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 2016) لسنة  96قرار إداري رقم ( 
  باعتماد

  الدراسات االستطالعیة مزاولة نشاط إجراء شروط 
__________________  

  
  دیر التنفیذي لمركز دبي لإلحصاءالم

   
 ،بشأن مركز دبي لإلحصاء 2015) لسنة 28طالع على القانون رقم (بعد اإل

بشأن تنظیم المنشآت العاملة في مجال الدراسات  2015) لسنة 39وعلى قرار المجلس التنفیذي رقم (
  ،االستطالعیة في إمارة دبي

  
 قررنا ما یلي:

 

  التعریفات
  )1المادة (

  
اق إزاء كل منھا، ما لم یدل سیتكون للكلمات والعبارات التالیة، حیثما وردت في ھذا القرار، المعاني المبیّنة 

  النص على غیر ذلك:

  
  
  

  دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  :    الدولة
  إمارة دبي.  :    اإلمارة
  مركز دبي لإلحصاء.  :    المركز

سلطة الترخیص التجاري المعنیّة بترخیص األنشطة االقتصادیة في   :    سلطة الترخیص
  اإلمارة.

  .االستطالعیة للغیر في اإلمارةإجراء الدراسة   :  النشاط
  الشخص الطبیعي أو االعتباري.  :  الشخص
الشخص االعتباري الذي یتم الترخیص لھ من قبل المركز وسلطة   :  المنشأة

  .في اإلمارة النشاطبمزاولة الترخیص 
الوثیقة الصادرة عن المركز، التي تتضمن موافقتھ على مزاولة المنشأة   :    التصریح

  اإلمارة.للنشاط في 
وقیاس التوجھات وجمع المعلومات والبیانات  استطالع اآلراء  :  الدراسة االستطالعیة

واإلحصائیات عن أمر ما في فترة زمنیة محددة، یتم إجراؤھا بوسائل 
  وتقنیات مختلفة مباشرة وغیر مباشرة.

  المدارس والجامعات والكلیات والمعاھد وما في حكمھا.  :  المؤسسات التعلیمیة
الشخص الذي یقوم باستطالع اآلراء وجمع المعلومات عند تنفیذ الدراسة   :  الباحث

  االستطالعیة.
 التي للشخص الفني المسؤول عن المنشأة، الشھادة الصادرة عن المركز  :  شھادة الكفاءة المھنیة

لضمان سالمة تنفیذ الدراسة  فیھ الالزمةتفید توفر الخبرة والكفاءة 
  االستطالعیة ومصداقیتھا وجودة مخرجاتھا.
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  شروط التصریح بمزاولة النشاط
  )2المادة (
  

  : توفر ما یليفي اإلمارة  مزاولة النشاطیشترط لمنح التصریح للمنشآت الراغبة ب

 .الترخیصسلطة شتراطات المعتمدة لدى االجمیع استیفاء  -1
 .حاصل على شھادة الكفاءة المھنیة فنيمسؤول تعیین  -2
   مالئم لمزاولة النشاط.لعمل المنشأة األساسي المجال أن یكون  -3
ة حسن السیرة والسلوك لم یسبق الحكم علیھ في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أو أیكون مالك المنشأن  -4

 . ما لم یكن قد ُرد إلیھ اعتباره أو صدر عفو عنھ ،األمانة
 . ةسن إحدى وعشرین )21(عن ة أالمنشلك أن ال یقل عمر ما -5
 .الرسم المقرر سداد -6

 
  شھادة الكفاءة المھنیة

  )3المادة (
  
  ما یلي:وفر تمنشأة للالفني للمسؤول الكفاءة المھنیة إلصدار شھادة یُشترط   -أ
  

 ،أو جریمة مخلة بالشرف أو األمانةلم یسبق الحكم علیھ في جنایة  ،أن یكون حسن السیرة والسلوك -1
 .لم یكن قد ُرد إلیھ اعتباره أو صدر عفو عنھما 

 معترف بھا في الدولة. مؤسسة تعلیمیة العلمي عن درجة البكالوریوس من  ال یقل مؤھلھأن  -2
  اختبار الكفاءة المھنیة الذي یجریھ المركز. بنجاح  یجتازأن  -3
 الرسم المقرر. سداد -4

السنة  يفبما ال یزید على مرتین مرة أخرى، ھ لالتقدم  ،كفاءة المھنیة بنجاحال اختبار زیحق لمن لم یجت  -ب
 .في ھذا الشأنالرسم المقرر  سداد بعدوذلك ، الواحدة

 مالتقدالفقرة (أ) من ھذه المادة المذكورة في ممن تنطبق علیھم الشروط المنشأة یجوز ألي من موظفي   -ج
 لحصول على شھادة الكفاءة المھنیة.بطلب ا

  .الدراسات االستطالعیة بشكل شخصيبإجراء  تصریحاً لحاملھاالكفاءة المھنیة ال تعتبر شھادة   -د
  

  الدراسة االستطالعیة  إجراءشروط 
  )4المادة (
  

  ما یلي:التقید بالدراسة االستطالعیة  إجراءعند  یُشترط
  

د ق مسائلأو التعرض ألي منجزاتھا دولة أو قیادتھا أو سمعتھا أو مكتسباتھا أو البأمن  عدم المساس -1
 . فیھا أو إثارة الفتن أو النعراتوالكراھیة تؤدي إلى التمییز 

 االلتزام بالتشریعات الساریة في اإلمارة. -2
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ى موافقة إال بعد الحصول عل ،في الدولة الشأن السیاسي أو الدیني أو العرقيأیة مسائل تتعلق بتناول عدم  -3

 من المركز.مسبقة خطیة 
یھھم وتنب، إجراء الدراسة االستطالعیةیتم استطالع آرائھم قبل  نص الذیاشخاألالحصول على موافقة  -4

    .الدراسةھذه ض اغرأل التي سیدلون بھاومات معلالتسجیل أنھ سیتم إلى 
م محاولة توجیھھوعدم  ،والتعامل معھم بحیادیة وموضوعیة ،یتم استطالع آرائھم األشخاص الذین احترام -5

 .ات معینةعلى إجابالحصول  علیھم بأي صورة كانت بغرض التأثیرأو 
موافقة الحصول على إال بعد  ،سنة ةعشر ثماني) (18 یقل عمره عن شخصأي استطالع رأي عدم  -6

 ولي أمره.
 .ذوي اإلعاقة الذھنیة استطالع آراء األشخاصعدم  -7
، وھي من من المركز بھاخالل األوقات المصّرح  التواصل مع األشخاص الذین یتم استطالع آرائھم -8

الحصول على موافقة المركز المسبقة ومساًء،  التاسعة) 9(الساعة ولغایة التاسعة صباحاً ) 9(الساعة 
 .قبل إجراء أیة دراسة استطالعیة خارج ھذه األوقات

لى الخطیة ع موافقة المركز بعد الحصول على، إال المؤسسات التعلیمیةفي طلبة ال استطالع رأي عدم -9
 ك.ذل

ة الدراس ضمن جودة نتائجالمعتمدة على نحو یاألسالیب والمنھجیات العلمیة واإلحصائیة  تطبیق -10
 .االستطالعیة ومخرجاتھا

لخاضعة اماكن األفي یقع  االستطالعیةتنفیذ الدراسة متى كان المختصة الجھات  الحصول على موافقة -11
 وااللتزام التام بسیاساتھا وشروطھا.الختصاص ھذه الجھات، 

 
 
  

  المنشآت من قبل غیرإجراء الدراسة االستطالعیة 
  )5( ةالماد

  
 إجراء الدراسة االستطالعیة لصالحھا وفقاً للشروط التالیة:لغیر المنشآت یجوز   -أ

  
  الذاتیة. مواردھاوبمن قبلھا، أن یتم تنفیذھا  -1
  رضا موظفیھا.قیاس مستوى خدماتھا، أو جودة منتجاتھا، أو مستوى أن تكون الغایة من إجراءھا  -2
  في األماكن العائدة لتلك الجھات.إجراءھا أن یقتصر  -3

 ىدحأ) من ھذه المادة، فإنھ یجب االستعانة بإفي الفقرة (المنصوص علیھا الشروط عدم توفر في حال   -ب
  .إلجراء الدراسة االستطالعیة المنشآت المصرح لھا من المركز بمزاولة النشاط
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  التزامات المنشأة
  )6المادة (
  

، الُمشار إلیھ 2015) لسنة 39رقم ( ضافة إلى االلتزامات المنصوص علیھا في قرار المجلس التنفیذيباإل
 یجب على المنشأة االلتزام بما یلي: 

  وضع التصریح في مكان بارز یسھل على الجمھور االطالع علیھ. -1
 .علیھموبأي تغییر یطرأ  الذین یعملون لصالحھا الباحثینإخطار المركز بأسماء  -2
 شغور منصبتاریخ خالل شھر من  حاصل على شھادة الكفاءة المھنیةجدید فني مسؤول تعیین  -3

 .الفني السابقالمسؤول 
  .االستطالعیة لدراسةجراء اإل والتحقق من كفاءتھم الباحثینتأھیل وتدریب  -4
أخالقیات ب وتبصیرھمالدراسات االستطالعیة، مجال بلجوانب القانونیة المتعلقة با الباحثینتوعیة  -5

 . ئ العمل اإلحصائي المتعارف علیھاومباد
مدة حسب الوذلك إجراؤھا فیھ نتائج الدراسات االستطالعیة التي تم ن االحتفاظ بسجل خاص تُدوّ  -6

  التي یحددھا المركز.
  
  
  

   للباحث التعریفیةبطاقة ال
  )7المادة (
  

ي ف بتنفیذ الدراسات االستطالعیةح لھ بطاقة تعریفیة، تثبت أن حاملھا مصرّ  المركز للباحث صدریُ   -أ
 اإلمارة.

 البیانات التالیة: للباحثیجب أن تتضمن البطاقة التعریفیة   -ب
 الباحث.  اسم -1
 .ایعمل بھ التي المنشأةاسم  -2
 . التعریفیة ضرورة إضافتھا إلى البطاقة المركزرى یمعلومات أخرى  أیة  -3

إال لألغراض المخصصة لھا، ویتوجب علیھ على وجھ بطاقتھ التعریفیة استخدام عدم  الباحثیجب على   -ج
  الخصوص االلتزام بما یلي:

 عدم السماح للغیر باستخدامھا. -1
 لك.ُطلب منھ ذ متى أو ، االستطالعیة أثناء تنفیذ الدراسةللمتعاملین  إبراز البطاقة التعریفیة -2
 .أو تلفھاالتعریفیة في حال فقدان البطاقة  المركز إخطار -3
 .البطاقة التعریفیة عدم إجراء أي تغییر أو كشط أو حذف أو إضافة للبیانات الواردة في -4
  ھا.عند انتھاء خدمتھ فی للمنشأةالتعریفیة البطاقة  تسلیم -5
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  مكان إجراء الدراسات االستطالعیة المیدانیة
  )8المادة (

  

  المساكن ومجمعات سكن العمال ودور العبادة.االستطالعیة في  اتالدراس ال یجوز إجراء
  

   والنشر السریان
  )9المادة (

  

  .ویُنشر في الجریدة الرسمیة، القرار من تاریخ صدورهھذا ب یُعمل 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 2016نوفمبر  21صدر في  -

  عارف عبید المھیري

  المـــدیــــر التــنفیــذي


