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 الفصل األول 

 قدمةامل

يمكن  والتي  ضبط عملية اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية    إلى يسعى مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

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

 مما يتطلب رأي املختصين باإلحصاءات .  ال 
ً
 كبيرا

ً
 حيان قد تشكل تحديا

البيانات   نشر  مخاطر  معرفة  في  والتنافسية  لإلحصاء  عجمان  مركز  ملوظفي  كمرجع  الدليل  هذا  ويأتي 

حماية هذه وتتحقق  عنها،  اإلفصاح  متنوعة    اإلحصائية وطرق  إجراءات  استخدام  طريق  املخرجات عن 

تعرف بـ ) ضبط اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية (، كما أنه ال يمكن نشر بعض من البيانات الخاصة بهوية  

وهذه السباب في غالبيتها ذات طابع قانوني وأخالقي على حد  الفرد، لسباب تتعلق بالخصوصية والسرية،

  .سواء

 الدليل الفصول التالية: ويتضمن 

 الفصل الول: املنهجية. 

 . الفصل الثاني: أنواع البيانات والتشريعات ذات الصلة

 . الفصل الثالث: تقييم عمليات اإلفصاح

 .الفصل الرابع: املبادئ الساسية في ضبط عملية اإلفصاح

 . ممارسات ضبط عملية اإلفصاح الفصل الخامس:
 

 أهداف الدليل    1.1

 املركز على طرق اإلفصاح عن البيانات بشكل آمن.  موظفي عريف ت -1

 اإلفصاح. عملية ضبط في الساسية املبادئ على توفير البيانات باستخدام املعنيين  -2

                                                                                                                                                            أهمية الدليل 2.1

 اإلفصاح عن البيانات . عملية  ضبط توثيق وتحديد املنهجيات املتعلقة بممارسات  -1

 كز وتدريبهم على كيفية تقييم مخاطر اإلفصاح عن البيانات بشكلها الكامل. تمكين املوظفين في املر  -2

    نطاق الدليل 3.1

املسؤول عن  يعتبر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية املرجع الول لإلحصاءات الرسمية في إمارة عجمان و 

 للدور الذي يقوم به املركز وجب الحفاظ على 
ً
يأتي  خصوصية البيانات لهذه البيانات واإلحصاءات، وتبعا

اإلحصائية البيانات  لإلفصاح عن  الفني  البيانات  الدليل  ونشر  االفصاح  لعملية   
ً
املرجع     ضابطا وليكون 

 ة.البيانات اإلحصائي واملعنيين بتوفير  املركز لجميع إدارات واقسام 
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 مفاهيم أساسية  4.1

  بياناتقصد به أن تظهر اليف  البيانات  وفي  للمعلوماتبأنه الكشف الصريح  اإلفصاح    عرفي    اإلفصاح : •

   هذه املعلومات جميع املعلومات التي تهم مستخدمي 

اإلفصاح   اإلحصائيةويعرف  البيانات  اإل   عن  واملعلومات  البيانات  تقديم  مستخدميها    حصائيةبأنه  إلى 

 .. كاملة وصحيحة ومالئمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات بصورة

السرية • محددين  معلومات    يه  :  املعلومات  أشخاص  بواسطة  إليها  الوصول  القانون  يتم  بموجب 

 الولويات.  بحسب  على إذن خاص يتطلب الوصول إليها والتشريعات وتكون هذه املعلومات حساسة

تعني وحدة املراقبة الساسية، أي الشخص الطبيعي والسرة واملشغل االقتصادي    :اإلحصائية الوحدة •

 وغيرها من التعهدات، املشار إليها في البيانات. 

البيانات: • جمع  من  البيانات    هو   الغرض  جمع  من  تسمح  للالهدف  التي  الجودة  أدلة  على  حصول 

 . تحليلبال

 البيانات و املعلومات اإلحصائية التي تم تجميعها و تحليلها.هو الكشف عن   : حصائيفصاح اإل اإل  •

ويقصد بها القرارات والتعاميم التي يصدرها الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير      :1ات و التعاميم القرار   •

 عام الهيئة االتحادية بهدف تنفيذ القوانين واللوائح وتنظيم عمل الوزارة أو الجهة االتحادية.  

العادية   • قانونية   :املراسيم  نصوص  الدولة   هاصدر ي  هي  املختلفة،  رئيس  اإلمارات  وتصدر    وحكام 

 لالختصاصات املنوطة به بحكم الدستور أو القانون، وذلك بعد موافقة مجلس  
ً
املراسيم العادية وفقا

تنشر  أن  على  اختصاصه،  حسب  كل  لالتحاد  العلى  املجلس  أو  الدولة  رئيس  ومصادقة  في   الوزراء 

 .الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الدولة عليها

الجزئية: • ا   هاب  يقصد  البيانات  البيانات  على  ترونيةكإللملفات  تحتوي  الوحدات    التي  من  معلومات 

  ، والتي تكون في شكل أرقام أو حروف مترابطة وغير مترابطة  ) أسر، أفراد، مؤسسات وغيرها( دروسةملا

هي والتي  الكلية  البيانات  لتمثل  ومعدالت  مؤشرات  شكل  إلى  تحويلها  يتم  البيانات  ملخص    هذه 

حصاء أو  إل ؤسسات ابعمليات جمع البيانات اإلدراية ملتسمح البيانات الجزئية  ، و املعلومات املجموعة

 . دروسةملمعلومات تخص الوحدات ا  لىللبيانات بالحصول ع نتجة ملؤسسات املمن ا  يرها غ

 

 

 

 

 
 .نشرة إلكترونية ربع سنوية صادرة عن وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي -نشرات التمكين 1

 https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/types-of-federal-legislation-and-procedures-for-enactment / 
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 الفصل الثاني 

 والتشريعات ذات الصلة  القيودأنواع   

يتحدد  ةبالضرور   املتطلبات    أن  من  مختلفة  بأنواع  واستخدامها  البحثية  البيانات  بعض  إلى  الوصول 

 لألسباب
ً
 : التالية القانونية، التي قد تشمل قيودا

ستخبارات أو النشطة العسكرية أو  املتعلقة باال   يمكن تصنيف البياناتوالذي من خالله    المن القومي  -1

 الخاضعة للقيود أثناء نشرها .صنع القرار السياس ي من البيانات 

والسرية  -2 ملدلي    كافة   تخضعوالتي    الخصوصية  والديموغرافية  الشخصية  بالبيانات  املتعلقة  البيانات 

  .البيان لتقييد الوصول إليها بموجب القوانين لحماية السرية والخصوصية

على معلومات سرية تخص    شركات بيانات معينة لل  قد تحتوي   السرار التجارية وحقوق امللكية الفكرية   -3

نافسين مما ينتج عنه  أصحاب الشركات يؤدي نشرها إلى كشف أوراق وخطط الشركات املستقبلية أمام امل

 ضرر للشركة.

مركز عجم لدى  والتنافسيةيوجد  لإلحصاء  املعلومات    ان  لحماية خصوصية  لبوابة  با  الخاصةسياسية 

للمستخدمين   الشخصية  البيانات  حماية  تشريعات  مع  متوافقة  لها،  التابعة  والحلول  حيث  والنظمة 

تحديد الضوابط املتعلقة بخصوصية معلومات  إلى  تخضع لقانون حماية البيانات الشخصية، والتي تهدف  

 .لعمالء لكل اتحديد الهوية الشخصية واملعلومات الحساسة وحمايتها  
 

  التشريعات ذات الصلة  21.

( رقم  الميري  القرار  لسنة  6ينص  في    2017(  االحصائي  العمل  تنظيم  لتحقيق  إعلى  وذلك  عجمان  مارة 

في مختلف املجاالت لتوفير   التنافسية لإلمارة على املستوى املحلي والعاملي  القدرة  الدولة وتعزيز  مصالح 

 بيانات إحصائية موثوقة. 

  يعتبر ،  اء مركز عجمان لإلحصاء والتنافسيةإنش  على  2017( لسنة  28املرسوم األميري رقم )ينص   .1

الشؤون   في  فيها  الوحيد  واملرجع  الرئيس  واملصدر  إمارة عجمان  في   
ً
محليا املختصة  الجهة  هو  املركز 

 :لى تحقيق الغايات التاليةإاملركز يهدف  ، كما أن  حصائية والتنافسية املنصوص عليها في هذا املرسوماإل 

 .اإلحصائي بما يحقق مصالح الدولة واإلمارةتنظيم وتطوير العمل  .1

 .بناء نظام إحصائي محلي متكامل .2

 .رفع القدرة التنافسية لإلمارة في مختلف القطاعات .3

 .املساهمة في تعزيز مكانة اإلمارة في تقارير التنافسية املحلية والعاملية .4

 .وحديثةدعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة  .5
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 سياسات نظام إدارة املسوح والبحوث واستطالعات الرأي .2

ت أهمية  املركز بتطوير وثيقة "دليل سياسات نظام إدارة املسوح والبحوث واستطالعات الرأي" وجاء  قام

 ملا تمثله  
ً
الة في الوقوف على نقاط القوة وفرص  الدراسات واستطالعات الرأي كأداة قوية وفع  الدليل نظرا

 التحسين في الداء لدى املركز، والتي يجب العمل على تحسينها. 

املهام   ونوعية  تمارسها  التي  النشطة  طبيعة  بسبب  الخدمية  املؤسسات  في  الداة  هذه  أهمية  وتزداد 

واملسؤوليات امللقاة على عاتقها، وسعيها لتحقيق معدالت عالية من السعادة تجاه ما تنجزه من أعمال أو  

 نشطة . تمارسه من أ

 حصاء والتنافسية بكافة أنشطته إل يقوم مركز عجمان لكما 
ً
ستراتيجية ورؤية حكومة عجمان والتي  إل  وفقا

املتعاملين ،  فيها السس العلمية املدروسة، وتراعي احتياجات العاملينيراعى  تم إرساؤها وتطويرها بعناية  

ف بكافة  العالقة  وأصحاب  واملجتمع  واملوظفين  ونظر ئوالشركاء    اتهم، 
ً
اإلحصائي   عتمادهاإل ا العمل  على 

والدراسات االستطالعية، وتزايد أعدادها وتشعب الهدف منها، فقد كان من الهمية بمكان أن يتم وضع  

ى إستفادة منها  حصد أقص على أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال بحيث يمكن    يإطار منظم ومبن

 القرارات.  لى نتائجها في اتخاذعتماد ععلها أداة قوية يمكن اإل جو 

واملعنية بأنشطة البحوث واستطالعات الرأي      حصاء والتنافسيةتقوم إدارة اإلحصاءات في مركز عجمان لإل 

إداريين وموظفين في تطبيق سياسات نظام إدارة املسوح والبحوث    في املركز بتفعيل مشاركة الجميع من

الرأي حرص   واستطالعات 
ً
توفير  ا العالقةالبيئة    على  أصحاب  لسعادة  على    ينالقادر و املعنيين،    املحفزة 

على املعرفة الصحيحة ملتطلباتهم، وبهدف زيادة الوعي لدى   بناءً ، تخاذ القرارت املناسبةااإلدارة الناجحة و 

 معرفة متطلبات املتعاملين ومستوى سعادتهم عن أداء املركز.  الجميع بأهمية

 

 :ISO27001أمن املعلومات  سياسة  .3

 تتمثل في :  ركزإن أهداف نظام إدارة أمن املعلومات في امل

املصنفة وغير املصنفة بطريقة تتناسب مع أهمية  منها  وأنظمة املعلومات    ركزاملحماية جميع معلومات   •

 . واستمراريته ركز امل وأثرها على نشاط   مركزوحساسية املعلومات وقيمتها بالنسبة لل

من أي إفشاء غير مصرح به أو أي تخريب لهذه املعلومات أو تعديل غير مصرح    ركزحماية معلومات امل •

 به عليها خالل عملية جمع املعلومات أو معالجتها أو نشرها أو تخزينها أو توزيعها على أصحاب العالقة.
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فة والتي يتم شراؤها من جهات خارجية  اإلدارة الحكيمة لجميع أنظمة املعلومات املصنفة والغير مصن •

ودعم مشاريعه وأنشطته وتقديم    ركز  ويتم استخدامها لتحقيق رؤية امل  ركز  أو يتم تطويرها داخل امل 

 . وصيانة هذه النظمة وإدامتها خالل جميع مراحل دورة حياتها ءعماللخدماته ل

املرجوة منها وباستخدام أفضل الساليب العلمية  إدارة جميع أنظمة املعلومات بكفاءة تحقق القيمة   •

املخاطر  وتحليل  وال  إلدارة  املطلوب  املستوى  لضمان  ونزاهتها  وذلك  املعلومات  سرية  على  حفاظ 

 . ، وذلك خالل جميع مراحل تطوير وتطبيق أنظمة املعلومات ركزامل وتواجدها لخدمة أهداف 

ات املتعلقة بنظام أمن املعلومات  لها لجميع العمليالقيام بعملية التدقيق الداخلي الدوري واملخطط   •

 .ركزاملوأنظمة املعلومات التي تقوم بجمع وتحليل ومعالجة وتخزين وتوزيع املعلومات في 

 

 التعاون والخدمة  ميثاق  .5

 لى توفير بيانات ومؤشرات دقيقة ذات جودة عالية  مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية إ  يسعى
ً
للمعايير    وفقا

 جل استخدامها في وضع الخطط والسياسات. أاإلحصائية الدولية املعتمدة من 

 .تجاه مستخدمي ومنتجي البيانات اإللتزام •

 مانة واحترافية ومهنية. أبكل ات املستخدم تلبية احتياج •

 .  من قبل مدلي البيان   والبيانات املقدمةاملحافظة على سرية املعلومات  •

•  
ً
 . حصائية الدولية املعتمدةإل للمعايير واملنهجيات ا تقديم إحصاءات ومؤشرات وفقا

 ستخدام شروط اإل  .6

والتنافسية، مملوك اإلللموقع    ستخدام اإل الشروط  و   تنظم هذه الحكام  لكتروني ملركز عجمان لإلحصاء 
ً
  ا

 من قبل مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية )املركز( وهو جهة منشأة بموجب املرسوم الميري رقم  
ً
ومدارا

)اإلمار 2017( لسنة  28) إمارة عجمان  في  القانونيةةم  والهلية  بالشخصية االعتبارية  ويتمتع  ، وبدخول  ( 

يعني  ا  واستخدام  للمركز  امل  املوافقةملوقع اإللكتروني  الشروط  الوثيقة من دون  على قبول  في هذه  درجة 

 ويخضع الدخول على املوقع اإللكتروني واستخدامه حصري، تعديل أو قيد أو شرط
ً
 لهذه الشروط:   ا

: التغييرات على املوقع اإللكتروني
ً
 أوال

على   • تعديالت  أية  نشر  يتم  أن  الشروط، على  تعديل هذه  للمركز  ،يحق  املوقع  تلك    صفحة  وتسري 

َنص  على خالف ذلك لكتروني  اإلستمرار في استخدام املوقع  إل ويعتبر ا  ،التعديالت بمجرد نشرها ما لم ي 
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صفحة املوقع    كما يتعين عليكم زيارة   ،بعد نشر تلك التعديالت على أنه قبول منكم لتلك التعديالت

 .للمركز شروط استخدام املوقع االلكتروني لطالع على آخر تحديث ستمرار لإل إب

: استخدام املوقع اإللكتروني 
ً
 ثانيا

  يتحمل الفرد الدخول إلى املوقع اإللكتروني واستخدامه محصور فقط لغراض قانونية ومشروعة. و   •

على    المتثالوا  املعرفةاملسؤولية عن   تسري  قد  التي  واللوائح  والقواعد  والتشريعات  القوانين  لجميع 

 ملوقع اإللكتروني. ااستخدام 

 على ما يلي:  يعني املوافقةى املوقع اإللكتروني، إل دخول الب •

مجانية ويجب عدم استخدامها بغرض الحصول على مقابل مالي    اإللكترونيالبيانات املتوفرة في املوقع   .1

 من طرف ثالث. 

اإل .2 املوقع  في  املتوفرة  البيانات  استخدام  واسم  عند  املركز  اسم  ذكر  املستخدم  على  يجب  لكتروني 

حتوى البيانات أو مصدرها أو تاريخها، كما  املنشور ورقمه وتاريخه كما يجب عدم تغيير أو تعديل م

 يمنع نشر البيانات الخاصة إال بإذن كتابي معتمد من مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية. 

املركز ال يتحمل أي تبعات أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام هذه البيانات   .3

عاتق املستخدم. خاصة عندما تستند إلى االفتراضات املتاحة على املوقع، وأن تلك املسؤولية تقع على  

عرض   وعدم  النتائج.  حول  الشكوك  وتثير  معينة  مخاطر  إلى  تؤدي  قد  التي  الحالية  والتوقعات 

 االختالفات بين البيانات الفعلية والتقديرات املتوقعة.

يتم تشغيلها من خالله لكتروني للمركز إلى مواقع إلكترونية أخرى ال تقود بعض الروابط على املوقع اإل .4

لذا فإن املركز ليس مسؤول على تلك املواقع اإللكترونية، وال يقوم بمراجعة أو مراقبة محتوياتها، بل  

يوفر تلك الروابط من باب التسهيل على املستخدمين. كما ال تنطوي تلك الروابط على أية مضامين  

أية عالقة بين املركز ومشغلي تلك املواقع  ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو املعلومات، أو على  

قع. وعند اختيار رابط ملوقع  ااملو   تلكبين املركز ومشغلي    لذلك يجب أن يكون هناك تعاون اإللكترونية.  

 لشروطه وأحكامه. املستخدم خضع يإلكتروني خارجي، 

ال أيجب   .5 السلطا  ن  لنظمة  مخالف  نشاط  أي  في  املوقع  في  املتوفرة  البيانات  القضائية  تستخدم  ت 

بيعها  أ   بالدولة استغاللها  أو  ب إ و  يلجأ  إال  والتنافسية، وسوف  كتابي من مركز عجمان لإلحصاء  ذن 

 جهة أو أي شخص.  ي فى أي نزاع قانوني مع أ   للفصل  محاكم الدولة  لىإاملركز 
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على   .6 اآلخرين  أو تشجيع  أي جريمة جنائية  اإللكتروني إلرتكاب  املوقع  استخدام  أي  عدم  في  املشاركة 

 تصرف من شأنه أن يشكل جريمة جنائية أو أن ينشأ عنه مسؤولية مدنية. 

غراض سياسية أو دعم نشاط غير مشروع أو غير نظامي أو إجرامي  أيجب عدم استخدام البيانات لية   .7

 و للتأثير السلبي على اسم ومكانة إمارة عجمان أو الدولة أو مخالف لقيم املجتمع اإلماراتي. أ

"  Trojan Horseدم استخدام املوقع اإللكتروني لتحميل أي محتوى يحتوي على فيروس برمجيات، "ع .8

أو أي شفرات أو ملفات أو برامج حاسوبية يمكن أن تغير الداء الوظيفي للموقع اإللكتروني أو لجهزة  

لتحميل على املوقع  وعدم زيادة ا أو لبرامج أي شخص آخر يدخل عليه أو تلحق بها الضرر بها أو تعطلها.  

 أو غمره ، أو إرسال رسائل تجارية إليه أو انهياره بالرسائل اإللكترونية أو تدميره. 

 بموجب القانون.  سال أو بث أي مواد ال يحق لك بثهاعدم تحميل أو نشر أو إر  .9

اصل ، بما  عدم إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى املوقع أو البريد االلكتروني املذكور به للتو  .10

في ذلك اإلعالنات التجارية أو اإلعالنات على الخدمات أو املنتجات أو تزوير أي عنوان حزمة بروتوكول  

 للتحكم في اإلرسال أو أي جزء من تفاصيل العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل إخبارية. 

وني للمركز أو يتداخل معها أو يعرقل  عدم اإلضرار بعمل أو محتوى املادة املتاحة على املوقع اإللكتر .11

 الدخول عليها أو يعترضها أو يفسدها. 

تخضع هذه الشروط لكافة تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة االتحادية واملحلية في إمارة عجمان   .12

 
ً
فسر وفقا

 
لها. وتختص محاكم إمارة عجمان بالنظر في أي نزاع أو خالف ينشأ من تنفيذ هذا العقد   وت

 في تفسير بنود هذا العقد.
ً
  ويرجع للطرف الول وحده وحصريا

يجوز للمركز تعديل بنود هذه الشروط دون إشعار مسبق. يجب على املستخدمين زيارة هذه الصفحة   .13

 حكام املنقحة. من وقت آلخر للتحقق من الشروط وال 

 1التعاون مع العمل االحصائي .7

 
ً
اإلحصائية في وضع خطط وبرامج ومشروعات التنمية الشاملة واملستدامة في   لهمية البيانات  نظرا

ولضمان إ  عجمان،  جميع  إل   مارة  اإلحصائية  أ تزام  والبيانات  املعلومات  تقديم  من  املجتمع  فراد 

تم   ال إ املطلوبة،  القرار  )  صدار  رقم  لسنة  6ميري  اإل ن  أ بش   2017(  العمل  في  تنظيم  مارة  إ حصائي 

 
ً
 من بنوده كالتالي:   عجمان والذي نصت بعضا

 
1https://scc.ajman.ae/ar/node/515    

 

https://scc.ajman.ae/ar/node/515
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 ( (5) املادة) 

 واجبات الشخاص الخاضعين للعمل اإلحصائي

بموجب  1)   5 • يتعاون  هذا   (  أن  اإلمارة  في  إعتباري  أو  طبيعي  كل شخص  على  يجب  املرسوم، 

بأي   القائمين  أو  أو املسوح اإلحصائية  العام  التعداد  القائمين على إجراء  إيجابية مع  وبصورة 

مجال من مجاالت العمل اإلحصائي ، و أن يقدم لهم كافة ما يطلبونه من البيانات واملعلومات  

الشخصية وبصورة تطابق الواقع و الحقيقة و بالكيفية و حسب   البيانات  أو من   حصائية  اإل 

 املواعيد املحددة . 

مع   (  2)   5 • يتعاونوا  أن   ، مقامهم  يقوم  أو من  الخاصة  املنشآت  و  املساكن  يجب على أصحاب 

 و أن يوفروا لهم ما يأتي:   املسوح اإلحصائية املتعلقة بذلك القائمين على إجراء التعداد العام و  

طالع على جميع  السماح لهم بدخول مساكنهم ومنشآتهم الخاصة في أوقات العمل العادية، و اإل  .1

 . املستندات للتحقق من صحة البيانات و املعلومات اإلحصائية املقدمة 

ب  .2 املتعلقة  مهامهم  والرقام  ح  املس تسهيل  والحروف  والرموز  العالمات  بوضع  لهم  والسماح 

 . الخاصة بالتعداد 

إزالة أو تغيير أي عالمات أو رموز أو حروف أو عالمات يتم وضعها في املساكن و املنشآت  عدم   .3

 . ملسوح  الخاصة أثناء فترة إجراء و تنفيذ ا 

 (  (6) املادة ) 

 سرية البيانات و املعلومات اإلحصائية 

( تعتبر جميع البيانات و املعلومات اإلحصائية التي تقدم لإلدارة بأنها معلومات سرية، و ال  1)   6 ▪

  ، فيها  العاملين  من  لي  أو  لإلدارة  أو  ا يجوز  عليها  خاصة  أو  عامة  جهة  أو  شخص  أي  طالع 

على طلب    لم يكن ذلك بناءً  اإلفصاح عنها أو استخدامها لي غرض بخالف العمل اإلحصائي، ما 

 من جهة حكومية مختصة  
ً
 للتشريعات السارية في اإلمارة.   وفقا

بيانات  2)   6 ▪ أية  إظهار  اإلحصائية  للمعلومات  و  للبيانات  نشرها  عند  لإلدارة،  يجوز  ال    )

 شخصية، و ذلك  
ً
 على سرية هذه البيانات الشخصية.   حفاظا

إلحصائية،  ا   البيانات و املعلومات ( يجب على اإلدارة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية  3)   6 ▪

 وبحيث يتم جمعها و حفظها في أماكن تتوفر فيها شروط المن و السالمة ،  
ً
لحكام القرار    وفقا

 دارة . إل على توصية من ا   اإلداري الذي يصدره المين العام بناءً 
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 ( (7) املادة)

 : البيانات و املعلومات اإلحصائية  االمتناع عن تقديم

   )أ( يعتبر  
ً
بتقديمها    ممتنعا يقم  لم  إذا   ، اإلحصائية  املعلومات  و  البيانات  تقديم   عن 

ً
خالل    خطيا

 لم يثبت أن لديه   ما ،   تاريخ طلبها منه من    ثالثين يوم 
ً
 مشروعا

ً
حال دون تقديمه لهذه البيانات  عذرا

التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات    ملسح و املعلومات اإلحصائية. و يستثنى من ذلك من أعمال ا 

 و املعلومات اإلحصائية فيها بموجب قرار من رئيس املجلس التنفيذي يصدره في هذا الشأن. 

 ( (8) املادة)

   العقوبات

بأية    ( 1)   8 • اإلخالل  عقوبة  دون  ف أشد  املفعول  ساري  تشريع  أي  في  عليها  اإلمار منصوص    ، ة ي 

ال  مدة  بالحبس  )   تزيد عن يعاقب  تتجاوز  ال  بغرامة  و  أو  50,000سنة،   ، ألف درهم  ( خمسين 

 بإحدى هاتين العقوبتين: 

1.  
ً
  كل من أفش ى أية بيانات أو معلومات إحصائية سرية تمت اإلشارة إليها في هذا املرسوم، أو سرا

مما يكون    من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره 

 لع عليها بحكم عمله أو أثناء قيامه بأي عمل إحصائي بموجب أحكام هذا املرسول . قد اط 

كل من تعمد االحتفاظ لنفسه بأية و ثائق تتضمن بيانات و معلومات إحصائية سرية ، أو تعمد   .2

 إتالف أو تزوير أية وثيقة تتضمن بيانات و معلومات إحصائية. 

سنة    ال تزيد عن يقض ي بها أي تشريع نافذ، يعاقب بالحبس مدة    عقوبة   ية إ ( دون اإلخالل ب 2)   8 •

 ( ستين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : 60,000تتجاوز )   و بغرامة ال 

كل من انتحل صفة موظفي اإلدارة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو املسح اإلحصائي   .1

  ام هذا املرسوم.  و غيرها من مجاالت العمل اإلحصائي، بموجب أحك 

 املسح اإلحصائي.   كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد العام أو  .2

من  .3 لي  مضللة  بيانات  قصد  عن  أعطى  من  املسح    كل  أو  العام  التعداد  بإجراء  املكلفين 

 اإلحصائي. 

أو  التضليل  معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو   كل من حصل على بيانات أو  .4

في اإلمارة من أي موظف في اإلدارة أو    بها   بأية وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات السارية املفعول 

 من سجالتها الرسمية. 

 كل من تعمد أو تسبب في نشر بيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة.  .5

• 8   (3 ( تقل عن  بغرامة ال  يعاقب   )50,000 ( ألف درهم، والتزيد على  مائة  100,000( خمسين   )

 ألف درهم: 
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 ة أحصائية لها صفة السرية. ق كل من فقد أو تسبب في فقدان وثي  .1

 ع عن إعطاء البيانات أو املعلومات اإلحصائية بعد طلبها منه رسمي ن كل من امت  .2
ً
   ا

ً
لحكام    وفقا

 ( من هذا املرسوم. 7املادة ) 

 :1البيانات املفتوحة شروط إستخدام  .8

البيانات    يجب تكون  الوصول املفتوحة  أن  للحصول عليها،    للمستخدمين  سهلة  إلى جهد كبير  تحتاج  وال 

إعادة  أو  استعمالها،  أو  ليها،  إ  الوصول للجمهور    التي يمكن البيانات  أنها  بالبيانات املفتوحة    حيث تعرف 

يجب أن تكون الجهة هي املالكة للبيانات املفتوحة    كما أنه  د،استعمالها، أو نشرها بكل حرية وبدون أي قيو 

عتبر البيانات أنها مفتوحة إذا كانت خاصة بمؤسستين أو  املنشورة على موقعهم.  و ال
 
جهتين مشتركة بين ت

يتكون هذا ،  لهداف نبيلة  ستفادة منهاملن يرغب باإل   و  فرادمتاحة لجميع ال   من املهم أن تكون بل    فقط

البيانات   من  البيانات  النوع  محلل  و  الحكومية،  واملراكز  كاملؤسسات  البيانات  موفر  من  أساس ي  بشكل 

القوانين واإلصدارات  ، وتعتبر  للبيانات أنواع ومستويات مختلفةكما أن    دة،يفراد و املؤسسات املستف كال 

و املنشورة على مواقعهم اإللكترونية من أنواع البيانات  التي تملكها املؤسسات الحكومية    اإلحصائياتأو  

 املفتوحة. 

 لإلحصاء والتنافسية: البيانات املفتوحة بمركز عجمان    شروط إستخدام 

 البيانات املفتوحة كما ورد في الصيغتين التاليتين : إستخدام  تفاصيل 

 .بلغة بسيطة للنشر من خالل الصفحات اإللكترونية للبيانات املفتوحة ملخص نموذج •

والحكام • الشروط  يوضح  التنزيل  التفصيلية نموذج  قابلية  توفير  يتم  أن  ويجب  بالرخصة  الخاصة 

الصفحات اإللكترونية للبيانات املفتوحة على أن يتم وضع     وحفظها على أجهزة املستخدمين من خالل

 رابط التنزيل ضمن النموذج امللخص للرخصة. 

 البيانات املفتوحة  إستخدام   شروط •

 امللخص  

 يعتبر النموذج املوضح عبر املوقع اإللكتروني نسخة ملخص  
ً
عن( أحكام الرخصة التي تسري    )وليس بديال

لكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  ستخدام للمعلومات التي يتم الوصول إليها عبر موقع اإلإل على ا

 على النسخة التفصيلية للرخصة.   طالع)"الرخصة"(. يمكن اإل 

يح استخدام وإعادة  ذات نطاق عاملي، خالية من حقوق امللكية، ودائمة وغير حصرية تت  شروطتعتبر هذه ال

   حكامهاأاستخدام املعلومات التي تم توفيرها بموجب 
ً
 للشروط الواردة أدناه.  بحرية ومرونة، وفقا

 
1https://scc.ajman.ae/ar/node/541  

 

https://scc.ajman.ae/ar/node/541
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 يسمح ترخيص البيانات املفتوحة للمستخدمين بالصالحيات التالية: 

 . الغير وبأي صيغة  نسخ املعلومات ومشاركتها مع .1

 . الغراض بما في ذلك االستخدام التجاري توزيع البيانات في أي شكل لجميع  .2

 . مشاركة املواد الصلية والسماح لالخرين باستخدام املعلومات .3

لى املصدر في أي كتب أو مقاالت أو أوراق مؤتمرات أو أطروحات أو تقارير أو منشورات أخرى  إاإلشارة   .4

 . تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات املنشورة

 متثال للشروط التالية: اإل    يتوجب 

 .عدم استخدام املعلومات بأي طريقة غير قانونية أو مضللة لآلخرين  .1

 . للمادة املرخصة  (URLعنوان الرابط التشعبي )  ذكر .2

 . اسم أو هوية املركز  اإلشارة الى مصدر املادة الصلية ومراعاة ذكر .3

بأي  ل ا .4 يتعلق خذ بعين االعتبار ضرورة االحتفاظ  في املواد     إشعار  الواردة  بحقوق الطبع والنشر 

 .الصلية

 البيانات املفتوحة  شروط إستخدام  •

 النص الكامل  

لتزام بشروط وأحكام هذا  عند الوصول إلى املعلومات واستخدامها، فإنك تقبل وتوافق على اإل 

 ملعلومات التالية: ا الترخيص فيما يتعلق باستخدام  

 نطاق حقوق الترخيص: 

 . تخولك الرخصة ممارسة الحقوق املرخصة في جميع الوسائط والشكال املنتجة .1

 . الرخصة مجانية وغير حصرية لتنزيل املعلومات عبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم التقنية .2

إعادة بيع أي معلومات أصلية تم استخدامها وفًقا لهذه الرخصة مقابل أي رسوم أو  يحظر بيع أو   .3

 . مبلغ من املال أو مقابل أي شكل من أشكال التعويض

4.  
ً
ا ا أو جزئي  ، أو  ال يجوز إسناد هذه الرخصة من الباطن، ويجوز نسخ املواد الصلية ومشاركتها، كليًّ

 .إعادة إنتاجها أو مشاركتهاإنتاج املواد املعدلة أو املشتقة أو 

 شروط وأحكام االستخدام  •

يوافق جميع مستخدمي مجموعات البيانات بموجب ترخيص البيانات املفتوحة على الشروط اإللزامية   

 التالية: 

 .عدم استخدام املعلومات بأي طريقة غير قانونية أو مضللة لآلخرين  .1

 .اإلماراتية أو الدوليةعدم تعارض االستخدام مع القوانين  .2
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للمادة املرخصة واإلشارة الى مصدر املادة الصلية ومراعاة     (URLعنوان الرابط التشعبي )   ذكر .3

 .اسم أو هوية املركز  ذكر

 .اإلشارة إلى ما إذا كانوا قد أجروا أي تغييرات بما في ذلك الترجمات .4

في املواد  ب   خذ بعين االعتبار ضرورة االحتفاظ بأي إشعار يتعلق ل ا .5 الواردة  حقوق الطبع والنشر 

 .الصلية

عادة استخدام أي صور )بما في ذلك الشعارات، أو الرسوم، أو الصور الفوتوغرافية ، أو  إاليجوز  .6

 . عالمات تجارية( التي تظهر في أي بيانات أو باملوقع االلكتروني للمركز

الفكرية الخرى، بما في ذلك براءات االختراع  اليجوز استخدام املعلومات الخاضعة لحقوق امللكية   .7

 .والعالمات التجارية وحقوق التصميم

 .اليجوز استخدام حقوق الغير التي ليس لدى مانح الترخيص أي سلطة لإلفصاح عنها  .8

متثال لها، يجوز سحب  متثال لضمان استمرار صالحية الترخيص، وفي حالة عدم اإل هذه شروط واجبة اإل 

 لك بموجب هذه الرخصة.  الحقوق املمنوحة 

 إخالء املسؤولية عن الضمانات وحدود املسؤولية:

ستخدام هذه البيانات،  وء استخدام يتكبده الغير نتيجة ال ال يتحمل املركز مسؤولية أي ضرر أو س .1

 كما ال يتحمل املسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد يتكبدها املستخدمون بسبب إعادة االستخدام.

 .املركز استمرارية توفر هذه البيانات أو جزء منهاال يضمن  .2

ستنتاجات القائمة  ال يتحمل املركز أي مسؤولية عن أي استخدام للبيانات أو عن التفسيرات أو اإل  .3

 على هذه االستخدامات. 

 1سياسة النشر  .9

لحقوق   املواداء والتنافسية وتخضع جميع حصإل الصفحة اإللكترونية الصفحة الرسمية ملركز ا تعتبر

ا  في ذلك جميع  بما  اململوكة  التأليف والنشر  الفكرية وحقوق  والنشرات  إل امللكية  والتقارير  صدارات 

باإل  اإلحصائية  وتحميلها.  والدراسات  والروابط  وامللفات  والرسومات  والنصوص  البيانات  الى  ضافة 

 
1https://scc.ajman.ae/ar/node/108    

 
 
 

https://scc.ajman.ae/ar/node/108
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ركز وال يجوز التصرف بها  وتكون محمية بموجب حقوق التأليف والنشر وغيرها فهي ملكية تابعة للم

 إال بموافقة خطية من قبل املركز. ومهما كان نوع التصرف

 ستعمال الشخص ي وإجراء  اإل  استخدام املعلومات املنشورة في املوقع اإللكتروني للمركز على يقتصر

يجب عدم استعمال املعلومات املنشورة    البحوث والبحث عن املعلومات ولألغراض التعليمية فقط .

أو   املنشورة  املواد  بيع  الحصر:  املثال ال  تجارية، على سبيل  للمركز لية أغراض  اإللكتروني  املوقع  في 

توزيعها أو إعادة نشرها. وال يجوز استخدام أية مادة من املواد املتوفرة على الصفحة اإللكترونية، في  

 ن وسيلة اإلعالم املستخدمة، دون إذن كتابي من املركز. أي نموذج أو شكل، بغض النظر ع

جزاء من املحتوى  أ ية أستخدام الشخص ي او لغراض البحث العلمي القيام بطباعة ويمكن في حالة اإل 

أو إعادة استخدام أي من البيانات أو املعلومات أو املواد من هذه الصفحة، كما ال يجوز استخدام 

والرسومات والصور املوجودة على املوقع تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال الرغبة في  التصاميم  

ستخدام التجاري  الحصول على املحتويات واستخدامها من صفحات املوقع اإللكترونية للنشر أو لإل 

 لخذ املوافقة.  يرجى مخاطبة املركز 
ً
 كتابيا

 اخالء املسؤولية .10

ا • مركز  غير  حصاء  إل إن  أو  مباشرة  أضرار  أية  عن  قانونية  مسؤولية  يتحمل  ال  والتنافسية 

أو عدم   مباشرة تنشأ عن استخدام البيانات الواردة عند تصفحكم للموقع اإللكتروني للمركز

 القدرة على استخدامها. 

•  
ً
عن أية خسائر أو أضرار تلحق باملستخدمين عند االستخدام املباشر    ال يعتبر املركز مسؤوال

عاتق  أو   على  تقع  املسؤولية  فإن  وعليه  املوقع،  على  املقدمة  لإلحصاءات  املباشر  غير 

 املستخدمين في تحديد وقت وكيفية استخدامهم لهذه اإلحصاءات. 

ال يتحمل املركز تحت أي ظرف املسؤولية الناجمة عن أي أضرار كانت بما فيها املباشرة أو غير   •

ثنائية، تنشأ عن استخدام املوقع أو عدم القدرة املباشرة، عرضية أو تبعية، خاصة أو است

ناسب، ويكون املستخدم  عن سلوكياته في املوقع   على استخدامه بشكل م 
ً
 وحده مسؤوال

 

 سياسة الخصوصية .11

عجمان   • ملركز  اإللكترونية  الصفحة  والتنافسيةإل ل إن  تحتوي     حصاء  حكومية  صفحة  هي 

جاالت السكان واملساكن  م عدد كبير من املعلومات والبيانات اإلحصائية لإلمارة ولكافة     على

 واملنشآت والبيانات االجتماعية واالقتصادية والبيئية وغيرها. 
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حكومية أو غير  عن محتويات املوقع وليس هناك جهة     املركز هو الجهة الوحيدة املسؤولة    إن •

معت من قبل     حكومية تملك صالحية الولوج إلى أي من البيانات واملعلومات الشخصية التي ج 

 . املركز

البيانات واملعلومات الشخصية التي يتم جمعها من خالل املسوح والتعدادات يتم    كما أن كل •

 االحتفاظ بها بشكل آمن سواًء كان هذا الحفظ إلكتروني
ً
.  ا

ً
 أم ورقيا

تحتوي الصفحة على روابط ملواقع أخرى، محلية أو إقليمية أو دولية إحصائية وغيرها، قد   •

املركز   يحث  لذلك  املركز،  لدى  عما  املواقع  هذه  لدى  الخصوصية  سياسة  تختلف  وقد 

املستخدمين على قراءة سياسة الخصوصية للمواقع الخرى في حال الولوج إليها من الروابط  

 كترونية الخاصة باملركز. املوجودة في الصفحة اإلل

معلومات • أو  بيانات  أية  بجمع   
ً
تلقائيا تقوم  ال  أنها  اإللكترونية  الصفحة  لزوار  املركز    يؤكد 

 شخصية خاصة بهم، مثل االسم، ورقم الهاتف، والبريد اإللكتروني، وعنوان إنترنت أو غيرها. 

يد اإللكتروني(  قد يطلب منك تقديم معلومات شخصية عن نفسك )مثل االسم وعنوان البر  •

لنا سوف   الخدمات على موقعنا. أي معلومات شخصية تقدمها  تلقي أو استخدام  من أجل 

أو   ملزمين  نكون  لم  ما  عنها  الكشف  يتم  ولن  الخدمات،  قبلنا، ومقدمي  تستخدم فقط من 

 
ً
 بموجب القانون للقيام بذلك.  مسموحا

لإل  • عجمان  مركز  يستخدم   سوف 
ً
أحيانا والتنافسية  ا   حصاء  لتتبع  العام إل أدوات  ستخدام 

الولوج أنواع  كثافة  ضبط  بغية  وذلك  اإللكترونية     للموقع،  للصفحة  املختلفة  للصفحات 

الصفحة   بتصفح  املستخدم  بها  يقوم  التي  الطريقة  تحسين  كيفية  ودراسة  وتحليلها، 

 اإللكترونية، ورفع كفاءة استخدامه للصفحة.
 

  :في اإلصدارات املعتمدة للبيانات بهدف تستخدم أساليب ضبط اإلفصاح اإلحصائي

 . فصاح عن هوية املستجيبمنع اإل  •

 منع اإلفصاح غير املتعمد لهوية املستجيب عن طريق خصائص وسمات أخرى توفرها املعلومات  •

الواضحة  • املصطلحات  عليها استخدام  املصطلحات    امم ،  واملتعارف  استخدام  أن  فيه  شك  ال 

ويجب   املعلومات ال يقل أهمية عن اإلفصاح في البيانات السابق، الواضحة ومقدار التفصيل في

املعلومات   ا لدى مستخدميأن تستخدم املصطلحات التي تعبر عن املعنى الدقيق واملعروف جيًد 

مستخدم املعلومات   حتى يستفيد  مع مراعاة توحيد املصطلحات لنفس املعاني في جميع التقارير

 .منها وإال أصبح اإلفصاح مضلل في حالة حدوث عكس ذلك
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يمكــن خــرق البيانــات املحميــة مــن اإلفصــاح أو الكشــف عــن طريــق تعريــف هويــة الفــرد ضمــن مجموعــة  و 

أخـرى تتعلـق بالفـرد والتـي لـم يتـم اإلفصـاح    البيانــات املنشــورة؛ و الكثــر خطــورة أن يتــم إصـدار معلومـات

  ق.عنهـا فـي السـاب

إن ضبـط عمليـة اإلفصـاح عـن البيانـات اإلحصائيـة يمكـن أن تكـون واضحـة ومباشـرة ويمكـن أن تتـم مـن  

   اللخـ
ً
 الشـخص املسـؤول عـن البيانـات، ولكـن فـي بعـض الحيـان قـد تشـكل تحديـ

ً
ممـا يتطلـب رأي    ا كبيـرا

  .املختصيـن باإلحصـاءات

وأول مـا يقتضيـه ضبـط عمليـة اإلفصـاح عـن البيانـات اإلحصائيـة هـو مرحلـة تقييـم املخاطـر وإذا مـا كانـت  

ويل لإلفصـاح،  تطبيـق  البيانـات عرضـة  ذلـك  الاإل ـي  معالجـة    الزمة جـراءات  وتسـتلزم  املخاطـر.  مـن  للتقليـل 

عمليـة   إن  اإل ضبـط  النتائـج.  اسـتخدام  إمكانيـة  علـى  املعالجـة  وآثـار  املسـتخدم  احتياجـات  مراعـاة  فصـاح 

من  ة وهـي املنطلـق  حصائيـاإل تلبيـة احتياجـات املسـتخدم هـي محـور أساسـي مـن محـاور جـودة املخرجـات  

  .فصـاح للبيانـات املحميـةاإل بقـاء علـى إجـراءات منـع اإل صـدار البيانـات، مـع إ
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 الفصل الثالث 

 فصاح اإل  عمليات تقييم 

                                                                                                                                          فصاح اإل تقييم مخاطر  1.3

فصـاح علـى إدارة املخاطـر املتعلقـة بالتعريـف بهويـة املسـتجيب، ويبـدأ التحليـل عـادة  اإل شـمل ضبـط عمليـة  ي

شـخص الـذي ينبغـي أن تتوفـر لـه فرصـة الوصـول  الشـخاص املتسـللين، واملتسـلل هـو  ل املتعلـق بابالسـيناريو  

  الت ن يكـون هـذا املتسـلل أحـد الحـاأفـي مجموعـة البيانـات، ويمكـن  إلـى معلومـات تكشـف هويـة املسـتجيب  

نتائج املسح؛ أو    خاللصورة تلقائية من  فراد املشاركين في املسح بال شخص يستطيع التعرف على   :التاليـة

 . أحد املستجيبين املشاركين في املسح، والذي تم نشر نتائج التحليل لبياناته 

لتحديـد   متقـدم  مسـتوى  علـى  التفكيـر  يتـم  أن  إلـى    الحاالتويجـب  الوصـول  مـن  للمتسـلل  تسـمح  التـي 

التـي   عليهـاال املعلومـات  يطلعـوا  أن  قبـل   .يجـب  كاف  بقـدر  البيانـات  عـدم حمايـة  بسـبب  ذلـك  يحـدث  وقـد 

مكانيـة وصـول املتسـلل إلـى بيانـات مـن مصـادر خارجيـة يمكـن ربطهـا باملخرجـات التـي  إ إصدارهـا أو بسـبب  

 .ا بحيـث يـؤدي الدمـج بينهـا إلـى الكشـف عـن معلومـات غيـر مخصصـة للنشـرتـم إصدارهـ
 

  :التي يمكن أن تكون عرضة للكشف ما يلي االت  تشمل الح

فـراد املسـتجيبين عـن طريـق خصائـص فريـدة أو نـادرة عنـد  ال تعـرف أحـد املتسـللين علـى هويـة أحـد   •

 .املسـح معرفتـه بمشـاركة هـذا الفـرد فـي

بمعرفـة   • نـادرة  أو  فريـدة  طريـق خصائـص  عـن  املسـتجيبين  أحـد  هويـة  علـى  املتسـللين  أحـد  تعـرف 

 .تمـع املسـح مـن مصـادر خارجيـةمعلومـات بمج

التعرف على هوية أحد املستجيبين عن طريق مستجيب آخر من نفس املجموعة ذات الخصائص   •

 .النادرة

                                                                                                      املعرضة للخطر في الجداول خاليا تحديد ال 2.3

  الكبرمـن الضـروري إزالـة أي معرفـات مباشـرة أو واضحـة مـن البيانـات املنشـورة بصـورة عامـة. والتحـدي  

  غيــر املباشــرة،   التعريفـي الفريـد الــذي يتــم إنشــاؤه بدمــج عــدد مــن املعرفــات  صـدار الرمـزإهـو ضمـان عـدم  

وحيــث أن أســاس التعريــف هــو رمــز فريــد فــي املجتمــع، إذن مــن الضــروري منــع إصــدار البيانــات فــي جــداول  

. فعنــد وجــود حالتيــن  يأن تحقيــق هــذا الشــرط ليــس بــكافإال  فيهــا حالــة واحــدة فقــط.    خالياتحتــوي علــى  

مث( املمكـن    )الجهتيــن  فمـن  الخليـة،  نفـس  فـي  املجتمـع  فـي  ثـم  ل فقــط  ومـن  نفسـها  تحديـد  الجهـات  حـد 

أدنـى حـد آمـن لعـدد   وهـو مـا أدى إلـى أن يكـون  .خـرى بعـد اسـتبعاد نفسـها مـن العـددال التعـرف علـى الجهـة  
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. هنـاك تشـديد علـى أن هـذا الحـد هـو الحـد  حاالت  ثالثالتكـرارات فـي خليـة الجـدول التكـراري الصـادر هـو  

 دنـى املرتفـع عـن ذلـك يمكـن اعتال دنـى، وأن الحـد  ال 
ً
   ،بـاره مناسـبا

ً
دنـى الـذي يتـم اختيـاره،  ال كان الحـد    وأيـا

دنـى علـى كل مـن جـداول النتائـج وجـداول البيانـات الصـادرة للتحليـل  ال يجـب تطبيـق قاعـدة حـدود الحـد  

و   إال،  الثانـوي  أخـرى  أسـاليب  اسـتخدام  تـم  ضمنهايعتبـر    الإذا  الحـد    من  قاعـدة  للتكـرار ال حـدود  دنـى 

 . ضروريـة

مشـاب أسـس  الشـركات  تطبـق  إيـرادات  إجمالـي   : مثـل  امللخصـة  البيانـات  جـداول  علـى  املخاطـر  لتقييـم  هة 

احتسـاب  اال عند  علـى  اإل قتصاديـة  تهيمـن  املؤسسـات  إحـدى  إيـرادات  أن  معرفـة  مـع  ملجموعات  جمالـي 

، فـإن ضمـان عـدم  (التكـراري )  خـرى فـي تلـك املجموعـة وفيمـا يتعلـق بالجـدول ال إيـرادات كافـة املؤسسـات  

  لحد   كادر املالـيإذا كانـت هنـاك مؤسسـتان، فـإن الـلنه  هيمنـة مؤسسـة واحـدة علـى مجموعـة غيـر كافـي،  

ا إيـرادات املؤسسـة  إل املؤسسـات املهيمنـة يمكنـه طـرح إيراداتهـا مـن  ثـم توقـع  خـرى املهيمنـة.  ال جمالـي ومـن 

عمليـة  ال  وتتناول  ضبـط  أسـس  عـن  تفصيلـي  شـرح  التاليـة  الهيمنـة  اإل قسـام  قواعـد  إلـى  املسـتند  فصـاح 

 .للجـداول امللخصـة

                                                                                                                فصاحاإل العوامل التي ترفع مخاطر  3.3

فصـاح مقارنـة مـع بيانـات العينـة حيـث أن  اإل أكثـر عرضـة ملخاطـر  (  املجتمـع)  عتبـر بيانـات الحصـر الشـامل  ت

   حاالتال
ً
حتمـ فيهـا  سـتظهر  مـن    ا.  النـادرة  أو  التعـداد  مـن  كان  سـواء  الشـامل  الحصـر  بيانـات  أن  وحيـث 

التـي تـم حجبهـا مـن املجتمـع    حاالت فصـاح فإنـه يمكـن معرفـة الاإل داريـة وبحسـب قانـون منـع  اإل   سجالتال

ندرتهـا وهـذا   العينـة حي  البسـبب  فـي  بالضـرورة  الحيتحقـق  أن  بالضـرورة    االتـث  ليـس  العينـة  فـي  النـادرة 

   .نـادرة فـي املجتمـع

أن احتياجـات تصميـم    إالبيانـات التعـداد،  مقارنة بفصـاح عـن بيانـات العينـة  اإل بوجـه عـام تقـل احتماليـة   

وفـي بعـض أنـواع العينـات يتـم اختيـار بعـض وحـدات املجتمـع   ر،العينـة يجـب أن تدخـل فـي تقييـم املخاطـ

 
ً
صحيـح علـى وجـه التحديـد فـي    المر فـي العينـة. وهـذا    بطريقـة الحصـر الشـامل، بمعنـى أنهـا مشـمولة دائمـا

املنشـآت   فـي  قتصاديـ اإلمسـوح  مؤكـد  بشـكل  غالبـا  واختيارهـا  الكبـرى  املؤسسـات  فيهـا حصـر  يتـم  التـي  ة، 

   .العينـة

 ال إن املجتمعـات الصغيـرة أو املجموعـات  
ً
فـي املجتمـع، تكـون أكثـر عرضـة ملخاطـر الكشـف عـن    صغـر عـددا

نتائـج املناطـق الجغرافيـة   دائمـا توخـي الحـذر عنـد نشـر   صغـر حجمال هويتهـا ولهـذا السـبب يجـب 
ً
. فعنـد ا

مخاطـر   علـى  اإل دراسـة  يجـب  املعلومـات  اإل فصـاح،  هـي  مـا  يراعـي  أن  املسـؤول  املوجـودةال حصائـي    خـرى 
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البيانـات   الدراسـة لكشـف  نتائـج  مـع  اسـتخدامها  املتسـللين، وامكانيـة  أحـد  لـدى  تتوافـر  قـد  والتـي  بالفعـل 

  .السـرية

ينبغـي توخـي الحـذر مـع البيانـات ذات التسلسـل الهرمـي، أي التـي ترتبـط فيهـا الوحـدات ببعضهـا البعـض عنـد  

  العالقات سـتخدام مجموعـة مـن  اأو منشـآت تابعـة ملؤسسـات كبيـرة. يمكـن    سـر؛ال مسـتوى أعلـى مثـل أفـراد  

كمفاتيـح للتعريـف بالهويـة، حيـث مـن املمكـن أن تسـاعد عمليـات الدمـج النـادرة فـي التعـرف علـى الجهـة ذات  

إلـى  ال املسـتوى   ذلـك  بعـد  يـؤدي  قـد  مـا  وهـو  حـول اإل علـى،  معلومـات  عـن  الفرديـة    فصـاح  الوحـدات  كافـة 

            . القائمـة ضمـن التسلسـل الهرمـي
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 الفصل  الرابع 

 1فصاح اإل ساسية في ضبط عملية األ املبادئ 

 تطور عملية اإلفصاح  1.4

   أن    لبيانات كما مع تطور نظم ا  كبيريرتبط تطور اإلفصاح بشكل  
ً
   هناك تحسنا

ً
لهذا اإلفصاح وفي    متزايدا

 العديد من اإلتجاهات: 

 التوسع في كمية املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها.  .1

 . والبيانات املتاحةاملعلومات نوعية  معرفة    .2

 . املؤشرات على كفاءة واضحهتوثيق   .3

 للمعلومات الخرى. بإضافة اإليضاحات املتممة  البيان املطلوب فهم توفير القابلية للقراءة و   .4

 لية عرض املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها.آالتوسع في طرق و  .5

فصاح التي تحدد على حسب القدر املالئم من املعلومات التي يتم اإلفصاح  اهيم اإل فم وهناك العديد من   

 عنها:

الكامل .1 خالله    اإلفصاح  اإلفصاح  من  يكون  أن  و يجب   
ً
ومناسبا  

ً
اإلف كامال الكامل    صاحيتطلب 

 . اإلفصاح عن كل املعلومات والتفاصيل سواء كانت هناك حاجة إليها أم ال

 يشمل تحديد الحد الدنى من البيانات املطلوب توفيرها ، و و   اإلفصاح الكافي .2
ً
  هو الكثر استخداما

 من قبل  الكتاب والباحثين.  

العادل .3 بالعدالة ي  والذي   اإلفصاح  تتعلق  أخالقية  أهداف  على  العادل  اإلفصاح  مفهوم  ركز 

 البيانات. مستخدمى  لكافةواملساواه 

 :مه إلى قسمين اوكذلك يمكن تقسيم اإلفصاح بحسب إلز 

اإلجباري  • الصادرة  و   اإلفصاح  القوانين  حددته  الذي  اإلفصاح  من  الدنى  الحد  من    هو 

 .  ذات الصلةالجهات 

 هو عبارة عن خيارات حرة من قبل اإلدارة في اإلفصاح عن البياناتو      ختياري اإلفصاح اال  •

 

 

 
1https://meu.edu.jo/libraryTheses/58708f0650c78_1.pdf  

 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58708f0650c78_1.pdf
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 اإلفصاح على اإلنترنت 2.4

 
ً
   شهدت السنوات الخيرة نموا

ً
الكثير من املراكز والجهات املختلفة    تم إنشاء في إستخدام اإلنترنت و   هائال

 مواقع خاصة بها، واستخدمت هذه املواقع لنشر املعلومات والبيانات عليها. 

 وغير منتظم، وفي معظم الحاالت فإن املعلومات التي يتم اإلفصاح  
ً
هذا النوع من اإلفصاح يعد اختياريا

 ل مطبوع.في شكعنها على شبكة اإلنترنت هي معلومات يتم نشرها بالفعل 

     مزايا وعيوب اإلفصاح على اإلنترنت 3.4

فـي الغالـب يتـم تقييـم نتائـج الجـداول بصـورة واضحـة، ومـن املحتمـل إصـدار العديـد مـن الجـداول دون أي  

 تعديـل. ومـع ذلـك، فمـن املهـم التأكـد مـن التقييـم املناسـب لجميـع املخرجـات. وفـي حاالت أخـرى يتـم تحديـد 

 .مخاطـر عمليـة اإلفصـاح مـع الحاجـة إلـى إجـراءات لضبطهـا

 ال وفيما يلي 
ً
  :فصاحاإل لضبط عملية  سلوبين املستخدمين عموما

 .فصاحاإل يمكن أن تكشف عن البيانات املحمية من   الياإعادة تصميم الجداول ملنع نشر أي خ .1

 " (.تشويش البيانات"يعرف أيضا بأسلوب )تعديل البيانات بطريقة ما قبل النشر  .2
الجزئيـة   البيانـات  مسـتوى  علـى  البيانـات  تشـويش  أسـلوب  إلـى  اللجـوء  علـى  ال يمكـن  البيانـات  أي  وليـه؛ 

  .جاملسـتوى الفـردي قبـل إجـراء أي تجميـع أو قبـل تجميـع البيانـات فـي جـدول النتائـ

لضبـط    ال فقـط صحيحـة  واحـدة  طريقـة  فـي  اإل يوجـد  فهنـاك  اإل صـدارات  اإل فصـاح  غيرهـا.  دون  حصائيـة 

فصـاح الـذي سـيتم اتباعـه،  اإل العديـد مـن الخيـارات املختلفـة، وكذلـك اتخـاذ قـرار بأسـلوب ضبـط عمليـة  

ومـن الناحيـة املثاليـة ، يجـب أن تتمتـع خيـارات    ،ملسـتخدمثـار التـي سـوف تترتـب علـى اآلوعلـى املحلـل مراعـاة ا

بالحـد  اإل فصـاح  اإل ضبـط عمليـة   مـع حمايـة سـرية  ال حصائـي  املسـتخدم  احتياجـات  علـى  التأثيـر  مـن  دنـى 

 ( مزايا وعيوب اإلفصاح على اإلنترنت. 1.4، يوضح  الجدول رقم )بيانـات املسـتجيب
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( 1.4) جدول رقم   

 مزايا وعيوب اإلفصاح على اإلنترنت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العيوب املزايا  جانب األثر 

الوضوح وسهولة   .1

 التصفح

التقارير املنشورة على اإلنترنت يمكن الوصول إليها  

في أي وقت وأي مكان  ويمكن الوصول إليها عبر  

 الروابط والوصالت

صعوبة الوصول إلى التقارير  عبر الصفحة 

دون الترويج الفعال وقد تكون غير  الرئيسية 

 مرئية 

يستغرق وقت أقل لتحميل التقارير على الصفحة   توثيق البيانات .2

اإللكترونية ويتم نشر البيانات على االنترنت فور 

 االنتهاء منها

عدم إقتناع املستخدمين للتقرير املرفوع على  

 اإلنترنت  

التفاعلية ومتعة االستخدام وال سيما اذا استخدمت   سهولة االستخدام  .3

 تقنية ويب متطورة  

معظم املستخدمين يفضلون قراءة التقارير على  

 شاشة الكمبيوتر 

جوانب التقرير   .4

 اإلضافية  

 يقدم املوقع صياغة التقارير بحسب احتياجات

 املستخدمين

بعض املستخدمين يفضلون التقارير الورقية 

املطبوعة وبعد ذلك يقومون بالتصفح عبر  

 االنترنت  

تخفيض استهالك الطاقة والورق والحبر جراء   التأثيرات البيئية للنشر .5

 النشر اإللكتروني

ال تملك الجهة السيطرة  على آثار العمليات التي 

مطالعة النسخ  يقوم بها الشخاص نتيجة 

 . اإللكترونية

اإلنتقال من صفحة لصفحة عبر اإلنترنت يكون  كميات أكبر من املعلومات   كمية البيانات  .6

 ولذلك البد من أن يكون هناك دقة  
ً
صعب غالبا

 في تصميم الصفحات اإللكترونية.  
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 الفصل الخامس 

 فصاح اإل ممارسات ضبط عملية 
 

                                                                                                                                   بيانات الجداول التكرارية 1.5

حـ يمكـن ضبـط عمليـة  اال فـي  خـاإل ت عديـدة،  مـن  النتائـج  جـداول  مـن  الجـدول    اليا فصـاح  إعـادة تصميـم 

أدنــاه، فــإن الخليــة الناتجــة عــن تقاطــع صــف   (1.5) رقــم    لجدول مـن ا  (  ) أ  (1.5)فـي الجـدول    ،رة مناسـبةبصـو 

أقــل مــن الحــد املسـموح بـه وهـو   أنها املعرضــة للكشــف عنهــا  الحاالتتظهــر حالتيــن وهــي أحــد  4مــع عمــود 3

لحمايـة الخليـة. ومـع ذلـك يـؤدي  (  )ب  (1.5)فـي الجـدول    4و العمـود    3عليـه، تـم دمـج العمـود    ت. بنـاءً ال حـا  3

العموديـن   مسـتوى  علـى  التفاصيـل  فقـد  إلـى  الشـكل  بهـذا  الخليـة  بعـض  ال ولربمـا    4و  3دمـج  يقبـل 

 .املسـتخدمون بهـذا

 ( 1.5) رقم  جدول 

 مج االعمدة  د : دمج الخاليا 

 

لة الخاليا املعرضة للخطر ا) ب (: دمج االعمدة إلز  (1.5)الجدول   

 

الخاليا املعرضة للمخاطر (: أ ) (1.5)الجدول   

4+ عمود  3عمود  2 عمود  1عمود   4 عمود البيان  3 عمود   2 عمود  1 عمود     البيان 

1الصف  45 30 23 1الصف  45 30 15 8   

2 الصف 26 22 18 2 صفال 26 22 12 6   

3الصف 13 8 9 3الصف  13 8 7 2   

 

خيـارات ضبـط   أن  ال فصـاح  اإل مـن  يحتمـل  التـي  الخليـة  قيمـة  نشـر  عـدم  ببسـاطة  أي  خليـة،  خـرى حـذف 

، تــم حــذف الخليــة () أ  ( 2.5)تطبيقيــن. فــي الجــدول     ( 2.5)رقـم  جدول فصـاح عنهـا. يوضـح اللإل تكـون قابلـة  

وعــدم نشــرها، ولكــن يمكــن احتســابها عــن طريـق طـرح    4العمــود رقــم  مــع    3الناتجــة عــن تقاطــع الصــف رقــم  

 يقـدم    ال  ،لـذا فهـو    4ايـة العمـود رقـم  القيـم فـي الخليتيـن اللتيـن تعلوهـا مـن إجمالـي القيمـة فـي نه
ً
 مقبـو     حال

ً
  . ال

 
ً
فــورا املشــكلة  هــذه  الحديــة  اإل باســتبعاد    حــل  الجــدول.جماليــات  تــم  ()ب(2.5) الجـدول    مثل .   ًمــن  حيــث  ؛ 

زالـة الثانويـة. فـي هـذا املثـال،  اإل حجــب إجمالــي العمــود والصــف ملنــع احتســاب الخليـة املعرضـة للكشـف فـي  

الصـف   مجاميـع  أن  لضمـان  الحـذر  توخـي  التـي    4والعمـود    3يجـب  النشـرات  فـي  سـواء  متاحـة  تكـون  لـن 

 .خـرى التـي تسـتخدم نفـس البيانـاتال تحتـوي الجـداول املحذوفـة أو مـن النشـرات 
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 ( 2.5) رقم  جدول      

 حذف الخلية 

 
) ب( : دمج االعمدة إلزالة الخاليا املعرضة للمخاطر   (2.5)الجدول   

4 عمود  3 عمود   2 عمود    البيان  1 عمود 

1الصف  45 30 15 8  

2 الصف 26 22 12 6  

   3 الصف 13 8 7 غير متوفرة 

 
تقريـب   وهـو  آخـر  خيـار  ثمـة  خال و  فـي  با  الياعـداد  اإل الجـدول  إلـى  واإل ضافـة  للصفـوف  عمـدة ل جماليـات 

مـع تقريـب مـا يتبقـى مـن القسـمة  ،  5مضاعفـات للعـدد  واختيـار التقريـب املناسـب مثـل التقريـب إلـى أقـرب  

النصـف   عـن  تقـل  والتـي  خمسـة  العـدد  تقريبـه  ل اعلـى  يتـم  النصـف  عـن  زاد  ومـا  ويوضح  علـىأل ل سـفل،   .

فـي الجـدول    8هـي    1والصـف    4قيمـة الخليـة الناتجـة عـن العمـود    ، حيث جـراءاإل هـذا    (3.5)الجـدول رقـم  

  8فصـاح، تـم تقريـب القيمـة إل ا. وفـي الجـدول الجديـد الـذي خضـع لعمليـة ضبـط ( ) أ(2.5)صلـي الجـدول ل ا

وتـم تقريـب قيمـة الخليـة   ( (3.5)رقـم    جدول ال  كما في)  5 إلـى    3،ويتـم تقريـب    3والباقـي    1=    5/ 8  إلى  10إلـى  

ـق نفـس يطبت  عند  سـفل.لأل وتـم التقريـب  ،  1هـو    6/5باقـي قسـمة    أنو   5إلـى    6مـن    2والصـف    4فـي العمـود  

ثر التقريب على جميع خاليا الجداول وليس فقط الخاليا التي ال تجتاز قاعدة الحد  ن يؤ اء من املحتمل أإجـر 

للخلية   ذلك  ،الدنى  في    مع  كل خلية  نتائج  مع  العمود  و  للصف  الحدية  اإلجماليات  بإصدار  تسمح  فهي 

 الجدول . 

 ( 3.5)  رقم جدول 

 5نتائج التقريب على أساس الرقم 
 البيان 1عمود 2عمود  3عمود  4عمود 

 1صف  45 30 15 10

 2صف  25 20 10 5

 3صف  15 10 5 0

 اإلجمالي  85 60 35 15
   

 

 

( : الخاليا املعرضة للمخاطرأ ) (2.5)الجدول   

4 عمود   البيان   1عمود   2 عمود  3 عمود 

1الصف  45 30 15 8  

2ف صال 26 22 12 6  

3 صفال 13 8 7  14-16=2  

 إجمالي  84 60 34 16
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                                                                                                           مخاطر اإلفصاح والخاليا الصفرية 2.5

في الجداول املشتقة من عينات املسح، فإن الخلية التي يظهر فيها  العدد صفر من غير املحتمل أن تتضمن  

يانات املجتمع، فهناك حاجة إلى مزيد  على مخاطر إفصاح. ومع ذلك ،عند إصدار جداول مستمدة من  ب

 صفر   )أو عمود (نتباه فعلى سبيل املثال، إذا كانت جميع الخاليا في صف  من اإل 
ً
باستثناء خلية واحدة، فإن    ا

، من الواضح أن قيمة الخاليا في (3.5)رقم    لجدول هذا يمكن أن يمثل نوع من اإلفصاح عن مجموعة. في ا

يمثل     4تمثل مرض مزمن والعمود    3في الصف    ة  ت املعلوم ،فإذا كان 3غير موجودة إال في  الصف    4العمود  

أن جميع الشخاص في هذه الفئة العمرية لديهم مشاكل صحية    وضحي   (4.5)رقم    جدول كبار السن، فإن ال

 مزمنة.  
 ( 4.5جدول رقم ) 

 املجتمع ذو القيم الصفرية  

 البيان 1عمود 2عمود  3عمود  4عمود 

 1صف  523 150 69 0

 2صف  614 225 54 0

 3صف  221 97 45 4

 
الحكـم بيـن موازنـة الحاجـة للمعلومـات والحفـاظ  للجـداول مـن هـذا النـوع، يحتـاج اإلحصائـي املسـؤول إلـى  

علـى السـرية. علـى سـبيل املثـال، إذا كان الجـدول يوضـح خصائـص معينـة ترتبـط بظـروف معيشـية نـادرة،  

فـي هـذه الحالـة، تعتبـر ممارسـة ضبـط  .فـإن الفوائـد التـي تعـود علـى املجتمـع قـد تفـوق اعتبـارات السـرية

 1-10البنـد  (دمـج الصفـوف أو االعمـدة    خاللمـن   الخاليا ساسـية التـي يمكـن تطبيقهـا هـي دمـج  إلفصـاح ال ا

الصفريـة  اليا  ويمكـن اسـتخدام أسـلوب التقريـب فـي بعـض الحـاالت ، عنـد إملـام املسـتخدمين بـأن عـدد الخ.   )

 
ً
  املنشـورة ليـس صحيحـا

ً
دنـى. ومـع ذلـك، يجـب أن يكـون  ال لتطبيـق بعـض إجـراءات التقريـب  بالضـرورة نظـرا

 
ً
 .)مثـل خمسـة كحـد أدنـى)بصـورة مناسـبة  أسـاس التقريـب مرتفعا

                                     فصاح للجداول املتشابكة املترابطةاإل ضبط    3.5
 

للشــخص   املهــم  يشــتمل دون  مــن  متعــددة   جــداول  إصــدار  أن  مــن  التأكــد  البيانــات  بتجميــع  يقــوم  الــذي 

مخفيــة ذات معلومــات حساسـة يمكـن احتسـابها مـن البيانـات املتاحـة عـن طريـق دمـج هـذه    اليا  قصــد علــى خ

فـرق  الل  فصـاح مـن خـاإل لتـي يتـم إنشـائها مـن  الحساسـة ا  الياالجـداول. إن املخاطـر الرئيسـية تنشـأ مـن الخ
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 (    أ)  ( 5.5)القيمـة. فـي املثـال أدنـاه تـم نشـر جدوليـن: الجـدول  
ً
 والـذي يظهـر تصنيفـ

ً
عاقـة  اإل ا لحالـة  ا افتراضيـ

 
ً
. ويظهـر  (  اقليـم أ)  اإلمارة  معيـن فـي    إلقليمظهـر العنـوان أن هـذا التصنيـف  . ومـع ذلـك، ي  ا لحالـة البطالـةوفقـ

أكثـر تشـعبً تصنيًف   (  )ب(5.5)الجـدول   بالجـدول  إل ا  ـا  التصنيــف علــى  )(5.5)جمالـي املجتمـع  يتــم  أ( بحيــث 

  ) ب(  مــن (5.5)الجــدول  خلية) ب ( . إذا طرحنــا  (5.5)مســتوى فرعــي محــدد )غيــر املواطنيــن(  فــي الجــدول 

) ج(  وهـو مـا يشـتمل علـى  (5.5)) أ( ، فإننــا نحصـل علـى نتائـج غيـر منشـورة فـي الجـدول (5.5) الجــدول  خلية

 .يـة حساسـةخل

 ( 5.5)  رقم جدول 

 الجداول املتداخلة  

 

: منشور  )ب( (5.5)جدول 

 غير مواطنين في االقليم أ 

 

منشور   )أ(: (5.5)جدول 

 إجمالي املجتمع في االقليم أ 

 البيان معاق  غير معاق اإلجمالي  البيان معاق  غير معاق اإلجمالي 

 ال يعمل  25 65 90 ال يعمل  24 45 69

 يعمل  28 256 284 يعمل  20 156 176

 اإلجمالي  53 321 374 اإلجمالي  44 201 245

 

قيم  مشتق من خالل فرق  - : غير منشور )ج((5.5)جدول 

 ااملواطنين في االقليم  )أ( 

 البيان معاق  غير معاق اإلجمالي 

 ال يعمل  1 20 21

 يعمل  8 100 108

 اإلجمالي  9 120 129

 

غيـر املرغـوب  )  صـدار العفـوي للبيانـات املخفيـةاإل هـذا مثـال افتراضـي مباشـر تـم صياغتـه لعـرض احتمـال  

حصائـي  اإل بدمـج جـداول متعـددة. عنـد وجـود جـداول قليلـة لهـا خصائـص متداخلـة، فسـيكون علـى ( نشـرها

عنـد وجـود متغيـرات قليلـة مشـتركة بيـن الجـداول. ومـع ذلـك،  فصـاح عنهـا، خاصـة  إل املسـؤول تقييـم مخاطـر ا

املتغيـرات، فإننـا    لهم    إذا اشـتملت النتائـج علـى العديـد مـن الجـداول املتداخلـة، أو تصنيـف تفصيلـي مـزدوج

 
ً
ييـم مخاطـر  فصـاح للمسـاعدة فـي تقاإل لضبـط  نوصـي فـي هـذه الحالـة باسـتخدام برامـج مصممـة خصيصـا

ولـى، أمـا الخطـوة الثانيـة، فـإن حـذف خليـة أو تقريبهـا هـي  ل دمـج املخرجـات. إن تقييـم املخاطـر هـو الخطـوة ا
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الخ ملعالجـة  املتاحـة  االيا  الخيـارات  حجـم  مآل غيـر  كان  وإذا  ببعضهـا.  واملرتبطـة  املتعـددة  الجـداول  فـي  نـة 

 
ً
 .نسـب فحـص احتماليـة التقريـب علـى مسـتوى كافـة البيانـاتالـد يكـون مـن ، فقالحـذف املطلـوب كبيـرا

                                                                                                 فصاح لجداول ملخص البياناتإل ضبط ا 4.5

فصـاح خاصـة عندمـا تشـتق البيانـات مـن توزيـع  إل باملجاميـع حساسـة ل يمكـن أن تكـون الجـداول املختصـرة  

  غيـر متماثـل ، كمـا هـو الحـال فـي العديـد مـن البيانـات املاليـة وبيانـات الشـركات بالتحديـد، هنـاك خطـر عـال  

و اثنيـن مـن الشـركات الكبـرى  أاحـد  يـرادات التـي يسـيطر عليهـا و اإل عنـد التوزيـع، فعلـى سـبيل املثـال : إجمالـي  

فـإن ممثلـي أحـد  2x و 1x التـي تعتبـر مسـؤولة عـن إنتـاج أغلـب املنتجـات. إذا كانـت هنـاك شـركتين لهمـا القيـم

 مثـ 1x( الشـركتين
ً
الخاصـة بشـركتهم، ويمكنهـم طـرح هـذه القيمـة مـن    سيكون لديه علم عن املساهمة  (    ال

 ( .  (. Xجمالـي اإل 
ً
  2x- 2x =e   =مـع معامـل خطـأ 2x-  x   =2xأي :  2x للقيمـة وهـو مـا يعطـي تقديـرا

 
ً
حصائـي املسـؤول وضـع حـد أدنـى لخطـأ التقديـر. إذا اإل يتطلـب مـن   حـد القواعـد وهـي قاعـدة الخطـأل   وفقـا

 أوقـع الخطـأ  
ً
   قـل مـن هـذا الحـد ، فـإن التقديـر سـيكون قريبا

ً
مـن القيمـة الحقيقيـة وبالتالـي املطلـوب    جـدا

ا البيانـات اإل ضبـط عمليـة  إلـى  الجـدول  ال فصـاح. وبالرجـوع  فـي  الـواردة  ـى سـبيل  أدنـاه، عل  (6.5)فتراضيـة 

وحـدة، و    90  (B)وحـدة، وللشـركة    150قيمـة وهـي    أكبر  (A)،لـدى الشـركة   X املثـال: افتـرض قيمـة املتغيـر 

علـى هـذا القطـاع. وإذا عرفـت    (A)وحـدة. تسـيطر الشـركة    40خـرى  ال حاصـل جمـع وحـدات جميـع الشـركات  

القيمـة    (A)مقـدار مجمـوع مسـاهمتها ومسـاهمة الشـركة    (B)الشـركة   بيانـات الجـدول، فيمكنهـا طـرح  مـن 

 190بمعامـل خطـأ  190 (A)وتسـتطيع تقديـر القيمـة الخاصـة بالشـركة  240جمالـي اإل مـن  90الخاصـة بهـا 

حصائـي املسـؤول أن خطـأ  إل . يقـرر ا(A)(مـن قيمـة درجـة الشـركة    150/ 40)  %  27؛ وهـو مـا يمثـل  40=150-

صـدار البيانـات. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن زيـادة قيمـة اسـتحواذ  إل آمـن بمـا يكفـي    %  27التوقـع البالـغ  

 .،سـيؤدي إلـى القلـق بصـورة أكبـر علـى حساسـية البيانـات  (6.5)فـي الجـدول   y بالنسـبة للمتغيـر   (A)الشـركة 

؛ وهـو أمـر غيـر مقبـول  %7هـو   Aللشـركة   Y ،فـإن معـدل الخطـأ لتنبـؤ قيمـة  (6.5)فـي املثـال املبيـن بالجـدول  

 .حصائـي املسـؤوللإل 
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 ( 6.5) جدول رقم 

 ملخص البيانات  

Y X  الشركة 

150 150 A (الهدف) 

90 90 B (املستجيب) 

 أخرى  40 10

 اإلجمالي  280 250

 Aالقيمة املتوقعة لـ  190 160

 خطأ التوقع  40 10

 Aالخطأ كنسبة للشركة  27% 7%

 

ا الخطــأإل يحتــاج  قاعــدة  لتطبيــق  للقبــول  أدنــى  حــد  وضــع  إلــى  املســؤول  ســرية   حصائــي  علــى  والحفــاظ 

حصائـي املسـؤول سـيحتاج إلـى  اإل حصــاءات. فحيثمــا وجــدت جــداول بمجاميـع معرضـة للمخاطـر، فـإن  اإل 

 ؛ أو دمـج قطاعـات أو اسـتخدام أسـلوب التقريــب خاليامراعـاة الخيـارات املتاحـة مثـل دمـج ال

 
 فصاح في الجداول اإل نقاط رئيسية لضبط  

 فصاح اإل ضبط 

 .   )جراءات التشغيلية القياسيةإل حصائي املسؤول )على النحو املبين في نظام اإل يجب أن يتم عن طريق ا 
 .يجب تطبيقه على جميع املخرجات بما فيها جداول النتائج ومجموعات البيانات الثانوية •
  :الحساسة من خاليا تحليل املخاطر باستخدام اليايحتاج إلى تحديد الخ •

 .رار الخلية في التوزيع التكراري دنى لتكل الحد ا -
 . ى غير التكرارية ) ملخص النتائج(خر ل دنى لنسبة الخطأ لجداول البيانات ال الحد ا -

 .املستخدمفصاح املناسبة التي تحافظ على منفعة اإل يحتاج إلى تحديد ثم اختيار إجراءات ضبط 
   -اإلفرادية :فصاح عن البيانات إل ضبط ا

مـن    (املعمـق)غـراض التحليـل الثانـوي  عجمان لإلحصاء و التنافسية ل يمكـن تقديـم طلـب بيانـات مـن مركـز  

   خالل النترنت  
ً
وتشـمل هـذه البيانـات  ... (     - للمركز ) رمز الوثيقه    جـراءات املقـررة فـي سياسـة السـريةإل ل    وفقا
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 عـداد أو بيانـات إفراديـة مـن الضـروري أن تخضـع أيل مجموعـة متغيـرات متنوعـة فـي جـداول تفصيليـة  
ً
 من  ا

 
ً
   إلجراءات ضبط عملية اإلفصاح لهذه الطلبات.  امجموعـة البيانـات الصـادرة مـن املركـز وفقـ

فراديـة إلـى مجموعـة بيانـات املتغيـرات بصـورة مفصلـة لـكل وحـدة فـي الدراسـة. اإل يشـير مصطلـح البيانـات  

 ال فراديـة يحتـاج إلـى  اإل للبيانـات  فصـاح  اإل إن إجـراءات ضبـط  
ً
مـن العوامـل، مـع عـدم    خـذ فـي الحسـبان عـددا

الح كافـة  علـى  تطبـق  بسـيطة  حلـول  التوجيهيـة  تاال وجـود  املبـادئ  بعـض  هنـاك  ذلـك،  ومـع  ساسـية  ال . 

 نذكر منها:  حصائييـن املسـؤولييناإل للمسـاعدة فـي توجيـه 

الوحـدات   • عـن  بيانـات  علـى  تحتـوي  أنهـا  بمعنـى  السـرية  حمايـة  إلـى  تحتـاج  البيانـات  أن  التأكـد 

 غير متاحة لالستخدام العام.  اإلحصائيـة التـي تـدل علـى أفـراد أو جهـات قانونيـة
 .إن البيانات اإلفرادية للمجتمع أكثر عرضة ملخاطر اإلفصاح عن بيانات املسح •
يجب إزالة جميع البيانات التعريفية املباشرة من مجموعات البيانات الصادرة، سواء تم تفسيرها   •

 .من مسح أو من بيانات املجتمع
 .املجتمع لتحديد املعرفات غير املباشرة املحتملةيجب بذل عناية قصوى لبيانات  •
إذا كانـت البيانـات تشـير    فعلـى سـبيل املثـال  ، تحديـد مسـتوى التسلسـل الهرمـي الـذي يجـب حمايتـه •

 إلـى أطفـال فـي مـدارس، هـل سـيتم التعامـل مـع هويـة املدرسـة بسـرية؟ 
بيانات املجتمع إلى تعديل على مستوى البيانات الفردية قبل  من املحتمل إلى حد بعيد أن تحتاج   •

 .إصدارها
يمكــن اســتخدام التقريــب بفاعليــة علــى البيانــات اإلفرادية/الجزئيــة التــي يمكــن إصدارهــا كبيانــات   •

مجمعــة.   البيانــات  إالتكراريــة  تقريــب  يوفــر  أن  املســتبعد  مــن  تجميعيــة  إ  لإلنتاج   أنــه  حصــاءات 

للبيانــات  توفر  ملخصــة   كافيــة  علــى  اإل حمايــة  تســتحوذان  شــركتين  أو  عنــد وجــود شــركة  فراديــة 

 ال  معظــم القيمــة الكليــة ربمــا  
ً
فــي التنبــؤ بالشــركة ذات الحصــة   أا لتخفيــض معــدل الخطــيكــون كافيــ

فضــل تجميــع املخرجــات دون ذكــر املجموعــة ذات  ال ، قــد يكــون مــن  الحاالت  . وفــي مثــل هــذه  الكبر

. ويســتخدم أســلوب التقريــب فــي الغالــب مــع جــداول بيانــات التعــدادات الســكانية  ىلعظمــالقيمــة ا

 .غــراض التحليــل الثانــوي ل تــم إصدارهــا التــي ي
 .حتياجات املستخدم بعد تطبيق إجراءات ضبط عملية اإلفصاحإل يجب أن تظل البيانات ملبية  •
قابلـة   • املصدريـة  البيانـات  نفـس  مـن  الصـادرة  املختلفـة  البيانـات  تحليـل  نتائـج  تكـون  أن  يجـب 

بيـن النتائـج املشـتقة مـن نفـس مصـدر البيانـات، تعمـل علـى خفـض  للمقارنـة . إن عـدم التجانـس  

 .معيـار جـودة املخرجـات الخـاص بالتجانـس والترابـط
قيـد الحمايـة، ويجـب الحصـول    التي تكون   يعتمـد أنسـب أسـلوب لضبـط اإلفصـاح علـى نـوع البيانـات •

 .)البيانـات اإلفراديـة للتحليـل الثانـوي )املعمـقعلـى مشـورة خبيـر للمسـاعدة فـي حمايـة إصـدار 
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 ة الخالص

 

عمليــة   ضبــط   اإل فصــاح  اإل يــؤدي 
ً
دورا    حصائــي 

ً
بيانــات  هامــ ســرية  حمايــة  علــى  املســاعدة  فــي  ا 

يتأكــد   أن  ويجــب  املســؤولاإل املســتجيبين.  جميــع    من  حصائــي  علــى  املخاطــر  تقييــم  تطبيــق 

فصــاح املناســبة عنــد اكتشــاف  اإل حصائيــة والتأكــد مــن تطبيــق أســاليب ضبــط عمليــة  اإل املخرجــات  

سـتخدامها فـي  ال فصـاح  اإل توجـد أداة واحـدة تفـي بجميـع أغـراض ضبـط    الرضـة للمخاطـر. و نهــا عأ

لضبـط   ويقتضـي  الظـروف.  مـن  ظـرف  مدخـاإل كل  وجـود  مـن  ال فصـاح  مدروسـة  حصائـي  اإل ت 

ذلـك،  املسـؤول املاإل تبـاع  إوب   ومـع  الخيـارات  وبمراعـاة  الوثيقـة،  هـذه  فـي  الـواردة  ختلفـة  رشـادات 

  وآثارهـا علـى احتياجـات املسـتخدم يجـب أن يكـون هنـاك  
ً
 حال

ً
نـه ينبغـي التنبيـه علـى  أ. كمـا  مناسـبا

و الجـداول املتعـددة املتداخلـة تحتـاج إلـى  أ مثـل إصـدار بيانـات إفراديـة    االت  ن هنـاك بعـض الحـأ

مركـز   فـي  املختصيـن  املوظفيـن  مـن  خبيـر  التنافسية  مشـورة  و  لإلحصاء  البيانـات  عجمان  عـن 

 .السـرية
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                                                                                     املراجع                                                                                 

   حكومة دبي  –هيئة تنمية املجتمع   - سياسة الحماية و الخصوصية •

https://www.cda.gov.ae/ar/pages/privacystatement.aspx 

   اململكة العربية السعودية -وزارة املالية -سياسة الحماية و الخصوصية  •

https://www.mof.gov.sa/Pages/Privacyandconfidentiality.aspx 

دليل رقم   -ظبي لإلحصاء مركز أبو   –مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة _ أدلة املنهجية والجودة  •

(13) 

https://2u.pw/ikLXX 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية    -ميثاق التعاون والخدمة •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/443 

 والتنافسية مركز عجمان لإلحصاء    -شروط اإلستخدام •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/420 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية   - التعاون مع العمل االحصائي  •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/515 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  - رخصة البيانات املفتوحة •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/541 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  - سياسة النشر •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/108 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية   - اخالء املسؤولية •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/110 

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية - سياسة الخصوصية •

 https://scc.ajman.ae/ar/node/105 

  -وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي  -أنواع التشريعات االتحادية وإجراءات سنها •

2014 

-federal-of-content/types-newsletter-https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin

enactment/-for-procedures-and-legislation 

 . بشان تنظيم العمل االحصائي في امارة عجمان 2017( لسنة 6القرار االميري رقم )  •

 . م بشأن إنشاء مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 2017( لسنة 28املرسوم الميري رقم ) •

https://www.cda.gov.ae/ar/pages/privacystatement.aspx
https://www.mof.gov.sa/Pages/Privacyandconfidentiality.aspx
https://2u.pw/ikLXX
https://scc.ajman.ae/ar/node/443
https://scc.ajman.ae/ar/node/420
https://scc.ajman.ae/ar/node/515
https://scc.ajman.ae/ar/node/541
https://scc.ajman.ae/ar/node/108
https://scc.ajman.ae/ar/node/110
https://scc.ajman.ae/ar/node/105
https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/types-of-federal-legislation-and-procedures-for-enactment/
https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/types-of-federal-legislation-and-procedures-for-enactment/

