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مقدمة

مــن منطلــق رؤيــة مركــز دبــي لإلحصــاء بــأن يكــون مركــزا ً إحصائيــا ً داعمــا ً لصناعــة الســعادة والتنميــة املســتدامة ،وإميانــا ً منــا ملــا متثلــه البيانــات واملعلومــات
االحصائيــة مــن ركيــزة أساســية لعمليــات التخطيــط واتخــاذ القــرار لــدى القيــادات احلكوميــة ولــدى مجتمــع األعمــال ،وملــا متثلــه البيانــات االحصائيــة مــن اهميــة
لدعــم النشــاط األكادميــي والبحــث العلمــي ،هــذا الــى جانــب حرصنــا علــى توفيــر متطلبــات جميــع الشــرائح املهتمــة بالبيانــات اإلحصائيــة إلمــارة دبــي ،حــرص املركــز
علــى توفيــر خدمــات ذكيــة وإلكترونيــة متكاملــة توفــر كافــة البيانــات االحصائيــة الدميوغرافيــة ،االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فقــد مت حتليــل املهــام واملســؤوليات املنوطــة
باملركــز وتصميــم خدماتنــا ذكيــة كانــت أو إلكترونيــة مثــل خدمــات فنيــة (إحصائيــة) ،خدمــات استشــارية ،خدمــات تدريبيــة ،خدمــات تقنيــة (إحصائيــة) وخدمــات
التصاريــح ،التــي تتــرك األثــر الكبيــر فــي تعزيــز عمليــة تواصــل املركــز مــع مختلــف فئــات املتعاملــن.
نحــن فــي مركــز دبــي لإلحصــاء حريصــون وملتزمــون بإتاحــة ثروتنــا املتجــددة مــن املعلومــات االحصائيــة الدميوغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للجميــع بأعلــى
مســتويات الشــفافية واملصداقيــة والعنايــة باملتعاملــن ،كمــا وأن شــمولية حصولكــم علــى بيانــات موثوقــة وذات جــودة عاليــة هــي غايتنــا دائم ـاً ،لــذا فقــد حددنــا
مســتوى جــودة مخرجاتنــا االحصائيــة لنضــع بــن ايديكــم معلومــات تتوفــر فيهــا املعاييــر املعتمــدة دولي ـا ً بــإدارة جــودة املعلومــات االحصائيــة خملتلــف القطاعــات
وبالتــزام تــام مبيثاقنــا جلــودة البيانــات اإلحصائيــة وميثاقنــا لســعادة املتعاملــن.

قائمة خدمات املركز
اخلدمات

رمز اخلدمة

تصنيف اخلدمات

رقم الصفحة

طلب احلصول على التقارير واملؤشرات اإلحصائية

SD.CS.S01

خدمات فنية إحصائية

03

طلب تنفيذ مسح إحصائي

SD.CS.S02

خدمات فنية إحصائية

04

طلب تنفيذ دراسة استطالعية

SSF.OP.S03

خدمات فنية إحصائية

05

طلب تنفيذ دراسة إحصائية تخصصية

SD.CS.S04

خدمات فنية إحصائية

06

طلب استخدام نظام اإلحصاء التفاعلي – منظومة اإلحصاء الذكي

SD.CS.S05

خدمات فنية إحصائية

07

طلب استخدام نظام املصادر اإلحصائية -منظومة اإلحصاء الذكي

SD.CS.S06

خدمات فنية إحصائية

08

طلب استخدام نظام مؤشرات -منظومة اإلحصاء الذكي

SD.CS.S07

خدمات فنية إحصائية

09

عرض اخلريطة اإلحصائية

SD.CS.S08

خدمات فنية إحصائية

10

عرض/حتميل التقارير واملؤشرات اإلحصائية

SD.CS.S09

خدمات فنية إحصائية

11

عرض/حتميل املكتبة اإلحصائية والكتاب اإلحصائي السنوي

SD.CS.S10

خدمات فنية إحصائية

12

عرض نشرة دبي في أرقام

SD.CS.S11

خدمات فنية إحصائية

13

عرض الساعة السكانية اإلحصائية

PSS.PS.S12

خدمات فنية إحصائية

14

نظام معلومات دبي

PSS.SS.S13

خدمات فنية إحصائية

15

صمم تقريرك اإلحصائي

SD.CS.S14

خدمات فنية إحصائية

16

طلب استشارات فنية إحصائية

SD.CS.S15

خدمات استشارية

17

طلب برنامج تدريبي فني/تقني

SD.CS.S16

خدمات تدريبية

18

طلب برنامج تدريبي توعوي إحصائي

RCC.CCCS.S17

خدمات تدريبية

19

طلب برنامج تدريبي عملي

RCC.HRAS.S18

خدمات تدريبية

20

طلب تنفيذ ربط أنظمة بيانات إحصائية

SD.CS.S19

خدمات تقنية  -إحصائية

21

طلب بناء حزم بيانات إحصائية

SD.CS.S20

خدمات تقنية  -إحصائية

22

طلب دعم فني ملنظومة اإلحصاء الذكي (تقني)

ITD.SD.S21

خدمات تقنية  -إحصائية

23

طلب اجراء اختبار الكفاءة املهنية للدراسات االستطالعية

SSF.OP.S22

خدمات التصاريح

24

طلب إصدار تصريح منشأة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية

SSF.OP.S23

خدمات التصاريح

25

طلب تعديل البيانات األساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية

SSF.OP.S24

خدمات التصاريح

26

طلب إصدار البطاقات التعريفية للعاملني لدى املنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية

SSF.OP.S25

خدمات التصاريح

27
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 -1طلب احلصول على التقارير واملؤشرات اإلحصائية

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:
رمز اخلدمة

SD.CS.S01

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب احلصول على أحدث التقارير واملؤشرات اإلحصائية مبختلف القطاعات
(االقتصادية ،االجتماعية ،الدميغرافية).
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية).

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

تقارير و/أو مؤشرات إحصائية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

ثالثة ( )3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3استالم التقرير /املؤشر اإلحصائي عبر البريد اإللكتروني في حال توفره
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 -2طلب تنفيذ مسح إحصائي

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S02

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب تنفيذ املسوح االحصائية للجهات احلكومية بإمارة دبي واملدرجة ضمن خططهم
االستراتيجية ،واملسوح االحصائية املركزية على مستوى الدولة بالتنسيق مع املركز الوطني لإلحصاء.
تقدم هذه اخلدمة للجهات احلكومية بإمارة دبي ،واملركز الوطني لإلحصاء .يجب ارسال رسالة رسمية للمدير التنفيذي
بطلب املسح وسيتم احتساب الرسوم بعد حتديد املتطلبات الفنية للمسح.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية).

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

مؤشرات إحصائية بحسب طبيعة املسح

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

يتم احتساب الرسوم بعد حتديد املتطلبات الفنية للمسح

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة املسح باالتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

أن تكون اجلهة الطالبة للمسح جهة حكومية بإمارة دبي باستثناء املركز الوطني لإلحصاء.

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

رسالة رسمية للمدير التنفيذي بطلب املسح.

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق الرسالة الرسمية
 .3عقد اجتماع مع املعنيني في املركز للتعرف على املتطلبات
 .4استالم املؤشرات اإلحصائية بحسب طبيعة املسح
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 -3طلب تنفيذ دراسة استطالعية

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SSF.OP.S03

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب تنفيذ جميع استطالعات الرأي (الرضا الوظيفي ،رضا املوردين ،رضا الشركاء،
رضا اجملتمع ،رضا املتعاملني) إضافة إلى الدراسات اإلحصائية التخصصية.
يحق لكافة الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في إمارة دبي طلب هذه اخلدمة.
سيتم احتساب رسوم في حالة تنفيذ االستبيان عن طريق الهاتف.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم استطالعات الرأي.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

نتائج الدراسة االستطالعية املطلوبة

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

يتم احتساب الرسوم بعد حتديد املتطلبات (في حالة تنفيذ االستبيان عن طريق الهاتف)

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة الدراسة باالتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجد

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 استكمال منوذج حصر االحتياجات إرفاق شعار اجلهة الطالبة للدراسة -إرفاق قواعد البيانات حسب نوع الدراسة

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 منوذج حصر االحتياجات -ارفاق منوذج الدراسة االستطالعية في حال توفرها

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق املستندات املطلوبة
 .3االتفاق مع املعنيني في املركز حول الدراسة املطلوبة (االستمارة وطريقة التنفيذ)
 .4استالم نتائج الدراسة االستطالعية املطلوبة عبر البريد اإللكتروني
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 -4طلب تنفيذ دراسة إحصائية تخصصية

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S04

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب تنفيذ دراسات إحصائية تخصصية من خالل البيانات املتوفرة من املسوح
االحصائية التي ينفذها املركز أو البينات السجلية للوصول إلى املؤشرات املطلوبة من الدراسة.
يحق لكافة الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في دولة اإلمارات العربية طلب هذه اخلدمة.
تتطلب هذه اخلدمة توفر معلومات من مختلف املؤسسات املعنية.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل إدارة اإلحصاءات االقتصادية أو إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية أو إدارة
إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

الدراسة اإلحصائية التخصصية املطلوبة

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام كحد أقصى عمل للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة الدراسة باالتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يحق فقط للدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في دولة اإلمارات العربية طلب هذه اخلدمة.

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
رسالة رسمية للمدير التنفيذي بطلب تنفيذ الدراسة اإلحصائية التخصصية.

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق الرسالة الرسمية
 .3االتفاق مع املعنيني في املركز حول الدراسة املطلوبة وحتديد املتطلبات
 .4استالم نتائج الدراسة املطلوبة
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 -5طلب استخدام نظام اإلحصاء التفاعلي – منظومة اإلحصاء الذكي

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S05

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء االطالع على قواعد البيانات اإلحصائية اخلاصة مبختلف التعدادات واملسوح اإلحصائية
االقتصادية والدميوغرافية واالجتماعية التي ينفذها املركز ،كما يوفر النظام آليات لالطالع على أحدث البيانات
واملعلومات اإلحصائية السجلية التي تصدرها مختلف الدوائر واملؤسسات احلكومية في إمارة دبي والتي متثل
حجم وطبيعة معامالتها وأنشطتها ،مما يوفر أحدث التقارير اإلحصائية الدقيقة واملعتمدة ملستخدميها
بشكل مباشر .كما يغطي النظام التقارير اإلحصائية السجلية اخلاصة لعدد من الدوائر والهيئات واملؤسسات
احلكومية وذلك من خالل الربط اإللكتروني معها بواسطة نظام املصادر اإلحصائية جلمع البيانات واملعلومات
اخلاصة بها.
يحق لكافة الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية
طلب هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) وإدارة تقنية املعلومات
والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام اإلحصاء التفاعلي

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

ثالثة ( )3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يحق فقط للدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية طلب هذه اخلدمة.

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3استالم اسم املستخدم وكلمة املرور الستخدام نظام اإلحصاء التفاعلي عبر البريد اإللكتروني في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر ومستويات

السرية املعتمدة من قبل املركز.
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 -6طلب استخدام نظام املصادر اإلحصائية – منظومة اإلحصاء الذكي

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:
رمز اخلدمة

SD.CS.S06

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء ادخال البيانات واملعلومات اإلحصائية السجلية اخلاصة بدوائرهم ومؤسساتهم.
يحق للدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية إضافة إلى
قطاع األعمال طلب إضافة جداولهم اإلحصائية في هذا النظام.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة تقنية
املعلومات والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام املصادر اإلحصائية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

ثالثة ( )3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة

فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3استالم اسم املستخدم وكلمة املرور الستخدام نظام املصادر عبر البريد اإللكتروني في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر ومستويات السرية

املعتمدة من قبل املركز.
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 -7طلب استخدام نظام مؤشرات – منظومة اإلحصاء الذكي

يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:
رمز اخلدمة

SD.CS.S07

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء بيانات إحصائية محدثة تلقائيا من مختلف املصادر من جهات حكومية ووزارات
احتادية في مختلف القطاعات االقتصادية ،االجتماعية والدميغرافية.
يحق ملتخذي القرار في إمارة دبي فقط من املدراء التنفيذيني وصناع القرار االطالع على كافة املؤشرات
اإلحصائية ضمن حلول متطورة «.»Dashboard Solution
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) وإدارة تقنية املعلومات
والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

اسم مستخدم وكلمة مرور الستخدام نظام مؤشرات

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني واحلضور إلى مقر املتعامل

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

ثالثة ( )3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يحق فقط ملتخذي القرار في إمارة دبي من املدراء التنفيذيني وصناع القرار التقدمي لهذه اخلدمة.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد
اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3استالم اسم املستخدم وكلمة املرور الستخدام نظام مؤشرات عبر البريد اإللكتروني واحلضور ملقر املتعامل في حال عدم وجود تعارض مع صالحية النشر ومستويات
السرية املعتمدة من قبل املركز
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 -8عرض اخلريطة اإلحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S08

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء استعراض البيانات اإلحصائية من خالل اخلريطة اإلحصائية وتوفير البيانات حسب
املناطق اجلغرافية .حتتوي اخلريطة اإلحصائية الذكية على بيانات إحصائية في العديد من القطاعات (السكان،
التعليم ،املباني ،مراكز التسوق ،محطات املترو) وسيتم تغطية القطاعات االخرى في املستقبل القريب.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) وإدارة تقنية املعلومات
والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

بيانات إحصائية من خالل اخلريطة اإلحصائية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي
 .2الضغط على اخلريطة اإلحصائية من قائمة اخلدمات أو الصفحة الرئيسية
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 -9عرض/حتميل التقارير واملؤشرات اإلحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S09

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء االطالع وحتميل أحدث التقارير واملؤشرات اإلحصائية مبختلف القطاعات (االقتصادية،
االجتماعية ،الدميغرافية  ...وغيرها من القطاعات األخرى) املتوفرة عبر املوقع اإللكتروني والتطبيق الذكي وفقا ً
للمتطلبات واالحتياجات احمللية والوطنية والدولية وبحسب معايير النشر الدولية (معيار النشر العام )GDDS
مع األخذ بعني االعتبار أفضل املمارسات املتعلقة بعمليات نشر التقارير اإلحصائية في املراكز اإلحصائية
العاملية.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة املوارد
واالتصال املؤسسي.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

التقارير و/أو املؤشرات اإلحصائية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي
 .2الضغط على التقارير واملؤشرات اإلحصائية من قائمة اخلدمات على املوقع اإللكتروني وعلى التقارير الرئيسية في التطبيق الذكي
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 -10عرض/حتميل املكتبة اإلحصائية والكتاب اإلحصائي السنوي
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S10

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء عرض /حتميل جميع إصدارات الكتاب اإلحصائي السنوي والتي حتتوي على مختلف
اجلداول اإلحصائية (االقتصادية ،االجتماعية ،الدميغرافية  ...وغيرها من القطاعات األخرى) املتوافرة عبر املوقع
اإللكتروني والتطبيق الذكي وفقا ً للمتطلبات واالحتياجات احمللية والوطنية والدولية وبحسب معايير النشر
الدولية (معيار النشر العام  )GDDSمع األخذ بعني االعتبار أفضل املمارسات املتعلقة بعمليات نشر التقارير
اإلحصائية في املراكز اإلحصائية العاملية.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة املوارد
واالتصال املؤسسي.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

إصدارات وجداول إحصائية اقتصادية واجتماعية ودميغرافية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي
 .2الضغط على املكتبة اإلحصائية من قائمة اخلدمات أو الصفحة الرئيسية
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 -11عرض نشرة دبي في أرقام
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S11

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء االطالع على أحدث اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية  ...وغيرها من
القطاعات األخرى بدورية ربع سنوية وفقا ً للمتطلبات واالحتياجات احمللية والوطنية والدولية وبحسب معايير
النشر الدولية (معيار النشر العام  )GDDSمع األخذ بعني االعتبار أفضل املمارسات املتعلقة بعمليات نشر
التقارير اإلحصائية في املراكز اإلحصائية العاملية.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة املوارد
واالتصال املؤسسي.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

أحدث اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والدميوغرافية بدورية ربع سنوية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي
 .2الضغط على نشرة «دبي في أرقام» من قائمة اخلدمات أو الصفحة الرئيسية
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 -12عرض الساعة السكانية اإلحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

PSS.PS.S12

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء االطالع على التقديرات حلظة بلحظة لسكان إمارة دبي املقيمني إقامة دائمة ضمن
احلدود اجلغرافية لإلمارة سواء كانوا إماراتيني أو غير إماراتيني وذلك باستخدام األساليب الدولية املعتمدة.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

التقديرات اليومية لسكان إمارة دبي

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي
 .2الضغط على «الساعة السكانية» من قائمة اخلدمات أو الصفحة الرئيسية
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 -13نظام معلومات دبي
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

PSS.SS.S13

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء نظام يُستخدم جلمع ونشر بيانات عن التنمية البشرية وهو أداة متكاملة تدعم
املؤشرات املعيارية .ومتثل اجملموعة املعيارية من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية محور مجموعة برامج نظام
معلومات التنمية ( .)DevInfoومشروع معلومات التنمية ( )DevInfoهو مبادرة مشتركة بني الوكاالت تديرها
اليونيسف لصالح منظومة األمم املتحدة.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل إدارة االحصاءات السكانية واالجتماعية.

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

بيانات عن التنمية البشرية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل املوقع اإللكتروني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني

قنوات التوصيل

املوقع اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على موقع املركز اإللكتروني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على موقع املركز اإللكتروني الرسمي
 .2الضغط على نظام «معلومات دبي» من قائمة اخلدمات أو الصفحة الرئيسية
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 -14صمم تقريرك اإلحصائي
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S14

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء تصميم تقرير إحصائي خاص مبختلف املواضيع االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية
وذلك باختيار حقول التقرير بحسب احتياجات املتعامل وإنشاء التقرير ،كما ميكن حفظ التقارير الستخدامها
في أي وقت.
يحق ألي شخص استعمال هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية).

تصنيف اخلدمة

خدمات فنية إحصائية

مخرجات اخلدمة

تقرير إحصائي حسب احتياج املتعامل

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل التطبيق الذكي

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

تطبيق الهاتف الذكي

قنوات التوصيل

تطبيق الهاتف الذكي

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

متوفرة بشكل دائم على تطبيق الهاتف الذكي

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1الدخول على تطبيق الهاتف الذكي
 .2الضغط على صمم التقرير اخلاص بك من الصفحة الرئيسية
 .3اختيار حقول التقرير
 .4الضغط على إنشاء التقرير
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 -15طلب استشارات فنية إحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S15

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء بطلب احلصول على استشارة فنية في مجال االحصاءات االقتصادية واالجتماعية
والدميوغرافية.
ويحق ألي شخص التقدم للحصول على هذه اخلدمة وذلك وفقا لألنظمة املعمول بها في املركز والتي حتكم
مثل هذه اخلدمات.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل االدارات اإلحصائية في املركز (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات
السكانية واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية).

تصنيف اخلدمة

خدمات استشارية

مخرجات اخلدمة

استشارة فنية إحصائية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني أو احلضور إلى مقر املركز

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة االستشارة باالتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد
اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3االتفاق مع املعنيني حول االستشارة املطلوبة
 .4احلصول على االستشارة
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 -16طلب برنامج تدريبي فني /تقني
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S16

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعميل القيام بطلب احلصول على تنفيذ برنامج تدريب فني في مجال االحصاءات االقتصادية
واالجتماعية والدميوغرافية ،أو تدريب تقني على احدى األنظمة اإلحصائية.
يحق لكافة الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في دولة اإلمارات العربية املتحدة طلب هذه اخلدمة.
ويتم توفير هذه اخلدمة من قبل االدارات الفنية والتخصصية الداعمة في املركز (إدارة اإلحصاءات االقتصادية،
إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر
اإلحصائية) وإدارة تقنية املعلومات والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات تدريبية

مخرجات اخلدمة

تدريب فني /تقني

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني للرد على الطلب وباالتفاق على مكان تنفيذ التدريب

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ التدريب بحسب االتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يحق فقط للدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في دولة اإلمارات العربية طلب هذه اخلدمة.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
ال يوجد
اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3حتديد موعد لتنفيذ البرنامج
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 -17طلب برنامج تدريبي توعوي إحصائي
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

RCC.CCCS.S17

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب برنامج تدريبي في مجال التوعية اإلحصائية لألجيال القادمة.
يحق لكافة املؤسسات التعليمية واألكادميية في دولة اإلمارات العربية املتحدة طلب هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم االتصال املؤسسي وخدمة املتعاملني.

تصنيف اخلدمة

خدمات تدريبية

مخرجات اخلدمة

تدريب توعوي إحصائي

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني للرد على الطلب وباالتفاق على مكان تنفيذ التدريب

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ التدريب بحسب االتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجد

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:

ال يوجد

اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة
 .3حتديد موعد لتنفيذ البرنامج
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 -18طلب برنامج تدريبي عملي
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

RCC.HRAS.S18

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب برنامج تدريبي عملي /تطبيقي لطلبة اجلامعات واملدارس حسب تخصص
الطالب وحاجات ومتطلبات املركز.
يحق لكافة الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة واملرحلة اجلامعية من املواطنني واملقيمني في الدولة طلب هذه
اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم املوارد البشرية واخلدمات اإلدارية.

تصنيف اخلدمة

خدمات تدريبية

مخرجات اخلدمة

شهادة تدريب عملي بعد تنفيذ التدريب

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني للرد على الطلب ومقر املركز لتنفيذ التدريب

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وسيتم حتديد موعد تنفيذ التدريب بحسب االتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

ال يوجد

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

أن يكون تخصص الطالب ضمن نطاق عمل املركز.

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 رسالة رسمية من اجلامعة موجهة الى املركز بطلب البرنامج التدريبي ويستثني من ذلك طلبة املدراس شهادة استمرارية دراسة السيرة الذاتية للطالب صورة عن جواز سفر الطالب صورة عن إقامة الطالب (للمقيمني) صورة عن بطاقة الهوية صورة شخصية للطالب عدد ()2اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق املستندات والوثائق املطلوبة
 .3استالم رد املركز على طلب احلصول على اخلدمة سوا ًء بالرفض أو القبول
 .4التنسيق (في حال القبول) بشأن االتفاق على موعد تنفيذ البرنامج التدريبي املطلوب
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 -19طلب تنفيذ ربط أنظمة بيانات إحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S19

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب تنفيذ ربط أنظمة بيانات إحصائية مع قواعد البيانات اإلحصائية في مركز دبي
لإلحصاء من أجل بناء قاعدة بيانات إحصائية مركزية إلمارة دبي.
يحق لكافة الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية
طلب هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة تقنية
املعلومات والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات تقنية -إحصائية

مخرجات اخلدمة

ربط إلكتروني بني قواعد بيانات املتعامل وقواعد البيانات اإلحصائية للمركز (نظام املصادر اإلحصائية ،الربط
االلكتروني املباشر ،،،ftp ،الخ)

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني ،الهاتف ،احلضور إلى مقر املركز أو مقر املتعامل

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ الربط يعتمد على دراسة االحتياجات

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يحق فقط للدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية طلب هذه اخلدمة.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
توفير هيكلية النظام املراد الربط معه
اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق املستندات املطلوبة
 .3تنفيذ الربط حسب االحتياجات
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 -20طلب بناء حزم بيانات إحصائية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SD.CS.S20

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب إنشاء بناء حزم بيانات إحصائية مبنية وفقا ألفضل املمارسات العاملية في
العمل اإلحصائي.
تقدم هذه اخلدمة للجهات احلكومية بإمارة دبي ،واملركز الوطني لإلحصاء.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل اإلدارات اإلحصائية (إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،إدارة إحصاءات األسعار والتجارة اخلارجية ،إدارة املسوح واألطر اإلحصائية) بالتنسيق مع إدارة تقنية
املعلومات والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات تقنية -إحصائية

مخرجات اخلدمة

حزم بيانات إحصائية (نظام اإلحصاء التفاعلي ،نظام املؤشرات اإلحصائية)

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ الطلب يعتمد على دراسة االحتياجات

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 أن تكون اجلهة الطالبة للمسح جهة حكومية بإمارة دبي باستثناء املركز الوطني لإلحصاء أن تتوفر قواعد البيانات للحزم املراد بناء احلزم لهااملستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 توفير قواعد البيانات املراد بناء احلزم لها توفير شكل اخملرجات النهائية املطلوبةاخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق املستندات املطلوبة
 .3استالم حزم البيانات اإلحصائية حسب االحتياجات
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 -21طلب دعم فني ملنظومة اإلحصاء الذكي (تقني)
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

ITD.SD.S21

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء املشتركني في منظومة اإلحصاء الذكي طلب احلصول على أي دعم تقني لتلك
األنظمة لضمان استمرارية اخلدمة.
يحق لكافة املشتركني في منظومة اإلحصاء الذكي طلب هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل إدارة تقنية املعلومات والنظم اإلحصائية املركزية.

تصنيف اخلدمة

خدمات تقنية -إحصائية

مخرجات اخلدمة

دعم تقني ملنظومة اإلحصاء الذكي (نظام املصادر اإلحصائية ،نظام اإلحصاء التفاعلي ،نظام املؤشرات
اإلحصائية)

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

 24ساعة7 /أيام من خالل املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال
احلضور إلى مقر املركز أو االتصال بخدمة املتعاملني

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني ،البريد اإللكتروني ،البريد ،البريد السريع ،الفاكس ،الهاتف ،تطبيقات الهاتف الذكي ،احلضور
إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني ،الهاتف ،احلضور إلى مقر املركز أو مقر املتعامل

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى للرد على الطلب وتنفيذ الدعم بحسب االتفاق بني الطرفني

القرارات والتشريعات ذات الصلة

القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن إنشاء مركز دبي لإلحصاء

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:

توفر صالحية الدخول على احدى أنظمة منظومة اإلحصاء الذكي (نظام املصادر اإلحصائية ،نظام اإلحصاء التفاعلي ،نظام املؤشرات اإلحصائية)

املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 توفير اسم املستخدم والبريد االلكتروني للحساب اخلاص بكم توفر وثائق ملساندة طلب الدعم (مثال :توفير صورة للمشكلة التي تواجهها في النظام)اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وارفاق املستندات املطلوبة
 .3تلقي الدعم الفني املطلوب
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 -22طلب اجراء اختبار الكفاءة املهنية للدراسات االستطالعية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SSF.OP.S22

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب احلصول على شهادة الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراسات االستطالعية.
يحق ألي شخص حاصل على األقل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الدولة احلصول على هذه اخلدمة.
تتطلب هذه اخلدمة إجراء اختبار الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراسات االستطالعية في املقر الذي يحدده املركز.
إن مدة سريان الشهادة ثالثة سنوات.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة املسوح واألطر اإلحصائية.

تصنيف اخلدمة

خدمات التصاريح

مخرجات اخلدمة

شهادة الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراسات االستطالعية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل املوقع اإللكتروني ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال احلضور إلى مقر املركز

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني أو احلضور إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

 500درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واإلبتكار

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى لتحديد موعد االختبار وثالثة أيام عمل كحد أقصى بعد االختبار إلصدار النتيجة
(والشهادة في حالة اجتياز االختبار)

القرارات والتشريعات ذات الصلة

قرار اجمللس التنفيذي رقم ( )39لسنة  2015بشأن تنظيم املنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.
القرار اإلداري رقم ( )96لسنة  2016باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 أن ال يقل املؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الدولة. أن يكون حسن السيرة والسلوك. يجب على مقدم الطلب االلتزام مبوعد االختبار احملدد من قبل مركز دبي لإلحصاء.املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 صورة أو نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية سارية املفعول (ملواطني ومقيمي دولة اإلمارات العربية املتحدة). صورة أو نسخة إلكترونية عن جواز السفر صورة أو نسخة إلكترونية عن إقامة سارية املفعول (للمقيمني في دولة اإلمارات العربية املتحدة) صورة أو نسخة إلكترونية مصدقة من اجلهات املعنية لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة عن أعلى مؤهل علمي.اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي.
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وإرفاق املستندات املطلوبة ودفع الرسوم املطلوبة.
 .3استالم الرد من قبل خدمة املتعاملني في املركز مبوعد اجراء االختبار.
 .4احلضور إلى مقر االختبار في املوعد احملدد مع إبراز جواز السفر أو الهوية اإلماراتية واجراء االختبار.
 .5استالم نتيجة االختبار والشهادة عبر البريد اإللكتروني.
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 -23طلب إصدار تصريح منشأة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SSF.OP.S23

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب إصدار تصريح مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية للمنشآت اجلديدة أو
املنشآت التي ترغب في جتديد ترخيصها ،أو تلك التي ترغب في إضافة النشاط إلى رخصتها القائمة.
يحق ألية منشأة ترغب في مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية في إمارة دبي احلصول على هذه اخلدمة بعد
استيفاء جميع اشتراطات واجراءات الترخيص التجاري املعتمدة لدى جهة الترخيص ،وال يجوز ألية منشأة تنفيذ
الدراسات االستطالعية دون رخصة مبزاولة النشاط وفي ذلك تترتب عليها اجلزاءات املنصوص عليها في قرار اجمللس
التنفيذي رقم  39لسنة  2015بشأن تنظيم املنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.
تتطلب هذه اخلدمة أن يكون املسؤول على اجلانب الفني في املنشأة حاصل على االعتماد الفني من مركز دبي
لإلحصاء بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية ملزاولة مهنة الدراسات االستطالعية كشرط أساسي ،وميكن
للمنشأة تقدمي أي عدد من شهادات االعتماد ملوظفيها.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة املسوح واألطر اإلحصائية.

تصنيف اخلدمة

خدمات التصاريح

مخرجات اخلدمة

تصريح منشأة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل املوقع اإللكتروني ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال احلضور إلى مقر املركز

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني أو احلضور إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

رسوم إصدار التصريح 5000 :درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار.
رسوم جتديد التصريح 5000 :درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار.
رسوم إصدار التصريح للمنشآت التي ال تزيد مدة رخصتها التجارية عن ستة أشهر 2,500 :درهم  20 +درهم
رسوم درهم املعرفة واالبتكار.

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

قرار اجمللس التنفيذي رقم ( )39لسنة  2015بشأن تنظيم املنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.
القرار اإلداري رقم ( )96لسنة  2016باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يتعي توفر جميع اشتراطات الترخيص التجاري املعتمدة لدى جهة الترخيص.
ّ
 أن يكون مالك /مالك املنشأة يتمتعون بحسن السيرة والسلوك. أن ال يقل عمر املالك /املالك عن 21سنة. يجب على املشرف/املسؤول على اجلانب الفني الذي سيذكر في الرخصة التجارية أن يكون حاصل على شهادة الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراسات االستطالعيةصادرة من مركز دبي لإلحصاء سارية املفعول.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 صورة أو نسخة إلكترونية عن بطاقة هوية املالك /املالك ،الشريك /الشركاء سارية املفعول. صورة أو نسخة إلكترونية عن حجز االسم التجاري.اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1تقدم املشرف/املسؤول الفني املزمع إضافته لرخصة املنشأة الختبار الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراسات االستطالعية ،واجتيازه بنجاح (الرجوع إلى خدمة طلب
اجراء اختبار الكفاءة املهنية للدراسات االستطالعية) .إن مدة سريان الشهادة ثالثة سنوات.
 .2التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي لتقدمي طلب إصدار تصريح منشأة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية.
 .3تعبئة منوذج طلب اخلدمة وإرفاق املستندات املطلوبة ودفع الرسوم املطلوبة.
 .4استالم تصريح منشأة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية عبر البريد اإللكتروني.
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 -24طلب تعديل البيانات األساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SSF.OP.S24

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب تعديل البيانات األساسية للمنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية
والتي تنحصر في تغيير املالك /املالك /الشريك /الشركاء ،تغيير املدير الفني.
يحق ألية منشأة مصرح لها مزاولة نشاط الدراسات االستطالعية في إمارة دبي وترغب في تعديل أي من
بياناتها األساسية احلصول على هذه اخلدمة .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 اخلدمة مراجعة جهة الترخيص لتعديل بيانات الرخصة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة املسوح واألطر اإلحصائية.

تصنيف اخلدمة

خدمات التصاريح

مخرجات اخلدمة

عدم ممانعة تغيير أي من بيانات املنشأة األساسية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل املوقع اإللكتروني ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال احلضور إلى مقر املركز

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني أو احلضور إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد اإللكتروني

رسوم اخلدمة

 100درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 3أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

قرار اجمللس التنفيذي رقم ( )39لسنة  2015بشأن تنظيم املنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.
القرار اإلداري رقم ( )96لسنة  2016باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
يتعي توفر جميع اشتراطات الترخيص التجاري املعتمدة لدى جهة الترخيص.
ّ
 أن يكون مالك /مالك املنشأة ،الشريك /الشركاء يتمتعون بحسن السيرة والسلوك (في حال تغيير املالك أو الشريك). أن ال يقل عمر املالك /املالك عن 21سنة (في حال تغيير املالك). في حال انتهاء خدمات املشرف /املسؤول الفني املعتمد ،فيجب على املنشأة تعيني مشرف فني آخر خالل شهر من انتهاء خدمات املشرف الفني السابق بحد أقصى ،على أنيكون مؤهل ويحمل شهادة الكفاءة املهنية سارية املفعول صادرة عن املركز .وال يجوز القيام بأي دراسة استطالعية جديدة حلني إثبات تعيني املشرف /املسؤول الفني اجلديد.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
• تغيير املالك /الشريك
 صورة أو نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية سارية املفعول.• تغيير املشرف /املسؤول الفني
 يجب على املشرف/املسؤول على اجلانب الفني الذي سيذكر في الرخصة التجارية أن يكون حاصل على شهادة الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة الدراساتاالستطالعية صادرة من مركز دبي لإلحصاء سارية املفعول.
اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي.
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وإرفاق املستندات املطلوبة ودفع الرسوم املطلوبة.
 .3استالم شهادة عدم املمانعة عبر البريد اإللكتروني.
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 -25طلب إصدار البطاقات التعريفية للعاملني لدى املنشأة التي تزاول نشاط الدراسات االستطالعية
يتضمن اجلدول التالي تفاصيل اخلدمة وبياناتها:

رمز اخلدمة

SSF.OP.S25

الوصف /الهدف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء طلب احلصول على البطاقات التعريفية للعاملني لدى املنشأة في مجال البحث
امليداني وفقا ُ للضوابط املعتمدة لدى املركز في هذا الشأن.
يحق ألي منشأة مرخصة ملزاولة نشاط الدراسات االستطالعية ولديها باحثني دائمني أو مؤقتني يقومون بإجراء
البحث امليداني احلصول على هذه اخلدمة.
يتم توفير هذه اخلدمة من قبل قسم استطالعات الرأي بإدارة املسوح واألطر اإلحصائية.

تصنيف اخلدمة

خدمات التصاريح

مخرجات اخلدمة

بطاقة تعريفية

ساعات تقدمي طلب اخلدمة

في أي وقت من خالل املوقع اإللكتروني ومن الساعة  7:30إلى  14:30في حال احلضور إلى مقر املركز

قنوات تقدمي طلب اخلدمة

املوقع اإللكتروني أو احلضور إلى مقر املركز

قنوات التوصيل

البريد (من خالل شركات التوصيل) أو احلضور إلى مقر املركز

رسوم اخلدمة

رسوم إصدار بطاقة تعريفية لألشخاص التابعني للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث امليداني:
 50درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار
رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة تعريفية لألشخاص التابعني للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث امليداني:
 100درهم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار
رسوم تعديل بيانات بطاقة تعريفية لألشخاص التابعني للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث امليداني:
 50در هم  20 +درهم رسوم درهم املعرفة واالبتكار

الوقت املستغرق للحصول على نتائج اخلدمة

 10أيام عمل كحد أقصى

القرارات والتشريعات ذات الصلة

قرار اجمللس التنفيذي رقم ( )39لسنة  2015بشأن تنظيم املنشآت العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في إمارة دبي.
القرار اإلداري رقم ( )96لسنة  2016باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات االستطالعية.

املتطلبات والشروط لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املتطلبات والشروط التي يجب استيفاءها من قبل املتعامل لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
املستندات املطلوبة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي املستندات املطلوبة لتقدمي طلب اخلدمة واالستفادة منها:
 صورة شخصية (حجم الصورة .)144/144 صورة أو نسخة إلكترونية عن بطاقة الهوية سارية املفعول. صورة أو نسخة إلكترونية عن جواز السفر. إقامة سارية املفعول (لغير مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي). شهادة بحث احلالة اجلنائية (حسن السيرة والسلوك).اخلطوات املتبعة لتقدمي اخلدمة
فيما يلي اخلطوات التي يجب اتباعها لطلب اخلدمة واالستفادة منها:
 .1التواصل مع مركز دبي لإلحصاء عبر إحدى قنوات التقدمي.
 .2تعبئة منوذج طلب اخلدمة وإرفاق املستندات املطلوبة ودفع الرسوم املطلوبة.
 .3استالم الرد من قبل خدمة املتعاملني في املركز مبوعد االنتهاء من طباعة البطاقة التعريفية.
 .4استالم البطاقة عن طريق البريد أو زيارة مقر املركز.
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سياسة النظام اإلداري املتكامل
قام فريق القيادة باعتماد سياسة النظام اإلداري املتكامل ،وذلك متاشيا ً مع مهام املركز لتشتمل على التزام واضح بالتالي:
تلبية متطلبات نظام إدارة اجلودة آيزو  9001:2015ونظام إدارة البيئة آيزو  14001:2015و نظام إدارة الصحة والسالمة أوساس  18001:2007و نظام إدارة شكاوى
املتعاملني أيزو  10002:2014و نظام إدارة خدمة املتعاملني أيزو  10004:2012وتلبية املتطلبات والتحسني والتطوير املستمر.
مراجعة عمليات املركز التشغيلية والعمل على حتسينها باستمرار لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة.
التحكم بجودة عمليات املركز وضبطها ونشر ثقافة اجلودة ،والثقة ،والنزاهة ،واالحترام املتبادل ،والتواصل املستمر ،واالستمرارية في حتسني نظام ادارة اجلودة والبيئة
والصحة والسالمة وخدمة املتعاملني.
ممارسة مهامنا وتطبيق عملياتنا بشكل صديق للبيئة وتعزيز املساهة اجملتمعية واحلد من التلوث وتقليل األثر البيئي لعمليات املركز.
ممارسة مهامنا وعمل ياتنا بشكل صحي وآمن على العاملني واملتعاملني والزوار والسعي إلى الوقاية من حدوث أي مخاطر محتمله تهدد صحتهم وسالمتهم.
االلتزام بالقوانني والتشريعات ذات العالقة بالبيئة وبالصحة والسالمة.
إدارة خدمة املتعاملني بكل كفاءة وحرفية وتقدمي خدمات عصرية وسريعة خالية من األخطاء بهدف اسعاد املتعاملني.
إدارة شكاوى املتعاملني بكل أمانة ومهنية عالية للتأكد من حلها وعدم تكرارها مستقبليا ً واالستفادة منها في عملية حتسني العمليات املؤسسية واخلدمات.
التأكد من متاشي مزودي اخلدمات واملوردين مع متطلبات أنظمة اجلودة و أنظمة ادارة البيئة والصحة والسالمة وقوانينها وتشريعاتها.
كما يلتزم فريق القيادة بنشر السياسات املتعلقة بالنظام اإلداري املتكامل لكافة املوظفني مبن فيهم املوظفني اجلدد واملتعاونني (املوظفني بنظام الدوام اجلزئي)،
وكذلك نشرها خملتلف الفئات املعنية من خالل مختلف الوسائل املتاحة ،وأنه سيتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من مالئمتها.

قنوات تقدمي طلب اخلدمة
املوقع اإللكتروني

|

www.dsc.gov.ae

البريد اإللكتروني خلدمة املتعاملني

|

info@dsc.gov.ae

اخلط الهاتفي خلدمة املتعاملني

|

+971 4 4363300

الهاتف اجملاني

|

)800DSC (372

احلضور الشخصي إلى مقر املركز في حال رغبة املتعامل بذلك ،حيث نقدم جميع خدماتنا إلكترونيا ً

تواصل معنا
|

 Dubai, U.A.E 121222دبي ،إ.ع.م

|

+971 4 4363300

|

+971 4 4290232

|

info@dsc.gov.ae

|

www.dsc.gov.ae

|

DubaiStatistics

تطبيقات الهاتف الذكي

28

