي  إن دراسة سعادة الطفل من الدراسات التي ركزت حصريا

في    حصاءمركز عجمان لإل  في إطار حرص  عجمان«    إمارةوالتنافسية تحت عنوان »سعادة الطفل  وذلك 

جتماعية للطفل وتحديد أسس  ال كانة الفكرية و هتمام بتعزيز امل رعاية الطفولة وال حكومة عجمان على  
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ال  املناخ  تهيئة  لتمكين  وتحليلها  ودراستها  للطفال  البداع السعادة  روح  لتعزيز  الهادف  والثقافي  جتماعي 

وال  املستدا والتميز  والتنمية  الرفاهية  وتحقيق  للطفال  السعيدة  اللحظات  وتوفير  باشر    ،مةبتكار  وقد 

خال من  الدراسة  األطفال  املركز  بمشاركة  موضوعي  بحث  حول  ل  الخاصة  نظرهم  وجهات  واستكشاف 

تم    ،تجاهات الرفاهيةإالخصائص على رفاه األطفال ومتابعة  من  هم، وتقييم تأثير مجموعة متنوعة  يترفاه 

الحدائق واملسابح واألماكن  والتي أوصت بزيادة مساحات اللعب و   ،دراسةالالتوصيات الصادرة عن    تحقيق

 تطور قدراتهم في كل املجاالت. لع أمام األطفال ية والتي تضمن إيجاد مساحات لإلبداالترفيه

 2019األعمال لعام دراسة تتبع  2.3.2

األ  تعتبر دراسة لإل تتبع  نوعها  مارةعمال  الدولة  األولى من  تعرض مؤشرات  على مستوى  تطوير   التي    ها تم 

وهي دراسة لرحلة   بشكل سنوي،   2019نفذ منذ عام  توالذي   ورفع مكانتها التنافسية  مارةال  أهدافخدم  تل

شروع التي تشمل  الثالثة للمراحل  امل أنشطة خالل    10املستثمر لعدد من األنشطة الستراتيجية وعددها  

دبي    إمارةكل من    ملتوالتي ش مع إمارات الدولة   املؤشراتتم مقارنة  حيث  التأسيس والتجهيز والتشغيل،  

 .رأس الخيمة  إمارةو 

   2019مؤشر جاذبية عجمان لعام  3.3.2

 يقيس مدى جاذبية ال 
ً
 مركبا

ً
من خالل    مارة يعد مؤشر جاذبية عجمان والذي يقاس بشكل سنوي مؤشرا

التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة  ( :حساب ست مؤشرات رئيسية في القطاعات الحيوية التالية

واملواصالت التحتية  والبنية  ويعت)واالتصاالت  أحد،  وتخصيص    بر  التخطيط  لعملية  الداعمة  األدوات 

جودة الحياة والذي يهدف إلى تقديم  املوارد وقياس األداء وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تحسين  

رؤية واضحة ودقيقة تدعم متخذي القرار املعنيين في تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من منظور  

، تم إعداد وصياغة املؤشر وفق أسلوب علمي  مارةبالخدمات في ال  الرتقاءلجهود نحو املجتمع وتركيز كل ا

القطا عن  الجمهور  رضا  قياس  خالل  حياتهم  من  على  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  الرئيسية  الحيوية  عات 

 .اليومية

 اتفاقيات التعاون أهم   4.3.2

 من أهمية توطيد سبل الشراكات االستراتيجية في ال 
ً
  والتنافسية في  حصاءوقع مركز عجمان لإل   ارةمانطالقا

عجمان  2019عام   لشرطة  العامة  القيادة  مع  تفاهم  و مذكرة  عجمان  توقيع  ،  مركز  بين  تعاون  اتفاقية 

لبيانات املدن  حصاءلإل  الدولي  التعاون  كما تم توقيع    والتنافسية واملجلس  جهة محلية    17   مع اتفاقيات 
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عدد    معتم توقيع مذكرات تفاهم     2021  –   2020، وفي  عامي    1البيانات واتحادية بهدف تبادل املعلومات و 

كل عجمان،  جامعة   : منها  الجهات  جي    الجامعية  نةیاملد  ةیمن  اي  مجلس  لال بعجمان،  العقاري،  ستثمار 

،  الحصائيةسيدات األعمال وغيرها. والتي تشمل جميع املواد التي تكفل عملية تبادل املعلومات والبيانات  

 ح.واملسو   حوثجارب املؤسسية والربط اللكتروني وكذلك التعاون في إجراء الدراسات والبالت برات و والخ

 شهادة ايزو املدن  5.3.2

قياس املؤشرات ضمن املنهجية املعتمدة، موضحة أهمية تعاون  بوالتنافسية    حصاءمركز عجمان لإل   قام

الحصول على هذه  وتم    .ات الرئيسية والداعمةؤشر املالجهات املحلية واالتحادية والخاصة ودورها في توفير  

الشهادة بعد تطبيق املواصفات القياسية في نظام قياس مؤشرات جودة أداء املدن في مختلف الجوانب  

االقتصادية والتنموية والحضرية والصحية بالضافة إلى االلتزام بمنهجية القياس املعتمدة لدى املنظمة  

الجهات الحكومية    مع  املركز  تم تعاون    .منصة البيانات العاملية للمدن  عبر  راتؤش الدولية املعنية بعرض امل

املحلية واالتحادية والخاصة في الحصول على هذه الشهادة العاملية وأهمية املهام التي يضطلع بها املركز في  

لإل  العاملي  التصنيف  تعزيز  في  يساهم  مما  القرار  صناع  الحصا  مارةدعم  من  العديد  ائيافي  لدولية  ت 

مستوى   ورفع  املتخصصة  الجديدة  االستثمارات  من  املزيد  وجذب  الحياة  وجودة  التنافسية  كمؤشرات 

أفضل   وتطبيق  واملؤشرات  البيانات  مجال  في  االستراتيجية  الشراكات  وبناء  والخبرات  املعرفي  التبادل 

لتخطيط التنموي وقد حقق  ي اة فاملمارسات العاملية في جوانب الخدمات العامة واتخاذ القرارات السليم

   .ا املركز العديد من الشهادات و الجوائز وهذه الشهادة تعتبر واحدة من أهم الشهادات املعترف بها عامليً 

مؤشرات وتغطي  104" ملؤشرات املدن املستدامة وجودة الحياة  37120تشمل املواصفة القياسية "آيزو  و 

19   
ً
   موضوعا

ً
القطاعات     رئيسا معظم  وتضم  رتباملتشمل  املحلية  للمجتمعات  املستدامة  بالتنمية  طة 

املرافق العامة والتعليم والصحة والسكان والتخطيط الحضري والنقل واالقتصاد والطاقة والبيئة واألمن  

عجمان إلى أكثر    إمارةاألزمات والكوارث وقد انضمت    إدارة والترفيه والحوكمة واالستجابة لحاالت الطوارئ و 

العالممدينة    100من   العاملية.  والتي    حول  املنصة  على  الحضرية  ومؤشراتها  بياناتها   تستعرض 

  ويأتي هذا النجاز  
ً
ملسيرة الريادة والنجازات التي تنتهجها حكومة عجمان في هذا املجال وتسعى    استكماال

ة متينة ومثمرة  ى لبناء شراكات وعالقات تعاونيجاهدة لتطبيق أفضل املمارسات الدارية العاملية كما وتسع

املجاال  كافة  الجميعفي  مع  املتبادل  التنسيق  آفاق     ت وفتح 
ً
دوليا إطار عمل معتمد  تبني  يخدم    من خالل 

 
1https://scc.ajman.ae/ar/node/324  

 

https://scc.ajman.ae/ar/node/324
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ال  أهداف  على  مارةتحقيق  والتي   WCCD ISO 37120 شهادة  وحصلت  البالتيني  املستوى  تمثل   من 

 بل أكثبمستق  مارة يعكس مدى التزام ال مما   WCCD املستوى األعلى من شهادة 
ً
   ر استدامة وازدهارا

ً
وشموال

ملعياري  املتبنين  أوائل  من  تصبح  بأن  أيضا  التزامها  إلى  إضافة   ISO 37122 - األحدث WCCD ملواطنيها 

  ."مؤشرات املدن املرنة " ISO 37123 مؤشرات املدن الذكية" و"

 عجمان  إمارة ي  تقرير أنماط إنفاق و استهالك  األسرة ف6.3.2

في    حصاء لإل   قدم مركز عجمان األسر  واستهالك  إنفاق  أنماط   عن 
ً
تقريرا لعام    إمارةوالتنافسية  عجمان 

لعام    2020 األسرة  وإنفاق  دخل  مسح  نتائج  إنفاق    2019باستخدام  أنماط  معِرفة  إلى  ف  َيهد  والذي 

  عجمان من السلع والخدمات والذي يتضمن بيانات عن النفاق،الغرض   إمارةواستهالك األسر املعيشية ب 

م
َ
ن االستهالكي،  غير  والنفاق  االستهالكي  النفاق  النفاق،  النمن  الصحي،امليزانية  ط  وغير  الصحي  فاق 

دراسة املستوى االجتماعي واالقتصادي  الغذائية، االستهالك، مستوى رفاه املجتمع ... وغيرها، بالضافة إلى  

ملعرِ  املعيشة  للسر  مستويات  علو فة  م   ىالتعرف  األسر حسب  املتوزيع  النفاق  تحديد  و ختلفة   ستويات 

ال  وتوجهات  األسر  لدى  النفاق  كالجنسيةأنماط  املختلفة  الخصائص  بحسب  لديهم  االستهالكي    نفاق 

 وغيرها.  

 ممارسة األعمالسهولة تقرير 7.3.2 

وفير بيانات  قام مركز عجمان  والتنافسية بإصدار تقرير عن سهولة ممارسة األعمال والذي يهدف إلى ت

سليمة للعمال وتشجيع البحوث  ها من قبل الحكومات في تصميم سياسات تنظيمية  ضوعية الستخداممو 

مع البنك الدولي الصدار تقرير  ، كما  تم العمل والتنسيق  حول األبعاد الهامة للبيئة التنظيمية للشركات

ر منفصل لمارة عجمان  عن سهولة ممارسة األعمال في المارة ووضعها في املقارنة الدولية وقد صدر تقري 

ي تم قياس أربعة محاور في املؤشرات التي يمكن قياسها على  وبحسب توجه البنك الدول  2019عن العام  

 وهي: إمارة عجمانمستوى 

 . بدء النشاط التجاري  •

 . استخراج تراخيص البناء •

 . تسجيل امللكية •

 . إنفاذ العقود •
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 لتقارير التفاعلية برنامج ا 8.3.2

ل عجمان  مركز  والتنافسي قام  برنامج  إلحصاء  بإعداد  التفاعليةة  والالتقارير  من    وهذي  ،  دوات  أجزء 

بأكثر من منظور   هايستعرضو هدف إلى توفير البيانات بطرق مختلفة للمستخدم ي حيثالبيانات التفاعلية 

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

 :ي، حيث يمكن للمستخدم عمل التال ةيول النهائامن خالل البيانات املتوفرة لكل موضوع لتصميم الجد

 للجدول   تحديد بيانات الصفوف واألعمدة  •

 إختيار البيانات الفرعية للصفوف واألعمدة  •

 تحديد الفلتر املناسب لعرض البيانات  •

 إختيار طريقة عرض القيم من القيم املتاحة  •

 و إخفاء مجموع الصفوف واألعمدة أض إمكانية عر  •

 تحديد عدد الخانات العشرية لقيم البيانات  •

 أى وقت بدون الحاجة لعادة تحميل البيانات فيإمكانية تبديل لغة العرض و التقرير  •

 PDFو ملف أ  CSVإمكانية إستخراج البيانات فى شكل جدول إكسيل او ملف  •

 توفير رابط مرجعى للبيانات املصدرة  •

 اى وقت  ي لعادة تصميم جدول البيانات للرجوع إليه ف رابط توفير •

 . ين العربية والنجليزيةتوفير مساعدة تفاعلية لشرح وتوضيح عناصر البرنامج باللغت •

 دراسات رضا املعنيين للقيادة العامة لشرطة عجمان )العاملين والشركاء واملوردين واملجتمع(:  9.3.2

الرأي لصالح تنفيذ استطالعات  العامة لشرطة عجمان مر   تم  وقام  مركز      2019ة واحدة سنة  القيادة 

 عجمان لإلحصاء والتنافسية باألدوار التالية: 

 تصميم عينة الدراسات   •

 سحب العينة.  •

 تصميم أنظمة االستبيانات املختلفة. •

 جمع البيانات.  •

 تجهيز وتحليل واستخراج البيانات.  •

 لتالية: قياس املؤشرات ا ستطالعات الرأي واستهدفت ا 
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 . عمالاستطالع املستثمرين ورجال املال واأل  .3

 .مارة عجمانإ استطالع رأي سياح  .4

 . استبيان رضا العاملين في شرطة عجمان .5

 . أداء شرطة عجماناستبيان رضا املوردين عن  .6

 . عن شرطة عجماناستبيان رضا الشركاء  .7

 2020والتنافسية لعام  حصاءأهم إنجازات مركز عجمان لإل  4.2

   2020لعام  التعداد السجلي 1.4.2

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

بيانات إستمارة  ذلك باستيفاء وتعبئة كافة  تخدام طريقة العد الذاتي و اسبياناتهم الديموغرافية عن طريق  

على أن البيانات التي تم الحصول عليها ستبقى    ويحرص املركزالتعداد السجلي من قبل األفراد واألسر،  

ستخدم إال للغراض  
 
جمع البيانات عن طريق مقابلة الباحثين كذلك  تم  ، كما  فقط  الحصائيةسرية ولن ت

صيات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها  اعاة التو سر وتم مر صحاب األ امليدانين أل

 مارة السجل السكاني.  ستإفيما يتعلق بتصميم 

عجمان للحصول على البيانات الغير متوفرة أو    مارةتم استخدام عدة طرق مبتكرة في التعداد السجلي ل 

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

 العامة.  دارةية و سجالت ال التعداد إلى جانب استخدام نظم املعلومات الجغرافية واملكان

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

 ضمن فترة زمنية محددة. 

التجربةن املناطق املستهإ    شملت القبلية    دفة خالل 
ً
مصفوت    نطقتيمن مناطق مدينة عجمان وم  عددا

في   ساهمما  مستخدام مجموعة متكاملة من أحدث األنظمة التكنولوجية  اتنفيذ التعداد تم ب. و   واملنامة

 .إنتاج مخرجات إحصائية أفضل

قة عن السكان واملساكن والظروف  توفير قاعدة بيانات شاملة ودقي  في  التعداد السجليأهمية مشروع  وتأتي  

 يخدم الخطط ال إالسكنية واملباني واملنشآت االقتصادية، ب
ً
 وطنيا

ً
ستراتيجية املستقبلية  عتباره مشروعا

 . 2021عجمان   إمارةويصب مباشرة في رؤية  مارةلإل 
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   2020مؤشر النضج اإلحصائي لعام  2.4.2

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

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

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

م مدى النضج الحصائي لدى الجهات الحكومية ومعرفة  قيي وت   خالل قياس برز أهمية املؤشر من  ت و 

لتحقيق الفعالية والكفاءة في نظام تبادل البيانات والسجالت    الحصائية مدى إهتمامها بالبيانات  

 . مارة وتنافسية ال   ات ومؤشرات عالية الجودة تدعم إتخاذ القرار إحصاء الدارية، ومن أجل توفير  

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

البيانات   وتضمن    الحصائية جودة  الحكومية  املؤسسات  تنتجها  الحكومية  إ التي  الجهات  لتزام 

إلى تطوير  ات ذات جودة عالية بالضافة إحصاء تمدة من أجل توفير بمعايير وإجراءات الجودة املع 

 . مارة ملوظفي الجهات الحكومية في ال   الحصائية ورفع مستوى كفاءة القدرات  

  2020األيزو لعام   ات شهاد 3.4.2

  7وذلك بحصوله على    والتنافسية إضافة مهمة إلى سجل إنجازاته البارزة،  حصاءجمان لإل حقق مركز ع

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

الشروط  كما يتم التقييم بشكل دوري ملطابقة شروط الشهادات املمنوحة لتجديدها وفي حال لم تتطابق  

   يتم سحب الشهادة وهذه الشهادات هي :

لنظام   • املطابقة  نظام    :(ISO 9001:2015)الجودة    إدارةشهادة  ألداء  هو  املستمرة  املراجعة 

األنظمة، وأي متطلبات قد تؤثر على سير العمل والقيام على تحسينه وتطويره باستمرار لتحقيق  

  لبات األنظمة الدارية.نشر الوعي بمتطبالضافة إلى  أعلى مستويات الفعالية والكفاءة

تركز  والتي   (ISO 20252:2012) املسوح والبحوث واستطالع الرأي   إدارةنظام  ل يزو  شهادة ال  •

وتوقعاتهم    العالقة  وأصحاب  واملجتمع  واملوظفين  والشركاء  املتعاملين  واحتياجات  متطلبات  على

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

   .املسوح والبحوث واستطالعات الرأي  إدارةنظام  في املطلوبة  بالكفاءة والخدمات
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نظام   • واملقترحات  إدارةشهادة  إلى    (ISO 10002:2018)الشكاوى  تهدف  حلول  والتي  تطبيق 

ل  املالحظات    الشكاوى   دارةوخدمات  استخالص  لغرض  املعنية  األطراف  قبل  من  الناجمة 

 .لالستجابة لشكاويهماملقترحات الهامة و 

للحصول    وتهدف  (ISO 10004:2018رضا املتعاملين ورضا األطراف املعنية )    إدارةشهادة نظام   •

الخاصة    على الجوانب  بعض  عن  دقيقة  رضا  ب معلومات  تحقيق  أجل  من  الخدمة  تقديم 

 يين والخارجيين.الوصول للمسببات الجذرية ملالحظات املتعاملين الداخل ، واملتعاملين

)  إدارةأنظمة    تيشهاد • األعمال  )   ISO 22301:2019استمرارية   /  )AE/SCNS/NCEMA 

ب     (7000:2015 تحديد أولويات تطبيق خطط وإجراءات استمرارية األعمال حسب  وهي املعنية 

 . خطط تجاوز األزمة إدارة، و والعمليات واألنشطة املتأثرةأهمية الخدمات  

زيادة قدرة املركز على  وتهدف ل  :(ISO 27001:2013املعلومات اليزو )  من أ  إدارة شهادة نظام    •

 لقدرته على توفير خدمات ذات مستوى عاٍل    و  مواجهة الهجمات اللكترونية بشكل كبير
ً
تقديرا

واختصاصاته مهامه  أداء  كفاءة  على  ينعكس  الجودة  إلى  ،من  تهدف  والتطوير  ال  كما  تحسين 

 املستمرين للعمليات والخدم 
ً
ألفضل املمارسات العاملية، مع الحرص على تطبيق القوانين    ات وفقا

 .والتشريعات ذات العالقة بعمل املركز

   2020لعام  سفراء في برنامج مناعة املجتمع 4.4.2

(، شارك موظفو  19نتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد إ حترازية للحد من  في إطار الجراءات ال 

لإل  املجتمع نافسي والت   حصاء مركز عجمان  مناعة  برنامج سفراء  في  التابع لجامعة محمد بن راشد    ة 

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

منع   وكيفية  الفيروس،  هذا  لعدوى  سلسلة  إ الرئيسية  كسر  خالل  من  عليه  والسيطرة  نتشاره 

ب  الجراء إ العدوى  الوقائية  تخاذ  في  ات  جهة  أول  املــركز  ويعد  كافة    إمارة الالزمة.  يحصل  عجمان 

  .الشهادة هذه    موظفيها على 

   2020لعام  عجمانقياس تنافسية  لوحة 5.4.2

لإل  عجمان  مركز     حصاءيبذل 
ً
جهودا لإل   والتنافسية  التنافسية  القدرة  تعزيز  في  ألفضل    مارةكبيرة   

ً
وفقا

تم استخدام املقاييس واألهداف القابلة للقياس التي تعزز القدرة  و لتنافسية،  املمارسات الدولية في مجال ا 
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بما يتماش ى مع املعايير الدولية لتصميم لوحة تقيس تنافسية عجمان من خالل توفير    مارةالتنافسية لإل 

 
ً
 .مؤشرات قابلة للمقارنة دوليا

من خالل مقارنة    مارةإل التنافسية ل حة عن القدرة  تقديم مل ل   2020  منذ عام  مقياس تنافسية عجمان  يهدف

والتي تتمثل   عمال  في مجاالت مختلفة متعلقة ببيئة األ   ةالعاملي   يةاالقتصاد  مع املؤشراتداء  مؤشرات األ 

داء الخدمات اللوجستية ومؤشر التكنولوجيا  أالسياحة والسفر ومؤشر    بتقرير التنافسية العاملي ومؤشر

 .ومؤشر الرفاهية

   2020لعام  والتطوير البحث   تشكيل فريق 6.4.2 

بهدف القيام بالبحوث والدراسات لتطوير مستوى  ركز  امل جاء تشكيل فريق البحث والتطوير من موظفي  

لإل  عجمان  مدى    والتنافسية  حصاءمركز  وتقييم  العاملية  التنافسية  تقارير  من  عدد  دراسة  خالل  من 

التنافسية    اسة وفهم محاور ومؤشرات تقريرعجمان وقد عمل الفريق على در   إمارةصاد  تطبيقها على اقت

 العاملي وتحديد املؤشرات التي يمكن توفيرها واملؤشرات التي يمكن املساهمة في تحسينها.

   2020لعام  بال ورق إحصاءمبادرة  7.4.2

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

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

ستمر استخدام  هذا النهج حتى بعد ، وا والتقنيات اللكترونية في جميع املعامالت الداخلية  والخارجية

ان تطلق هذه املبادرة  جمع  إمارةودة املوظفين إلى مقر العمل،  وبذلك يعتبر املركز أول جهة حكومية في  ع

 بهذا املستوى الشامل.  

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

ل   ا ستعما و   من التقنيات اللكترونية الحديثة التي يوفرها املركزاملناسبة للموظفين بالضافة إلى االستفادة  

الجراءا  على  للت  هذه  الحفاظ  في  واملساهمة  النفايات،  كمية  وتقليل  البيئة  على  السلبي  التأثير  من  حد 

 األشجار  التي تستخدم في إنتاج الورق.  

   2020مبادرة حافظ على صحتك لعام  8.4.2

لإل  عجمان  مركز  صحة    حصاء أطلق  على  للمحافظة  صحتك"  على  "حافظ  مبادرة  والتنافسية 

ف  باملركز خالل  املنزل  العاملين  العمل من  تقتض ي  التي  الراهنة  للظروف   
ً
عد، نظرا ب  ترة عملهم عن 

رسال فيديوهات للموظفين تمكنهم من  إ ذلك عبر  و (.   19- انتشار فيروس كورونا )كوفيد للحد من  
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أت   . القيام بنشاطهم الرياض ي من البيت   بأهمية املحافظة على الصحة    ى إطالق هذه املبادرة 
ً
إيمانا

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

مما  املنزل،  في  طويلة  لساعات  والجلوس  عد  ب  عن  قلة    العمل  بسبب  العامة  الصحة  على  يؤثر  قد 

  
ً
البدني وعدم الجلوس لساعات طويلة وفقا النشاط  لنصائح األطباء  الحركة، مع ضرورة ممارسة 

 . بهذا الشأن 

  2020لعام   حصاءلإل باليوم العاملي  حتفاءاإل بادرات  م 9.4.2

لإل   مركز  حتفلا لإل   حصاءعجمان  العاملي  اليوم  بمناسبة  أكتوبر    20الذي صادف    حصاءوالتنافسية  من 

، وذلك تحت شعار "ربط العالم بالبيانات  التي يمكننا الوثوق بها " والذي يبرز أهمية الثقة والبيانات   2020

الذي   حصاء لإل عجمان باليوم العاملي  إمارة يأتي احتفال  و  في الدولة  الحصائيةر في النظم كابتاملوثوقة وال 

 إتحتفى به الجمعية العامة للمم املتحدة كل خمس سنوات  
ً
ات الرسمية  حصاءبالدور الذي تلعبه ال   عترافا

ليستفيد منها صناع القرار    جتماعية والبيئية والديموغرافيةفي جمع وتحليل ونشر البيانات االقتصادية وال 

 .   للمستقبلاحثون ألجل فهم أعمق للحاضر، وتخطيط أمثل والب

  ةلخدمة الوطن للمشاركة في جهود مواجه ةلجهات املسؤولامتطوع تحت تصرف  120مبادرة  10.4.2

   2020كورونا لعام جائحة 

من املوظفين وفرق العمل   120والتنافسية مبادرة وطنية بالعالن عن تطوع    حصاءأطلق مركز عجمان لإل 

 .  جائحة كورونالين باملركز للمشاركة في جهود مواجهة امليدانية العام

املبذولة على مستوى    وتأتي الضخمة  للجهود   
ً
املبادرة دعما الصادرة عن  الهذه  الرشادات  في ضوء  دولة 

العاملية ملواجهة انتشاره  منظمة الصحة  املستجد والحد من فرص   فيروس كورونا 
ً
الحس    ، وانطالقا من 

كافة   به  يتمتع  الذي  املجتمع  الوطني  لإل وضع  أفراد  في مركز عجمان  والفرق    حصاءالعاملين  والتنافسية 

امليدانية أنفسهم تحت تصرف الجهات املختصة للمشاركة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا،  

دريبهم  تي تتولى هذه املهمة الوطنية بعد تأهيلهم وتدادهم التام للمشاركة مع الفرق امليدانية ال استع  وأكدوا

  ي مبادرات تطرحها من أجل حماية املجتمع. أوإرشادهم من قبل الجهات املختصة في 

  2020لعام   19-مع جائحة كوفيد املركز  املستوى املاس ي في جائزة عاملية لتعامل  11.4.2

لإل   حصد الجائزةوالتنافسية    حصاءمركز عجمان  التعامل مع    مليةالعا  هذه  تجاه  ورؤيته   لجهوده 
ً
تتويجا

املساهمة في الحفاظ على سالمة املجتمع حيث بادر  والتي تهدف إلى    2020في عام    19-أحداث جائحة كوفيد
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،  عجمان  إمارةاره في  الوعي بمرض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ومكافحة انتش   ى املركز في قياس مد

متطوع من موظفي وفرق العمل في املركز   120تطلق مبادرة  التي  حلية  املية  ومحكالجهات الاملركز أول    ويعد

والذي كان له األثر الواضح في رفع املعنويات وشحذ الهمم وتعزيز التالحم املجتمعي في مختلف األوقات  

ية  والتنافسية وتدريبهم على الجوانب الرئيس   حصاء لإل   واملناسبات، إضافة إلى تأهيل موظفي مركز عجمان

انتشار  منع  وكيفية  الفيروس،  هذا  بلعدوى  العدوى  سلسلة  كسر  خالل  من  عليه  والسيطرة  تخاذ  إه 

نتساب إلى برنامج سفراء مناعة املجتمع التابع لجامعة محمد بن  الجراءات الوقائية الالزمة من خالل ال 

الصحية   والعلوم  للطب  اراشد  تميز  وكذلك  البرنامج.  إتمام  شهادات  على  تطبيق  وحصولهم  في  ملركز 

ال  بعدالجراءات  عن  العمل  إلى  للتحول  وشاملة  محكمة  خطة  بتنفيذ  كورونا  حترازية  جائحة  فترة  ،  في 

 . جتماعاتوجاهزيته في استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعماله والتدريب وال 

   2020ومتابعة املشاريع لعام  إدارةنظام  12.4.2

بهدف تسهيل قيادة  ،  2020والتنافسية في عام    حصاءلإل   مان  في مركز عجاملشاريع    إدارة نظام    تم انشاء 

األدوات التي يحتاجها مدير املشروع  املشاريع     إدارةفريق العمل بشكل عملي و أكثر فاعلية ويتضمن نظام  

  و التنافسية العديد من املشاريع  حصاءينفذ مركز عجمان لإل ل، و ليضمن سالمة املخرج النهائي وجودة العم

والنشرات    الحصائية الكتب  غيرها  الحصائيةمثل  و  امليداني  والعمل  الدورية  مميزا   ،والتقارير  ت  ومن 

 النظام:

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

 .  وارفاق الوثائق الخاصة بتنفيذ املهامتحديث مهام فريق العمل  •

 .  مشروع محددكل املشاريع أو جمالي ومفصل عن إصدار تقرير إ •

   2020لعام  والتنافسية حصاءاألمن والسالمة واستمرارية األعمال ملركز عجمان لإل  13.4.2

 ملواصفة  
ً
تم تشكيل فريق األمن والسالمة وذلك كأحد متطلبات  استمرارية األعمال    إدارةأنظمة  إمتدادا

التحقق من كفاءة  بهدف    ز و تأتي هذه املبادرة التي حصل عليها املرك  (  ISO 22301:2019)شهادة األيزو  

ستجابة  للحوادث املعطلة لسير العمل وفحص جاهزية موظفين املركز وقدرتهم على ال إجراءات الستجابة  

الكفاءة والتأهيل لدى املوظفين، ولدى املركز مبادئ في التنسيق والتعاون وتوفير    والتعليم والتدريب لرفع 

 بروح الفريق لتحقيق هدف إختبارات األمن والسالمة . 
ً
 الفرص للموظفين للعمل معا
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  2020لعام عجمان   إمارةحصائية طلبة الطب في إ 14.4.2

عجمان حيث تم جمع    إمارة من مواطني  والتنافسية إحصائية لطلبة الطب    حصاءمركز عجمان لإل نفذ  

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

ب شهرية  النعيمي  مكافآت  والتعليمي  ل  وذلك تخصيص  األكاديمي  تحصيلهم  مستوى  ورفع  الطلبة  تحفيز 

الجامعية  تشجيع و  الدراسة  ال إنشاء  ، وكذلك  املقبلين على  في مركز  حصاءقسم  االجتماعية  عجمان  ات 

رؤية    املعنيين  تزويدل  وذلك والتنافسية     حصاءلإل  توفر  متخصصة  ودراسات  وتفصيلية  دقيقة  ببيانات 

امل  تحقق سعادة  و  املجتمع  بتنمية  تعنى  برامج  وتصميم  مبادرات  القرار لطالق  ملتخذي  واطنين واضحة 

 .ورفاهيتهم

   2020ئي لعام النظام اإلحصا 15.4.2

انشاء منظومة تكنولوجية متكاملة تساهم في الحفاظ على    بهدف  2020لحصائي في عام  اتم اطالق النظام  

وصحية نظيفة  الورق  بيئة  من  الجودة    خالية  معايير  وتقليل الحصائيةتحقق  النجاز،  في  والسرعة   ،

ببد  أدى األخطاء. كل ذلك   البيانات  تلبية طلبات مستخدمي  إلى  إلى تسهيل العمل الحصائي  وره  الضافة 

ختصر الوقت والجهد من خالل توفير قنوات اتصال  انه  أوربط البيانات بين املركز والجهات املتعاونة، كما  

الغرض من النظام الحصائي هو أتمتة الحصول على البيانات من  و ،  الحصائيةمباشرة لتبادل البيانات  

كد من تدقيق البيانات واعتمادها من الجهات املزودة للبيانات كما  الجهات الحكومية بصفة دورية مع التأ

قوالب استخدام  إعادة  واستخراج    يسهل  تعديلها  إمكانية  مع  املختلفة  الصدارات  في  املتكررة  الجداول 

 الصدارات الدورية بسهولة.

   2020تطبيق الهاتف املتحرك للمركز لعام  16.4.2

، ويمثل منصة  2020منذ إطالقه في عام  عجمان  إمارة في    الحصائية يانات  يعد التطبيق املرجع الرئيس ي للب

 ، ويشمل التالي:مارةفي ال  حصاء للخدمات التي يقدمها مركز ال سهلة وحديثة 

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

 . الخرائط ولوحات املعلومات التفاعلية

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

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

 في تكلفة املعيشة بمرور الوقت.  
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ة في عدة مجاالت بالضافة إلى : توفير بيانات إحصائية للجهات الرسمية والخاصالطلب اإلحصائي -

 إمكانية االستعالم عن حالة الطلب.

توفياإلحصائيات - الحصائيات  :  من  مجموعة  الجداول    األساسيةر  مثل  مختلفة  أشكال  عدة  في 

 .والرسوم البيانية

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

 انية تحميلها من قبل املستخدمين.  البحث، وامك

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

 2020لعام  عجمان مارةتقرير القدرة التنافسية إل  17.4.2

ورفع عدد رواد األعمال وزيادة أعمال البحث    عجمان  مارة تعزيز البيئة التنافسية ل   يهدف هذا التقرير إلى

وتأهيل  ،  والريادة على صعيد العمل التجاري   وإرساء القواعد الالزمة لبناء مجتمع يتسم باملبادرة    ،والتطوير

االقتصادية للتنمية  واعد  الشخصية   ،جيل  وتمكين  املوهوبين  الناشئين  وتحفيز  منذ  وتشجيع  الريادية 

ل وتعزيز التفكير  الصغر واكتساب أخالقيات عمل أفضل ومساعدتهم على إدراك أهمية املال بطريقة أفض

 . البداعي واكتساب مهارات محسنة وإكساب الناشئين املعرفة بأهمية التخطيط وآليات وضع األهداف

الختصاص بالضافة إلى مسح    يتم جمع بيانات التقرير عن طريق املسح السجلي من جميع الدوائر ذات

 افسية. والتن   حصاءميداني عن طريق الباحثين امليدانيين ملركز عجمان لإل 

 2020لعام  19-دراسات عن كوفيد  18.4.2

والتي   2020والتنافسية بإعداد عدد من الدراسات باللغة النجليزية خالل عام    حصاءقام مركز عجمان لإل 

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

 ن التالية :  هذه الدراسات بالعناوي

 .2020لعام واالقتصادية العاملية املكاسب والفوائد الجتماعية   19 -بعد كوفيد  ما دراسة   -1

 . 2020لعام  خسائر اجتماعية واقتصادية عاملية  19 -ما بعد كوفيد دراسة   -2

 2020ن لعام عجما  إمارةفي  رضا املتعاملين عن الخدمات الحكومية اإللكترونية دراسة 19.4.2

عجمان بتصميم وتنفيذ دراسة حول رضا املتعاملين عن    إمارةفي    كز عجمان لإلحصاء والتنافسية  مر قام  

الدراسة إلى التعرف على العوامل املؤثرة على    ، تهدف هذهجودة وتكامل الخدمات الحكومية اللكترونية

مية اللكترونية  جودة الخدمات الحكومية وتوفير نتائج قياس رضا املتعاملين عن جودة الخدمات الحكو 
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ن صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من منظور  
ّ
وتحليلها بشكل معمق لتمك

في   املقدمة  الخدمات  نوعية  الجهود نحو تحسين  تقييم مدى    إمارةاملتعاملين وتركيز كل  عجمان وإتاحة 

  بشكل دوري   ويتم إعداد تقرير.    نجاح السياسيات والخطط واملبادرات في تحقيق أهدافها 
ً
حيث يتم   سنويا

 .عجمان  إمارةفي  املقدمة قياس مستوى رضا املتعاملين عن الخدمات الحكومية اللكترونية

 على صفحات النترنت من  ت
ً
 ومتاحا

ً
م جمع بيانات الدراسة باستخدام نموذج إلكتروني لالستمارة مبرمجا

ئل  إرسال رسااملركز كما تم  تجابات لدى  كزية لتجميع االسخالل روابط خاصة متصلة بقاعدة بيانات مر 

نصية احتوت على دعوة املشاركة والرابط اللكتروني لالستمارة إلى متعاملي الجهات الحكومية املستفيدين  

بالضافة إلى االتصال الهاتفي املباشر ملتابعة  في إمارة عجمان اللكترونية املقدمة  الحكومية من الخدمات

 .ملين املستهدفيناملتعا

   2020والتنافسية لألرشفة اإللكترونية لعام   حصاءنظام مركز عجمان لإل  20.4.2

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

رض صيانتها واملحافظة  بطرق خاصة لغالوثائق  حفظ    حيث يتمشابه ذلك ( أو فرد والتي انتهى العمل منها  

 عليها بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة . 

تحقيق معايير الجودة في حفظ  ويهدف إلى    2020والتنافسية األرشفة في عام    صاءحبدأ مركز عجمان لإل  

واملحفوظات وحفظهاو   الوثائق  وتنظيمها  الوثائق  إليها و   جمع  الحاجة  عند  الوثائق  على  الحصول   تيسير 

خاذ  أقل وقت وبأيسر الطرق لدعم عملية إت  فيتوفير املعلومات الوثائقية الدقيقة والحديثة  ضافة إلى  بال 

العمل واألداء  و   القرار الدار   في  املنهيرفع كفاءة  النظام  تنمية  ثم    الدولة.   في  ي املؤسسات األرشيفية ومن 

  يانات واملعلومات املوجودة واملوثقةتحديد الرؤية املستقبلية بموضوعية على ضوء الب وأهمية األرشيف هي  

ألرشفة تؤدي إلى ، كما أن اكل فترة بدقة وبسرعة وبأقل التكاليفل يتيح مراجعة تحقق األهداف املرحلية  و 

    التطوير الداري وشفافية العمل وتسهيل الخدمات للمواطنين
ً
الحفاظ على األرشيف هو الحفاظ    وأيضا

 .  جيدة إدارةفة الجيدة تؤدي إلى األرشو  على حقوق الفرد أو املؤسسة

 2020عجمان لعام  إمارةمسح الطاقة والبيئة في  21.4.2

ات الطاقة  املتجددة و جودة الهواء و نوعية  إحصاءعجمان    إمارةتعرض نتائج مسح الطاقة و البيئة في  

،  ت الطاقة والبيئةاإحصاءإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن  هو    جراء املسح  إالهدف الرئيس ي من  و إن    ،املياه

الطاقة املتجددة من أوالتعرف على   ،ويتم توفير  تخاذ الجراءات الالزمة  إين بيجل مساعدة املعنمصادر 

الصناعة  بشكل دوري منذ عام    و  الطاقة  التخطيط و وزارة  و  البلدية      2020البيانات من دائرة 
ً
سنويا



 

31 
 

أهمي وتأتي  واملنامة  الحدليغطي مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت  في  السهام  في  املسح  هذا  تلوث    ة  من 

السعي لضمان   إلى  بالضافة  األنظار ملصادر طاقة جديدة  وتوجيه  الوصول  الهواء  واستمرارية  استدامة 

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

   2020لعام  اإلحصائيةأهم األدلة   22.4.2

لإل م  قدم عجمان  منوالتنافسية    حصاءركز  توفير  إاألدلة    هذه  وتهدف،  2020  عاممنذ  دلة  األ   عدد  لى 

كز عجمان  في مر ميع املنهجيات املتبعة  وج  الحصائيةاملصادر املجمعة املتعلقة بكل البيانات واملؤشرات  

 لعمل الحصائي . بار منهج واضح وشامل للمهتمين يوالتنافسية وتوف حصاءلإل 

 هذه األدلة :   أهم منو 

 . اإلحصائيةيل نشر البيانات واملخرجات دل -1

  إمارة ات الرسمية في  حصاءعلى أسس ومعايير نشر ال   الحصائيةيتضمن دليل نشر البيانات واملخرجات  

ودقتها   بشفافيتها  تتميز  مخرجات  على  للحصول  البيانات  نشر  ومبادئ  خطوات  يحتوي  حيث  عجمان، 

وإنط فهمها،  واملخرجات  وسهولة  البيانات  دور  بالتأكيد على  أهدافه  تحقيق  املركز بضمان  مبدأ   من 
ً
القا

املر   الحصائية  ،قام  باملجتمع  املستدامة  التنمية  وتحقيق  القرارات  باتخاذ  األسس  الرسمية  باتباع  كز 

 .  الحصائيةواملعايير املذكورة بالدليل لنشر البيانات 

بشكل مستمر وزيادة حجم البيانات   الحصائيةنشر البيانات  طرق   وتطوير  ديثتحوتبرز أهمية الدليل في 

املتوفرة والتطوير التكنولوجي لقنوات النشر لتضمن تلبية احتياجات املستخدمين وتطبيق قواعد وأسس  

 تضمن الدقة والجودة . الحصائيةلنشر البيانات واملخرجات 

 . اإلحصائيةدليل إعداد البيانات الوصفية للمؤشرات  -2

لإل دم  ق عجمان  للمؤشرات    حصاءمركز  الوصفية  البيانات  إعداد  دليل  ضمن    الحصائية والتنافسية 

وتنظيم    املركز بإصدارها وذلك من أجل توفير دليل نظام البيانات الوصفية  قامالتي    الحصائيةالصدارات  

عجمان  بشكل    ةإمار على وجه الخصوص و   املركزالعمل الذي من شأنه دعم منظومة العمل الحصائي في  

 .عام

للتعريــف  يو  الدليــل  للمؤشرات  هــدف  الوصفية  البيانات  لوصف   األساسيةوعناصره    الحصائيةبنظام 

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

 الوصفية.نظام البيانات ل

عجمان ومد املعنيين بكل املعينات بمنتهى    إمارةفي    حصاءويأتي هذا الدليل ضمن رؤية املركز في تعزيز ال 

 املوثوقية والشفافية. 

 .  اإلحصائيةدليل إطار البيانات الوصفية  -3

الصدارات   أحد سلسة  الدليل  من    قامالتي    الحصائيةيعتبر  وذلك  بإصدارها  إطار  املركز  توضيح  أجل 

 عجمان . إمارةالبيانات الوصفية لإلرتقاء بجودة العمل الحصائي ومخرجاته وتطوير النظام الحصائي ب

للبيانات الوصفية كالهدف من استخدامها والتعامل بها، تصنيفها،    األساسيةوتم إغناء الدليل باملفاهيم  

 تي تستخدمها. أنواعها فوائدها، الفئات ال

 من الحصائيين واملستخدمين إذ أنها تسهل عملية العثور على املخرجات  حيث تساعد هذ
ً
ه البيانات كال

 والتعامل بنجاح معها كما تتيح فهم طبيعة عينة البحث التي خضعت لإلختيار والدراسة.   الحصائية

 .دليل مفاهيم عامة عن البيانات الضخمة  -4

إذ تمكن من  تحويل الحياة الجتماعية والتي هي   الضخمة نقطة تحول في العصر الحالي،  البيانات  تعتبر

االستخدام لل  ثمرة  البشرية  املكثف  األنشطة  مراقبة  يمكن  بحيث  للقياس،  قابلة  بيانات  إلى  تكنولوجيا 

حيث   هائلة،  رقمية  بصمة  عنه  ينتج  مما  البيئة  مع  مفهالدليل  يستعرض  والتفاعالت  عن  وم  معلومات 

ا وأهميتها، والتحديات التي من املمكن مواجهتها عند التعامل معها، طرق  أنواعه   البيانات الضخمة وسماتها،

 خطوات التعامل مع البيانات الضخمة التعامل مع بعض التحديات،
ً
 .وأخيرا

 .  اإلحصائيةدليل توجيهات رفع املعرفة  -5

وذلك ضمن    في إصداره األول   الحصائية والتنافسية دليل توجيهات رفع املعرفة    حصاءم مركز عجمان لإل قد

ألفراد املجتمع    الحصائيةلزيادة الوعي واملعرفة    الحصائيةجهود املركز لوضع توجيهات وتوضيح املفاهيم  

 في شتى املجاالت. 

وفهمها لقاعدة    الحصائية ومفاهيمه العامة وكيفية عرض البيانات    حصاء يهدف الدليل لتوضيح أهمية ال 

أ املركز ولكل  بيانات  تقديم  مساهمة كبيرة    الحصائيةفراد املجتمع، وللمعرفة  الجمهور ومستخدمين  في 

أوضح    صحة وفهمساليب لجمع وتحليل البيانات بطريقة فعالة وذلك يساعد في استخالص نتائج أكثر  األ 
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طريق تحليل البيانات والتنبؤ على حسب الحصائيات  دق عن  أزمة بشكل  تخاذ القرارات الال إوهذا يؤدي إلى  

 . املتوفرة

  الحصائيةمستوى الفهم للفراد عن طريق تقديم توجيهات حول التعاريف واألساليب    رفعأهميته في  تبرز  

لإل  يعتبر مركز عجمان  لإل   حصاءحيث  األول  املرجع  في  حصاءوالتنافسية  الرسمية  عجمان ومن    إمارةات 

بها املركز تعزيز املعرفة       الحصائيةاملهام املنوط 
ً
الدليل  لدى أفراد املجتمع وانطالقا يأتي  الدور  من هذا 

الحصائية  لرفع   الحكومية  املعرفة  الجهات  وأقسام  إدارات  لجميع  املرجع  وليكون  املجتمع  أفراد  لدى 

 .الحصائيةواملهتمين بالبيانات 

 .  اإلحصائيةدليل الفني لإلفصاح عن البيانات ال -6

والتي يمكن    الحصائيةانات  إلى ضبط عملية الفصاح عن البي  والتنافسية  حصاءيسعى مركز عجمان لإل 

أن تكون واضحة ومباشرة والتي يجب أن تتم من خالل الشخص املسؤول عن البيانات، ولكن في بعض  

 مما يتطلب رأي املختصين بال 
ً
 كبيرا

ً
 ات .  حصاءاألحيان قد تشكل تحديا

  يةالحصائ بيانات  والتنافسية في معرفة مخاطر نشر ال  حصاءويأتي الدليل كمرجع ملوظفي مركز عجمان لإل 

وطرق الفصاح عنها، وتتحقق حماية هذه املخرجات عن طريق استخدام إجراءات متنوعة تعرف بـ ) ضبط  

(، كما أنه ال يمكن نشر بعض من البيانات الخاصة بهوية الفرد، ألسباب    الحصائيةالفصاح عن البيانات  

ويهدف     أخالقي على حد سواء،طابع قانوني و   وهذه األسباب في غالبيتها ذات  تتعلق بالخصوصية والسرية،

إلى تعريف موظفي  املركز على طرق الفصاح عن البيانات بشكل آمن واستخدام املعنيين بتوفير البيانات  

املبادئ  املتعلقة    عملية  ضبط  في  األساسية  على  املنهجيات  وتحديد  توثيق  ألهمية  وبالضافة  الفصاح. 

ضبط ع  عملية  بممارسات  تقييم ن  الفصاح  كيفية  على  وتدريبهم  املركز  في  املوظفين  وتمكين  البيانات 

   مخاطر الفصاح عن البيانات بشكلها الكامل.

 .  اإلحصائيةدليل األسئلة الخاصة باملسوح  -7

الشائعة، وهو بمثابة أداة يتم استخدامها لتأكيد    الحصائيةقاعدة تحتوي على جميع األسئلة    يعتبر الدليل

نها  ع البحث بسالسةبيخزن جميع األسئلة القياسية و يسمح للمستخدمين    حيث  ،ز املسوحومراجعة و تعزي 

 
ً
مع ربط األسئلة باملسوح والدراسات التي  ،فيه األساسيةموضوع أو عنوان املسح أو املفردات  على اعتمادا

باملوضوع عالقة  ال  ،لها  هذا  أن  ذكر  املهم  ضمدليل  ومن  املتداولة  األسئلة  جميع  املسوح  يستهدف  ن 

لإل   كملها مركزأالتي    الحصائية كانت   حصاءعجمان  أو  والتنافسية سواء  إجتماعية وسكانية    مسوحات 
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وزراعية  أو    اقتصادية ويستعمل بيئية  األخرى  الجهات  تؤديها  التي  االستمارات  إلى  بالضافة  ذلك  غير  أو 

 ت. املبنية على هذه الستمارا  الحصائيةركز السجالت امل

امله   لومن  التركيبي  الطار  أن  ذكر  املتغيرات    دليلم  من  عدد  على  يحتوي  للسؤال    األساسيةاألسئلة 

و مصدر   وجدت،  إن  للسؤال  املتوقعة  الجابات  بدائل  السؤال،  نص  السؤال،  موضوع  ومنها  الحصائي 

  وسنة إصدار االستمارة. السؤال

   دليل مفاهيم عامة حول البيانات املفتوحة -8

  الحصائيةصدارات  عامة حول البيانات املفتوحة في إصدارها األول وإدراجه ضمن اال يقدم دليل مفاهيم  

الجهود  حصاء وذلك في إطار  صدارات املتعلقة بال التي يقدمها املركز بشكل منتظم، يهتم املركز بتوفير ال 

في الحياة    حصاءال لتعزيز فهم و إستيعاب أفراد املجتمع ألهمية    الحصائيةفاهيم  بذولة لتوضيح كافة املامل

عداد مفاهيم البيانات املفتوحة من أجل  ل   األساسية وإن الغاية   .العملية بإختالف مجالتهم و اهتماماتهم

بجودة عالية وبدقة    طريق تقديم بيانات وإصدارات ارة في كافة املستويات وذلك عن  لم تحقيق تنافسية ا 

ارة،  لم ئي للجهات الحكومية والخاصة على مستوى اورفع املستوى الحصا  الحصائيةتامة ودمج املفاهيم  

ال  نشر  و  بتجهيز  يتعلق  فيما  لهم  املناسبة  الرشادات  تقديم  أيضا،  مقاييس  حصاءو  وفق  الرسمية  ات 

ف هذا الدليل إلى شرح مفهوم البيانات املفتوحة بالتفصيل وذلك بهدف  يهد .وأساليب إحصائية موثوقة

فراد، وتم تقديم بعض األمثلة التي تساعد القراء على فهم األفكار املطروحة  توضيح معناها وأهميتها لكل األ 

ن  يتضمن هذا الدليل شرح ع .في الدليل بشكل تام لدراك املعنى املقصود خلف مفهوم البيانات املفتوحة

 . مفهوم البيانات املفتوحة ومدى أهميتها في املجتمع 

   اإلحصائيةدليل املعانية   -9

في إصداره األول وذلك في إطار جهود املركز لوضع سلسلة منهجيات    الحصائيةاملعاينة  دليل    قدم املركز

 والتنافسية، ضمن معايير محددة من الجودة  حصاءوأدلة للتعريف بنظام سير األعمال في مركز عجمان لإل 

ملركز، على  يهدف هذا الدليل لتعريف موظفين املركز والعاملين به وقاعدة الجمهور ومستخدمي بيانات ا .

ت هـذه  خطوات  كانـت  سـواء  املركز،  قبل  من  إجراءها  يتم  التي  باملسوح  الخاصة  العينات  وسحب  صميم 

العينة   يدليل هالأهمية    .املسـوح اقتصاديـة أو أسـرية أو غيرهـا توثيق املنهجيات املتعلقة بحساب حجم 

لإل  عجمان  مركز  يجريها  التي  كي  حصاءللمسوح  معرفة  و  وموالتنافسية  العينات  سحب  أنواع  فية  هي  ا 

 . العينات
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 اإلحصائيةدليل االطر  -10

دلة للتعريف  األ وذلك في إطار جهود املركز لوضع سلسلة من املنهجيات و   الحصائيةاملركز دليل األطر    قدم

  .والتنافسية، وذلك ضمن معايير محددة من الجودة  حصاءبنظام سير األعمال في مركز عجمان لإل 

الدل هذا  واألطر  يهدف  السجالت  عن  االحصائي  بالعمل  للمهتمين  وشامل  واضح  منهج  توفير  إلى  يل 

في   العمل الحصائي  في  ال   قام عجمان حيث    إمارة املستخدمة  الكثير من    حصاءمركز  بإعداد  في عجمان 

 .الحصائيةاألدلة واملنهجيات لكي تساعدهم في الوصول إلى أفضل مستويات الجودة واملوثوقية للبيانات  

يكمن  الدليل  .أهمية هذا    دليل سجل املباني والوحدات السكنية واألسر واملنشآت االقتصادية اليتضمن  

 لالستدالل به والرجوع إليه في  في أنه
ً
وقياس جودة البيانات من هذا    الحصائية األطر     آليةتحديد    منهجا

عجمان ومن    إمارةالرسمية في    ات حصاءإل لوالتنافسية املرجع األول    حصاءيعتبر مركز عجمان لإل   .املسح

 من هذا الدور يأتي دليل األطر    الحصائيةاملهام املنوط بها املركز تعزيز املعرفة  
ً
لدى أفراد املجتمع وانطالقا

الجهات    الحصائية  واقسام  إدارات  لجميع  املرجع  وليكون  املجتمع  أفراد  لدى  االحصائي  النضج  لرفع 

 . صائيةالحالحكومية واملهتمين بالبيانات 

   2020إلمارة عجمان  يدليل التعاريف واملصطلحات للتعداد السجل -11

املوحد    قدم السجلي  السكان  لتعداد  البيانات املحدثة  السجلي ،    2020الدليل سلة  التعداد  ان مشروع 

الهامة الذي قام    الحصائيةذات األولوية وهو واحد من املشاريع    الحصائيةم من املشاريع    2020املوحد  

االدارية وتشكل هذه    ت جال ، و الذي يشمل التعدادات السجلية التي تعتمد على بيانات السركز بتنفيذهاامل

السجلي   للتعداد  مشتركة  مخرجات  لنتاج  االساس  الشروط    .2020املوضوعات  جراء  ل   األساسية ومن 

ث فيه بصورة  تعداد تسجيلي وجود سجل مركزي للسكان في الدولة ذو جودة وتغطية عالية ويتم التحدي

السجالت املختلفة للتغذية في حال تحديث    مستمرة. ما يعادل سجل الهوية في دولة االمارات وجود ربط بين

زيادة تواتر البيانات وعملية توفير نتائج التعداد مثال توفير   خفض التكلفة لعمليات التعداد و البيانات و 

وفر قاعدة من البيانات الديموغرافية واالقتصـــــادية  بيانات السكان بصورة سنوية. أهمية التعداد بكونه ي

ال  عن  للبيانات  واالجتماعية  واالسـقاطات  املقارنات  ولجراء  القرار  أصحاب  ايدي  بين  ووضـعها  سـكان 

يهدف التعداد بشـكل رئيسـي الى انشـاء سـجل    .الديموغرافية وخصائص املجتمع االجتماعية واالقتصادية

ظام للتحديث نبكان واملسـاكن واملنشـات، ذو جودة عالية و تغطية أشـــــمل و متصـــــل  مركزي لبيانات السـ

بشـــــكل   البيانات  لتلك  ال آاملستمر  الهدف  هذا  خالل  من  ويمكن  وفوري  تنفيذ  ني  من   
ً
نهائيا سـتغناء 

، والحصول على جميع بيانات التعداد في أي وقت وبجودة ب التعدادات امليدانية مستق
ً
 .عاليةال
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   عجمان  إمارةدليل مؤشر النضج اإلحصائي في   -12

الذي يهتم    حصائياال النضج    ستراتيجية والتي من ضمنها  مؤشرال من املؤشرات    عدد   بقياس  املركزقام  

واستخداماته ومدى تطبيقه من أجل   حصاءال بمعرفة مدى نضج املؤسسات الحكومية ومعرفتها بأهمية  

عالية   جودة  ذات  بيانات  القراراتتوفير  إتخاذ  في  املؤشـــر  تستخدم  وقياس  ويهدف  معرفة  مســـتوى    إلى 

في  اال النضج   ات  إحصاء  من أجل توفير  عجمان  إمارة حصائي لدى الجهات الحكومية والجهات املســـتقلة 

 .ستراتيجياتاال في رســـم الخطط التنموية وإعداد السياسات و  ذات جودة عالية والتي تســـتخدم

 لسجالت االدارية دليل جودة ا -13

، و أن الستخدام الفعال    الحصائيةللبيانات    األساسيةدر  تعتبر السجالت الدارية واحدة من أهم املصا

  .متوافق مع املنهجيات واملعايير الدولية  الحصائيةلهذه السجالت الدارية يتطلب تطبيق نظام للسجالت  

 لباقي   الحصائية  سجالتدة الوالتنافسية بإعداد دليل جو   حصاءمركز عجمان لإل   قام
ً
 رئيسيا

ً
ليكون مرجعا

دليل جودة السجالت    الحصائيةفي عمل السجالت الدارية و   مارةالجهات املنتجة للبيانات على مستوى ال 

 للمعايير الدولية  
ً
 للجهات الحكومية من أجل تقييم الواقع الحالي للسجالت الدارية وذلك وفقا

ً
الدارية عونا

  والفرعية واملتطلبات في السنوات القادمة بناءً   األساسية  ه ل وتغيير معايير لى أن يتم تحيث الدلياملعتمدة ع

 . 
ً
 على الوضع الذي سوف ستصله السجالت الدارية في الدوائر الحكومية مستقبال

 بأسم  
ً
علومات  امل  دارةالسجالت واملعلومات ، هي عملية تنظيمية ل   إدارةالسجالت الدارية واملعروفة أيضا

أو مؤسسة حكومية أو املشاكل أو األعمال أو األشخاص أو غير ذلك يكون بمثابة املرجع الرسمي   إدارةفي  

للمتابعة أو الثبات وفي غالبية الدارات إن لم يكن جميعها تمت ترجمة أو عكس هذه السجالت في قواعد  

 ي عمليات املتابعة أو اية إجراءات الحقة.ترونية تسهل من عمليات إستدعاءها والستفادة منها فبيانات إلك

 دليل تصنيفات الكائنات الحية والحيوانات والنباتات واألمراض   -14

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

تخص   التي  واألمراض  التصنيفات  والنباتات  والحيوانات  الحية  الحية  مثل  الكائنات  الكائنات  تصنيفات 

و   الزراعة  اسلوب  القارب  ونوع  النزال  موقع  و  للسماك  الرئيسية  العائالت  الحيوان  نوع  و  الدخيلة 

 املساحة ) الحيازة النباتية ( و أنواع األمراض املعدنية  . واستخدام االراض ي و املادة املغذية 
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 2020 لتنافسيةواحصاء معجم املصطلحات املستخدمة في مركز عجمان لإل  -15

لإل   قدم عجمان  املصطلحات    حصاءمركز  معجم  الصدارات    الحصائيةوالتنافسية  سلسلة  أحد  وهو 

وعلى كافة األصعدة    الحصائيةمن أجل توفير معجم موحد ومعتمد للمفاهيم  واملصطلحات     الحصائية

أ  ءاتالحصامثل   من   . وغيرها  والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية  العمل   الرتقاءجل  السكانية  بجودة 

هذا املعجم    عجمان . ويأمل املركز من خالل توفير  إمارةالحصائي ومخرجاته وتطوير النظام الحصائي ب 

.  ةأن يلبي كافة احتياجات الحصائين والباحثين ويتقدم خطو 
ً
 أخرى نحو مستقبل واعد وبخطى واثقة دوما

    اإلحصائيةدليل املؤشرات   -16

امل توفير دليل   قامالتي    الحصائية  السالسلهو أحد    صائيةالحؤشرات  دليل  بإصدارها من أجل  املركز 

واملصطلحات   للمفاهيم  الحصا  الحصائيةموحد  مثل  األصعدة  كافة  واالقتصادية    ءاتوعلى  السكانية 

ئي  بجودة العمل الحصائي ومخرجاته وتطوير النظام الحصا  الرتقاءمن أجل    ، وذلك واالجتماعية والبيئية  

   عجمان.  إمارةب

حصائي من حيث تعريفه وطريقة إحتسابه ووحدة  ال   ؤشراملعرفة حول  املتم إغناء الدليل بأهم متطلبات  

الهام من جوانب العمل  للتعرف أكثر على هذا الجانب  إلى ذلك من مفاهيـم ضرورية  قياسه ودوريته وما 

 أن يستمر تحديـث هذا الدليـل مستقب  ، على أملحصائيال 
ً
هنية مما  امل لى مستويات  لى أعإن يصل  ألى  إ  ال

حصائي الحصول على ما يريدون عليه بأقـل وقت وجهد ممكن  ال جال  املهتمين في  املسيسهل على الباحثين و 

عن واقع ظاهرة معينة في وقت    هو تعبير   املؤشر الحصائي  ،الحصائيةؤشرات  املتوفير    اللوذلك من خ

ى شكل رقم مطلق أونسبي أو معدل ويمثل وضع سائد أو حالة معينة، ما علإ   ؤشر املومكان معين ويكون  

على    فترة زمنية معينة مما يساعد اصحاب القرار  الل ؤشر التغيرات الحاصلة في ظاهرة معينة خاملويقيس  

و  الخطط  دليل    والهدف ات،ستراتيجي اال رسم  من  تقديم شرح ووصف    الحصائية ؤشرات  املالرئيس ي  في 

ومنها    والتنافسية   حصاء لإل ستخدمة في مركز عجمان  امل   الحصائية ؤشرات  امللى أهم  صول عالح  ومصادر

وصف املؤشر وآليات الحساب وحدة القياس ومستوى التفصيل ودورية القياس ومصدر البيانات ومصدر  

 املؤشر. 

   دليل التصنيفات اإلجتماعية والسكانية -17

البيانا تخص  التي  التصنيفات  جميع  على  يحتوي  دليل  نوع  هو  تصنيفات  مثل  والسكانية  الجتماعية  ت 

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



 

38 
 

الجغرافي والتقسيم  السكنية  يهدف    ،الوحدة  والذي  اإوغيرها  رموز  توحيد  الجتماعية  لي  لتصنيفات 

 والسكانية. 

 قتصادية دليل التصنيفات اال -18

البيانات   تخص  التي  التصنيفات  جميع  على  ويحتوي  االقتصادية  التصنيفات  رموز  توحيد  إلي  يهدف 

التصنيف  االقتصادية مثل تصنيفات الكيان القانوني للمنشأة واملنشآت حسب الحجم والقطاع للمنشأة 

د تصنيف العربي املعياري للمهن  ) التنقيح الرابع ( ، وال لجميع األنشطة االقتصادية  الصناعي الدولي املوحَّ

2008 . 

 دليل تصنيفات البيئة  -19

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

 توحيد رموز تصنيفات البيئة .املنشأة والصحة والسالمة املهنية  وغيرها  والذي يهدف الي 

 دليل تصنيفات التعليم  -20

جميع التصنيفات التي تخص التعليم حسب تصنيف التعليم الدولي واملجاالت التعليم    لدليل علىيتضمن ا

بهدف  والتدريب ) حسب تصنيف التعليم الدولي اسكد ( ونوع قطاع التعليم ونوع مؤسسة التعليم العالي  

 .ليمتوحيد رموز تصنيفات التع

 دليل تصنيفات السلع والخدمات  -21

دليل على جميع التصنيفات التي تخص السلع  ال  فات السلع والخدمات يحتوي في إطار توحيد رموز تصني

 . والخدمات مثل تصنيفات السلع والخدمات

 استطالع رأي املتعاملين عن وسائل الدفع في حكومة عجمان   23.4.2

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

كومة عجمان حول قنوات ووسائل الدفع للمعامالت املالية املتعلقة باستيفاء الرسوم. وسوف تساهم  ح

في   الحكومي  األداء  تعزيز  في  الدراسة  املتعاملي  إمارةهذه  ملتطلبات  لالستجابة  مع  عجمان  والتعامل  ن 

لتعريف وزيادة الوعي  ، وبالضافة إلى ذلك فإن الدراسة سوف تساهم باتفضيالتهم ومقترحاتهم وتوصياتهم

  االستطالعيةالدراسة تصميم وتنفيذ تم  فة للمتعاملين.و ببعض القنوات والوسائل التي قد تكون غير معر 

بشأن   الحكومية  الجهات  مختلف  مع  املتعاملين  وتفضيالت  آراء  حول  والبيانات  املعلومات  توفير  بهدف 
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باملعامال  الخاصة  الدفع  ووسائل  قنوات  وتفضيالت  وتهدف  املعرفة  املستحقة.  الرسوم  ودفع  املالية  ت 

عجمان، من خالل    مارةإ  داء الحكومي فيأل تعزيز ا  الدراسة بشكل أساس ي إلى توفير البيانات التي تسهم في

مختلف   الحديثةأن إتاحة  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  بما  واع  للمتعاملين  املتنوعة  البدائل  وتوفير   ،

هم وضمن األهداف التفصيلية للدراسة، التعرف على الجهات الحكومية  يتناسب مع مهاراتهم واحتياجات

لكل قناة من قنوات الدفع، وثالث   تثالثة تفضيال  التي قام املتعاملون بدفع الرسوم لها، إضافة الى تحديد

قنوات لكل وسيلة من وسائل الدفع، وبشكل مستقل لكل تفضيل. وبمعنى آخر يتم التعامل مع كل تفضيل  

 نظر عما تم تحديده في التفضيالت االخرى.بغض ال

   عجمان  إمارة في  الصناعة  قطاع في لالستدامة اإلرشادي الدليل24.4.2

املرتبطة بالقطاع الصناعي    الحصائيةأحدث املعلومات والبيانات    والتنافسية  حصاءمركز عجمان لإل   قدم

، حيث تعتبر تلك املعلومات  طاع الخاصأو القعمليات التخطيط سواء في الجهات الحكومية  في  تساعد  التي  

 ألصحاب القرار  
ً
 هاما

ً
ورجال    واملستثمرينالحكوميين من جانب وأصحاب رؤوس األموال    واملسؤولينمرجعا

املرتبط املعلومات  جمع  إلى  إصداره  خالل  من  الرشادي  الدليل  هذا  يهدف  آخر.  جانب  من    ةاألعمال 

االس  بالصناعة لتحقيق  الالزمة  الخطط  وتووضع  للباحثين    قديمهاتدامة،  واحدة  وثيقة    واملستثمرينفي 

   حتى يكون   . القرارالصناعيين وأصحاب  
ً
 واضحا

ً
على    للحصول الصناعي  للعاملين واملهتمين في املجال    مرشدا

 بأقـل وقت وجهد ممكن وبدقة كبيرة.  ،ما يريدون 

 دليل تدقيق بيانات السجالت اإلدارية 25.4.2

عجمان   مركز  بيانات    حصاءلإل قدم  تدقيق  "دليل  سلسلة    السجالتوالتنافسية  أحد  وهو   " الدارية 

السجالت    قامالتي    الحصائيةصدارات  ال  بيانات  لتدقيق  دليل  توفير  أجل  من  وذلك  بإصدارها  املركز 

تم   .عجمان  إمارةتطوير النظام الحصائي ب  في سبيل  هبجودة العمل الحصائي ومخرجات   الرتقاءو الدارية  

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

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

لجانب الهام من جوانب  تدقيق البيانات السجلية وما إلى ذلك من مفاهيـم ضرورية للتعرف أكثر على هذا ا

الحصائي العمل  يتضمنها  التي  يكون التدقيق  أن  على  الدارية    ،  السجالت  في  للعاملين   
ً
ومرشدا  

ً
دليال

واملهتمين في املجال الحصائي للحصول على ما يريدون بأقـل وقت وجهد ممكن وذلك من خالل توفير طرق  

التدقيقاوإجر  و ،  ءات  البيانات  جودة  مستوى  لرفع  بعد وذلك  والعيوب  األخطاء  من  بتنقيتها  الهتمام 
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عمليات جمع وتسجيل البيانات والتأكد من إتساق البيانات وترابطها ومنطقيتها لتعظيـم السـتفادة مـنها،  

   .وجودة البيانات تؤدي بدورها إلى جودة املخرجات وبالتالي ينعكس على جودة القرارات املتخذة

 عجمان  في حكومة  لعمل عن بعداملوظفين عن ا  ارضدراسة 26.4.2

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

 ملوظفي الحكومة والحرص على سالمتهم، فقد قررت  فايروسال
ً
سلوب العمل  أتباع  إ  حكومة عجمان  وحماية

تتطلب مزاولة مهامهم ضر   عن الذين ال  للموظفين  في  بعد  تواجدهم   إ، وذلك  العمل  مقرورة 
ً
مع    نسجاما

دليل إسترشادي للعمل عن بعد من قبل دائرة    عدادإالجراءات على مستوى الدولة. وقد سبق هذا الجراء  

 
ً
عجمان، من    إمارةالحكومية في  الجهات  الترتيبات الالزمة لذلك من قبل كافة    إعداد   املوارد البشرية وأيضا

، وبالتنسيق املباشر من  التواصل عن بعدوالبرمجيات الالزمة بما فيها تكنولوجيا    جهزة واملعداتحيث األ 

  .خرى ذات االختصاص لتسهيل العمل على املوظفين في أداء مهامهمبشرية والدوائر األ قبل دائرة املوارد ال

بعد يضمن    نأكما   و إالعمل عن  الحكومة  املجتجاه    بالتزاماتهايفاءها  إستمرارية عمل  وتقديم    تمعأفراد 

الشروط   بأفضل  الالزمة  أو    املمكنةالخدمات  توقف  سالمةإدون  على  املحافظة  تتم  وبهذا    نقطاع. 

بين  إو  املتبادلة  والثقة  العالقة  وتكامل  بمختلف  أستمرارية  والحكومة  املجتمع  األأفراد  التي نواع  نشطة 

 
ً
هذا الجراء وعلى هذا النطاق الواسع    تخاذ مثلإولى التي يتم  ن هذه هي املرة األ أله. وحيث    تقدمها خدمة

همها  أللعمل عن بعد، فإن نجاح ذلك على أرض الواقع وبالكفاءة املرجوة، يتطلب العديد من املدخالت من  

لتزام وروح عمل الفريق  سرعة تبني ثقافة العمل عن بعد والتأقلم معها بالسرعة الالزمة، واملحافظة على ال

 مع زمالء العمل والتفاعل مع املستجدات. مر املست صل بقاء على التواوال 

 دراسة رضا الشركاء دائرة التنمية االقتصادية منهجية27.4.2

بما في ذلك إعداد    تصميم استبيان تقييم رضا الشركاء   بتقديم الدعم الفني في     مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية م  ا ق 

  وحماية   واملوردين   والشركاء   العاملين   ) العالقات مع    إدارة ة في  يم مدى كفاءة  الدائر ي تق منهجية تصميم وتنفيذ الدراسة ل 

استجابة لطلب دائرة التنمية  الدراسة    تم تنفيذ هذه  و   ، (، ومدى كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الدائرة املستهلك 

عية لتوفير  الدراسة االستطال بتصميم وتنفيذ  مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية    من   ، ي حكومة عجمان ف االقتصادية  

تقي  حول  والبيانات  كفاء ي املعلومات  مدى  املحلي  ه لعالقت الدائرة    ة م  الحكومي  القطاع  من  الشركاء  مختلف  مع  ا 

الخاص   والقطاع  للشركاء والتحادي  الدائرة  تقدمها  التي  الخدمات  وجودة  كفاءة  رفع  املصالح  بشأن  يحقق  بما   ،

 . املشتركة 
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  في   دائرة التنمية االقتصادية  أداء  مستوى  التي تسهم في رفع    الحديثة    لبيانات وتهدف الدراسة بشكل أساس ي إلى توفير ا 

العمل و عجمان، من خالل    إمارة  آليات  تكنولوج تقييم  بعمليات  إتاحة تطبيقات  التي تسهم  الحديثة  املعلومات  يا 

للخدمات.  املستمر  والتحسين  رضا   التطوير  مستوى  تحديد  للدراسة  التفصيلية  األهداف  عن    وتتضمن  الشركاء 

التعاون االستراتيجي والعمليات والخدمات املشتركة مع الدائرة ومستوى الشفافية واملعرفة، وتحديد مستوى  الرضا  

 ى تحديد أفضل ثالث قنوات للتواصل مع الدائرة.  إل بالضافة    ي الدائرة، عن أداء العاملين ف 

 تقرير الرفاه في إمارة عجمان  28.4.2

 من حرص مرك
ً
العليا على  انطالقا القيادة  في إمارة عجمان، وبتوجيه من  ز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

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

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

الذي يوفر املعلومات الالزمة حول تكاليف  كتقرير يتم إصداره عند الطلب و   2020في إصداره األول في عام  

 العيش لحياة كريمة في إمارة عجمان، على أمل املساهمة في رفع مستوى املعيشة في االمارة بشكل عام. 

ة الشهرية املتوسطة للعيش بكرامة للسرة  ملعلومات حول التكلفويهدف التقرير بشكل أساس ي إلى توفير ا

 على أحدث البيانات املوضوعية املتاحة التي تمثل مختلف شرائح مجتمع  
ً
املواطنة في إمارة عجمان إعتمادا

املواطنين في المارة، كما أن التقرير يأخذ بعين العتبار بعض املحددات الهامة التي تؤثر في حجم التكلفة  

سكن وتكلفة التعليم للطفال سواء في املدارس الحكومية أو املدارس الخاصة، والتي الكلية مثل ملكية امل 

وقد تم االعتماد بشكل أساس ي على البيانات التي وفرها مسح دخل ونفقات    تعتبر من املكونات الضرورية.

إلى البيانات    ، إضافة2019الل عام  األسرة في المارة في إطار املسح الشامل في الدولة الذي تم تنفيذه خ

التي وفرتها قاعدة بيانات مبادرة "معلوماتي" التي يقوم املركز بمتابعتها،كما تم الستناد إلى املصادر البحثية  

وشروط   املناسبة  البيانات  باستخدام  الالزم  التحليل  لجراء  العلمي  واألساس  النظري  الطار  توفر  التي 

 توفرها. 

 2021تنافسية خالل  وال حصاء نجازات مركز عجمان لإل إ 5.2

 2021نموذج عجمان للعناية باملجتمع لعام  1.5.2

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

مم هذا النموذج الحكومية    دارةبهدف مواكبة متطلبات املستقبل ويعد مستوى جديد من ال   عجمان وص 

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

هتمامها  الجعلها مكان أفضل للعيش حيث أن حكومة عجمان  تلتزم بوضع احتياجات املجتمع محور    مارةال 
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ت جاذبية  كما  الشاملة، وصون  والتنمية  التخطيط  لعملية  املستمر  والدعم  بالتوجيه  بشكل    مارةال لتزم 

 .مستدام

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

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

راف املستقبل لتطوير الخدمات وتعزيز  ستش إاألمر الذي يمكنها من    ،وإشراك املجتمع في تصميم خدماتها

 .مستويات تقديمها والتفوق على توقعات املجتمع

 2021نظام تصميم االستبيانات لعام  2.5.2

بسهولة   يتميز  استبيانات  نظام  تصميم  إلى  املشروع  هذا  غير  يهدف  عدد  واستيعاب  ومرونته  استخدامه 

ة واالنجليزية واألوردو ويصلح للعرض على كافة  محدود من املستخدمين، و يتوفر بعدة لغات مثل العربي

الشاشات )الحاسوب، الجهاز اللوحي، الهاتف املحمول(، كما يتميز الستبيان بالسهولة وذلك الستخدامه  

الب ويوفر  لإلجابات،  اللونية  البيانات  الداللة  استخدام  يمكن  وبذلك  قصير  وقت  في  للمسؤولين  يانات 

حكم املرنة حيث يسهل تصميم الستبيان من إضافة أو حذف أو تعديل  بسرعة ودقة من خالل لوحة الت

  أي جزء من الستبيان مع توفير خاصية البيانات الختبارية لتجربة الستبيان.

   2021للنصف األول لعام ن عجما  مارةزواج والطالق إل التقرير  3.5.2

لإل  والطالق  حصاءيهدف مركز عجمان  الزواج  تقرير  في  التعرف  والتنافسية  الزواج    على  إلى  حاالت  عدد 

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

مما واملطلقين،  للمتزوجين  في    والتعليمية  القرار  متخذي  االقتصادية  اساعد  السياسات  ورسم  تخاذ 

  ة.واالجتماعية الصحيح 

 ويهدف  
ً
الزو   إلى معرفة  أيضا الطالق وأسبابها وذلك   عدد حاالت  واقعات  املواطنين، ومعرفة عدد  بين  اج 

، والتعرف على الواقع  مارةسهم بالنهوض في عملية التنمية االجتماعية بال يليجاد الحلول املناسبة لها، مما  

 إلى توفير البيانــات واملؤشرات عن معدل الزواج الخام ومعدل الطالق ا
ً
وضــع  لخام من أجل  الفعلي، إضافة

 . الخطــط والسياسات االقتصادية

   حيثعتمد على املنهج الوصفي  ويتم إعداد تقرير بشكل دوري )سنوي و نصف سنوي( وي
 
بيانات  جت مع 

 .السجلية من قبل وزارة العدل املتمثلة بمحكمة عجمان الشرعيةالتقرير من البيانات 
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 2021عجمان لعام  مارةصادية إل تقرير تركز الجنسيات حسب األنشطة االقت 4.5.2

 عن    حصاءمركز عجمان لإل أعد  
ً
االقتصادية  حسب األنشطة    للعمالة  تركز الجنسياتوالتنافسية تقريرا

ومعرفة  تركز الجنسيات    مارةوالذي يهدف إلى  معرفة حجم هذه العمالة  في ال   2021عام  في  عجمان    إمارة في  

العمل   ملكان  الجغرافية  املناطق  حسب  بلهم  االقتصادية  بعض    إمارةواألنشطة  حساب  مع  عجمان 

 املؤشرات الخاصة بالعاملين، مما يساعد متخذي القرار في رسم الخطط واالستراتيجيات الصحيحة.  

،  مارةمن أجل النهوض باقتصاد ال   عجمان   إمارةويهدف التقرير إلى تمكين وتطوير القطاع االقتصادي في  

واملؤشرات    البيانــات  مالة وجنسياتهم وتوزعهم الجغرافي بالضافة إلى توفيرالفعلي للع  الواقع  على  والتعرف

ب  العاملين  يمارسها  التي  االقتصادية  األنشطة  وضــع  إمارة عن  أجل  من  االستراتيجية    عجمان  الخطــط 

 والسياسات االقتصادية. 

من    البيانات   جمعت والتوط   ةالداريالسجالت  للتقرير  البشرية  املوارد  عجمان    ينلوزارة  مدينة  وشمل 

 حسب متطلبات مركز عجمان لإل 
ً
 والتنافسية.  حصاءومنطقتي مصفوت واملنامة ويتم إعداد التقرير دوريا

 والتنافسية  حصاءأهم اإلصدارات الدورية ملركز عجمان لإل  6.2

أصدر  رار  ودعم منظومة اتخاذ الق   مارةالعمل الحصائي وفي سبيل تحقيق مصالح الدولة وال في إطار تطوير  

الدورية كما نفذ العديد من استبيانات    صدارات والتقاريروالتنافسية العديد من ال   حصاءمركز عجمان لإل 

و  مؤشرات  توفير  إلى  تهدف  والتي  املجاالت  شتى  في  املجتمع  رضا  مإحصاءلقياس  والتي  سد  ات  شأنها  ن 

في   القرار  املهت  إمارةإحتياجات رجال األعمال وصناع  بهذه ال عجمان و كذلك  ات من املجتمع  حصاءمين 

 والباحثين وطالب العلم.

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

، وفيما يلي على سبيل املثال ال الحصر أهم الصدارات التي يتم  عجمان  إمارة التي تخص املجتمع وتنافسية  

 والتنافسية:  حصاءسنوي( في مركز عجمان لإل   -نصف سنوي  -دوري )ربع سنوي إصدارها بشكل 

 الكتاب اإلحصائي.   -1

لإل   قام تجميع    حصاء مركز عجمان  بهدف  دورية  بصورة  السنوي  الحصائي  الكتاب  بإصدار  والتنافسية 

لى عدد  إافة  ويتم جمع بياناته من السجالت الدارية للجهات واملؤسسات بالض  الحصائيةوتبويب البيانات  

املسوح   الحصائي    الحصائية من  الكتاب  وال   18ويتضمن  السكان  قطاع  منها   
ً
الحيوية  حصاءقطاعا ات 

 عمال وغيرها.القوى العاملة وقطاع  املال واأل  وقطاع
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 كتاب املؤشرات  -2

ملة  صدار ليعكس صورة شــاإكأول    2019صداره في عام  إالسنوي والذي تم    الحصائيةيأتي كتاب املؤشرات  

في   التنمية  أوجه  واألنشـطة    إمارة لكل  القطاعـات  مـن  العديـد  فـي  والصناعيـة، االقتصاديةعجمان   ،

املجاالت مـن  وغيرهـا  والبيئيـة  والزراعيـة  والسـكانية،  بياناِت    ،والجتماعيـة  املؤشرات  كتاب  يتضمن 

التـي يقوم بها    الحصائيةفـة واملسـوح  عجمان، حيث  يتم جمـع البيانات مـن املصادر  املختل  مارةومؤشرات ل 

لإل  إحص  حصاءمركز عجمان  نظام   بناء  وترسيخ  لتعزيز  ل والتنافسية  أجل    مارةائي  من    الرتقاءعجمان 

بجودة العمل الحصائي ومخرجاته ألفضل املستويات وعلى كافة األصعدة، وليخدم مســتخدمي البيانــات  

 لعاتهــم.بمختلــف أهدافهــم وتوجهاتهــم وتط

 النشرات الفصلية -3

وسنوية( بهدف تجميع  والتنافسية النشرات الفصلية بصورة دورية )ربعية    حصاءيقدم مركز عجمان لإل 

البيانات   واملؤسسات    الحصائيةوتبويب  للجهات  الدارية  السجالت  من  النشرات  بيانات  جمع  ويتم 

ات الحيوية، حصاءفصل وهي )ال  11فصلية  وتتضمن النشرات ال  الحصائيةلى عدد من املسوح  إبالضافة  

البناء  اال الداخلية،  التجارة  واألعمال،  واألمن  قتصاد  الصحة،  العامة، قطاع  والصحة  البيئة  والتشييد، 

 (. والسالمة .... وغيرها

 األرقام القياسية لألسعار ومعدل التضخم  -4

 )ربع سنوي(والتنافسية تقرير   حصاءإل مركز عجمان ل  صدري
ً
 دوريا

ً
منذ عام    سعار لل رقام القياسية  األ   عن   ا

األرقام القياسية ألسعار املستهلك خالل السنة مقارنة  بيانات عن    ومقارنة  تحليلالتقرير  تضمن  يو   2018

  إمارةمستوى    للمستهلك على  القياسية   واألرقام   سعارأل اعن    بيانات  توفير  بالسنة السابقة، وذلك بهدف

سلسلةو   عجمان عن    توفير  القرارلدعم  القياسية    واألرقام  رسعا أل ازمنية  السياسات   صناع    وراسمي 

 األسعار. عرفة حجم التضخم في مبالضافة إلى 

 تقرير األنشطة االقتصادية  -5

نتائج  والتنافسية بشكل سنوي على   حصاءيحتوي تقرير األنشطة االقتصادية الذي يعده مركز عجمان لإل 

ا منشـــآت  وأنواع  خصائص  عن  منتظمة  تحتها  شـــطةنألســـنوية  تندرج  والتي  قطاع    أنشطة  االقتصادية 

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

وي  والتخزين.  النقل  قطاع  او  من  قدر  أكبر  توفير  إلى  التقريـــر  للحصاءل هدف  االقتصادية ات  في   نشـــطة 

 والســـتهالك   الجمالي  لنتاجاوقيمة    الجمالي  املحلي  الناتج  في  القطاعات  مساهمة  تعكس  والتي  مارةل ا
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  الحسابات  لعدادقاعدة البيانات املهمة والالزمة  وتوفير    وأجور   رواتب  من  العاملين  تعويضات  الوسيط،

 . ةالقومي

 اإلجمالي إلمارة عجمان  ناتج املحلي ال -6

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

قام املركز باحتساب الناتج املحلي الجمالي لإلمارة باألسعار الثابتة والجارية وإصدار تقرير    2021وفي عام   سنوي، 

  الحصائية ات القيادة العليا بأهمية البيانات  وقد جاء هذا العمل ترجمة لتوجيه   يشمل النتائج باألسعار الجارية والثابتة، 

القرار  أيدي أصحاب  بين  إلى   .وتوفيرها  يهدف  إمارة عجمان حسب   والذي  في  املحلي الجمالي  للناتج  تقديرات  توفير 

حساب نصيب الفرد   وحساب مساهمة كل نشاط في إجمالي الناتج املحلي الجمالي، بالضافة إلى  النشاط االقتصادي 

 .إلمارة كمؤشر للرفاه االجتماعي ل ج املحلي الجمالي  من النات 

خرى املتنوعة التي يعدها  ية والدراسات والتقارير واملسوحات والصدارات األ وغيرها من الصدارات الدور 

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

التي ال    ارير والدراسات والصدارات التي تحتوي على البيانات واملؤشرات الخاصة والسريةتوجد بعض التق

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

   2021أهم الدراسات واملؤشرات لعام  7.2

 2021عجمان إمارةفي   دراسة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية1.7.2

مركز   بالجوانب    حصاء لإل   عجمان يحرص  الهتمام  على  لدى  الرياضية،  والتنافسية  والفنية  الثقافية 

وذلك من خالل تسليط الضوء على األنشطة والفعاليات املختلفة من خالل   مارةفي ال  املواطنين واملقيمين

ة والتي  لالزمة ملواكبة املستجدات في األنشطة الرياضيالدراسات التي ينفذها والتي تزود املهتمين بالبيانات ا

املحاضرات واألمسيات    مثل فيتتضمن املباريات واملسابقات الرياضية واألنشطة الثقافية والفنية التي تت

واملسرحية التراثية  واألنشطة  العمل  وورش  من    الشعرية  وغيرها  األنشطة  هذه  ممارسة  أسباب  ومعرفة 

  الرياضية  باألنشطة  ومعرفته  عاملجتم  وعي  لقياس  الدراسة  هذه  جاءت  ،ا املجالاملؤشرات التي تخص هذ

قياس وعي  ول  .األنشطة  هذه   ممارس ي  رأي  معرفة  خالله  من  يتم  استبيان   إجراء  طريق  عن  الثقافية  واألنشطة 

ها  تقدمالتي    اتالخدم  املجتمع ومعرفته باألنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتعرف على فرص تحسين

 
1  https://scc.ajman.ae/ar/publications/ 
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الرياضية والثقافية   ال   والفنيةاملرافق  تتوافق مع رغبا  مارةفي  الخدمة  توالتي  متلقي  وتشجيع    وتطلعات 

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

 2021 عجمان  إمارةفئة الشباب في  - دراسة ريادة االعمال2.7.2

 من رؤية  
ً
املركز بإعداد مجموعة من الدراسات    قاموالتنافسية    حصاء ستراتيجية مركز عجمان لإل وا إنطالقا

في   الرأي ومن ضمنها "دراسة ريادة األعمال لفئة الشباب  " وذلك  2021عجمان لعام    إمارةواستطالعات 

ة األعمال  نحو ريادة األعمال ومدى إدراكهم ألهمية رياد  مارةللتعرف على اهتمامات وتوجهات الشباب في ال 

أجل في   تبني  من  االقتصاد  بناء  في  يساهم  مما  الشباب  مشاريع  لدعم  املبتكرة  واملقترحات    إمارة األفكار 

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

جائحة كورونا على ريادة األعمال، بالضافة  عجمان ، ومعرفة مدى تأثير  إمارةاألعمال في  واقع قطاع ريادة

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

 واالستحقاق   الكفاية حد  دراسة3.7.2

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

واستمراريتها،املتناغ األسرة  استقرار  حيث  من  للزواج،  العمرية  واملرحلة  الحياة  دورة  مع  مركز   مة  قام 

لإل  واالستحقاق  حصاء عجمان  الكفاية  حد  دراسة  بإعداد  تصميم والتنافسية  املعايير   وتطوير وتم  هذه 

احتساب حد االس آللية  تساعد هذهالقياسية  بحيث  املواطنة،  للسر  الكفاية  وحد  على    تحقاق  املعايير 

توفير صورة واضحة ملدى استحقاق الحالة، ومعرفة مدى استحقاق األسر للمساعدة أو الدعم املادي  

 وتحقيق املؤسسة ألعلى مستويات الكفاءة والفعالية لبرامجها والنجاح في تحقيق أهدافها املنشودة. 

استندت عملي يمكن من خاللها  وقد  التي  املعايير  وحد  ة تصميم وتطوير هذه  احتساب حد االستحقاق 

في   للسر  ودخلها    إمارة الكفاية  املواطنة  باألسر  والخاصة  املتوفرة  واملعلومات  البيانات  إلى  عجمان 

نفاق  ومسح دخل وإ ومصروفاتها والتزاماتها من مختلف املصادر املتوفرة مثل نظام معلوماتي ونظام الزكاة

 األسرة وغيرها.

 2021في إمارة عجمان  إلحصاءات التنافسيةستوى الوعي في اؤشر م م  4.7.2

يقيس مؤشر مستوى الوعي في الحصاءات التنافسية  درجة الوعي الحصائي للمجتمع ومعرفة مدى إدراك  

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

لك يساعد بالتأكيد في التفاعل  ، كلما كان وعي الشخص الحصائي عالي، وذةالحصائي بأهمية املعلومات  
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وتزويدهم بالبيانات الدقيقة. وفي الحقيقة فإن تأثير    الحصائية مع العمل الحصائي والتعاون مع األجهزة  

الفرد.  الوعي الحصائي على نجاح العمل الحصائي كبير، ولكن التأثير األكبر ينتج من وعي املجتمع وليس  

مؤشر  وهو  لديهم،    الحصائيةوعي إحصائي كبير تتميز بنجاح املشاريع  فاملجتمعات املتقدمة التي تتمتع ب

واستخدامها في رسم    الحصائيةيقيس مدى إدراك وفهم األفراد في إمارة عجمان بأهمية الحصاء والبيانات  

والسياسات املؤشر    الخطط  أهداف  أهم  الحصائي  ومن  الوعي  واملؤسساتزيادة  استخدام  ،للفراد 

 بأول. ، في اتخاذ القرار صائيةالحالبيانات 
ً
 الحصول على بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة ومحدثة أوال

 مؤشر  الثقة بالبيانات 5.7.2

بالبيانات   املعنيين  ثقة  مستوى  لقياس  يستخدم  مؤشر  يوفرها    الحصائيةهو  التي  والخدمات  الرسمية 

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

قياس مستوى الثقة بالبيانات أداة مهمة في الجهود املستمرة التي يبذلها مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  

الع مستويات  كافة  في  توطينها  على  البي ويعمل  وكفـاءة  دقـة  مدى  لقياس  وذلك  املركز،  داخل  انـات  مل 

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

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

كومة املحلية وذلك  عجمان لإلحصاء والتنافسية رؤية منسجمة مع رؤية الحوفي إمارة عجمان كان ملركز  

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

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

يقدمها، لذلك برزت الحاجة إلى تنفيذ استطالع    ا املتعاملين مع املركز ومدى ثقتهم بالبيانات التيمدى رض

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

 ملقدمة من املركز. واملشاكل ملعالجتها، وتقديم الحلول املناسبة، وبالتالي تحسين أداء الخدمات ا 

 عجمان  إمارة في  عليموالت الصحة  تنافسية دراسة 6.7.2

رفع   في  تساهم  توصيات  تقديم  بهدف  والتعليم  الصحة  تنافسية قطاعي  دراسة حول  نفذ مركز عجمان 

الجديدة،  االستثمارات  وجذب  والصحة  التعليم  خدمات  جودة  وتحسين  للقطاعين،  التنافسية  القدرة 

لإلمارة  وبالتالي   الجمالي  املحلي  الناتج  في  القطاعين  المارة وسمعتهازيادة مساهمة  مكانة  يعتبر  و   ،وتعزيز 

 بـ  فقد  قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات الحيوية في إمارة عجمان،  
ً
% من 5.2ساهم القطاعين معا

ى الخدمات في القطاعين  ، وتعمل حكومة عجمان على رفع مستو 2019الناتج املحلي الجمالي لإلمارة لعام  

 . وسياسات تنسجم مع الرؤى املستقبلية لإلمارةوتحسين تنافسيتهما من خالل وضع خطط 
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 دراسة مؤشرات الحياة االجتماعية  7.7.2

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

وبت  االتحاد"،  روح  مع  منسجمة  متميزة  الحكومة  حكومة  استراتيجيات  مع  تام  وتكامل  وافق 

دة الوطنية لدولة المارات لذا شرعت حكومة المارة  في تطوير خطة استراتيجية  االتحادية، واألجن 

في   أخضر،   4تشعبت  اقتصاد  هي  رئيسية  للعيش   محاور  أفضل  بالحياة  ,مكان  نابض  مجتمع 

على مستوى   أهداف  منها  وانبثقت  متميزة،  أفقي  وحكومة  بشكل  تدرجت  و  لإلمارة  الكلية  النتائج 

األساس  القطاعات  للتنفيذ  لتغطي  منظومة  وضع  في  االستراتيجي  التخطيط  نهج  واستمر  ية. 

مراقبة   عملية  تدعم  التي  املؤشرات  من  مجموعة  و  مؤسسية  خطط  شكل  في  تبلورت  والتقييم 

 تحقيق الرؤية. 

 .2021ؤشرات الحياة االجتماعية في إمارة عجمان لعام م  مركز عجمان بإعداد دراسة ماوفي هذا الطار ق

توفير معلومات موثوقة ومحدثة حول خصائص ومواقف ورأي األسرة واألفراد على املستوى  والتي صممت ل

املحلي تجاه مجموعة مهمة من املواضيع لتمكين إيجاد الروابط بين مختلف الجوانب الحياتية واالجتماعية  

الدراس  هذه  بحث  واملجتمع ليشمل  السكنية  باملنطقة  الصلة  ذات  األساسية  املؤشرات  مجموعة    ة 

 وقطاعات الخدمات واألنشطة الثقافية والبيئية في المارة.  

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

 ألصحاب املصالح والذي  املؤشرات في دورية القياس السنوي لها،  
َ
 واضحا ومفيدا

ً
كما تقدم الدراسة فهما

من مستويات املشاركة واالستفادة من هذه الدراسة، وتسعى الدراسة إلى إنتاج بيانات عالية الجودة    يعزز 

والسماح   فعالة  بطريقة  املناسبة  البيانات  لتوفير  الحصائية  املمارسات  وقواعد  العلمية  للسس   
ً
وفقا

  
ً
 )حسب املناطق السكنية(  وكذلك السماح  مستقبال

ً
بدراسة العالقات بين  بتصنيف املعلومات جغرافيا

املتغيرات االجتماعية وإجراء التحليل الشامل ملجموعة من القضايا وتمكين إجراء استقصاءات تفصيلية  

 لعينات فرعية من العينة الرئيسية عند اللزوم. 

أحد أبرز الركائز ، والذي يعد  بطة بمحور مكان أفضل للعيشومن أهم مؤشرات الدراسة املؤشرات املرت

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

 لهذا املحور وهي:
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    االنطباع العام عن املنطقة السكنية •

o  العامة أهداف المارة: تحسين البنية التحتية والخدمات 

o عات السكنية األهداف القطاعية: تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية واملجتم 

 مؤشر األنشطة خارج املنزل  •

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

 الصحية  

o   بين الترابط  لكافة فئات املجتمع، وتحقيق  نمط حياة صحي  تعزيز  القطاعية:  األهداف 

 . عناصر البنية التحتية واملجتمعات السكنية

 في إمارة عجمان  املحليةشاركة والتأثير على القرارات املدراسة   8.7.2

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

وانب  حول رأي األفراد على املستوى املحلي تجاه مجموعة مهمة من املواضيع لتمكين إيجاد الروابط بين مختلف الج 

ليش  واالجتماعية  السكنية  الحياتية  باملنطقة  الصلة  ذات  األساسية  املؤشرات  مجموعة  الدراسة  هذه  بحث  مل 

 . واملجتمع 

املحلية   القرارات   ل إ تعتبر 
ً
بوضع    تزاما الحكومية  الجهات  فيها  تساهم  والتي  الحكومية  والجهات  املجتمع  أفراد  بين 

لتي توفر الفرص لتطوير الخدمات والبرامج الحكومية، يتم اتخاذ القرارات  السياسات واتخاذ القرارات لصالح األفراد وا 

 . بعد دراسة وتحليل عميقين وذلك ملعرفة أنسب الحلول ملوضوع ما 

 تي تم تطويرها األنظمة ال 8.2

 البيانات التصويرية 1.8.2

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

والنشرات    الكتاب االحصائي  الدورية مثل  الصدارات  فيتقليدية ومقسمة حسب املواضيع املختلفة  

 ومتوفرة باللغتين العربية واالنجليزية.   2021 تم تنفيذها في سنة  ،الفصلية

  اإلحصاءات ةببوا 2.8.2

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

تصور   ومتابعة  منها  االستفادة  لتعظيم  زمنية  سلسلة  بصورة  املجاالت  إاملتشابهة  في  عجمان  مارة 

رة لكل  حصائي مع ذكر املصدر والسنوات املتوفاملختلفة. تم تقسيم املواضيع حسب أبواب الكتاب ال 
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ستيراد البيانات بصيغة ملف إكسل أو  نجليزية ويمكن اجدول. البيانات متوفرة باللغتين العربية وال 

 استخدامها بهيئة بيانات مفتوحة للعمل عليها في األنظمة مباشرة.  

 املؤشرات اإلحصائية  3.8.2

كل    في  املؤشرات  من  العديد  وتعرض  مواضيع مختلفة  في  توفر مؤشرات  بوابة  بصورة  هي  موضوع 

 من املعلومات عنه. ختيار مؤشر معين وعرض املزيد امكانية إمتتالية مع توفر 

 بوابة الزكاة  –بوابة معلوماتي   4.8.2

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

إمارة عجمان ودراستها   االستقرا ملواطني  الالزمة لضمان  السياسات  تطوير  تمكين  في   
ً
إيجابا يساهم  مما  ر  وتحليلها 

التابعة ملشاريع  االجتماعي  األنظمة  تطوير عدد من  والتنافسية على  قبل مركز عجمان لإلحصاء  التعاون من  تم   ،

 منها : مؤسسة حميد الخيرية  

 . إنشاء بوابة معلوماتي  •

 . إنشاء بوابة الزكاة  •

 . 1لوحات املؤشرات مثل    ت تحليل وعرض البيانات ا تطوير أدو كما تم  
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