
التعــداد العام للســكان
والمســاكن والمنشــآت

إلمــارة رأس الخيمــة 2023
المســتقبل يعتمــد عليــك

تعــرف علــى تعــداد رأس الخيمــة 2023

المســتقبل يعتمــد عليــك.

التعــداد مشــروع حكومي.

مراحــل التعداد.

التعــداد واجــب مدني.

ســيتم عــد كل فــرد يعيــش فــي اإلمارة.

كلــف صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بن
هللا- مركــز رأس صقــر القاســمي –رعــاه 

الخيمــة لإلحصــاء بإجــراء التعــداد.

مشــاركتك مهمــة.
ألنهــا ستســاعد فــي توفير
بيانــات دقيقــة تســهم في
رســم سياســات فعالة.

المرحلــة األولــى نوفمبــر 2022
ســيقوم باحثــو تعــداد رأس الخيمــة

بحصــر جميــع الوحــدات الســكنية والمنشــآت
اســتعداداً للمرحلــة الثانيــة.

المرحلــة الثانيــة فبرايــر 2023

للوحــدات الســكنية للحصــول علــى المزيــد
مــن المعلومــات حول األســر واألفراد.

دعمــك للتعــداد يســاهم في
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة

واالجتماعيــة المســتدامة إلماراتنــا.

هــو عمليـــة عــد جمـيـــع الســكان، المواطنيـــن وغيــر المواطنيـــن الذيــن
،يعيشــون فــي اإلمــارة وجمــع معلومـــات عــن ظروف .األفراد واألســر

علــى المســتويات المعيشــية والتعليميــة واالجتماعيــة

 يقــدم معلومــات دقيقــة حــول التركيـبــــة الســكانية الراهنــة والمســتقبلية 
المتوقعــة للعــدد المتزايــد للســكان كالرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات 

العامــة. ويمكــن كذلــك مــن مراجعــة وتحديــد السياســات والخطــط  
التنمويــة ضمانــاً لرفاهيــة ورخــاء المواطنيــن والمقيميــن. 

ســيقوم الباحثــون بزيــارة ميدانيــة لجميــع المبانــي وعــد كل مــن فيهــا 
دون تكــرار, ويشــمل التعــداد األفــراد مــن جميـــع الفئــات العمريــة 

ســواءً مــن المواطنيــن أو المقيميــن أو الــزوار. 

عــد وتصنيــف جميع 

الوحــدات الســكنية والمنشــآت 

فــي اإلمــارة وجمــع معلومات 

بســيطة عن األســرة  

زيــارة كل منزل 
ومقابلــة رب األســرة 
أو مــن يمثلــه للحصــول 
علــى المزيد 

مــن المعلومــات حــول األفراد  

مــا هــو تعــداد رأس الخيمة 2023؟

مــا الهــدف مــن التعــداد الســكاني  العــام إلمــارة رأس الخيمة؟ 

كيــف ســيتم إجــراء تعــداد رأس الخيمــة 2023؟ 

مــا نــوع المعلومــات التــي سيســأل عنهــا الباحثــون الميدانيــون 
فــي المرحلــة الثانية؟ 

ص الديموغرافيــة:  الخصائــ
الســن والنوع 
االجتماعــي 
والجنســية. 

الحالــة االجتماعيــة 
(متــزوج أو أعزب) 
وعــدد المواليد 

 للنســاء المتزوجــات. 

القــوى العاملة: 
كالنشــاط االقتصــادي 
والعاملــون والعاطلــون 

 عــن العمل. 

الســلع المعمــرة: 
كالســيارات، 

والهواتــف الذكية، 
والتكييــف. 

التأميــن الصحــي 
للمواطنيــن 

وغيــر المواطنيــن. 

ص المســكن:  خصائــ
عدد الغــرف والربط 
بالخدمــات العامــة. 

المؤهــالت التعليميــة: 
ملتحــق أو غيــر ملتحــق 

بالتعليــم 
والمســتوى التعليمــي. 

أصحــاب الهمم  
واألمــراض المزمنة. 

لن يســأل باحث 
التعــداد عــن بيانــات تخص 
إقامــة األفــراد أو وضعهم 
القانونــي فــي الدولة. 

 تعتبــر المعلومــات التــي يتــم جمعهــا أثنــاء عمليــة التعــداد ســرية للغايــة وتســتخدم ألغــراض 
االحصائيــة فقــط ولــن تتــم مشــاركتها مــع أيــة جهــة أخــرى وفقــا لمبــادئ األمــم المتحــدة للعمل  

اإلحصائــي الرســمي ووفقــا لقانــون إنشــاء مركــز رأس الخيمــة لإلحصــاء 

كيــف يمكــن التحقــق مــن هويــة باحــث تعــداد رأس الخيمة؟ 
يمكــن ألي شــخص التحقــق مــن هويــة الباحــث الميدانــي 

لتعــداد رأس الخيمــة 2023: 

هــل بيانــات الســكان ســرية وآمنة؟ 

التأكــد من ارتداء 
الباحــث الميدانــي 
زي التعــداد المعتمــد 

(ســترة تحمــل شــعار تعداد 
رأس الخيمــة 2023، والبطاقــة 

بإمــكان األســر دائما 
االتصــال علــى الرقــم المجاني 

800-51
للتعــداد للتأكــد من 
هويــة الباحث 
إذا تطلــب األمر. 

هذا أول تعداد رسمي يتم إجراؤه محليًا على 
مستوى اإلمارة. 

تعاونكم ودعمكم للباحثين الميدانيين 
سيساعدهم على جمع بيانات دقيقة. 

لالستفسار عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إلمارة رأس الخيمة 2023
يمكنكم التواصل مع مركز االتصال المخصص للتعداد  

رقم الخط الساخن:51-800             ساعات العمل:من 9 صباحا إلى 9 مساء 


