


مقدمة 
ــات  ــه البيان ــا لمــا تمثل ــًا من ــة المســتدامة، وإيمان ــًا داعمــًا لصناعــة الســعادة والتنمي ــزًا إحصائي ــأن يكــون مرك ــي لإلحصــاء ب ــة مركــز دب ــق رؤي مــن منطل

والمعلومــات االحصائيــة مــن ركيــزة أساســية لعمليــات التخطيــط واتخــاذ القــرار لــدى القيــادات الحكوميــة ولــدى مجتمــع األعمــال، ولمــا تمثلــه 

البيانــات االحصائيــة مــن اهميــة لدعــم النشــاط األكاديمــي والبحــث العلمــي، هــذا الــى جانــب حرصنــا علــى توفيــر متطلبــات جميــع الشــرائح المهتمــة 

بالبيانــات اإلحصائيــة إلمــارة دبــي، حــرص المركــز علــى توفيــر خدمــات ذكيــة وإلكترونيــة متكاملــة توفــر كافــة البيانــات االحصائيــة الديموغرافيــة، 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، فقــد تــم تحليــل المهــام والمســؤوليات المنوطــة بالمركــز وتصميــم خدمــات ذكيــة كانــت أو إلكترونيــة مثــل خدمــات فنيــة 

)إحصائيــة(، خدمــات منظومــة اإلحصــاء الرقمــي، خدمــات استشــارية، خدمــات تدريبيــة باإلضافــة إلــى خدمــات التصاريــح، التــي تتــرك األثــر الكبيــر فــي 

ــن. ــات المتعاملي ــف فئ ــة تواصــل المركــز مــع مختل ــز عملي تعزي

نحــن فــي مركــز دبــي لإلحصــاء حريصــون وملتزمــون بإتاحــة ثروتنــا المتجــددة مــن المعلومــات االحصائيــة الديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

للجميــع بأعلــى مســتويات الشــفافية والمصداقيــة والعنايــة بالمتعامليــن، كمــا وأن شــمولية حصولكــم علــى بيانــات موثوقــة وذات جــودة عاليــة 

هــي غايتنــا دائمــًا، لــذا فقــد حددنــا مســتوى جــودة مخرجاتنــا االحصائيــة لنضــع بيــن ايديكــم معلومــات تتوفــر فيهــا المعاييــر المعتمــدة دوليــًا بــإدارة 

جــودة المعلومــات االحصائيــة لمختلــف القطاعــات وبالتــزام تــام بميثاقنــا لجــودة البيانــات اإلحصائيــة وميثاقنــا لســعادة المتعامليــن.





تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب الحصول على أحدث التقارير والمؤشرات اإلحصائية بمختلف القطاعات )االقتصادية، االجتماعية، الديمغرافية(.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية(.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

تقارير و/أو مؤشرات إحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني  ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

ثالثة )3( أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على  نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة 

3. استالم التقرير/ المؤشر اإلحصائي عبر البريد اإللكتروني في حال توفره

1 - طلب الحصول على التقاري�ر والمؤشرات اإلحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD .CS . S01

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب تنفيذ المسوح االحصائية للجهات الحكومية بإمارة دبي والمدرجة ضمن خططهم االستراتيجية، والمسوح االحصائية المركزية على مستوى الدولة بالتنسيق مع المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.

تقدم هذه الخدمة للجهات الحكومية بإمارة دبي، والمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية(.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

مؤشرات إحصائية بحسب طبيعة المسحمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني، البريد اإللكتروني، نظام تراسلقنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

يتم احتساب الرسوم بعد تحديد المتطلبات الفنية للمسحرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة المسح باالتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

أن تكون الجهة الطالبة للمسح ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي أو 
المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.

رسالة رسمية للمدير التنفيذي بطلب المسح من خالل نظام تراسل أو عبر البريد 
اإللكتروني.

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وارفاق الرسالة الرسمية من خالل نظام 
تراسل أو عبر البريد اإللكتروني

3. عقد اجتماع مع المعنيين في المركز للتعرف على المتطلبات

4. استالم المؤشرات اإلحصائية بحسب طبيعة المسح

2 - طلب تنفيذ مسح إحصائي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S02

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب تنفيذ جميع استطالعات الرأي )سعادة الموظفين، سعادة الموردين، سعادة الشركاء، سعادة المجتمع، سعادة المتعاملين( إضافة إلى الدراسات اإلحصائية التخصصية.

يحق لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي طلب هذه الخدمة.

سيتم احتساب رسوم في حالة تنفيذ االستبيان عن طريق الهاتف أو الميدان.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطالعات الرأي.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

نتائج الدراسة االستطالعية المطلوبةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكتروني، بوابة استطالعات الرأيقنوات التوصيل

يتم احتساب الرسوم بعد تحديد المتطلبات )في حالة تنفيذ االستبيان عن طريق الهاتف أو الميدان(رسوم الخدمة

3 أيام عمل للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة الدراسة باالتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة

3. االتفاق مع المعنيين في المركز حول الدراسة المطلوبة )االستمارة 
وطريقة التنفيذ(

4. استالم نتائج الدراسة االستطالعية المطلوبة عبر البريد اإللكتروني 
وبوابة استطالعات الرأي

3 -طلب تنفيذ دراسة استطالعية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SSF.OP.S03

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب تنفيذ دراسات إحصائية تخصصية من خالل البيانات المتوفرة من المسوح االحصائية التي ينفذها المركز أو البيانات السجلية للوصول إلى المؤشرات المطلوبة من الدراسة.

يحق لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات العربية طلب هذه الخدمة.

تتطلب هذه الخدمة توفر معلومات من مختلف المؤسسات المعنية.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة اإلحصاءات االقتصادية أو إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية أو إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

الدراسة اإلحصائية التخصصية المطلوبةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة الدراسة باالتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

يحق فقط للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة 
اإلمارات العربية طلب هذه الخدمة.

رسالة رسمية للمدير التنفيذي بطلب تنفيذ الدراسة اإلحصائية 
التخصصية من خالل نظام تراسل أو عبر البريد اإللكتروني.

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وإرسال الرسالة الرسمية من خالل نظام تراسل أو عبر البريد 
اإللكتروني

3. االتفاق مع المعنيين في المركز حول الدراسة المطلوبة وتحديد المتطلبات

4. استالم نتائج الدراسة المطلوبة

4 - طلب تنفيذ دراسة إحصائية تخصصية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S04

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء االطالع وتحميل أحدث التقارير والمؤشرات اإلحصائية بمختلف القطاعات )االقتصادية، االجتماعية، الديمغرافية ... وغيرها من القطاعات األخرى( المتوفرة عبر الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي وفقًا 
للمتطلبات واالحتياجات المحلية والوطنية والدولية وبحسب معايير النشر الدولية )معيار النشر العام GDDS( مع األخذ بعين االعتبار أفضل الممارسات المتعلقة بعمليات نشر التقارير اإلحصائية في المراكز اإلحصائية العالمية.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( بالتنسيق مع إدارة الموارد واالتصال 
المؤسسي.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

التقارير و/أو المؤشرات اإلحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على التقارير والمؤشرات اإلحصائية من قائمة الخدمات على الموقع 
اإللكتروني 

5 - عرض/تحميل التقاري�ر والمؤشرات اإلحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S05

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء عرض/ تحميل جميع إصدارات الكتاب اإلحصائي السنوي والتي تحتوي على مختلف الجداول اإلحصائية )االقتصادية، االجتماعية، الديمغرافية ... وغيرها من القطاعات األخرى( المتوافرة عبر الموقع 
اإللكتروني والتطبيق الذكي وفقًا للمتطلبات واالحتياجات المحلية والوطنية والدولية وبحسب معايير النشر الدولية )معيار النشر العام GDDS( مع األخذ بعين االعتبار أفضل الممارسات المتعلقة بعمليات نشر التقارير اإلحصائية في 

المراكز اإلحصائية العالمية.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( بالتنسيق مع إدارة الموارد واالتصال 
المؤسسي.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

إصدارات وجداول إحصائية اقتصادية واجتماعية وديمغرافيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد
1. الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على المكتبة اإلحصائية من قائمة الخدمات أو الصفحة الرئيسية

6 - عرض/تحميل المكتبة اإلحصائية والكتاب اإلحصائي السنوي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S06

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء االطالع على أحدث اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية ... وغيرها من القطاعات األخرى بدورية ربع سنوية وفقًا للمتطلبات واالحتياجات المحلية والوطنية والدولية وبحسب معايير النشر 
الدولية )معيار النشر العام GDDS( مع األخذ بعين االعتبار أفضل الممارسات المتعلقة بعمليات نشر التقارير اإلحصائية في المراكز اإلحصائية العالمية.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( بالتنسيق مع إدارة الموارد واالتصال 
المؤسسي.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

أحدث اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية بدورية ربع سنويةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد
1. الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على نشرة »دبي في أرقام« من قائمة الخدمات أو الصفحة الرئيسية

7 - عرض نشرة دبي في أرقام

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S07

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء االطالع على التقديرات لحظة بلحظة لسكان إمارة دبي المقيمين إقامة دائمة ضمن الحدود الجغرافية لإلمارة سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين وذلك باستخدام األساليب الدولية المعتمدة.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

التقديرات اليومية لسكان إمارة دبيمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد
1.  الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على »الساعة السكانية« من قائمة الخدمات أو الصفحة الرئيسية

8 - عرض الساعة السكانية اإلحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: PSS.PS.S08

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء تصميم تقرير إحصائي خاص بمختلف المواضيع االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية وذلك باختيار حقول التقرير بحسب احتياجات المتعامل وإنشاء التقرير، كما يمكن حفظ التقارير الستخدامها في أي وقت.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية(.

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

تقرير إحصائي حسب احتياج المتعاملمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على الموقع اإللكترونيالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1.  الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على صمم التقرير الخاص بك من قائمة الخدمات أوالصفحة الرئيسية

3. اختيار حقول التقرير

4. الضغط على إنشاء التقرير

9 - صمم تقري�رك اإلحصائي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S09

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء في أي وقت االطالع على أحدث المؤشرات والبيانات والمتغيرات لمختلف القطاعات االقتصادية والسكانية واالجتماعية والديموغرافية بإمارة دبي وذلك من خالل لوحات ذكية تفاعلية ومتطورة ُتحدث 
تلقائيًا وبشكل دوري ومنتظم من قاعدة البيانات اإلحصائية المركزية تساعدهم في اعداد الدراسات والبحوث واتخاذ القرارات بشكل دقيق.

يحق ألي شخص استخدام هذه الخدمة

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية(

خدمات فنية إحصائيةتصنيف الخدمة

بيانات ومؤشرات إحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد
1. الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي

2. الضغط على »لوحات إحصائية« في الصفحة الرئيسية في الموقع اإللكتروني

10 - لوحات إحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S10

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء االطالع على قواعد البيانات اإلحصائية الخاصة بمختلف التعدادات والمسوح اإلحصائية االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية التي ينفذها المركز، كما يوفر النظام آليات لالطالع على أحدث البيانات 
والمعلومات اإلحصائية السجلية التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي والتي تمثل حجم وطبيعة معامالتها وأنشطتها، مما يوفر أحدث التقارير اإلحصائية الدقيقة والمعتمدة لمستخدميها بشكل 

مباشر. كما يغطي النظام التقارير اإلحصائية السجلية الخاصة لعدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك من خالل الربط اإللكتروني معها بواسطة نظام المصادر اإلحصائية لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بها.

يحق لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية طلب هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( وإدارة تقنية المعلومات والنظم 
اإلحصائية المركزية.

خدمات منظومة اإلحصاء الرقميتصنيف الخدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام اإلحصاء التفاعليمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

ثالثة )3( أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

يحق فقط للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في مختلف 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية طلب هذه الخدمة.

ال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة

3. استالم اسم المستخدم وكلمة المرور الستخدام نظام اإلحصاء التفاعلي عبر البريد 
اإللكتروني في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر ومستويات السرية المعتمدة 

من قبل المركز.

11 - طلب استخدام نظام اإلحصاء التفاعلي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S11

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء ادخال البيانات والمعلومات اإلحصائية السجلية الخاصة بدوائرهم ومؤسساتهم. 

يحق للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية إضافة إلى قطاع األعمال طلب إضافة جداولهم اإلحصائية في هذا النظام.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات 
والنظم اإلحصائية المركزية.

خدمات منظومة اإلحصاء الرقميتصنيف الخدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام المصادر اإلحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

ثالثة )3( أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة

3. استالم اسم المستخدم وكلمة المرور الستخدام نظام المصادر عبر البريد اإللكتروني 
في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر ومستويات السرية المعتمدة من قبل المركز.

12 - طلب استخدام نظام المصادر اإلحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S12

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء بيانات إحصائية محدثة تلقائيا من مختلف المصادر من جهات حكومية ووزارات اتحادية في مختلف القطاعات االقتصادية، االجتماعية والديمغرافية.

.»Dashboard Solution« يحق لمتخذي القرار في إمارة دبي فقط من المدراء التنفيذيين وصناع القرار االطالع على كافة المؤشرات اإلحصائية ضمن حلول متطورة

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( وإدارة تقنية المعلومات والنظم 
اإلحصائية المركزية.

خدمات منظومة اإلحصاء الرقميتصنيف الخدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام مؤشراتمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكتروني والحضور إلى مقر المتعاملقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

ثالثة )3( أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

يحق فقط لمتخذي القرار في إمارة دبي من المدراء التنفيذيين 
وصناع القرار التقديم لهذه الخدمة.

ال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة

3. استالم اسم المستخدم وكلمة المرور الستخدام نظام مؤشرات عبر البريد 
اإللكتروني والحضور لمقر المتعامل في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر 

ومستويات السرية المعتمدة من قبل المركز

13 - طلب استخدام نظام مؤشرات القيادة

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S13

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح الخدمة للعمالء تصميم خريطة إحصائية تفاعلية، وهي مبنية على فلسفلة المزج بين نظم المعلومات الجغرافية والمعلومات اإلحصائية، حيث يتم من خاللها عرض البيانات اإلحصائية لمخلف القطاعات 
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية على خريطة إمارة دبي وذلك بالربط بين المعلومة اإلحصائية وموقعها الجغرافي مما يضاعف من قيمة المعلومات اإلحصائية ويعزز من استخدامها في التخطيط 

في مجاالت عديدة.

يحق ألي شخص استعمال هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية( وإدارة تقنية 
المعلومات والنظم اإلحصائية المركزية.

خدمات منظومة اإلحصاء الرقميتصنيف الخدمة

بيانات إحصائية من خالل الخريطة اإلحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع المركز اإللكتروني الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد
1. الدخول على موقع المركز اإللكتروني الرسمي 

2. الضغط على الخريطة اإلحصائية من قائمة الخدمات أو الصفحة الرئيسية

14 - عرض الخريطة اإلحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S14

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء المشتركين في منظومة اإلحصاء الرقمي طلب الحصول على أي دعم تقني لتلك األنظمة لضمان استمرارية الخدمة.

يحق لكافة المشتركين في منظومة اإلحصاء الرقمي طلب هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة تقنية المعلومات والنظم اإلحصائية المركزية.

خدمات منظومة اإلحصاء الرقميتصنيف الخدمة

دعم تقني لمنظومة اإلحصاء الرقمي )نظام المصادر اإلحصائية، نظام اإلحصاء التفاعلي، نظام مؤشرات القيادة(مخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ الدعم بحسب االتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

- توفر صالحية الدخول على احدى أنظمة منظومة اإلحصاء الرقمي 
)نظام المصادر اإلحصائية، نظام اإلحصاء التفاعلي، نظام مؤشرات 

القيادة(

- توفير اسم المستخدم والبريد االلكتروني للحساب الخاص بكم

- توفر وثائق لمساندة طلب الدعم )مثال: توفير صورة للمشكلة التي 
تواجهها في النظام(

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وارفاق المستندات المطلوبة

3. تلقي الدعم الفني المطلوب

15 - طلب دعم فني لمنظومة اإلحصاء الرقمي )تقني(

تفاصيل الخدمة وبياناتها: ITD.SD.S15

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء بطلب الحصول على استشارة فنية في مجال االحصاءات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية.

ويحق ألي شخص التقدم للحصول على هذه الخدمة وذلك وفقا لألنظمة المعمول بها في المركز والتي تحكم مثل هذه الخدمات. 

يتم توفير هذه الخدمة من قبل االدارات اإلحصائية في المركز )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح واألطر اإلحصائية(.

خدمات استشاريةتصنيف الخدمة

استشارة فنية إحصائيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة االستشارة باالتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة 

3. االتفاق مع المعنيين حول االستشارة المطلوبة 

4. الحصول على االستشارة

16 - طلب استشارات فنية إحصائية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S16

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعميل القيام بطلب الحصول على تنفيذ برنامج تدريب فني في مجال االحصاءات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية، أو تدريب تقني على احدى األنظمة اإلحصائية.

يحق لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة طلب هذه الخدمة.

ويتم توفير هذه الخدمة من قبل االدارات الفنية والتخصصية الداعمة في المركز )إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية، إدارة المسوح 
واألطر اإلحصائية( وإدارة تقنية المعلومات والنظم اإلحصائية المركزية.

خدمات تدريبيةتصنيف الخدمة

تدريب فني/ تقنيمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكتروني للرد على الطلب وباالتفاق على مكان تنفيذ التدريبقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ التدريب بحسب االتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاءالقرارات والتشريعات ذات الصلة

يحق فقط للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة 
اإلمارات العربية طلب هذه الخدمة.

ال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة 

3.  تحديد موعد لتنفيذ البرنامج

17 - طلب برنامج تدري�بي فني/ تقني

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SD.CS . S17

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/About-Us/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب برنامج تدريبي في مجال التوعية اإلحصائية لألجيال القادمة.

يحق لكافة المؤسسات التعليمية واألكاديمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة طلب هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم االتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.

خدمات تدريبيةتصنيف الخدمة

تدريب توعوي إحصائيمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكتروني للرد على الطلب وباالتفاق على مكان تنفيذ التدريبقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ التدريب بحسب االتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

ال يوجدالقرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجدال يوجد

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة 

3.  تحديد موعد لتنفيذ البرنامج

18 - طلب برنامج تدري�بي توعوي إحصائي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: RCC.CCCS.S18



تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب برنامج تدريبي عملي/ تطبيقي لطلبة الجامعات والمدارس حسب تخصص الطالب وحاجات ومتطلبات المركز.

يحق لكافة الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة والمرحلة الجامعية من المواطنين والمقيمين في الدولة طلب هذه الخدمة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم الموارد البشرية والخدمات اإلدارية.

خدمات تدريبيةتصنيف الخدمة

شهادة تدريب عملي بعد تنفيذ التدريبمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكتروني ساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكتروني قنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكتروني للرد على الطلب ومقر المركز لتنفيذ التدريبقنوات التوصيل

ال يوجدرسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وسيتم تحديد موعد تنفيذ التدريب بحسب االتفاق بين الطرفينالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

ال يوجدالقرارات والتشريعات ذات الصلة

أن يكون تخصص الطالب ضمن نطاق عمل المركز.

- بريد إلكتروني من الجامعة موجهة الى المركز بطلب البرنامج 
التدريبي ويستثني من ذلك طلبة المدراس

- نسخة إلكترونية عن شهادة استمرارية دراسة

- نسخة إلكترونية عن السيرة الذاتية للطالب

- نسخة إلكترونية عن جواز سفر الطالب

- نسخة إلكترونية عن إقامة الطالب )للمقيمين(

- نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية

- صورة شخصية إلكترونية للطالب

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وارفاق المستندات والوثائق المطلوبة

3. استالم رد المركز على طلب الحصول على الخدمة سواًء بالرفض أو القبول

4. التنسيق )في حال القبول( بشأن االتفاق على موعد تنفيذ البرنامج التدريبي 
المطلوب

19 - طلب برنامج تدري�بي عملي

تفاصيل الخدمة وبياناتها: RCC.HRAS.S19



تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة الدراسات االستطالعية. يحق ألي شخص حاصل على األقل على درجة البكالوريوس الحصول على هذه الخدمة. 

تتطلب هذه الخدمة إجراء اختبار الكفاءة المهنية لممارسة مهنة الدراسات االستطالعية إلكترونيا. 

إن مدة سريان الشهادة ثالثة سنوات. 

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة المسوح واألطر اإلحصائية.

خدمات التصاريحتصنيف الخدمة

شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة الدراسات االستطالعيةمخرجات الخدمة

في أي وقت من خالل الموقع اإللكترونيساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكترونيقنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

500 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واإلبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.رسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصى لتحديد موعد االختبار وثالثة أيام عمل كحد أقصى بعد االختبار إلصدار النتيجة )والشهادة في حالة اجتياز االختبار(الوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القرارات والتشريعات ذات الصلة
قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.

القرار اإلداري رقم )96( لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

- أن ال يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس.

- نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية سارية المفعول )لمواطني 
ومقيمي دولة اإلمارات العربية المتحدة(.

- نسخة إلكترونية عن جواز السفر.

- نسخة إلكترونية عن إقامة سارية المفعول )للمقيمين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة(.

- نسخة إلكترونية عن أعلى مؤهل علمي.

- نسخة إلكترونية عن السيرة الذاتية.

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم.

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المطلوبة.

3. استالم الرد من قبل خدمة المتعاملين في المركز بموعد اجراء االختبار.

4. استالم رابط إلكتروني الجراء االختبار.

5. استالم نتيجة االختبار والشهادة عبر البريد اإللكتروني.

20 - طلب اجراء اختبار الكفاءة المهنية للدراسات االستطالعية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SSF.OP.S20

https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2096%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%202016%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب إصدار تصريح مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية للمنشآت الجديدة أو المنشآت التي ترغب في تجديد ترخيصها، أو تلك التي ترغب في إضافة النشاط إلى رخصتها القائمة. 
يحق ألية منشأة ترغب في مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية في إمارة دبي الحصول على هذه الخدمة بعد استيفاء جميع اشتراطات واجراءات الترخيص التجاري المعتمدة لدى جهة الترخيص، وال يجوز ألية منشأة تنفيذ الدراسات 

االستطالعية دون رخصة بمزاولة النشاط وفي ذلك تترتب عليها الجزاءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي. 
تتطلب هذه الخدمة أن يكون المسؤول على الجانب الفني في المنشأة حاصل على االعتماد الفني من مركز دبي لإلحصاء بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية لمزاولة مهنة الدراسات االستطالعية كشرط أساسي، ويمكن للمنشأة 

تقديم أي عدد من شهادات االعتماد لموظفيها. 
يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة المسوح واألطر اإلحصائية.

خدمات التصاريحتصنيف الخدمة

تصريح منشأة لمزاولة نشاط الدراسات االستطالعيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكترونيساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكترونيقنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

رسوم الخدمة

رسوم إصدار التصريح: 5000 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.
رسوم تجديد التصريح: 5000 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.

رسوم إصدار التصريح للمنشآت التي ال تزيد مدة رخصتها التجارية عن ستة أشهر: 2,500 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من 
تقديم المستندات الصحيحة(.

3 أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القرارات والتشريعات ذات الصلة
قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.

القرار اإلداري رقم )96( لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

- يجب على المشرف/المسؤول على الجانب الفني في المنشأة أن 
يكون حاصل على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة الدراسات 

االستطالعية صادرة من مركز دبي لإلحصاء سارية المفعول.
- ال يوجد

1. تقدم المشرف/المسؤول الفني لدى المنشأة الختبار الكفاءة المهنية لممارسة 
مهنة الدراسات االستطالعية، واجتيازه بنجاح )الرجوع إلى خدمة طلب اجراء اختبار 

الكفاءة المهنية للدراسات االستطالعية(. إن مدة سريان الشهادة ثالثة سنوات.
2. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر الموقع اإللكتروني  لتقديم طلب إصدار تصريح 

منشأة لمزاولة نشاط الدراسات االستطالعية.

3. تعبئة نموذج طلب الخدمة ودفع الرسوم المطلوبة.

4. استالم تصريح منشأة لمزاولة نشاط الدراسات االستطالعية عبر البريد اإللكتروني.

21 - طلب إصدار تصري�ح منشأة لمزاولة نشاط الدراسات االستطالعية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SSF.OP.S21

https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2096%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%202016%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب تعديل البيانات األساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية والتي تنحصر في تغيير المالك/ المالك/ الشريك/ الشركاء، تغيير المدير الفني.
يحق ألية منشأة مصرح لها مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية في إمارة دبي وترغب في تعديل أي من بياناتها األساسية الحصول على هذه الخدمة، وال يجوز للمنشأة ممارسة نشاطها دون تعديل بياناتها األساسية في الرخصة 

التجارية في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير. 
تتطلب هذه الخدمة مراجعة جهة الترخيص لتعديل بيانات الرخصة.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة المسوح واألطر اإلحصائية.

خدمات التصاريحتصنيف الخدمة

عدم ممانعة تغيير أي من بيانات المنشأة األساسيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7أيام من خالل الموقع اإللكترونيساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكترونيقنوات تقديم طلب الخدمة

البريد اإللكترونيقنوات التوصيل

100 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.رسوم الخدمة

3 أيام عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

القرارات والتشريعات ذات الصلة
قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.

القرار اإلداري رقم )96( لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

- في حال انتهاء خدمات أو تغيير المشرف/ المسؤول الفني 
المعتمد، فيجب على المنشأة تعيين مشرف فني آخر خالل شهر 

من انتهاء خدمات المشرف الفني السابق بحد أقصى، على أن يكون 
مؤهل ويحمل شهادة الكفاءة المهنية سارية المفعول صادرة عن 

المركز. وال يجوز القيام بأي دراسة استطالعية جديدة لحين إثبات 
تعيين المشرف/ المسؤول الفني الجديد.

- ال يوجد
1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم.

2. تعبئة نموذج طلب الخدمة ودفع الرسوم المطلوبة.
3. استالم شهادة عدم الممانعة عبر البريد اإللكتروني.

22 - طلب تعديل البيانات األساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SSF.OP.S22

https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
https://www.dsc.gov.ae/Public%20Documents/About%20DSC/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2096%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%202016%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf


تتيح هذه الخدمة للعمالء طلب الحصول على البطاقات التعريفية للعاملين لدى المنشأة في مجال البحث وفقُا للضوابط المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. 
يحق ألي منشأة مرخصة لمزاولة نشاط الدراسات االستطالعية ولديها باحثين دائمين أو مؤقتين يقومون بإجراء البحث الحصول على هذه الخدمة. 

يتم توفير هذه الخدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة المسوح واألطر اإلحصائية.

خدمات التصاريحتصنيف الخدمة

بطاقة تعريفيةمخرجات الخدمة

24 ساعة/ 7 أيام من خالل الموقع اإللكترونيساعات تقديم طلب الخدمة

الموقع اإللكترونيقنوات تقديم طلب الخدمة

البريد )من خالل شركة التوصيل( أو الحضور إلى مقر المركزقنوات التوصيل

رسوم الخدمة

رسوم إصدار بطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني:
50 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.
رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني:

100 درهم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.
رسوم تعديل بيانات بطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني:

50 در هم + 20 درهم رسوم درهم المعرفة واالبتكار )غير مرتجعة - الرجاء التأكد من تقديم المستندات الصحيحة(.

15 يوم عمل كحد أقصىالوقت المستغرق للحصول على نتائج الخدمة

قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.القرارات والتشريعات ذات الصلة
القرار اإلداري رقم )96( لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- صورة شخصية إلكترونية )حجم الصورة 144/144(.
- نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية سارية المفعول )6 أشهر على األقل(.

- نسخة إلكترونية عن جواز السفر )صالح 6 أشهر على األقل(.
- نسخة إلكترونية عن إقامة سارية المفعول )لغير مواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي( )صالحة 6 أشهر على األقل(.
- نسخة إلكترونية عن شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة من شرطة دبي 

)شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول أقل عن 3 أشهر(.
- نسخة إلكترونية عن السيرة الذاتية.

1. التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقديم.
2. تعبئة نموذج طلب الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة.

3. استالم بريد إلكتروني بوجوب استكمال عملية الدفع في حال الموافقة على الطلب.
4. دفع الرسوم المطلوبة وتحديد طريقة التوصيل المناسبة.

5. استالم البطاقة عن طريق البريد )شركة التوصيل( أو زيارة مقر المركز.

23 - طلب إصدار البطاقات التعريفية للعاملني لدى المنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية

تفاصيل الخدمة وبياناتها: SSF.OP.S23
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قام فري�ق القيادة باعتماد سياسة النظام اإلداري المت�كامل، وذلك تماشيًا مع مهام المركز لتشتمل على التزام واضح بالتالي:

تلبية متطلبات نظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015 ونظام إدارة البيئة أيزو 14001:2015ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية أيزو 45001:2018 ونظام إدارة شكاوى المتعاملين أيزو 10002:2018 ونظام إدارة خدمة المتعاملين 	 
أيزو 10004:2018 وتلبية المتطلبات والتحسين والتطوير المستمر.

مراجعة عمليات المركز التشغيلية والعمل على تحسينها باستمرار لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة.	 
التحكم بجودة عمليات المركز وضبطها ونشر ثقافة الجودة، والثقة، والنزاهة، واالحترام المتبادل، والتواصل المستمر، واالستمرارية في تحسين نظام ادارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة وخدمة المتعاملين.	 
ممارسة مهامنا وتطبيق عملياتنا بشكل صديق للبيئة وتعزيز المساهمة المجتمعية والحد من التلوث وتقليل األثر البيئي لعمليات المركز.	 
ممارسة مهامنا وعملياتنا بشكل صحي وآمن على العاملين والمتعاملين والزوار والسعي إلى الوقاية من حدوث أي مخاطر محتمله تهدد صحتهم وسالمتهم.	 
االلتزام بالقوانين والتشريعات ذات العالقة بالبيئة وبالصحة والسالمة.	 
إدارة خدمة المتعاملين بكل كفاءة وحرفية وتقديم خدمات عصرية وسريعة خالية من األخطاء بهدف اسعاد المتعاملين.	 
إدارة شكاوى المتعاملين بكل أمانة ومهنية عالية للتأكد من حلها وعدم تكرارها مستقبليًا واالستفادة منها في عملية تحسين العمليات المؤسسية والخدمات.	 
التأكد من تماشي مزودي الخدمات والموردين مع متطلبات أنظمة الجودة وأنظمة ادارة البيئة والصحة والسالمة وقوانينها وتشريعاتها.	 
إشراك المعنيين في المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة والتشاور معهم حول االساليب والطرق التي تكفل معرفة وتقييم ومراقبة المخاطر المتعلقة بموقع العمل.	 
كما يلتزم فريق القيادة بنشر السياسات المتعلقة بالنظام اإلداري المتكامل لكافة الموظفين بمن فيهم الموظفين الجدد والمتعاونين )الموظفين بنظام الدوام الجزئي(، وكذلك نشرها لمختلف الفئات المعنية من خالل 	 

مختلف الوسائل المتاحة، وأنه سيتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من مالئمتها.

سياسة النظام اإلداري المت�كامل
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