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 الفصل الول 

 قدمةامل

 

طر اإلحصائية  وذلك في إطار جهود املركز لوضع  حصاء والتنافسية أن يقدم دليل األ لإل يسر مركز عجمان  

امل   سلسلة في مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية،من  بنظام سير األعمال  للتعريف  وأدلة  وذلك    نهجيات 

 ضمن معايير محددة من الجودة.

إلى   الدليل  هذا  للمهتمينيهدف  وشامل  واضح  منهج  واأل   توفير  السجالت  عن  اإلحصائي  طر  بالعمل 

يقوم مركز اإلحصاء في عجمان بإعداد الكثير من    املستخدمة في العمل اإلحصائي في إمارة عجمان حيث

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

واملنشآت  لذي يتضمن دليل سجل املباني والوحدات السكنية واألسر  ويأتي إعداد دليل األطر اإلحصائية وا

املسوح  االقتصادية في  املستخدمة  واملصطلحات  التعاريف  من  العديد  على  الدليل  هذا  يحتوي  حيث   ،

 مل أيضاإلحصائية ويش 
 
   طر، ويتضمن الدليل الفصول التالية :مخرجات هذه األ  ا

 نهجية امل الفصل األول:

 .سجل املباني والوحدات السكنية واألسر  : نيالفصل الثا

 . نشآت االقتصاديةسجل امل:   ثالثالفصل ال
 

 أهداف الدليل:  1.1

نهجيات  املتبعة في مركز عجمان لإلحصاء  املطر اإلحصائية  بجميع  األ ب  املختصة  ةجمعاملدر  اصاملتوفير   •

 والتنافسية . 

 طر اإلحصائية. أل التعرف على أهم مصادر ا •

 .  منهج واضح وشامل للمهتمين بالعمل اإلحصائيتوفير  •

 أهمية الدليل:   2.1

•  
 
طر اإلحصائية  وقياس جودة البيانات من  أل لالستدالل به والرجوع إليه في تحديد ا  يعتبر الدليل منهجا

 هذا  املسح.

 :دليلنطاق ال 3.1

يعتبر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية املرجع األول لإلحصاءات الرسمية في إمارة عجمان ومن املهام  

 من هذا الدور يأتي دليل   املنوط بها املركز تعزيز املعرفة اإلحصائية لدى أفراد املجتمع
 
  األطروانطالقا
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إدارات واقسام الجهات  لجميع وليكون املرجع   اإلحصائية لرفع النضج اإلحصائي لدى أفراد املجتمع

اإلحصائية واملهتمين بالبيانات   الحكومية  

   1مفاهيم أساسية  4.1 

إن عملية وضع املفاهيم واملصطلحات من شأنها توحيد اللغة املستخدمة في العمل االحصائي بشكل عام  

حيث تم االعتماد في وضع املفاهيم واملصطحات على املفاهيم املعتمدة    واملسوح اإلحصائية بشكل خاص

، فيما يلي املفاهيم األساسية التي تم استخدامها: 
 
 ودوليا

 
 محليا

هي املستوى األول من التقسيمات اإلدارية باإلمارة وهي عبارة عن وحدة جغرافية محددة    املدينة: •

 املعالم يعيش فيها عدد كبير من السكان.  

هو عبارة عن مساحة جغرافية محددة املعالم على الطبيعة والخرائط، ويفصل بين هذه    لقطاع:ا •

أسماء   القطاعات  هذه  وتحمل  كما  مكوناتها  تحدد  رئيسية  بعض شوارع  عن  بعضها  القطاعات 

 . محددة وتختلف مكونات القطاعات من مكان آلخر

والخرائط،    الطبيعةاملعالم على    هو جزء من القطاع عبارة عن مساحة جغرافية محددة  الحي: •

 من املباني التي تستخدم وحد
 
تها للسكن أو للعمل أو لكليهما، ويفصل بين مكونات كل  اويضم عددا

 حي وآخر شوارع رئيسية تحدد مكوناته.

وله حدود    التعداد العام للسكان  وهي أصغر تقسيم إحصائي استحدث ألغراض    منطقة العد: •

  من املباني تحتوي على مساكن أو منشآت    واضحة على الطبيعة وعلى
 
الخرائط ويضم مبنى أو عددا

 بها. 
 
 خاصا

 
 أو كليهما، وتحمل كل منطقة رقما

في معرفة قطعة    رقم قطعة الرض: • بلدية عجمان لتساعدهم  التي وضعتها  التعريفية  من األدلة 

 .ن تسعة أرقاماألرض وهو رقم مميز ال يتكرر على مستوى املنطقة التخطيطية، ويتألف م

   املبنى: •
 
بشكل دائم أو مؤقت    يشير إلى كل مبنى مستقل عن املباني املحيطة به ، ويجب أن يكون مثبتا

 .على األرض ، ويتكون من غرفة واحدة أو أكثر ، ويتطلب املبنى أن يكون له أساسات وجدران

السكنية:   •  أسرة  أو عائلة قبل من  للسكن املعدة  أو املشغولة  الخاصة  الوحدات هيالوحدات 

 مستقل  مدخل أو ابب  وله واحدة، أسرة سكنمبنى أو جزء من مبنى معد في األصل ل  هي  و ،جماعية

 . أخرى  سكنية وحدة في املرور دون  العام  املمر أو الطريق إلى يؤدي  مدخل من أكثر أو

 
  املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء -دليل املعايير الوطنية للبيانات اإلحصائية   - 1

 (2020) معجم املصطلحات -عجمان لإلحصاء والتنافسية مركز  -2   
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األصل معد مبنى هو  قصر: • يكون  واحدة،  أسرة لتسكنه في   الرئاسة كقصر للعمل أعد   وقد 

األميري،  في واسعة، مساحة  على ومشيد  والديوان  بكبــر    الفيال  تصميمه ويشبه  القصــر  ويمتــاز 

   املســاحة املبنيــة، وكثــرة الغــرف وارتفــاع جدرانــه، وســعة
 
مـن    حديقتـه، ويضـم سـور القصـر عـددا

 سـرة، وسـكن العامليـن فيـه.أل ا أوالداملبانـي املسـتقلة كسـكن 

  الحصر وقت كان السكن ولو لغرض في األصل مشيد مستقل مبنى هي  فيال: •
 
 ألغراض مستخدما

  كان  أخرى أو
 
يحيط     .داخلي بسلم طوابقه تتصل هذه الحالة وفي أكثر، أو طابق  من يتألف خاليا

 حديقة، في الغالب تكون  والتي به، املحيطة األصلي واملساحة الهيكل يضم خارجي سور  عادة بالفيال

  ويضم
 
  .في الفيال القاطنة األسرة تستخدمها توابع من  هذا الهيكل يجاور  قد  ما أيضا

 املرافق الخاصة بدون  أو  مع  أكثر أو غرفة من مبنى يتألف  من  جزء  تمثل سكنية  وحدة  هي  الشقة: •

 باب عليها ويغلق  )مطبخ ، حمام(
 
 . أكثر( أو( خارجي جميعا

ة  سكني غير  أم  سكنية  أكانت وحداته سواء  واحد، طابق  من  مكون  مبنى هو  مبنى من طابق واحد: •

وفـي حالـة     وتكـون املـادة السـائدة فـي بنائـه عـادة الطابـوق أو الهيـكل الخرسـاني أو الجـدران الجاهـزة

مـن   أكثـر  فيـه  كان  إذا  أو غرفـة مسـتقلة،  السـكنية هـو شـقة  نـوع وحداتـه  يكـون  للسـكن  إعـداده 

سـكني الوحـدة وحـدة  نـوع  فيكـون  واحـدة  سـكنية  وحـدة  عـن  عبـارة  املبنـى  كان  إذا  أمـا  واحـدة،  ة 

 . السـكنية مبنـى مـن طابـق

 الفيال، كسلم داخلي بسلم اتصال بينهما يوجد وال طابقين، من مكون  مبنى هو  مبنى من طابقين: •

للسكن  من ويحوي  لكليهما، أو للعمل  أو ويستخدم 
 
 السكنية، غير أو  السكنية الوحدات عددا

 .املستقلة الغرف أو الشقق هي ووحداته السكنية

 قد الذي  األرض ي فيها الطابق بما أكثر أو طوابق ثالثة من مكون  مبنى هو  :متعدد الطوابق مبنى •

  يكون 
 
  الخرســانة املســلحة، وقــدوتكــون املــادة الســائدة فــي بنائــه هــي    لخإ...أو دكاكين مخازن  أو سكنا

العمــل أو لكليهمــا  للســكن أو  هــذا املبنــى     يســتخدم 
 
امليزانيــن طابقــا إذا كان منفصويعتبــر   ، 

 
عــن    ال

 . رضـي ولـه بـاب يـؤدي إلـى سـلم العمـارةأل الطابــق ا

  مصمم مبنى هو:  منشآت/مبنى منشأة •
 
  هندسيا

 
 تشغله التي املنشأة  نشاط بشكل يالئم ومعماريا

الحكومية   اإلدارات مباني معظم التشغيلية وتصنف متطلباتها يلبي نحو وعلى )سوف تشغله أو(

  ي.من املبان النوع هذا ضمن األخرى  والخدمية املنشآت االقتصادية من وغيرها واملساجد واملدارس
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 وقت كان ولو السكن  لغرض األصلفي  أكثر ُمقام أو طابق  من يتألف مستقل مبنى هو  بيت عربي: •

 
 
  كان  أو أخرى  ألغراض العد مستخدما

 
متجاورة   أو متالصقة غرف من العربي ويتألف البيت خاليا

  مسقوف ويعتبرغير    )حوش( فناء على  مداخلها  تطل
 
أمامها   ويتواجد املسكن  من يتجزأ  ال  جزءا

  بالبيت ويحيط  العام  الطريق على بوابة تطل له مجلس  فيه  يتواجد كما  ليوان  عادة 
 
 العربي غالبا

 .مكوناته كافة يضم  خارجي سور 

هو عبارة عن جزء من البيت العربي حيث يقع في محيطها ويتألف من غرفة     جزء من بيت عربي: •

  يكون  وقدأو أكثر مع مرافق خاصة به  
 
  خاليا

 
 لجزء من أو مستقلة  ألسرة  إما للسكن أو مستخدما

املنزلية من  كانوا  سواء  القاطنة  األسرة  غير  كانوا أو العمالة   
 
األسرة من  متزوجين أفرادا  هذه 

 .املعيشة ترتيبات في معها ويشتركون 

 ويستخدم ، سقف  وله بجدران محاط أكثر، أو مربعة أمتار  4  مساحته مكان هيغرفة مستقلة:   •

  من الغرف فتنقسم وعليه . الخدم أو الدراسة أو املعيشة أو الطعام أو الجلوس أو النوم ألغراض

 أخرى(. وغرف _ نوم غرف( : إلى للمسكن الهندس ي التصميم حيث

 يربطهم وإنما   قرابة  صلة  تربطهم ال األفراد من مجموعة سكن  يخص مكان  جماعي:   كن مس •

 . خاصة معيشية وترتيبات  مشتركة  مرافق  الغالب في له الذي  املكان هذا في التواجد

محه أن سقفه من الصاج الشينكو أو االلومينيوم أو األسبستوس على  ال هي مبنى من أهم م  :شبرة •

 مطبخ، حمامات (، وغالب)  مثلث، وفيه مرافق خاصة به    شكل  
 
ما يكون هذا الشكل في املناطق    ا

 ومناطق التجمعات العمالية، وتستخدم للسكن أو للعمل أو لكليهما.   الصناعية

   صندقة: /عشة •
 
الهامشية من األشكال  هذه تكون  ما غالبا  واملادة مؤقت بشكل مقامة  املباني 

 .الطابوق  أو الصفيح  أو الخشب  هي بنائها السائدة في

هي   بنائه في السائدة املادة وتكون  دائمة، مؤقتة أو  بصفة مثبت التجهيز مسبق مبنى هو  كرفان: •

  كان إذا  واحدة سكنية ويعتبر وحدة ،العمل أو للسكن  ويستخدم الخشب،
 
 .للسكن مستخدما

 واحدة أحوال تجمعهم  األفراد من  الجماعية ملجموعة لإلقامة  مخصصة أماكن هي  مسكن عام: •

 :مجموعتين في العامة وتصنف املساكن مشتركة، أهداف أو متشابهة أو ظروف 
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مكان - جماعية:   يربطهم وإنما  قرابة صلة تربطهم ال األفراد من مجموعة سكن يخص مساكن 

من أمثلتها  . و خاصة معيشية وترتيبات مشتركة مرافق  الغالب في له الذي املكان هذا في التواجد

 العمال والسكن الداخلي.  معسكرات

املسنين    الفنادق والشقق الفندقية ودور األيتام ودور   نشآت سكنية: ويدخل في هذه املجموعةم -

الهياكل املعمارية    بمثابة مبنى واحد مهما تعددتاملسكن العام    ويعتبر  والسجون واإلصالحيات.  

يكن لم  ما  منها،  يتألف  السور   التي  ضمن  أو  حرمه  في  أو  املبنى  هذا  منشآت    داخل  به  املحيط 

   خدماتها للقاطنين فيه. مستقلة، ولو كانت تقدم

 التي و )ثانوي  غير(واحد نشاط إنتاجي أو واحد موقع لها مؤسسة من جزء أو : مؤسسةاملنشأة •

 .املضافة القيم بمعظم إنتاجي رئيس ي نشاط فيها يساهم

هو االسم املسجلة به املنشأة في السجل التجاري ورخصة دائرة التنمية    للمنشأة:  التجاري   االسم •

للمنشأة ويكون    هاالقتصادية وغيرها من جهات الترخيص كاملناطق الحرة أو االسم املتعارف علي

 
 
   عادة مكتوبا

 
 باسم الحائز.   على واجهتها، وإذا لم يكن للمنشأة اسم تجاري يسجل النشاط مصحوبا

لى  إو/ و تصرح  أو السلطة املانحة التي ترخص  أيقصد بجهة الترخيص هي الجهة    :الترخيص  جهة •

 الشروط. شخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاط معين بعد أن تستوفي جميع 

 ،االتحاديةو   ،االقتصادية الدوائر في مسجل هو كما للمنشأة فريد تعريفي رقم هو الرخصة:  رقم •

 . االقتصادي  لالسج في أو  واملحلية

نه العمل الذي تمارسه املنشأة إلنتاج سلعة  أالنشاط االقتصادي ب  يعرف  :  االقتصادي   النشاط  •

ستهالك العائلي، وسواء كانت السلع  منشآت أخرى أو لال خدمة تباع أو تقدم لآلخرين سواء كانوا    وأ

 .ستهالك النهائي أو للتكوين الرأسمالي أو وسيطة إلنتاج سلعة أخرى أو خدمة أخرى لال 
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 نيالفصل الثا                                                                            

 سجل املباني والوحدات السكنية والسر                                                      
 

لذي ينعكس بشكل  واإن لعملية ترتيب وتنظيم البيانات دور كبير في تسهيل الوصول للبيانات وتنسيقها  

عملية  كل سجالت والذي يعرف بأنه  شواضح في جودة العمل اإلحصائي وعادة ما يتم ترتيب البيانات في  

ظم للبيانات على مستوى الوحدة بطريقة تمكن من تحديثها، وقد تحتوي وحدات السجل على  وتن  تجميع

 . وغيرهابيانات األفراد واألسر والعناوين واملباني واملنشآت ومناطق األراض ي .. 

منتظمة  بقواعد  تحديثها  يتم  والتي  األحداث  أو  الحقائق  على  الوحدات  بيانات  عمليات    ،وتحتوي  وتتم 

تب  عالتحديث 
 
أو    ا التصحيح  التحديث  عمليات  تشمل  وقد  السجل  إنشاء  ألغراض  املحددة  للمعلومات 

 اإلضافة. 

من خصائص السجل  و  إمارة عجمان في  شامل لكل أنواع املباني والوحدات السكنية واألسر   سجليعتبر ال

نوع املسكن واملبنى واستخدام    حسبتحديد الظروف املعيشية التي يعيش فيها األفراد واألسر  أنه يساهم في  

 الوحدات السكنية والتزاحم األسري وعدد الغرف.

 :سجل املباني والوحدات السكنية والسرأهداف   1.2

بيانات املباني والوحدات السكنية واألسر من خالل االعتماد على املسوح امليدانية    ةقاعد  طويرت •

 . لكترونية اإلو 

 توفير إطار سليم وحديث لسحب عينات املسوح   •

    التعريف بمكونات سجل املباني والوحدات السكانية واألسر. •

 مصادر بيانات السجل:  2.2

جميع   من  السجل  بيانات  مصادر  كموقعه  تتكون  باملسكن  عالقة  لها  التي  واملحلية  اإلتحادية  الجهات 

سجل بيانات  توفير  مصادر  أدناه  واملاء،  والكهرباء  الصحي  الصرف  بشبكة  والوحدات    واتصاله  املباني 

 السكنية واألسر: 

 دائرة البلدية والتخطيط.  •

 دائرة األراض ي والتنظيم العقاري.  •

 الصحي. للصرف عجمان شركة  •

 لكهرباء واملاء. ل االتحاد •

 منصة العد الذاتي.  -مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  •
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 آلية تحديث سجل املباني والوحدات السكانية والسر:   3.2

البلدية  إ • البيانات السجلية من دائرة   )شهادات انجاز  والتخطيط بستالم 
 
عجمان شهريا

 . ية(املباني، العقود اإليجارية السكنية، العقود االيجارية التجار 

 مع قاعدة البيانات لتحديثها و  •
 
 . لغاء التكرارإدمج البيانات السجلية شهريا

 .تدقيق البيانات السجلية والتأكد من تكاملها ودقتها •

 . تدقيق بيانات منصة العد الذاتي للتأكد من تكاملها ومطابقتها للبيانات السجلية •

 . الغير منطقية والناقصةتحديث بيانات منصة العد الذاتي لتصحيح األرقام  •

 سجل املباني:  4.2

لتنظيم   من حيث نوعها واستخدامها وغيرها وذلكيحتوي سجل املباني على عدد من البنود لوصف املباني  

 ناه: دكما موضح أواملسوح املختصة بالسكان،  العمل اإلحصائي 

 : املبنى 1.4.2

إمارة   في  أنواع رئيسية  ثمانية  إلى  املباني  به،   يعتبرو   عجمانتصنف  املباني املحيطة  كل مبنى مستقل عن 

 
 
بشكل دائم أو مؤقت على األرض، ويتكون من غرفة واحدة أو أكثر، ويتطلب املبنى أن   ويجب أن يكون مثبتا

 .حيث يتم استخدام املباني  من قبل األشخاص للسكن أو العمل،  يكون له أساسات وجدران

 :  استخدام املبنى 2.4.2

بها   املباني ألغراض عديدة ويقصد   سناداإل  فترة لخال املبنى وحدات لكامل الفعلي االستخدامتستخدم 

غالب    املبنى نشاءإ من الغرض بحسب االستخدام يكون  نأ بالضرورة  وليس الزمني في  تستخدم  حيث 

 األوقات لألغراض التالية: 

محدد بشكل فردي، ويتكون من غرف، باإلضافة إلى مرافق    ويكون هذا املبنى  سكنمبنى بغض ال -1

 . مساعدة 

ال -2 سواء    ستخدمي   والذي   تجاري املبنى  تجارية،  ممتلكات  تشكل  التجارية  واألنشطة  العمليات  في 

هو أي هيكل يتم فيه تشغيل ف  ،واملرافق األخرى   أو تم تحسينها مع املباني  خاليةكانت مجرد أرض  

   حيث تجري الشركة  تخدامات املباشرة،غرض تجاري. ويشمل ذلك االس
 
  خارج املبنى نفسه،  أعماال

 .واالستخدامات غير املباشرة ، حيث يكون املبنى نفسه هو النشاط التجاري 

  االستخدام بغرضسكني وتجاري:  -3
 
 فيكون املبنى سكني وتجاري.  السكن والعمل معا

 من الحكومةبنى مملوك االستخدام لألغراض الحكومية حيث يكون امل   -4
 
 قانونيا

 
 . امتالكا
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 :  صفة إشغال املبنى 3.4.2

يسمى بصفة    هإلشغال  ويتكون من عدة صفات  اثناء الفترة الزمنية   أجله املبنى من يستخدم الذي  الغرضإن  

 (. 1.2)رقم كما يوضح الشكل  إشغال املبنى

   ( صفة إشغال املبنى1.2) رقم شكل 

 

 

 

.يستخدم للسكن وال يوجد به أي نشاط اقتصادي• للسكنمبنى

 للسكنيستخدموالللعملمعدمبنى•
 
تطلباتاملمعيتناسبتصميمهيكون ماوعادة

.أجلهامنأعدالتيالتشغيلية
مبنى للعمل

• 
 
.ُيستخدم للسكن والعمل معا مبنى للسكن والعمل

الث مرات مبنى لم يستطيع الباحث تحديد صفة إشغاله خالل فترة العد وتم زيارته ث•

.بأوقات مختلفة
مبنى مغلق

للبيعأوارلإليجمعروضأنهمنهاأسبابلعدةالعدعمليةوقتأحديقطنهالمبنىيعتبر•

 إنشائهمناالنتهاءتمأو
 
.آخرسببأليأوحديثا مبنى خالي

ستخدام،لال صالحغيرأومكتملغيرأيالعد،بوقتالتشطيبأوالتشييدتحتيكون •
قيداملبنىىويبق.مبنىالحالةهذهفييعتبروالسقفبدون فقطاألعمدةعلىيحتوي إذ

 يصبحلمطاملااإلنشاء
 
 جاهزا

 
جهةمنأواإلنشائيةالناحيةمنسواءلالستخدامتماما

.والكهرباءكاملاءاألساسيةباملرافقاتصاله

مبنى قيد اإلنشاء

.مبنى تم إخالئه واملعد للهدم لتهالكه أو صدور أوامر بهدمه أو ألي سبب آخر• مبنى قيد الهدم
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   نوع املبنى: 4.4.2

  كان سواء  ،يعتبر مبنى  بذاته قائم مستقل مشيد  كل  إن  
 
 بصورة دائمة أو مؤقتة، وال يشترط في تكوينه  قائما

أنواع    ثمانية وصنفت أنواع املبانى إلى    مادة معينة من مواد البناء ، ويستخدم إما للسكن أو للعمل أو لكليهما 

د، مبنى من طابقين، مبنى متعدد  ، مبنى من طابق واحرئيسية مثل قصر ، فيال ، بيت عربي ، مسكن عام

 .منشآت/مبنى منشأةالطوابق، 

 سجل الوحدات السكنية 5.2

السكنية  ي  هذا السجل الوحدات  أو جزء من مبنىوصف  كامل  مبنى  تكون  ها  نوع تحديد ويتم    والتي قد 

 وصف الوحدة السكنية: ل البيانات التعريفيةأدناه ، اإلشغال أو الشكل حسب

  استخدام الوحدة السكنية: 1.5.2

 أن يكون   بالضرورة وليس ،السكنية  الوحدة إشغال من الحالي  غرضالستخدام الوحدة السكنية  ايقصد ب

أو   ، الذي أنشئت من أجله الوحدة السكنية   الغرض وقد يقع استخدام الوحدة ضمن النطاق الخاص 

عدة   إلى  السكنية  الوحدة  استخدام  تصنيف  تم  ولذلك  وغيرها،  العمل  نطاق  أو  العام  السكني  النطاق 

 (. 2.2كما يوضح الشكل رقم )تصنيفات 

 (تصنيف استخدام الوحدة السكنية 2.2شكل رقم ) 

 

سكنية
خدام الوحدة ال

ست
ف ا

صني
ت

و مؤقتة يستخدم للسكن من قبل أسرةتقيم إقامة دائمة أ: سكني

ال يوجد به نشاط اقتصادي

ى ذلك تستخدم لغرض العمل وغير قابلة للسكن وأمثلة عل:  عمل

(.العيادة، مكاتب )

كنية في بعض الحاالت يكون استخدام الوحدة الس: سكن وعمل

 مثل 
 
(.عيادة يسكن بها ممرض)لغرض السكن والعمل معا

-شقق) يكون مكون من عدة وحدات سكنية : سكن استثماري 

لتمليك والتى تستعمل لإليجار أو ا( استوديوهات -فلل دوبلكس 

.بجميع الطوابق

يكون استخدامه ألغراض التجارة فقط مثل املحال: تجاري 

.التجارية والشركات وغيرها

أمثلة يعتبر سكن دائم للعمال واملوظفين: معسكرات عمالية

(.سكن مدرسات ، سكن ممرضات )على ذلك 

(  إقامة مؤقت) مساكن جماعية لسكن مؤقت : مساكن عامة

.أمثلة على ذلك الشقق الفندقية
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 عدد غرف الغرف بالوحدة السكنية:  2.5.2

 للنوم في الوحدة السكنية.  -
 
 عدد غرف النوم: عدد الغرف املصممة خصيصا

 عدد الغرف األخرى: عدد الغرف األخرى غير املصممة للنوم منها الصالة وغرفة املعيشة.  -

 .إجمالي عدد الغرف: هو مجموع الغرف املوجودة في السكن من غرف نوم وغرف معيشة وغيرها -

 نوع الحيازة للوحدة السكنية:   3.5.2

وفيما يلي أنواع تعرف بنوع الحيازة للوحدة السكنية،  إشغال الوحدة السكنية    التي يتم بها  طريقةال  إن

 الحيازة املختلفة:  

  الوحدة كانت إذاملك:   -1
 
والفلل   العربية البيوت  النوع هذا ضمن أفرادها ويدخل أحد أو  لألسرة ملكا

 تم بيعها التي الشقق  وكذلك بها  املقيم  هو  كان مالكها  إذا للمواطنين  تمليكها  تم  التي الحكومية

  يعتبر ،كما حر( )تملك  لألفراد 
 
  كان إذا  للحائز  املسكن ملكا

 
 ولم بالتقسيطشراءه   تم  أو مرهونا

 .األقساط كامل يسدد

 الحائز   وكان  مفروشة  غير الوحدة كانت إذاإيجار عادي:  -2
 
وكيله،   أو املالك من مباشرة لها مستأجرا

 املفروشاإلشغال   مقابل يومية أو سنوية أو بصيغة شهرية نقدي  مبلغ وهو اإليجار تعريف ويمكن

 للسكن. 

 لها الحائز وكان مفروشة الوحدة كانت إيجار مفروش: إذا -3
 
 .وكيله أو املالك من مباشرة مستأجرا

  املسكن  كان سواء  للحائز  بتوفير السكن قامت التي هي العمل جهة  كانت  مقابل العمل: إذا  -4
 
 ملكا

الجهة   أو  لتلك 
 
اإليجار يكون  أن بشرط  قبلها من مستأجرا  باسم وليس الجهة تلك  باسم عقد 

 .)مفروش إيجار /إيجار( الحيازة نوع تصنيف تم الساكن وإال

من   آخر  شخص قبل من املؤجرة أو  ، املساعدة  ، كالهبة أعاله  يذكر لم  نوع وجود حالة أخرى: في -5

 أخرى.  حاالت أية أو غيرهم  أو  األقارب

 :خصائص املباني واملساكن 6.2

مجموعة من البيانات التعريفية مثل رقم    املباني واملساكن وهي تشمل  خصائص  (  1.2يوضح الجدول رقم )

املبنىامل إستخدام  املبنى،  واستخدامها   بنى،نوع  الوحدة  ،نوع  واملسكن  املبنى  ويشمل  السكن    ،عنوان 

 مكانية ربط جميع املعلومات ببعضها البعض. وذلك إل  ...وغيرها ،
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( خصائص املباني واملساكن 1.2جدول رقم )   

 رقم املبنى 

 السجالت اإلدارية. رقم تعريفي للمبنى الذي يقيم فيه الفرد بصفة معتادة كما هو مسجل في  التعريف / الوصف

 جميع املباني الشمول )اإلطار( 

 ال يوجد التصنيفات

 ال يوجد املتطلبات املحددة

 ال يوجد القياس نطاق

 االتساق في تصنيف بيانات االمارة  إجراءات املعالجة

 نوع املبنى

   التعريف / الوصف
 
بصورة دائمة أو مؤقتة، وال يشترط في تكوينه مادة املبنى هو كل مشيد مستقل قائم بذاته، سواء أكان قائما

 أو قماشا أو أي مادة  
َ
 أو صفيحا

َ
 أو طينا

َ
 أو خشبا

 
 أو طابوق ا

َ
 خرسانيا

َ
معينة من مواد البناء فقد تكون هيكال

 أخرى، ويستخدم إما للسكن أو للعمل أو لكليهما.

  جميع املباني الشمول )اإلطار( 

 السكني املبنى   .1 التصنيفات

 املباني السكنية التي تضم مكان سكن منفرد 1.1

 املباني السكنية التي تضم أماكن السكن املتعددة 2.1

 املباني املخصصة لنزالء املؤسسات وأنواع السكن الجماعي األخرى  3.1

 املباني السكنية األخرى  4.1

 املباني غير السكنية .    2 

 السكني املبنى  املتطلبات املحددة

 الهدف األساس ي من جمع البيان هو تحديد أماكن السكن لكافة األفراد املقيمين داخل الدولة القياس نطاق

 يتم استبعاد املباني غير املخصصة لتواجد األفراد وإقامتهم فيها أو للعمل فيها مثل مباني الكهرباء   إجراءات املعالجة

 استخدام املبنى

االستخدام الفعلي لكامل وحدات املبنى خالل فترة االسناد الزمني وليس بالضرورة ان يكون االستخدام بحسب   التعريف / الوصف

 ولكن ما هو مبين في السجالت اإلدارية الغرض من انشاء املبنى 

 جميع املباني الشمول )اإلطار( 

 سكني  .1 التصنيفات

 تجاري  .2

 سكني وتجاري  .3

 حكومي .4

 أخرى )حدد( .5

 يتم تحديد استخدام املبنى بحسب استخدام جميع الوحدات التابعة له املتطلبات املحددة

 وربطه مع نوع الوحدة واستخدامهاالربط بين نوع املبنى استخدام املبنى   القياس نطاق

الوحدات   إجراءات املعالجة جميع  كانت  فاذا  له،  التابعة  الوحدات  جميع  استخدام  بحسب  املبنى  استخدام  تحديد  يتم 

 مستخدمة للسكن يكون استخدام املبنى سكني ويتم تأكيد تصانيف املباني حسب اإلمارة 
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 املباني واملساكن ( خصائص 1.2جدول رقم ) تابع ،،،

 

 عنوان السكن )يشمل املبنى واملسكن واالحداثيات(

ُيشير موقع املبنى واملسكن إلى املكان الجغرافي )العنوان( لكل مجموعة من أماكن السكن. وسيتم استخدام   التعريف / الوصف

هذه البيانات إلدارة عمليات التعداد )للتأكد من حصر جميع أماكن السكن )الطبيعية حسب السجالت( أو 

ستخدم في نشر البيانات عل
ُ
ى املستويات الجغرافية للتحقق من الحصول على جميع السجالت وكذلك ت

 املختلفة. 

 حسب ما هو مسجل في السجل على أنه عنوان سكنه )اإلمارة، 
 
عنوان املبنى الذي يقطن فيه الفرد كامال

املدينة، املنطقة، املبنى(، في الغالب يكون عبارة عن نص، وقد يكون العنوان الرقمي كما تحدده البلديات  

 ا يتم جمعه في املراكز اإلحصائية من خالل مسح تحديث األطر)مكاني، عنواني، سينيار( أو حسب م

( x,yكما أنه سيتم جمع إحداثيات املبنى و هي عنوان املبنى الذي يقطن فيه الفرد حسب نظام اإلحداثيات )

(، مثال yوالعمودي (الصادي  xبصيغة نظم املعلومات الجغرافية  تبين االحداث االفقي (السيني)

و بين   51.35و   57.10( و تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة بين خطي طول 55.296249, 25.276987)

 .22.35و  26.25خطي عرض 

 جميع أماكن السكن الشمول )اإلطار( 

 :كحد أدنى، ينبغي استخدام اإلطار التالي للمعيار الجغرافي )للمخرجات( التصنيفات

 االمارة -

 املنطقة / الحي -

 )حسب تصنيف االمارة(املنطقة الفرعية  -

يجب ترميز جميع عناوين أماكن السكن باستخدام تصنيف الدولة الجغرافي املحدد وعلى الدول استخدام   املتطلبات املحددة

 تصنيفاتها الخاصة ومن ثم انتاج مخرجات باستخدام التصنيف املعياري  

لكل مجموعة من أماكن السكن )املعيشة( )إحداثيات ومن األهمية بمكان أن يخصص الرمز الجغرافي املالئم  القياس نطاق

 املوقع من خالل نظام تحديد املواقع العاملي(.

 اتساق تصنيف املناطق حسب االمارة بالسجل اإلحصائي الجغرافي  إجراءات املعالجة

 عدد الطوابق 

 عدد طوابق املبنى الذي يسكن فيه الفرد كما هو في السجالت اإلدارية   التعريف / الوصف

 املباني املكونة من ثالث طوابق فأكثر  الشمول )اإلطار( 

 ال يوجد التصنيفات

 فقط إذا كان نوع املبنى "مبنى متكرر" بناية"   املتطلبات املحددة

 وامليزانين والطابق األرض ي إلى عدد الطوابق في املبنى يتم ضم كل من السطح والطوابق تحت األرض  القياس نطاق

يجب املوائمة بين التصنيفات املوجودة في السجالت اإلدارية والتصنيفات اإلحصائية ويتم تحديده ببيانات   إجراءات املعالجة

 الفرد أو املبنى 

 رقم عداد الكهرباء للوحدة السكنية 

 اه أو الكهرباء للوحدة السكنية املسجل فيها الفرد أو رب األسرة )الكفيل(رقم تعريفي لعداد املي التعريف / الوصف

 جميع الوحدات في جميع املناطق الشمول )اإلطار( 

 ال يوجد التصنيفات

 ال يوجد املتطلبات املحددة

 يتم الربط بين املوقع الجغرافي للمسكن مع محل إقامة الفرد.  القياس نطاق

 تصنيف الشقق التابعة للمبنى الواحد أو السكنات العمالية  املعالجةإجراءات 
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 ( خصائص املباني واملساكن 1.2جدول رقم ) تابع ،،،

 نوع الوحدة

الوحدة هي مبنى أو جزء من مبنى يتم الوصول اليها عن طريق مدخل خاص بها يفصلها عن املساحة العامة.   التعريف / الوصف

الوحدات الخاصة املشغولة أو املعدة للسكن من قبل عائلة أو أسرة جماعية. وهي مبنى  والوحدة السكنية هي  

 لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق  
 
أو جزء من مبنى معد أصال

الفرد حسب الشكل    أو املمر العام دون املرور في وحدة سكنية أخرى، ويتم تحديد نوع الوحدة التي يقطن فيها

 أو اإلشغال.

 جميع الوحدات السكنية   الشمول )اإلطار( 

 الوحدات السكنية  1 التصنيفات

 الوحدات السكنية الخاصة   1.1 

 الفيال   1.1.1

  الشقة2.1.1   

 البيت العربي  3.1.1   

 الوحدات السكنية األخرى  2.1

 وحدة سكنية شبه دائمة  1.2.1

 متنقلة وحدة سكنية  2.2.1

 أخرى )حدد(  3.2.1

 أماكن السكن الجماعية/العامة   2

الفنادق والشقق الفندقية وبيوت الضيافة )بيوت تأجير غرف املبيت( وغيرها من بيوت اإلقامة   1.2

ُزل(
ُ
 )الن

   املؤسسات 2.2

 املستشفيات  .2.21

 املؤسسات اإلصالحية )السجون، واإلصالحيات(  2.2.2

 املسنين دار 3.2.2

 سكن الطالب وما شابهه  4.2.2

 دور األيتام  5.2.2

 أخرى )بما في ذلك مؤسسات الرعاية طويلة املدى( 6.2.2

 املعسكرات ومساكن العمال 3.2

 العمال  تجمعات1.3.2

 أخرى )حدد( 4.2

 السكنية الربط بين نوع األسرة ونوع الوحدة السكنية واستخدام الوحدة  املتطلبات املحددة

تحديد جميع أنواع الوحدات السكنية. يجب املوائمة بين التصنيفات املختلفة املوجودة في السجالت اإلدارية  القياس نطاق

لنوع الوحدة السكنية، قد يتطلب األمر إلى نزول ميداني للمناطق التي ليس بها تسجيل رسمي في السجالت 

 والتجمعات، او األماكن التي ال تتصل بصورة مباشرة مع السجالت اإلداريةاإلدارية كاألماكن النائية 

 املوائمة بين السجالت اإلدارية والتصنيفات االحصائية الختالف تصانيف كل إمارة  إجراءات املعالجة
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 ( خصائص املباني واملساكن 1.2جدول رقم ) تابع ،،،

 استخدام الوحدة

حسب   .إشغال الوحدة في اليوم املرجعي، وليس بالضرورة الغرض من استخدامها عند إنشائهاغرض من  التعريف / الوصف

أحدث بيان يرد في السجالت اإلدارية، بصرف النظر عن الغرض الذي تم من أجله إنشاؤها، وقد يقع  

استخدام الوحدة ضمن النطاق الخاص( تستخدم للسكن حيث ينام أفراد أسرة أو أسر جماعية )أو  

نطاق السكني العام(، تستخدم كسكن تنظمه جهة )أو نطاق العمل(، تستخدم كمكان ملمارسة األنشطة  ال

 كمكان عمل أو سكن )، وإذا كانت الوحدة 
 
االقتصادية )أو النطاق غير املشغول(، غير مستخدمة حاليا

 خالية، يحدد االستخدام على أساس الغرض األصلي من إنشائها. 

 ع الوحدات السكنية جمي الشمول )اإلطار( 

 سكني .1 التصنيفات

 عمل .2

 سكن وعمل  .3

 استثمار .4

 تجاري  .5

 معسكرات عمالية  .6

 مساكن عامة  .7

 أخرى )حدد( .8

الهدف هو جمع بيانات الوحدات السكنية الخاصة املشغولة أو املعدة للشغل من قبل عائلة أو أسرة جماعية   املتطلبات املحددة

املقيمين   والسكان  عمال،  معسكرات  وسكن  أو  والفنادق  كاملستشفيات  العامة  املساكن  في  طويلة  بصورة 

 الطالب وغيرها من املساكن العامة. 

 من الصعب تحديد فيما إذا كان استخدام الوحدة هو سكن وعمل لذلك يمكن إلغاء هذا البند القياس نطاق

 االستخدام وتبين اختالف التصنيف حسب كل امارة الربط بين نوع املبنى ونوع الوحدة والغرض من  إجراءات املعالجة

 عدد الغرف وغرف النوم 

وتسمح مساحتها بوضع   عدد الغرف بشكل اجمالي وعدد غرف النوم املزودة بسرير وتستخدم للراحة الليلية. التعريف / الوصف

 سرير لشخص بالغ، أي ال تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة. 

 الوحدات السكنية  - )اإلطار( الشمول 

  الوحدات السكنية الخاصة -

 الوحدات السكنية األخرى 

 ال يوجد تصنيف التصنيفات

 يجب أن تحتوي غرفة النوم على سرير واحد على األقل، وهذا يشمل األسرة املخصصة لألطفال والرضع. املتطلبات املحددة

ويتم عد غرف النوم بشكل مستقل عن عدد األفراد الذين يستخدمون    يتم قياس كثافة املسكن على إثرها القياس نطاق

 الغرف، أو عن مساحة الغرف، طاملا أنها تلبي متطلبات الحجم املحددة أدناه

 املقارنة بين نوع الوحدة وعدد غرف النوم لحساب التزاحم األسري  إجراءات املعالجة
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 املباني واملساكن ( خصائص 1.2جدول رقم ) تابع ،،،

 نوع الحيازة
 الترتيبات التي تشغل األسرة املعيشية بموجبها كل الوحدة السكنية التعريف / الوصف
 جميع الوحدات السكنية  الشمول )اإلطار( 

 التصنيفات

 ملك .1

 إيجار .2

 مقابل العمل  .3

 أخرى )حدد( .4
 واإليجارات واالتصال بشبكة املياه والكهرباءيتم املقارنة بين سجالت األمالك،  املتطلبات املحددة

 ال يجب الخلط بين الحيازة وحالة اإلشغال )التي ُتحدد ما إذا كانت الوحدة مشغولة أو شاغرة(.  القياس نطاق

 إجراءات املعالجة
يتم اعتماده  سيتم تقييم مدى الحاجة للنزول امليداني في املناطق التي تكثر فيها تركز األسر الجماعية حسب ما  

 من اللجان.

 التأكد من دقة البيانات في حال كان للفرد أكثر من مسكن وربطها مع بيانات املاء والكهرباء وبيانات العمل. 

 

 طابقة بين نوع املبنى ونوع الوحدة السكنية: امل قواعد  7.2

تستخدم قواعد املطابقة للربط بين نوع املبنى ونوع الوحدة السكنية فإذا كان نوع املبنى قصر يجب أن  

يكون نوع الوحدة السكنية قصر وإذا كان نوع املبنى فيال وجب أن يكون نوع الوحدة السكنية فيال أو ملحق  

 أدناه: ( 2.2رقم ) من فيال  كما موضح في الجدول 

 ( أنواع املبنى و نوع الوحدة السكنية   2.2جدول رقم ) 

 نوع الوحدة السكنية  نوع املبنى

 قصر  قصر

 فيال / ملحق فيال    فيال

 شقة / غرفة أو غرف / مسكن جماعي مبنى من طابق واحد

 شقة / غرفة أو غرف / مسكن جماعي مبنى من طابقين

 مسكن جماعيشقة / غرفة أو غرف /  مبنى متعدد الطوابق 

 غرفة أو غرف / أخرى  منشآت /مبنى منشأة

 بيت عربي / جزء من بيت عربي  بيت عربي 

 غرفة أو غرف / مسكن جماعي / أخرى  مسكن عام

 صندقة وغيرها   –كرفان  –شبرة  )حدد( أخرى 

 

   طابقة بين نوع الوحدة وموقع الوحدة السكنية من املبنى امل قواعد  8.2

 إذا  تعتبر قواعد  
 
املطابقة لها أهمية كبيرة للربط بين نوع الوحدة السكنية وموقع الوحدة السكنية فمثال

كانت نوع الوحدة السكنية  شقة فالبد أن يكون موقع الوحدة السكنية  مكون من رقم الوحدة السكنية  

   .( يوضح ذلك3.2ي ، الجدول رقم )ورقم الطابق ورقم املبنى ورقم مكان
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 نوع الوحدة وموقع الوحدة السكنية من املبنى( 3.2جدول رقم ) 

 موقع الوحدة السكنية  نوع الوحدة السكنية  

 رقم مكاني  ،رقم املبنى  ،رقم الطابق )   ( ،رقم الوحدة السكنية  شقة

 رقم مكاني  ،رقم املبنى  ملحق فيال/فيال

 رقم مكاني ، رقم املبنى  قصر

 رقم مكاني ، رقم املبنى  جزء من بيت عربي /بيت عربي 

 رقم املبنى  الشبرة/صندقة/كرفان 

 رقم املبنى  ،رقم الوحدة السكنية  غرفة مستقلة

 

 سجل السر    9.2

املتعلقة حولها،  يعتبر سجل االسرة      البيانات  سجل مدني يتضمن معلومات خاصة عن األسرة  ويتتبع 

األسرة وعالقتهم األسرية ويعتبر كتأكيد على صلة القرابة  ويعمل نظام سجل األسرة على تسجيل هوية أفراد  

  ،بينهم لضمان صحة األنساب وعلى أساس قانون األسرة، كما أنه يستخدم لحفظ حقوق األفراد وحمايتها

يعتبر سجل األسر كمصدر لتجميع البيانات اإلحصائية، ويحتوي سجل األسر على أمور مثل أنواع األسر  

 بها. والخصائص التي تشترك 

 خصائص السرة  1.9.2

  ،منها جزء أو بالكامل معيشية  أسرة ويمثلون  قرابة صلة تربطهم الذين  األفراد من  مجموعة  األسرة  ضمنتت 

 أّن هناك مجموعة من الخصائص  و 
ّ

سر وتختلف عنها، إال
ُ
كما يوضح الشكل  تتمّيز كّل أسرة عن غيرها من األ

سر داخل املجتمع الواحد( و 3.2رقم )
ُ
 . التي تشترك بها جميع األ
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 ( خصائص السرة3.2شكل رقم ) 

 
 : أنواع السر 2.9.2

 ( 4.2كما يوضح الشكل ) األسر املعيشية وتجمعات العمالتم تقسيم األسر إلى نوعين في إمارة عجمان هي 

 ( أنواع السر 4.2شكل رقم ) 

 

 
 

سواء كانت مواطنة، غير مواطنة أم جماعية• نوع األسرة

دة مجموع األسر املتواجدة في وحدة سكنية واحدة حيث قد تحتوي الوح•

.السكنية على أسرة أو اكثر من أسرة
عدد أفراد األسرة

 مع مراعاة أن يكون الرقم التسل•
 
سلي لرب يكتب اسم الفرد الثالثي كامال

.1األسرة هو الرقم 
اسم رب األسرة

ن صلة نوع عالقة الفرد برب األسرة كان يكون من األقارب أو العمالة أو بدو •

قرابة
العالقة برب األسرة

.األسرة يكون إما ذكر أو أنثىرب• النوع

رف النظر اسم الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية السياسية بص•

ر الجنسية عن مكان والدته، وبالنسبة ملن يحملون أكثر من جنسية تعتب
.هاالتي دخل الفرد بموجبها للبالد هي الجنسية التي ينتمي إلي

الجنسية

.رقم التواصل مع رب األسرة• رقم التواصل

أنواع األسر

تجمعات العمال األسر املعيشية

األسر الجماعية األسر الخاصة

األسر غير املواطنة األسر املواطنة
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 في املسكن أو  من  السرة املعيشيةتتكون  
 
يكونون فيما    أخرى،    ترتيبات املعيشة   في  فرد أو أكثر يشتركون معا

ع  يراد املتجمبينهم وحدة معيشية واحدة تنفق على احتياجاتها االستهالكية من السلع والخدمات ومن اإل 

 لديها سواء أكان مصدره فرد
 
  واحدا

 
 في هذه لها  من أفراد األسرة أم أكثر وقد تربطهم صلة قرابة ويكون   ا

تم تصنيف األسر املعيشية إلى  ، و أسرة رب لها ال يكون  وبالتالي ، قرابة صلة تربطهم ال أو  أسرة، رب الحالة

 نوعين: 

   السر الخاصة .1

 في املأكل والسكنافرد أو جموالتي تتضمن  
 
وتتضمن نوعين من األسر أسرة    ،عة من األفراد يشتركون معا

مواطنة   مواطنة غير  من  واسرة  املواطنة  األسرة  تتكون  حيث  دولة  ،  مواطني  من  أفراد  مجموعة  أو  فرد 

 
 
وتعتبر األسرة مواطنة في  ،  وتربطهم صلة قرابةفي ترتيبات املعيشة    اإلمارات العربية املتحدة يشتركون معا

 الشروط التالية: وفتاستحال 

 املتحدة.   العربية اإلمارات  دولة من مواطن من  األسرة  رب  كان إذا ❖

 رجل   من   متزوجة   وغير  معها  مقيمين  إماراتيين  أوالد  ولها  إماراتية  غير  سرة األ   ربة   كانت   إذا ❖

 إماراتي.  غير

إمار  ❖ أوالد  إماراتية ولديها  كانت ربة األسرة  أوالد من  اإذا  لديها  وليس  تيين من زواج سابق 

 الزوج غير اإلماراتي. 

فرد أو مجموعة أفراد من غير مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة    من  األسرة غير املواطنةبينما تتكون  

 في ترتيبات املعيشة وتربطهم صلة قرابة
 
الشروط    وفتوتعتبر األسرة غير مواطنة في حال است  ،يشتركون معا

 التالية:  

 اج سابق. تيين من زو اإذا كانت ربة األسرة غير مواطنة ومتزوجة من رجل غير مواطن ولديها أوالد إمار  ❖

تبقى األسرة غير مواطنة إذا كانت الزوجة مواطنة ولها أبناء مواطنين وغير مواطنين طاملا رئيس   ❖

 وفي حالة كون رئيس األسرة مواطن من دولة اإلمارات تصبح األسرة مواطنة.   ،األسرة غير مواطن 

 الجماعية   لسر ا .2

 يشتركون  جنسياتهم،  عن النظر  بصرف ) فأكثر ( 2 األفراد من مجموعة من  الجماعية  األسر   تتكون  

 
 
 غالب وهي عادة، قرابة  صلة تربطهم وال املأكل،  في يشتركون  وقد ملسكن،ا   في    معا

 
 جنس  من تكون  ما   ا

 إناث.  أو ذكور  واحد
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مجموعة من األفراد يشتركون بمسكن جماعي و يعملون في نفس املنشأة سواء      فتعتبر  عمالالتجمعات    أما

خاصة   أم  حكومية  واملشرب    ،كانت  املأكل  في  يتشاركون  التجمعات    ،وال  هذه  تكون  الحاالت  أغلب  وفي 

 العمل أو مستأجرة.   ةمملوكة من قبل جه

 لكترونيةاإلاملراجعة امليدانية و  10.2

اكتشاف و تصحيح األخطاء في الوقت املناسب أثناء العمل امليداني واإللكتروني ،  الهدف من املراجعة هو  

والتأكد من أن قواعد املطابقة اإللكتروني تتوافق مع توجيهات العاملين وذلك لضمان الشمول الكامل ودقة  

 ضافة إلى ضمان االلتزام بالتعليمات والتعاريف الواردة.اإل البيانات واتساقها ، ب

يف كال نوعي التدقيق في األيام القليلة األولى من كل مرحلة للعثور على األخطاء الشائعة واملتكررة  يتم تكث

ال   أنهم  ويتضح  املوظفين  بعض  أخطاء  تتكرر  عندما  أخرى.  مرة  حدوثها  ملنع  بها  املوظفين  جميع  وإبالغ 

 .يعملون، فقد يحتاجون إلى إعادة تدريبهم أو استبدالهم بآخرين

 عملية املراجعة امليدانية واإللكترونية:  ليباأس   1.10.2

يتم عبر مرور ميداني شامل ودقيق لكل األحياء السكنية ويشمل جميع وحدات العمل،   السلوب الول:  -

 لجمع بيانات دقيقة.
 
 لهدف تغطية كل األسر واألفراد شخصيا

يقتصر بجمِع البيانات األساسية املتعلقة بالفرد من ِقَبل شخص آخر كاملشرف امليداني،  السلوب الثاني:    -

 حيث يتم مطابقتها بالبيانات املجمعة لغرض إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.  

 كترونية:املراجعة امليدانية واإلل  .1

املباني   شمولية  من  للتأكد  بيانات  استخالص  لغرض  هو  املراجعة  هذه  من  السكنية  الغاية  والوحدات 

 واألسر املقيمة في منظفة عمل الباحث من:

 استكمال تدقيق جميع الوحدات السكنية واألسر املقيمة فيها.  •

 لألرقام املميزة لقطع األراض ي. •
 
 متابعة الباحث لسالمة السير حسب الخرائط الجغرافية وذلك وفقا

يقوم مشرف العمليات بمراجعة بيانات املرور  عند استكمال املراجعة امليدانية في نهاية كل أسبوع   •

 امليداني لغرض التدقيق وإبالغ األخطاء املكتشفة للباحث إلجراء تصحيح إذا لزم األمر.

 مراجعة أعمال الباحث  .2

ملغزى وراء  من املهم أن يتم عد جميع املباني و األسر و الوحدات السكنية في مكان عمل الباحث، و هذا هو ا

 كترونية.لاإلاملراجعة امليدانية و 

كترونية للباحث في نطاق عمله و ذلك يتم عن طريق  ليجب ضمان سالمة السير املكاني و املتابعة اإل •

ما بداخلها مع احتساب األسر   نظام الخرائط الجغرافية. و التأكد من أنه يجمع خصائص الوحدات و
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 وفق
 
 الحصر للوحد  للتعليمات املفروضة مع الحرص على أن يكون   ا

 
 ات السكنية و األسر بكل موقع كامال

 و أسرة.  ي وحدة أأبدون نسيان 

ا يخص املبنى و الوحدات السكنية و  فيممن املهم أن تكون البيانات دقيقة و كاملة بدون أي نواقص   •

 األسر.

مر  • و تتم  امليدانية  املراجعة  أعمال  مكتب  لاإلاجعة  و  امليداني  املشرف  قبل  من  تدقيقها  و  كترونية 

بالغ الباحث  ء و في حالة وجودها فيجب أن يتم إخطا أالتدقيق امليداني مع التأكد من أنه ال وجود ألي  

 خرى. أو ذلك لتصحيحها و ضمان عدم وجود أخطاء 

 يجب أن يحتوي الحصر على كل الخصائص للوحدات السكنية و األسر.  •

 اإللكترونية: املراجعة  .3

حيث ال تحدث هذه املراجعة غير بعلم الباحث و املشرف امليداني، حيث تكمن أهداف هذه املراجعة في  

 اآلتي:

الجغرافية، • البيانات  استكمال  من  ا  التأكد  لقطع  املميزة  األرقام  و  في  أل التعريفية  الواقعة  راض ي 

 . منطقة عمل الباحث

نية منظم حيث في حالة وجود أي خطأ يتم التصحيح  التأكد من أن تسلسل أرقام الوحدات السك •

 . حسب التعليمات

وجود إجابة في جميع الحقول الخاصة لكل مبنى ووحدة سكنية، و لكل أسرة أو وجود عالمة )/( في   •

 . حالة عدم التطابق.... الخ

من   • التحقق  و  األسر  و  السكنية  الوحدات  و  املباني  إحصاء  بيانات  على  املراجعة  توافق  تركز 

 . الوحدة السكنية / األسرة  / اخل املبنىالبيانات فيما بينها د

 : املبنى  وى حصر الوحدات السكنية والسر على مست  11.2

و   السكنية  الوحدة  نوع  املبنى  نوع  من  التأكد  طريق  عن  واألسر  السكنية  الوحدات  حصر  حصر  يتم 

 كما مبين أدناه:  والتأكد من األسر  خصائص الوحدة السكنية

  ، مبنى متكرر   ،مبنى من طابقين  ،مبنى من طابق واحد  ،فيال  ،)قصر والذي يمكن أن يكون  نوع املبنى  -

م عربي    ،ة  نشأمبنى  عام(    ،صندقة  /عشة  ، شبرة    ،بيت  من  مسكن  التأكد  يتم  الطوابق  كما  عدد 

 والوحدات السكنية في املبنى.

 في    نوع الوحدة السكنية    -
 
جزء من بيت    ،غرفة مستقلة  ،قصر    ،بيت عربي    ،الشقة    ،)فيال  محصورا

 . كرفان( ،صندقة /عشة ،شبرة  ،عربي 
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من حيث نوع الوحدة السكنية وموقع الوحدة السكنية )رقم عداد  خصائص الوحدة السكنية  حصر   -

رقم املدخل   ،رقم الوحدة السكنية داخل املبنى    ،رقم قطعة األرض   ،رقم مكاني    ،رقم املبنى   ،الكهرباء  

) اإل ب   مسلسل الوحدة السكنية(   ،التعدادي   إلى نوع استخدام الوحدة  سكن    ،عمل    ،سكني    ضافة 

 ،مساكن عامة( ونوع الحيازة للوحدة السكنية )ملك    ،معسكرات عمالية    ،تجاري    ،استثمار    ،وعمل  

 أخرى(. ،مقابل العمل  ،إيجار مفروش  ،إيجار 

التأكد من األسر حسب نوعها وعدد األفراد باألسرة حسب النوع واملقيمين إقامة معتادة باألسرة، كما   -

 ألسر الجماعية حسب عدد األفراد والنوع والجنسية. يتم أيضا التأكد من ا

 : والسر السكنية والوحدات  املباني  سجل مخرجات  2.21

تيجة لتحليل بيانات تم جمعها من التعداد  ن  تعتبر مخرجات سجل املباني والوحدات السكنية واألسر 

املركز،    وتقارير  إصدارات  ضمن  منها  بعض  وعرض  دوري  بشكل  تحديثها  ويتم    تلخص ت السجلي 

    في النقاط التالية:  املباني  والوحدات السكنية واألسر مخرجات سجل 

 حالة املبنى واملنطقة الجغرافية.  حسبتوزيع املباني  •

 الجغرافية.  وع واملنطقةحسب الن توزيع املباني •

 . توزيع املباني حسب نوع املبنى وعدد الطوابق •

 .الطوابق واملنطقة الجغرافيةتوزيع املباني حسب نوع املبنى وعدد  •

 . توزيع الوحدات السكنية حسب نوع املبنى واملنطقة الجغرافية •

 . توزيع الوحدات السكنية حسب النوع وعدد غرف النوم واألخرى  •

   .لسكنية حسب النوع وعدد الغرف واألخرى واملنطقة الجغرافيةتوزيع الوحدات ا •

 . ونوع األفراد واملنطقة الجغرافيةتوزيع األسر حسب نوع األسرة  •

   .توزيع األفراد لألسر اإلماراتية حسب النوع والجنسية واملنطقة الجغرافية •

 . واملنطقة الجغرافيةتوزيع األفراد لألسر غير اإلماراتية حسب النوع والجنسية  •

  .توزيع الوحدات السكنية حسب النوع وعدد الغرف واألسر واألفراد واملنطقة الجغرافية •

 

   
 
 
 

 



 

27 
 

 ثالث الفصل ال                                                                         

 نشآت االقتصاديةسجل امل                                                               

  رسمي يحتوي على بيانات األعمال املسجلة كوحدات قانونية لدى سجل    املنشآت االقتصاديةسجل  يعتبر  

 . وغيرها..املال، الكيان القانوني .. العاملين، رأسعدد الجهات الرسمية مثل النشاط االقتصادي، 

على بيانات األعمال املسجلة كوحدات قانونية لدى الجهات الرسمية    املنشآت االقتصادية    سجل  يحتوي  و 

 مثل النشاط االقتصادي ، عدد العاملين ، رأس املال ، الكيان القانوني ... وغيرها  

 :سجل املنشآت االقتصاديةأهداف  1.3

 .باستمرار اباإلمارة يمكن تحديثهتوفير قاعدة بيانات للمنشآت االقتصادية املسجلة  •

 .  قتصاديةاال للمسوح العينات سحب أطر  تطوير •

و    وسيلة  تعتبر • التجارية  أو املؤسسات  التجارية  فعالة ملساعدة الجمهور على االستعالم عن األعمال 

   الحصول على املعلومات الكافية عنهم.

 عجمان.   إمارة في الترخيص جهات  مختلف  من  التجارية الرخص إجمالي حصر •

 .تعزيز املستوى االقتصادي في الدولة و زيادة التنافسية و الريادة في إمارة عجمان •

فياالقتصادي،    الجانبمن   • السجل  املتعلقة    يساهم  والبحوث  لإلحصاءات  الالزمة  املعلومات  توفير 

 .ي و يسهل عملية اتخاذ القرارات، مما يساعد على تحسين الوضع االقتصاد باألعمال التجارية

 .االقتصادية  واملنشـآت  املشروعات على تطرأالتي يرات لتغا لرصــد منهجية  إعـدادالدائمة و  تابعة امل •

العمليات و يحسن جودة  املنشآت االقتصادية  بذو جودة عالية  توفير سجل   • في تنسيق سير  يساهم 

 النظام اإلحصائي في اإلمارة. 

 اعتباره مصدر موثوق ومرجع •
 
  هاما

 
 في اإلمارة.  الخاصة باملنشآت االقتصاديةيضم جميع العمليات  ا

 

 مصادر  بيانات السجل: 2.3

يرتبط السجل بعدد من الجهات مثل دائرة التنمية االقتصادية .....وغيرها ، حيث أن سجل  دائرة التنمية  

من   وغيرها  السياحية  التنمية  دائرة  طريق  عن  ترخيصها  يتم  التي  املنشآت   
 
أيضا يتضمن  االقتصادية 

صادية وتملك بياناتها،  التي تتضمن املنشآت االقت السجل على املصادر الرئيسية    ، وبذلك يعتمدالجهات

 : وهي الجهات التالية
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 . منطقة عجمان الحرة •

 .دائرة التنمية االقتصادية •

 . تحادي للتنافسية واإلحصاءاملركز اال •

 .وزارة املوارد البشرية والتوطين •

 مدينة عجمان اإلعالمية الحرة.  •

 خيص في إمارة عجمان: ا جهات التر  3.3

ضافية لسجل املنشآت  إليها في توفير بيانات  إيتوفر في إمارة عجمان عدد من املصادر التي يمكن اللجوء  

مصادر البيانات املذكورة في الفقرة  نات الواردة من  ااالقتصادية أو يمكن االستفادة منها في التحقق من البي 

، هذه الجهات توفر اإلعتمادات الالزمة والتراخيص للمنشآت حيث تعمل هذه الجهات بشكل متكامل  أعاله

في   فاملنشآت  بينها  املعنية  فيما  للدائرة  تتوجه  ثم  والتعليم  التربية  وزارة  اإلعتماد من  تأخذ  التعليم  قطاع 

 التالي: ك جهات ال بإصدار الترخيص وهذه

 . الحرة  عجمان منطقة •

 .عجمان لشرطة العامة  القيادة •

 بعجمان.  النقل هيئة •

 . الحرة اإلعالمية عجمان  مدينة •

 .عجمان –  املالية الرقابة جهاز •

 . املجتمع  ووقاية الصحة وزارة •

 .الصحي للصرف عجمان شركة  •

 . والجنسية  للهوية االتحادية الهيئة •

 .عجمان  غرفة •

 . وزارة االقتصاد •

 .وزارة التربية والتعليم •

 . راض ي والتنظيم العقاري أل دائرة ا •

 . دائرة امليناء والجمارك •

 .دائرة التنمية االقتصادية •
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 . دائرة املالية •

 . ية السياحيةلتنمدائرة ا •

 . دائرة البلدية والتخطيط •

 االقتصادية  سجل املنشآتأدلة التصنيف املستخدمة في  4.3

واألدلة   التصانيف  على   
 
اعتمادا وأنشطتها  املنشآت  تصنيف  واملعنية  يتم   

 
ومحليا  

 
دوليا املعتمدة 

 بالتصنيفات االقتصادية، ويعتمد سجل املنشآت االقتصادية في إمارة عجمان على األدلة التالية: 

 . 2020دليل املسح االقتصادي السنوي  -1

 .االقتصادية لدول مجلس التعاون  التصنيف املوحد لألنشطة  -2

د -3  . ISIC 4 التنقيح األنشطة االقتصاديةلجميع  التصنيف الصناعي الدولي املوح 

 الشمول  .35

.  ذكرها تم التي عجمان إمارة  في الترخيص  جهات عن الصادرة  الرخص كل السجل يشمل
 
   سابقا

 :االقتصادية  املنشآت  سجل تحديث آلية  .36

  هدفبكل عام    تتم عملية التحديث  غلب وعلى األ يتم تحديث سجل املنشآت االقتصادية بشكل مستمر  

 : لى املصادر التاليةإاستخدامه في عينة  املسوح االقتصادية السنوية ويتم تحديث السجل  باالستناد 

ا   استالم  • االتصال  خالل  من  وذلك  التجارية  الرخص  بيانات  جهات  إلكافة  أغلب  من  لكتروني 

 الترخيص.

 واستالم البيانات املطلوبة.تتبع جميع جهات الترخيص الستقبال   •

 التأكد من تدقيق ومراجعة شمول البيانات.يتم بعد استالم البيانات  •

التواصل   • أخطاء يجب تصحيحها وذلك من خالل  اكتشاف  لفي حال  الترخيص  توفير  مع جهات 

 البيانات الناقصة. 

املنشآ • بيانات سجل  االقتصادي  ربط  النشاط  مثل  االقتصادي  املسح  بيانات  مع  االقتصادية  ت 

 . العاملين وعدد 

شطة االقتصادية  ن ضافة إلى الرخص التي تم فيها التغيير وغيرها من األاإل ترميز الرخص الجديدة ب •

 ثم مراجعتها. 

امل • بسجل  الخاصة  البيانات  جميع  االقتصادية  تدقيق  تحميلها    نشآت  يتم  أن    نظامالعلى  قبل 

 لكتروني.اإل
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في حال عدم وجود تناسق في البيانات واكتشاف بعض األخطاء يتم القيام بالتعديالت والتغييرات   •

 الالزمة. 

تزويد بوابة األطر اإلحصائية بجميع البيانات  لكي يتم استخدامها والنظر فيها من قبل الشركاء   •

 االستراتيجيين.  

 حصائي السنوي الخاص باملركز.  إل لكتروني وأيضا في الكتاب اإلتوفير ونشر الجداول على املوقع ا •

 آت االقتصادية نشقواعد مراجعة سجل امل 7.3

والتحقق منها وذلك لضمان جودتها وتوفير بيانات ذات دقة    نشآت االقتصاديةامليتم مراجعة بيانات سجل  

  حتوي وال يملسوحات االقتصادية  سحب عينات افعال لسليم و  إطار يتوفرونتيجة لذلك  ،وموثوقية عالية

   عيوب.  على
 :  ت االقتصاديةآنشمخرجات سجل امل 8.3

جّمع مخرجات سجل املنشآت  تيجة لتحليل بيانات تم جمعها من السجالت اإلدارية واملسوح اإلقتصادية  ن
ُ
ت

تتلخص  و   ويتم تحديث هذه املخرجات بشكل دوري وعرضها ضمن إصدارات وتقارير املركز،  اإلقتصادية

   مخرجات سجل املنشآت االقتصادية في النقاط التالية:

 .القتصادي وجهة الترخيصإجمالي الرخص حسب النشاط ا  -1

   .العاملين حسب النشاط االقتصادي وجهة الترخيص جماليإ -2

 .والشكل القانونيالرخص حسب النشاط االقتصادي  جماليإ -3

 .إجمالي العاملين حسب النشاط االقتصادي والشكل القانوني -4

 .إجمالي الرخص حسب النشاط االقتصادي وفئات عدد العاملين -5

 . جهة الترخيص وفئات عدد العاملينإجمالي الرخص حسب  -6

   .إجمالي عدد الرخص حسب النشاط االقتصادي واملنطقة التخطيطية -7

 .إجمالي الرخص حسب النشاط االقتصادي وسنة الترخيص -8

   .العاملين حسب النشاط االقتصادي والسنةعدد إجمالي عدد الرخص و  -9

 . إجمالي عدد الرخص وعدد العاملين حسب جهة الترخيص والسنة  -10

 . إجمالي الرخص الجديدة حسب النشاط االقتصادي وجهة الترخيص -11

 . إجمالي الرخص الجديدة حسب النشاط االقتصادي والسنة  -12

 .إجمالي الرخص الجديدة حسب جهة الترخيص والسنة    -13

 .النشاط االقتصادي إجمالي العاملين في املنشآت الجديدة حسب  -14
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 .إجمالي العاملين في املنشآت الجديدة حسب جهة الترخيص -15

 . عدد الرخص امللغاة حسب جهة الترخيص  -16

 .إجمالي املشاريع الصغيرة واملتوسطة حسب النشاط االقتصادي  -17

 . إجمالي العاملين في املشاريع الصغيرة واملتوسطة حسب النشاط االقتصادي  -18

 . )أعمار املنشآت( مدة بقاء املنشآت فعالة  فئة -19

 . إجمالي الشركاء حسب الجنسية -20

   .إجمالي الشركاء حسب النشاط االقتصادي  -21

 عرض املخرجات ونشرها لطرق ال  أهم 9.3

ومن أهم الطرق لعرض املخرجات    ،يةاالقتصاد  سوحمل ا  تحليل للبيانات التي يتم جمعها مناملخرجات  تعتبر  

  على سبيل املثال الكتاب اإلحصائي، كتاب املؤشرات ، تقارير املسح االقتصادي ،تقرير الناتج املحلي وغيرها

   ويتم عرض هذه املخرجات بأهم الطرق التالية:

 الكتاب اإلحصائي  •

، ويتضمن  مارةواملعلومات اإلحصائية الخاصة باإل لبيانات معظم ا على تجميع  في الكتاب اإلحصائي عتمد  يُ  

ملختلف   شاملة  إحصائية  ومعلومات  وغيرها  بيانات  واالتحادية  املحلية  الحكومية  مختلف  الجهات  في 

 املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 كتاب املؤشرات  •

  ات املختلفة رة عجمان خالل الفتـر صورة شــاملة لكل أوجه التنمية في إما كتاب املؤشرات اإلحصائية  يعكس   

مـن العديـد  والصناعيـة،  فـي  االقتصادية،  واألنشـطة  والزراعيـة    القطاعـات  والسـكانية،  واالجتماعية 

، ويحتوى الكتاب على البيانات املوجودة في الكتاب اإلحصائي ولكن على شكل  والبيئيـة وغيرهـا مـن املجاالت 

 مؤشرات. 

 االقتصادي تقارير املسح   •

االقتصادي  املسح  الهامة  يعتبر  املسوحات  األيدي    من  وتشغيل  اإلجمالي  املحلي  الناتج  في  تساهم  التي 

 لهذه األهمية ،  العاملة
 
 للمنشآت العاملـة في   ونظرا

 
 سنويا

 
يجري مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية مسحـا

أنش نشطة  األ التحويلية،  الصناعة  قطاع  أنشطة  وهي  أنشطة االقتصادية  الداخلية،  التجارة  قطاع  طة 

وتبرز    قطاع الخدمات، أنشطة قطاع اإلنشاءات، أنشطة قطاع النقل و التخزين وأنشطة  قطاع املالية،

توفيرأهمية هذ في  و   ه املسوحات  البيانات  الهامة  كمجموعة من  اإلجمالي، قيمة    قيمة اإلنتاجاملؤشرات 
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الرأسمالي   التكوين  وإجمالي  القيمة املضافة  الوسيط،  في    لألنشطةاالستهالك  القرار  التي تساعد صانعي 

 . وضع الخطط ورسم السياسات االقتصادية

 تقرير الناتج املحلي  •

مارة( واملؤشرات اإلحصائية االقتصادية الرئيسية على  اإل املحلي اإلقليمي )الناتج على مستوى  الناتجيعتبر  

السياسات  اإل مستوى   تعزيز  في  تسهم  املؤشرات  هذه  كون  وذلك  وأهمية  حيوية  املؤشرات  أكثر  من  مارة 

تخاذ تدابير  إنه تدعيم  أ التنموية اإلقليمية من خالل إبراز مراكز الضعف والقوة في كل إمارة والذي من ش

اقت ومبادرات  اإلستثمارسياسات  مثل  العام  صادية  املؤسسات  في  اإلستثمار  ودعم  التحتية  البنية    ة، في 

 املركز عتمدا لذا اإلمارة.   في االقتصاد أداء لقياس  الرئيس ي املصدر اإلجمالي املحلي الناتج مؤشر ويعتبر

  في إمارة والثابتة الجارية باألسعار اإلجمالي املحلي الناتج تقدير إعداد على
 
 نتائج  على عجمان وذلك إستنادا

  السجلية والبيانات امليدانية االقتصادية املسوحات
 
 لقياس أعدت ومحددة واضحة مبادئ  على إستنادا

 را م  املضافة  القيمة تقدير في تسهم  التي املؤشرات  مختلف
 
 احتساب مجال  في املعتمدة الدولية التجارب  عية

 .واملدن لألقاليم الناتج وتقدير

 التفاعلية  الخرائط •

 تنقسم الخرائط التفاعلية إلى قسمين :

 تقسيم خريطة عجمان حسب القطاع  •

بصورة تفاعلية على هيئة رسومات    2017تعرض تلك األدوات املؤشرات اإلحصائية لتعداد عجمان  

احتياجات   مع  لتتناسب  للتخصيص  قابلة  املوضوع(  حسب  )مصنفة  موضوعية  وخرائط  بيانية 

 إلمارة عجمان. تقسيمات القطاعات الجغرافية ى مستوى املستخدم املختلفة عل

 تقسيم خريطة عجمان حسب املناطق  •

بصورة تفاعلية على هيئة رسومات    2017تعرض تلك األدوات املؤشرات اإلحصائية لتعداد عجمان  

احتياجات   مع  لتتناسب  للتخصيص  قابلة  املوضوع(  حسب  )مصنفة  موضوعية  وخرائط  بيانية 

 إلمارة عجمان. املناطق الجغرافية املختلفة  على مستوى  املستخدم املختلفة
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 املراجع                                                                                
 

 . ( 2020مركز دبي لإلحصاء )  –دليل األطر اإلحصائية   •

fhttps://www.dsc.gov.ae/StatisticalManuals/a9.pd 

 .(2020) مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية   - معجم املصطلحات املستخدمة •

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/DictionaryOfTerms.pdf 
 

 . (2020)مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  –  دليل التعاريف واملصطلحات للتعداد السجلي •

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Census_2020_Classifications_0.pdf 
 

 . (2013)الدكتور مهند ضمرة   –مقرر القانون التجاري   •
http://www.ascasociety.org/UploadFiles/2017/IACPA_Regulations/KSA/.pdf 

 . مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية -2020كتاب املؤشرات العامة في إمارة عجمان  •

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D9%85%D8

0.pdf%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86%20202 

 .مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  – 2019مسح األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان  •
         04 (ajman.ae)-Economic activities    

 املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.  -دليل املعايير الوطنية للبيانات اإلحصائية •

https://fcsc.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Lists/QG_Data/Attachments/2

ar.pdf-206/Stat%20Classification%20manual%20final%20V12% 

 مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية.    –سجل األعمال التجارية   •

 ( .2020مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية ) – قواعد التدقيق املكتبي  –املسح االقتصادي   •

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية.  –  2021الناتج املحلي في إمارة عجمان لعام تقرير  •

• Business registers– Eurostat (2010 ) 

EN.pdf-C-EN-216-10-32-https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS 
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