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كلمة المدير العام
يشــرفني أن أحيطكــم علمــً بــأن مركــز اإلحصــاء هــو المركــز الرســمي للبيانــات
اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ،والمعنــي بإنتــاج وتحليــل ونشــر جميــع اإلحصــاءات
الرســمية المتعلقــة بهــا.
يســعى مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي أن يقــدم لكــم احتياجاتكــم مــن البيانــات
اإلحصائيــة المعتمــدة والدقيقــة ،وذلــك إيمانــً منــا بــدور اإلحصــاءات المختلفــة فــي
دفــع مســيرة التنميــة الشــاملة فــي اإلمــارة وأهميتهــا فــي صياغــة الخطــط والبرامــج
والسياســات المعتمــدة علــى الحقائــق واألرقــام الحديثــة والدقيقــة ،والتــي يســتفيد
،ســواء كانــت أفــرادا أو جهــات ،حيــث يوفــر المركــز بيانــات
منهــا مختلــف الشــرائح
ً
ومؤشــرات إحصائيــة فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة
والزراعيــة والبيئيــة .ويســعدنا أن نقــدم لكــم العديــد مــن الخدمــات األخــرى المتنوعــة
مــن دورات تدريبيــة واستشــارات وغيرهــا ،وسنســعى إلــى بــذل كل مــا فــي وســعنا
لتلبيــة متطلباتكــم علــى الوجــه األكمــل ،ووفقــا ألفضــل معاييــر خدمــة العمــاء
وتلبيــة كافــة احتياجاتكــم بأســهل وأســرع الطــرق.
لكــي نســتطيع أن نقــدم خدماتنــا بالمســتوى المطلــوب ،يســرنا أن نتعــرف علــى
آرائكــم ومالحظاتكــم حــول خدماتنــا المقدمــة ،والتفاعــل معنــا مــن خــال موافاتنــا
بمقترحاتكــم البنــاءة ليتســنى لنــا التطويــر بما يرقى إلــى تطلعاتكــم وطموحاتكم.

واهلل ولي التوفيق،،

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام
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المركز في سطور
مركــز اإلحصــاء  −أبوظبــي هــو المصــدر الرســمي
للبيانــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ،وقــد تــم
إنشــاؤه فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر أبريــل عام
 2008وفقــً للقانــون رقــم ( )7ســنة ، 2008الــذي صــدر
بمرســوم مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل .وبموجــب هــذا
القانــون ،فــإن المركــز مســئول عــن تطويــر وتنظيــم
العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي وإنتــاج وتحليل
ونشــر جميــع اإلحصــاءات الرســمية المتعلقــة باإلمــارة.
كمــا يقــوم بتنســيق عمليــة التكامــل والتناغــم
لإلحصــاءات المنتجــة بواســطة الدوائــر والجهــات
المحليــة األخــرى ،وينســق أعمالــه مــع هــذه الجهــات
فيمــا يتعلــق بالمفاهيــم والتعاريــف اإلحصائيــة.
وباعتبــاره الجهــة الرســمية الرئيســية المعنيــة بجمــع
البيانــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ،يتولــى
المركــز مهــام إعــداد خطــط برامــج العمــل اإلحصائــي
لخدمــة برامــج التنميــة ،وإجــراء المســوح اإلحصائيــة
المحليــة بمــا ال يتعــارض مــع مقتضيــات مصلحــة
العمــل اإلحصائــي علــى مســتوى الدولــة ،هــذا
باإلضافــة إلــى جمــع وتصنيــف وتخزيــن وتحليل ونشــر
اإلحصــاءات الرســمية ونتائــج المســوح المتعلقــة
بالمجــاالت الســكانية واالجتماعيــة والديموغرافيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة والزراعيــة والثقافيــة ،وغيرهــا،
وذلــك وفــق معاييــر عالميــة ومبــادئ أساســية
هامــة تتعلــق باالســتقاللية المهنيــة ،الحياديــة،
الموضوعيــة ،الثقــة ،الســرية اإلحصائيــة ،فضــ ً
ا عــن
مالءمــة الكلفــة وجــودة اإلحصــاءات.
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الرؤية
الريادة واالبتكار في اإلحصاء

الرسالة
العمــل مــع شــركائنا لتوفيــر بيانــات وخدمــات إحصائيــة تتميــز بالجــودة والمصداقيــة
واالبتــكار لدعــم صنــاع القــرار والمهتميــن ،وتســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة فــي إمــارة أبوظبــي ،وفقً ــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة.

القيـم
االســتقاللية :الحفــاظ علــى االســتقاللية فــي اختيــار منهجيــات العمــل ،والتعريفــات
ومصــادر البيانــات ومواعيــد نشــر اإلحصائيــات.
الشــفافية :تطبيــق إجــراءات نشــر شــفافة ومتعــارف عليهــا علــى نطــاق واســع،
واعتمــاد منهجيــات غيــر منحــازة.
الموثوقيــة :الحــرص علــى الدقــة والتناســق فــي جمــع اإلحصائيــات الرســمية،
ومعالجتهــا ،وحفظهــا ونشــرها.
التركيــز علــى المســتخدم :تلبيــة احتياجــات المســتخدمين المتمثلــة فــي توفيــر
إحصائيــات ذات صلــة بالمواضيــع المســتهدفة ،وســهولة الحصــول علــى المعلومــات
المطلوبــة ،وإصــدار اإلحصائيــات الرســمية فــي موعدهــا.
السرية :ضمان سرية المعلومات الشخصية.
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مجاالت األعمال الرئيسية
وضع الخطط
اإلحصائية
والتقويمات
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وضــع الخطــط والبرامــج اإلحصائيــة لدعــم تنميــة إمــارة أبوظبــي
واإلعــان المســبق عــن التقويــم الســنوي لإلصــدارات اإلحصائيــة
والمنشــورات التــي تســاعد فــي وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات
الرئيســية

إنتاج اإلحصائيات
الرسمية

جمــع وتصنيــف وتخزيــن وتحليــل ونشــر مجموعــة واســعة مــن
البيانــات االجتماعيــة والديموغرافيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والزراعيــة
اإلحصائيــة المعروفــة باســم اإلحصائيــات الرســمية ،مــن خــال تطويــر
واســتخدام أحــدث الوســائل التقنيــة الحديثــة وفقــا لإلجــراءات
المحــددة.

تنفيذ أنشطة
العمل الميداني

تنفيــذ أنشــطة العمــل الميدانــي اإلحصائــي علــى مســتوى اإلمــارة
مثــل المســوح والتعــداد الســكاني واســتطالعات الــرأي بمــا فــي ذلــك
الدراســات االســتقصائية التــي قــد تطلبهــا الجهــات الحكوميــة األخــرى

تطوير النظام
اإلحصائي ألبوظبي

وضــع األســس والقواعــد التــي تنظــم العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة
أبوظبــي والتعــاون مــع مختلــف الهيئــات الحكوميــة فــي إعــداد
ونشــر اإلحصائيــات مــن أجــل تطويــر الســجالت اإلداريــة الخاصــة بهــم

رفع مستوى
الوعي اإلحصائي

رفــع مســتوى الوعــي بــدور وأهميــة البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة
فــي وضــع السياســات وتطويــر برامــج التنميــة واتخــاذ القــرارات

تعزيز التعاون
الخارجي

المشــاركة فــي التعــاون الدولــي علــى الصعيــد اإلحصائــي وتبــادل
الخبــرات واســتضافة المؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة
والنــدوات وورش العمــل المتعلقــة بالقضايــا اإلحصائيــة

محصالت مركز اإلحصاء  -أبوظبي

يتــم تلبيــة احتياجــات فئــات عمــاء مركــز اإلحصاء-أبوظبــي عبــر تعريــف النتائــج االســتراتيجية التــي
تســتهدف إيصــال القيمــة لهــم.

فئات العمالء

القطاع الحكومي
وشبه الحكومي

القطاع الخاص

القطاع العام

المحصالت
عوامل نجاح المحصالت

1

2

3

سياسات وقرارات حكومية
سليمة استنادا إلى
اإلحصائيات ذات الصلة

قرارات استثمار مدروسة من
قبل القطاع الخاص

أن يكون الجمهور على
دراية جيده ومعرفة ووعي
إحصائي

• ضمان سهولة وصول
الجمهور للبيانات
وتقديم خدمات عالية
الجودة

• تعزيز نمو اقتصاد إمارة
أبوظبي من خالل توفير
إحصائيات موثوقة
بها ومالئمة تعطي
المستثمرين الثقة
وتمكنهم من اتخاذ
قرارات استثمار مدروسة

• ضمان سهولة وصول
الجمهور للبيانات
وتقديم خدمات عالية
الجودة

• إشراك الجمهور
والمجتمع اإلحصائي
في المعرفة وحمالت
التوعية
• جعل اإلحصائيات جزءًا
من الحياة اليومية

• إشراك الجمهور
والمجتمع اإلحصائي
في المعرفة وحمالت
التوعية
• جعل اإلحصائيات جزءًا
من الحياة اليومية

األساس المنطقي:
بناء على ما يهدف مركز اإلحصاء – أبوظبي لتقديمه
• استخلصت هذه المحصالت الثالثة
ً
لكل فئة من فئات عمالئه
• تتناول هذه المحصالت األثر االستراتيجي بعيد المدى الذي يصبو مركز اإلحصاء –
أبوظبي لتحقيقه استنادا إلى صالحياته وتوجهه االستراتيجي
• تكون المحصالت محددة وقابلة للقياس لكي يتم التمكن من ترجمتها بسهولة إلى
أهداف استراتيجية
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ميثاق خدمة المتعاملين
نحــن فــي مركــز اإلحصــاء -أبوظبــي نلتــزم بإتاحــة بياناتنــا اإلحصائيــة وجميــع
مؤشــراتنا وإصداراتنــا مجانــا لــك ولجميــع مســتخدمي البيانــات وفقــا لمعاييــر النشــر
اإلحصائــي المتعــارف عليهــا دوليــً وعم ـ ً
ا بمبــدأ الشــفافية وتســاوي الفــرص .ومــن
حقــك الحصــول علــى البيانــات التــي تطلبهــا منــا فــي أي وقــت وبــأي وســيلة ،ومــن
واجبنــا أن نوفــر لــك هــذه البيانــات بأمانــة ومهنيــة واحترافيــة وفــق أعلــى معاييــر
الجــودة والموثوقيــة وفــي أســرع وقــت ممكــن وعبــر الوســائل المفضلــة لديــك،
ملتزميــن بسياســة نشــر البيانــات اإلحصائيــة المعتمــدة ومــدى ســريتها.
ومــن حقــك أن تتواصــل معنــا وتخاطبنــا عبــر القنــوات المفضلــة لديــك ،ومــن واجبنــا
الــرد عليــك واالهتمــام بطلبــك والتميــز فــي التعامــل معــك فــي جميــع أوقــات العمــل
الرسمية.
وفــي جميــع األحــوال فإننــا نتيــح لــك فرصــة التواصــل مــع اإلدارة العليــا وجميــع
المســؤولين فــي المركــز.

استشارات
إحصائية

المسوح

استطالع
الرأي
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قيم موظفي خدمة المتعاملين
 .1التركيز على المتعامل
أجتهــد فــي معاملــة المتعامــل كمــا يرجــو ،بكرامــة واحتــرام وإنصــاف ،مــع الســعي
لتطويــر وتقويــة العالقــات مــن خــال تقديــم خدمــة فريــدة للمتعامــل.
 .2المصداقية والتمكين
أنــا علــى فهــم تــام بــدوري فــي الجهــة التــي أمثلهــا ،وســعيد بخدمــة المتعامــل،
كمــا أســعى للتطويــر المســتمر لقدراتــي مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات
المتعامليــن وأحــرص علــى التعامــل بوضــوح تــام وشــفافية مطلقــة والحفــاظ
علــى دقــة المعلومــات المقدمــة.
 .3التعاون والعمل الجماعي
أســعى باســتمرار فــي استكشــاف الفــرص المتاحــة لدعــم زمالئــي ،و المســاعدة
فــي تبنــي وخلــق بيئــة عمــل تحفــز األداء الجماعــي لتلبيــة كافــة احتياجــات
المتعامــل فــي الوقــت المقــرر.
 .4استمرار التحسين
أجتهد في تشجيع ودعم واستكشاف الفرص الالزمة لتعزيز تجربة المتعامل.
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ما تتوقعون منا:
 .1اللطف
• سنعاملكم بطريقة محترمة وبلطف وود وبشاشة.
• ســنتعامل مــع أي مشــاكل تطــرأ علــى الخدمــة المقدمــة لكــم مــن قبــل فريــق
خدمــة المتعامليــن بخصوصيــة.
 .2المعلومات
• ســنقدم خدماتنــا مــن خــال فريــق عمــل متعــاون يحافــظ علــى الســرية ويتمتــع
بالمعرفــة ويتفهــم احتياجاتكــم ويســتطيع اإلجابــة علــى استفســاراتكم.
 .3االستجابة
• ســنعمل علــى الــرد علــى كافــة استفســاراتكم والتعامــل معهــا فــي الوقــت
المناســب.
• سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها.
• سنســهل عمليــة تواصلكــم معنــا وسنســتجيب لمالحظاتكــم علــى الخدمــات
المقدمــة فــي الوقــت المناســب ودون تأخيــر.
 .4الموثوقية
• سنركز على تزويدكم بخدمات مميزة وبطريقة فعالة ومنظمة وشفافة.
• سنعمل على تحقيق توقعاتكم من الخدمة المقدمة.
 .5السهولة
• ســنعمل علــى توفيــر الخدمــات فــي األوقــات والقنــوات التــي تناســبكم قــدر
اإلمــكان.
• سنقلص عدد اإلجراءات لنوفر لكم خدمة سريعة وسلسة.

 .6الجودة
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• ســنعمل علــى تقديــم خدمــات متميــزة وذات جــودة عاليــة تعــزز مــن جــودة حيــاة
األفراد.

ما نرجوه منكم
• تقدير جهود موظفينا والتعامل معهم باحترام وتقدير متبادل.
• توفيــر كافــة الوثائــق والمســتندات المطلوبــة لنتمكــن مــن تقديــم خدماتنــا لكــم
بصــورة ســريعة.
• إعالمنا فورًا عن أي أخطاء تصدر منا أو منكم خالل تقديم الخدمة.
• إبالغنا عن التغيرات في المعلومات الشخصية المتعلقة بالخدمة.
• الترحيــب بالــرد علــى استفســارات موظفــي خدمــة المتعامليــن ممــا يمكنهــم
مــن تقديــم خدمــة متميــزة لكــم.
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تصنيف المتعاملين في مركز اإلحصاء  -أبوظبي
القطاع الحكومي
وشبه الحكومي

• متخذي القرار
والمخططين في
القطاع الحكومي.

القطاع الخاص

القطاع العام

• متخذي القرار
والمخططين في
القطاع الخاص.

• الباحثين
واالكاديميين
والطالب.

• المستثمرين ورجال
االعمال.

• الصحفيين
واالعالميين.
• جميع المهتمين
بالبيانات االحصائية
إلمارة ابوظبي.

المتعاملين
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الخدما
المسوح

استشارات إحصائية

التدريب اإلحصائي

طلب بيانات إحصائية

تصنيف الخدمات الرئيسية:

استطالع رأي

 .1طلب بيانات احصائية

	• الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة :

الخطوة األولى  :البحث عن البيانات اإلحصائية المطلوبة
الخطوة الثانية  :في حال عدم توفرها تعبيئة استمارة طلب بيانات
الخطوة الثالثة  :الحصول على البيانات
	• الرقم التعريفي للخدمة HCS-SRV-001 :
	• تصنيف الخدمة  :الخدمة اإلجرائية
	• الفئة المستهدفة  :الجهات الحكومية المارة أبوظبي .
	• وصــف الخدمــة  :تقديــم طلــب الحصــول علــى بيانــات ومؤشــرات إحصائيــة
تتصــف بالشــمولية والدقــة إلمــارة أبوظبــي فــي المجــاالت التاليــة:

االقتصاد

الصناعة
واألعمال

السكان
والديموغرافيا

اإلحصاءات
االجتماعية

القوى العاملة

الزراعة
والبيئة

	• مخرجــات الخدمــة :تزويــد بيانــات إحصائيــة للمؤشــرات الرســمية المعتمــدة
إلمــارة أبوظبــي.
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	• ســاعات تقديــم طلــب الخدمــة  24 :ســاعة 7 /أيــام مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو تطبيــق الهاتــف الذكي
	• قنوات تقديم طلب الخدمة* :
1.1االستمارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للمركز
2.2تطبيق الهاتف المحمول
	• رسوم الخدمة  :ال يوجد
	• الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الخدمــة  :يتــم توفيــر البيانــات المطلوبــة
خــال  3أيــام عمــل (شــريطة اســتكمال جميــع المتطلبــات واإلجــراءات فــي الوقــت
المحــدد)
	• الشروط واالحكام :
1.1فــي حالــة عــدم الحصــول علــى البيانــات بشــكل صحيــح ،ســيتم االتصــال
بالمتعامــل.
 2.2يجــوز للجهــات االســتفادة مــن البيانــات المتاحــة و تداولهــا مــع جهــات أخــرى ،
علــى أن اليتــم تــداول البيانــات الســرية التــي تــم التنويــه عليهــا بأنها لالســتخدام
الداخلــي و ضمــن نطــاق دراســات و أبحــاث فــا يمكــن تداولهــا و نشــرها.
	• المســتندات المطلوبــة لتقديــم الخدمــة  :فــي حــال البيانــات قابلــة للنشــر :
ال توجــد أي مســتندات مطلوبــة  /فــي حــال البيانــات غيــر قابلــة للنشــر  :يتوجــب
إرســال كتــاب رســمي مــن الجهــة الطالبــة مــع توضيــح ســبب الحاجــة لهــذه
البيانــات.
	• قنــوات التوصيــل  :البريــد والمراســات الرســمية  :الــرد بالبريــد رســميًا  /الخــط
الهاتفــي لخدمــة المتعامليــن  :الــرد بالبيانــات هاتفيــً أثنــاء تقديــم الخدمــة حــال
توفرهــا  /الحضــور الشــخصي  :الــرد بالبيانــات شــخصيًا أثنــاء تقديــم الخدمــة حــال
توفرهــا  /القنــوات األخــرى  :البريــد اإللكترونــي
	• رحلة المتعامل :
Ŭ Ŭأرغب في الحصول على بيانات إحصائية إلمارة أبوظبي
Ŭ Ŭقمت بالبحث عن البيانات االحصائية المطلوب
Ŭ Ŭقمت باالستفسار عن خدمات مركز اإلحصاء وكيفية تقد يم الطلب
Ŭ Ŭتم إخباري عن الخطوات الواجب اتباعها لتعبئة نموذج الطلب
Ŭ Ŭقمت بتقديم الطلب من خالل القناة التي أفضلها
Ŭ Ŭاســتلمت بريــد إلكترونــي يعلمنــي برقــم الطلــب وبحالــة الطلــب الخــاص بــي
والتاريــخ المتوقــع لتزويــدي بالبيانــات.
Ŭ Ŭتم تزويدي بالبيانات اإلحصائية من خالل قناة الخدمة التي أفضلها.
Ŭ Ŭتم ح ّثي على تقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي عند تقديم الطلب.
Ŭ Ŭقمت بتقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي في التعامل مع المركز.
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 .2تحديث استشارة
	• الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة :
الخطوة األولى  :تقديم الطلب
الخطوة الثانية  :استالم االستشارة
	• الرقم التعريفي للخدمة HCS-SRV-002 :
	• تصنيف الخدمة  :الخدمة اإلجرائية
	• الفئة المستهدفة  :الجهات الحكومية المارة أبوظبي .
	• وصــف الخدمــة  :تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامليــن بطلــب الحصــول علــى
استشــارة فنيــة تتعلــق بمايلــي  :إعــداد ومراجعــة المنهجيــات االحصائيــة ،
تصميــم ومراجعــة االســتمارات االحصائيــة  ،تصميــم وســحب ومراجعــة العينــات
االحصائيــة ،اضافــة الــى مراجعــة وتدقيــق التقاريــر االحصائيــة .وذلــك فــي جميــع
المجــاالت االحصائيــة .
	• مخرجات الخدمة :توفير استشارات إحصائية فنية
	• ســاعات تقديــم طلــب الخدمــة  24 :ســاعة 7 /أيــام مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو تطبيــق الهاتــف الذكي
	• قنوات تقديم طلب الخدمة* :
1.1االستمارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للمركز
2.2تطبيق الهاتف المحمول
	• رسوم الخدمة  :ال يوجد
	• الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الخدمــة  3 :أيــام عمــل كحــد أقصــى للــرد
علــى الطلــب والتنفيــذ بحســب طبيعــة االستشــارة و باالتفــاق بيــن الطرفيــن.
	• الشروط واالحكام :
1.1فــي حالــة عــدم الحصــول علــى البيانــات بشــكل صحيــح ،ســيتم االتصــال
بالمتعامــل.
 2.2ســيتم الغاءالطلبــات التــي ال يتــم التمكــن مــن معالجتهــا بســبب نقــص فــي
المعلومــات أو التأخــر فــي توفيــر المعلــوت المطلوبــة خــال  30يومــً مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب.
3.3يجــوز ألي جهــة حكوميــة ،بالتنســيق مــع المركــز ،إجــراء أي مســح لجمــع بيانــات
محــددة إذا كانــت ذات عالقــة مباشــرة بمجــال عملهــا وغيــر متوافــرة لــدى المركــز،
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ويحظــر عليهــا نشــر هــذه البيانــات إال بعــد موافقــة المركــز.
4.4يجــوز ألي جهــة غيــر حكوميــة مــن جمــع معلومــات إحصائيــة لحســاب جهــة
أخــرى ونشــرها شــريطة الحصــول علــى أي إذن كتابــي مســبق مــن المركــز.
	• المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة :
Ŭ Ŭالمنهجيات المطلوبة للمراجعة
Ŭ Ŭالمنهجيات السابقة ان توفرت لغايات اعداد منهجيات جديدة.
Ŭ Ŭالتقرير االحصائي المطلوب مراجعته
Ŭ Ŭاالستمارة اإلحصائية المطلوب مراجعتها.
Ŭ Ŭتصاميم العينات السابقة ان توفرت
 Ŭ Ŭاطار المعاينة ان توفر
	• رحلة المتعامل :
Ŭ Ŭأرغب في الحصول على بيانات إحصائية إلمارة أبوظبي
Ŭ Ŭقمت بالبحث عن البيانات االحصائية المطلوب
Ŭ Ŭقمت باالستفسار عن خدمات مركز اإلحصاء وكيفية تقد يم الطلب
Ŭ Ŭتم إخباري عن الخطوات الواجب اتباعها لتعبئة نموذج الطلب
Ŭ Ŭقمت بتقديم الطلب من خالل القناة التي أفضلها
Ŭ Ŭاســتلمت بريــد إلكترونــي يعلمنــي برقــم الطلــب وبحالــة الطلــب الخــاص بــي
والتاريــخ المتوقــع لتزويــدي بالبيانــات.
Ŭ Ŭتم تزويدي بالبيانات اإلحصائية من خالل قناة الخدمة التي أفضلها.
Ŭ Ŭتم ح ّثي على تقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي عند تقديم الطلب.
Ŭ Ŭقمت بتقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي في التعامل مع المركز.
 .3طلب استطالع رأي
	• الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة :
الخطوة األولى  :تقديم الطلب
الخطوة الثانية  :استالم اتفاقية مستوى الخدمة التكلفة ومدة التنفيذ
الخطوة الثالثة  :اعتماد اتفاقية من قبل طالب الخدمة وإعادة ارسالها
الخطوة الرابعة  :بدء تنفيذ المشروع حسب الخطة المعتمدة
	• الرقم التعريفي للخدمة HCS-SRV-003 :
	• تصنيف الخدمة  :الخدمة اإلجرائية
	• الفئة المستهدفة  :الجهات الحكومية المارة أبوظبي .
	• وصــف الخدمــة  :تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامليــن طلــب تنفيــذ اســتطالع رأي
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حــول مختلــف المجــاالت .وذلــك مــن خــال تنفيــذ العمــل الميدانــي ومــا يســبقه
مــن مراحــل اعــداد وتحضيــر المنهجيــات ،العينــات واالســتمارات الالزمــة لذلــك.
حيــث مــن خــال هــذه الخدمــة ســيتم توفيــر التكلفــة والمــدة المقترحــة قبــل بــدء
التنفيــذ
	• مخرجــات الخدمــة :التكلفــة التقديريــة والمــدة المقترحــة للتنفيــذ (نتائــج تنفيــذ
المشــروع بيانــات االســطالع الــرأي)
	• ســاعات تقديــم طلــب الخدمــة  24 :ســاعة 7 /أيــام مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو تطبيــق الهاتــف الذكي
	• قنوات تقديم طلب الخدمة* :
1.1االستمارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للمركز
2.2تطبيق الهاتف المحمول
	• رسوم الخدمة  :يوجد
	• الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الخدمــة ( مؤشــر تنفيــذ الخدمــة ) :
يتــم توفيــر اتفاقيــة التنفيــذ والتكلفــة والمــدة المقترحــة الكترونيــا عنــد تقديــم
الطلــب  ( .نتائــج بيانــات المســح يتــم تســليمها حســب المــدة المعتمــدة بيــن
الطرفيــن )
	• الشروط واالحكام :
1.1فــي حالــة عــدم الحصــول علــى البيانــات بشــكل صحيــح ،ســيتم مطالبــة
المتعامــل (مــن خــال بريــد الكترونــي ) .
 2.2ســيتم إلغــاء الطلبــات التــي ال يتــم التمكــن مــن معالجتهــا بســبب نقــص
فــي المعلومــات أو التأخــر فــي توفيــر المعلومــات خــال  30يومــً مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب.
3.3يجــوز ألي جهــة حكوميــة ،بالتنســيق مــع المركــز ،إجــراء أي مســح أو اســتطالع
رأي لجمــع بيانــات محــددة إذا كانــت ذات عالقــة مباشــرة بمجــال عملهــا وغيــر
متوافــرة لــدى المركــز ،ويحظــر عليهــا نشــر هــذه البيانــات إال بعــد موافقــة المركــز.
	• المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة :
 Ŭ Ŭالمنهجيات السابقة ان توفرت لغايات اعداد منهجيات جديدة.
Ŭ Ŭاالستمارة اإلحصائية ان توفرت للمراجعة.
Ŭ Ŭتصاميم العينات السابقة ان توفرت.
 Ŭ Ŭاطار المعاينة ان توفر
	• قنــوات التوصيــل  :البريــد والمراســات الرســمية  :الرد بالبريد رســميًا  /الخط الهاتفي لخدمة
المتعامليــن  :الــرد بالبيانــات هاتفيــً أثنــاء تقديــم الخدمــة حال توفرهــا  /الحضور الشــخصي :
الــرد بالبيانــات شــخصيًا أثنــاء تقديــم الخدمة حــال توفرهــا  /القنوات األخــرى  :البريــد اإللكتروني
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	• رحلة المتعامل :
Ŭ Ŭأرغب في تقديم طلب لمشروع استطالع رأي إلمارة أبوظبي
Ŭ Ŭقمت باالستفسار عن خدمات مركز اإلحصاء وكيفية تقد يم الطلب
Ŭ Ŭتم إخباري عن الخطوات الواجب اتباعها لتعبئة نموذج الطلب
Ŭ Ŭقمت بتقديم الطلب وارفاق هدف المسح من خالل القناة التي أفضلها
Ŭ Ŭاســتلمت بريــد إلكترونــي ويتضمــن الرقــم المرجعــي للطلــب الــذي قدمتــه
مع.تكلفــة التقديريــة والمــدة الزمنيــة مــن خــال اتفاقيــة التنفيــذ .
Ŭ Ŭقمت بتوقيع اتفاقية الخدمة ورفعها الكترونيا من خالل الرابط االلكتروني .
Ŭ Ŭاستلمت رسالة تاكيد استالم االتفاقية .
Ŭ Ŭاســتلمت الكترونيــا الدراســة األوليــة للطلــب والميزانيــة المتوقعــة للمشــروع
إلعتمادهــا واعــادة ارســالها الكترونيــا .
Ŭ Ŭتم ح ّثي على تقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي عند تقديم الطلب.
Ŭ Ŭقمت بتقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي في التعامل مع المركز.
 .4طلب مسح
	• الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة :
الخطوة األولى  :تقديم الطلب
الخطوة الثانية  :استالم اتفاقية مستوى الخدمة التكلفة ومدة التنفيذ
الخطوة الثالثة  :اعتماد اتفاقية من قبل طالب الخدمة وإعادة ارسالها
الخطوة الرابعة  :بدء تنفيذ المشروع حسب الخطة المعتمدة
	• الرقم التعريفي للخدمة HCS-SRV-004 :
	• تصنيف الخدمة  :الخدمة اإلجرائية
	• الفئة المستهدفة  :الجهات الحكومية .
	• وصــف الخدمــة  :تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامليــن طلــب تنفيــذ مســح احصائــي
حــول مختلــف المجــاالت ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ العمــل الميدانــي ومــا يســبقه
مــن مراحــل اعــداد وتحضيــر المنهجيــات ،العينــات واالســتمارات الالزمــة لذلــك
حيــث مــن خــال هــذه الخدمــة ســيتم توفيــر التكلفــة والمــدة المقترحــة قبــل بــدء
التنفيــذ .
	• مخرجــات الخدمــة  :التكلفــة التقديريــة والمــدة المقترحــة للتنفيــذ (نتائــج تنفيــذ
المشــروع بيانــات مســج احصائــي )
	• ســاعات تقديــم طلــب الخدمــة  24 :ســاعة 7 /أيــام مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو تطبيــق الهاتــف الذكي
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	• قنوات تقديم طلب الخدمة* :
1.1االستمارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للمركز
2.2تطبيق الهاتف المحمول
	• رسوم الخدمة  :يوجد
	• الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الخدمــة ( مؤشــر تنفيــذ الخدمــة ) :
يتــم توفيــر اتفاقيــة التنفيــذ والتكلفــة والمــدة المقترحــة الكترونيــا عنــد تقديــم
الطلــب  ( .نتائــج بيانــات المســح يتــم تســليمها حســب المــدة المعتمــدة بيــن
الطرفيــن )
	• الشروط واالحكام :
1.1فــي حالــة عــدم الحصــول علــى البيانــات بشــكل صحيــح ،ســيتم مطالبــة
المتعامــل (مــن خــال بريــد الكترونــي ) .
 2.2ســيتم إلغــاء الطلبــات التــي ال يتــم التمكــن مــن معالجتهــا بســبب نقــص
فــي المعلومــات أو التأخــر فــي توفيــر المعلومــات خــال  30يومــً مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب.
3.3اليمكــن تــداول نتائــج خدمــة اســتطالعات الــرأي حيــث أنهــا وجــدت لدراســات
معينــة بنــاءا علــى طلــب صانعــي القــرار و متخذيــه.
	• المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة :
 Ŭ Ŭالمنهجيات السابقة ان توفرت لغايات اعداد منهجيات جديدة.
Ŭ Ŭاالستمارة اإلحصائية ان توفرت للمراجعة.
Ŭ Ŭتصاميم العينات السابقة ان توفرت.
 Ŭ Ŭاطار المعاينة ان توفر
	• رحلة المتعامل :
Ŭ Ŭأرغب في تقديم طلب لمشروع استطالع رأي إلمارة أبوظبي
Ŭ Ŭقمت باالستفسار عن خدمات مركز اإلحصاء وكيفية تقد يم الطلب
Ŭ Ŭتم إخباري عن الخطوات الواجب اتباعها لتعبئة نموذج الطلب
Ŭ Ŭقمت بتقديم الطلب وارفاق هدف المسح من خالل القناة التي أفضلها
Ŭ Ŭاســتلمت بريــد إلكترونــي ويتضمــن الرقــم المرجعــي للطلــب الــذي قدمتــه
مع.تكلفــة التقديريــة والمــدة الزمنيــة مــن خــال اتفاقيــة التنفيــذ .
Ŭ Ŭقمت بتوقيع اتفاقية الخدمة ورفعها الكترونيا من خالل الرابط االلكتروني .
Ŭ Ŭاستلمت رسالة تاكيد استالم االتفاقية .
Ŭ Ŭاســتلمت الكترونيــا الدراســة األوليــة للطلــب والميزانيــة المتوقعــة للمشــروع
إلعتمادهــا واعــادة ارســالها الكترونيــا .
Ŭ Ŭتم ح ّثي على تقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي عند تقديم الطلب.
Ŭ Ŭقمت بتقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي في التعامل مع المركز.
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 .5طلب تدريب احصائي
	• الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة :
الخطوة األولى  :تقديم الطلب
الخطوة الثانية  :استالم الموافقة على حضور الدورة التدريبية
	• الرقم التعريفي للخدمة HCS-SRV-05 :
	• تصنيف الخدمة  :الخدمة اإلجرائية
	• الفئة المستهدفة  :مواطني الجهات الحكومية .
	• وصــف الخدمــة  :تقديــم طلــب الحصــول علــى دورات تدريبيــة و تخصصيــة فــي
المجــال اإلحصائــي تســاعد علــى بنــاء القــدرات والكفــاءات المواطنــة
	• مخرجات الخدمة :الحصول على الموافقة لحضور الدورات التدريبية .
	• ســاعات تقديــم طلــب الخدمــة  24 :ســاعة 7 /أيــام مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو تطبيــق الهاتــف الذكي
	• قنوات تقديم طلب الخدمة* :
1.1االستمارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للمركز
2.2تطبيق الهاتف المحمول
	• رسوم الخدمة  :ال يوجد
	• الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الخدمــة ( مؤشــر تنفيــذ الخدمــة ) :
يتــم توفيــر البيانــات المطلوبــة خــال  3أيــام عمــل (شــريطة اســتكمال جميــع
المتطلبــات واإلجــراءات فــي الوقــت المحــدد)
	• الشروط واالحكام :
1.1فــي حالــة عــدم الحصــول علــى البيانــات بشــكل صحيــح ،ســيتم االتصــال
بالمتعامــل.
 2.2يســمح للجهــات تــداول المــادة العلميــة التــي تــم الحصــول عليهــا خــال
الفتــرة التدريبيــة مــع الجهــات االخــرى و ضمــن نطــاق الجهــة  .أمــا فــي حــال التنويــه
علــى عــدم تــداول بعــض المــواد العلميــة فــا يمكــن للجهــة تداولهــا .
	• المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة :
Ŭ Ŭنمــوذج التســجيل  -بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة  -ولمرشــحي الخدمــة المجتمعيــة
يتطلــب الســيرة الذاتيــة
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	• رحلة المتعامل :
Ŭ Ŭأرغب في تقديم طلب لتدريب تخصصي
Ŭ Ŭقمت باالستفسار عن خدمات مركز اإلحصاء وكيفية تقد يم الطلب
Ŭ Ŭتم إخباري عن الخطوات الواجب اتباعها لتعبئة نموذج الطلب
Ŭ Ŭقمت بتقديم الطلب من خالل القناة التي أفضلها
Ŭ Ŭاستلمت بريد إلكتروني لتأكيد ترشيحي للدورة/البرنامج .
Ŭ Ŭتم تزويدي بالمادة العلمية للبرنامج التدريبي.
Ŭ Ŭتــم ح ّثــي علــى تقديــم آرائــي ومالحظاتــي عــن تجربتــي ومــدى اســتفادتي
للبرنامــج.
Ŭ Ŭقمت بتقديم آرائي ومالحظاتي عن تجربتي في التعامل مع المركز.

قنوات الوصول إلى خدمات مركز اإلحصاء –أبوظبي
الموقع االلكتروني للمركزwww.scad.ae :
توفــر خدمــة الموقــع اإللكترونــي نخبــة كبيــرة ومحدثــة مــن اإلصــدارات االحصائيــة
وجــداول البيانــات التــي تخــدم واضعــي سياســات الدولــة فــي الســعي لدفــع عجلــة
التنميــة .كمــا يقــدم الموقــع االلكترونــي مجموعــة مــن الخدمــات االلكترونيــة التــي
مــن شــأنها توفيــر مجموعــة خدمــة مميــزة وســريعة لجميــع العمــاء علــى اختــاف
مســتوياتهم.
البريد االلكترونيinfo@scad.ae :
توفــر خدمــة البريــد اإللكترونــي لمســتخدميه إمكانيــة التواصــل مــع مركــز اإلحصــاء
لطلــب البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة بإمــارة أبوظبــي ،حيــث يتــم إعــام المتعامــل
بحالــة طلبــة بمــدة ال تزيــد عــن  3أيــام عمــل.
الخط الهاتفي لخدمة المتعاملين028100000 :
توجــه خدمــة الخــط الهاتفــي متعاملــي المركــز نحــو مرادهــم عــن طريــق الــرد علــى
استفســاراتهم أو تحويلهــم للشــخص المعنــي .كمــا يتوفــر خــط خــاص لطالبــي
البيانــات مــن المتعامليــن للــرد علــى كافــة استفســاراتهم االحصائيــة وتوجيههــم
للحصــول عليهــا بطريقــة متميــزة تضمــن لهــم الســرعة والكماليــة.
الرسائل النصية القصيرة:
http://www.scad.ae/ar/Pages/ServiceSubscribe.aspx
تعرف خدمة الرسائل النصية متعاملي المركز بوجود إصدار جديد عن طريق
التسجيل لطلب االشعارات أو فعالية يقيمها للجمهور على مختلف فئاتهم.
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الخدمات الحكومية الذكية:
http://www.scad.ae/ar/pages/datavisualizations.aspx
تمثــل األدوات التفاعليــة المقدمــة مــن مركــز اإلحصــاء  -أبوظبــي مخرجــات ســهلة
االســتخدام لعــرض البيانــات اإلحصائيــة بطــرق جديدةوجذابــة .وال تتطلــب األدوات أيــة
مهــارات تحليليــة متخصصــة مــن جانــب المســتخدم حيــث أنهــا تقــدم تفســيرًا ســه ً
ال
للنتائــج اإلحصائيــة .كمــا يتيــح عــدد كبيــر منهــا إمكانيــة خصخصــة النتائــج وعرضهــا
بصــورة جديــدة .ويأمــل مركــز اإلحصــاء  -أبوظبــي أن يســتفيد المســتخدمين مــن
األدوات التفاعليــة وأن يســهم اســتخدامها فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الذكيــة وفــي
رفــع الوعــي اإلحصائــي.
البريد والمراسالت الرسمية:
تعــد المراســات الورقيــة مــن إحــدى القنــوات التــي يتــم تداولهــا بيــن المركــز والجهــات
الحكوميــة والخاصة.
الحضور الشخصي لمقر المركز:
يمكــن لعمــاء مركــز اإلحصــاء زيــارة مقــر المركــز واالطــاع علــى البيانــات المتوفــرة
وتقديــم أيــة استفســارات ومالحظــات.
مركز االتصال الحكومي.)800555( :
يمكــن لعمــاء المركــز االتصــال المباشــر بمركــز االتصــال الخــاص بحكومــة أبوظبــي
لتقديــم طلباتهــم.
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