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 مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مةالتنمية املستداإحصاء فّعال يلّبي احتياجات رؤيتنا: 
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 سطور في المركز

بهدف  2016( لعام 2مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات هو مؤسسة حكومية تم إنشاؤها بموجب قانون أميري رقم )

هنية تتماهى مع أفضل االرتقاء بالعمل اإلحصائي في إمارة رأس الخيمة وتوفير البيانات واملعلومات اإلحصائية بدقة وشفافية وم

 املعايير الدولية، والعمل على تحقيق األهداف وتنفيذ االختصاصات التي نص عليها قانون إنشائه. 

وينص قانون إنشاء املركز على أنه املصدر الوحيد لإلحصاءات الرسمية على مستوى اإلمارة والجهة املخولة بتنظيم 

ا املجال وأن للمركز شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باالستقالل املالي واالداري العمل اإلحصائي والدراسات االستطالعية في هذ

ذي واألهلية القانونية الالزمة ملباشرة األنشطة التي تضمن تحقيق األهداف التي تم إنشاءه من أجلها، ويلحق املركز باملجلس التنفي

 . 2016( لعام 5لس التنفيذي رقم )إلمارة رأس الخيمة وله مجلس إدارة تم تشكيله بموجب قرار املج

( من قانون إنشائه تتلخص في بناء نظام إحصائي متكامل ومتطور 6واألهداف التي يسعى املركز لتحقيقها بحسب املادة )

 راتمما يسهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في اإلمارة من خالل تقديم الدعم اإلحصائي والبيانات واملؤش

الالزمة ملتخذي القرار لرسم السياسات التنموية. كذلك، يهدف املركز إلى تنظيم وتطوير العمل اإلحصائي في اإلمارة، وتوفير 

إحصاءات دقيقة وموثوقة لكافة املستخدمين، وضمان تنفيذ الدراسات االستطالعية والدراسات املتخصصة وفقا للمنهجيات 

 واألساليب العلمية املعتمدة دول
 
 .يا

 

 الرؤية:

 .إحصاء فّعال يلّبي احتياجات التنمية املستدامة

 الرسالة:

توفير بيانات إحصائية موثوقة وشفافة وفقا للمعايير الدولية، تتالءم مع احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات بما يسهم 

 في تحقيق رؤية اإلمارة وأهداف التنمية املستدامة.

 القيم:

 بيانات اإلحصائية الرسمية مع توثيق ونشر املنهجيات واملعايير املرتبطة بها.الشفافية: إتاحة ال

 توفير بيانات تراعي أعلى معايير الجودة. املوثوقية:

 احترام السرية: احترام سرية البيانات عن األفراد واملؤسسات.

 .ل آني وفّعالالخدمة املميزة: توفير البيانات اإلحصائية التي تراعي احتياجات املستخدمين بشك

 



 

 
  
 
 

ة                                                                             07/2020اإلصدار األول /                                                                            دليل الخدمــــــات ح ف  4 |ص

 التنفيذي امللخص

 :عام

 .املركز خدمات لدليل التنظيمي اإلطار على الدليل هذا يحتوي  .1

 املركز في املعتمد الصالحيات سلم حسب التعديالت واعتماد الدليل هذا تعديل يتم  .2

 

 :الدليلأهداف 

 إلي:ويهدف هذا الدليل ، الخدمةي تقديم الخدمة هي سلسلة من األنشطة أو اإلجراءات أو العمليات التي يوفرها املركز ف

 تعريف الخدمات  .1

 هيكلة الخدمات  .2

 تصنيف الخدمات  .3

 الخدماتآلية تقديم  فهم من الجهات وموظفي املتعاملين تمكين .4

 قياس أداء الخدمات .5

 جودة الخدمات مقاييس رأي .6

 :مجال التطبيق

 البريد الكتروني اإلحصاء، )مركزاملتوفرة  القنوات حسب جميع ينللمتعامل من املركز املقدمةكافة الخدمات  علىهذا الدليل  ينطبق

 (الكترونياملوقع  االتصال،مركز 

 :املصطلحات

 خدمة( لكل خاص وأرقام حروف مكون من) رمز تعريفي لتمييز الخدمة :الخدمةرمز 

 : يستخدم للتعريف عن الخدمة.اسم الخدمة

 .الخدمة نوع وطبيعة فهم من تعاملينامل يمكن للخدمة ودقيق مبسط شرح هو: وصف الخدمة

 : تحديد نوع الخدمة؛ سواء كانت رئيسة أو تكميلية.هيكلة الخدمة

 : الفئة املستفيدة من الخدمة.فئة املتعامل

 : وسيلة تقديم الخدمة.قنوات تقديم الخدمة

 الستالم الخدمة. واملدة املستغرقة: عدد الخطوات عدد الخطوات واملدة الزمنية

 تقوم الجهة بطلبها من املتعامل للحصول على الخدمة. املستندات التي: املطلوبة الوثائق
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 : النماذج التي يجب تعبئتها للحصول الخدمة.النماذج املستعملة في الخدمة

 .الخدمة على للحصول  املتعامل بتسديده يقوم الذي املالي املبلغ هو الرسوم:

 .أو بموافقات تقدمها جهات أخرى  : ارتباط الخدمة بخدمات أخرى،ارتباط الخدمة

 .الشروط والضوابط املؤِهلة للحصول على الخدمةالخدمة: شروط 

 الناتج النهائي الذي يحصل عليه املتعامل.املخرج الرئيس ي من الخدمة: 

 الخدمات اإلضافية املساعدة، والتي تقدم ميزة تنافسية.الخدمات اإلضافية: 

 حسب األهداف إجراء الخدمة سير متابعة لضمان وذلك الخدمة لقياس تحديده تم ذيال املؤشر هومؤشرات أداء الخدمة: 

 .الجهة قبل من املحددة
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 ائمة الخدماتق

 هذا الجدول يبين قائمة خدمات مركز راس الخيمة لإلحصاء والدراسات 

  

 قائمة الخدمات

 الفئة املستهدفة تصنيف الخدمة اسم الخدمة رمز الخدمة

CSS SER 001 
خدمات فنية  ب بيانات إحصائية ) خدمة ذات أولوية(طل

 إحصائية

   الجهات / األفراد / املستثمرين

CSS SER 002 
خدمات فنية  اجراء مسوح احصائيةطلب 

 إحصائية

 الجهات املحلية واالتحادية

CSS SER 003 
 الجهات املحلية واالتحادية خدمات إحصائية اعداد دراسات اقتصادية واجتماعية

CSS SER 004 
خدمات فنية  املنشورات اإلحصائية تحميل 

 إحصائية

 الجهات/ االفراد / املجتمع

CSS SER 005 
خدمات فنية  تحميل الجداول اإلحصائية 

 إحصائية

 الجهات/ االفراد / املجتمع

CSS SER 006 
خدمات فنية  بناء وتحميل الجدول االحصائي الخاص 

 إحصائية

 عالجهات/ االفراد / املجتم

CSS SER 007 
 الجهات املحلية واالتحادية تدريبية خدمات  طلب برنامج تدريبي فني / تقني

CSS SER 008 
 الجهات املحلية واالتحادية خدمات استشارية  فنية  استشارات إحصائية تقديم 
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 بطاقة خدمة طلب بيانات إحصائية

 

 

 

 

     CSS SER 001  رمز الخدمة  طلب بيانات إحصائية اسم الخدمة

 توفير البيانات اإلحصائية للجهات الحكومية املحلية واالتحادية بناء على طلبهم  .   وصف الخدمة

  رئيسية هيكل الخدمة

  معلوماتية  /  اجرائي نوع الخدمة

 الخدمات الفرعية

 طلب بيانات في املجاالت   التالية  :

 القتصاداإلحصاءات ا

 والديموغرافية  اإلحصاءات االجتماعية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  لحكومةا

 

 

 قطاع األعمال

 

 

 األفراد

 

 

 املجتمع

 

 

 ودولة االمارات العربية املتحدةالجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة 

 ال يوجد رسوم الخدمة

 متطلبات تقديم الخدمة
 أن تكون جهة حكومية رسمية معتمدة 

  تحديد نوع البيانات املطلوبة

 رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة . الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية لشريكةالجهات ا 

 بيانات إحصائية املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

  X مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

  Xاملوقع االلكتروني  X  البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 من األحد إلى الخميس )باستثناء العطل الرسمية( وقات  تقديم الخدمةأ

 وحتى الساعة  7:30من الساعة 
 
  3:30صباحا

 
 عصرا

 وحتى الساعة  9:00في رمضان :من الساعة  
 
  3:00صباحا

 
 عصرا

 املحدد( أيام عمل لإلعالم )شريطة استكمال جميع املتطلبات واإلجراءات في الوقت 3خالل  مدة تقديم الخدمة

 أو باالتفاق بين الطرفين . 

النماذج املستعملة في 

 الخدمة
 ال يوجد  

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 تقديم الطلب من الجهة 

 دراسة الطلب 

 توفير الطلب 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

 مالحظات
 .قد نتأخر بتوفير بعض البيانات الرتباطها بجهات أخرى 

 

http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx
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 إجراء مسوح احصائية بطاقة خدمة

 

     CSS SER 002  رمز الخدمة  اجراء مسوح إحصائية  اسم الخدمة

 واستطالعات الرأي حصائية تنفيذ املسوح اال     وصف الخدمة

  رئيسية هيكل الخدمة

 اجرائي  نوع الخدمة

 الخدمات الفرعية

   اجراء مسح احصائي او استطالع رأي طلب 

 

 

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  لحكومةا

 

 

 قطاع األعمال

 

 

 األفراد

 

 

 املجتمع

 

 

 الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

 اليوجد  رسوم الخدمة

  وجود مذكرة تفاهم وتوقيع اتفاقية تنفيذ مسح . متطلبات تقديم الخدمة

 لطلب املسح . رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة  الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية الجهات الشريكة 

 مؤشرات احصائية بحسب طبيعة املسح املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

  X مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

  Xاملوقع االلكتروني  X  البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 من األحد إلى الخميس )باستثناء العطل الرسمية( أوقات  تقديم الخدمة

 وحتى الساعة  7:30من الساعة 
 
  3:30صباحا

 
 عصرا

  9:00في رمضان :من الساعة  
 
  3:00 وحتى الساعة صباحا

 
 عصرا

 الطرفيينبحسب طبيعة املسح باالتفاق مع  النتائج وتوفير  وتنفيذأيام للرد على الطلب  3خالل  مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   النماذج املستعملة في الخدمة

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 من الجهة تقديم الطلب 

 عقد اجتماع مع الجهة املطالبة لتحديد االحتياجات 

 توجيه املشروع لإلدارة املعنية 

 توقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين

 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx
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 دراسات اقتصادية واجتماعية خدمة إعدادبطاقة 

 

 

 

 CSS SER003  رمز الخدمة  اعداد دراسات اقتصادية واجتماعية اسم الخدمة

 . مواضيع تهم الجهات  تتناول  اجتماعية  وأاعداد دراسات  اقتصادية  وصف الخدمة

  رئيسية هيكل الخدمة

  اجرائي  نوع الخدمة

  بحسب طلب الجهات تتناول مواضيع تتوفر عنها بيانات ممكن تحليلها.تقارير  الخدمات الفرعية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  لحكومةا

 

 

 قطاع األعمال

 

 

 األفراد

 

 

 املجتمع

 

 

 الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

 ال يوجد   رسوم الخدمة

  ال يوجد متطلبات تقديم الخدمة

 رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة . الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية شريكةالجهات ال 

 دراسة اقتصادية او اجتماعية   املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

  X مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني  X  البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 من األحد إلى الخميس )باستثناء العطل الرسمية( أوقات  تقديم الخدمة

 وحتى الساعة  7:30من الساعة 
 
  3:30صباحا

 
 عصرا

 وحتى الساعة  9:00في رمضان :من الساعة  
 
  3:00صباحا

 
 عصرا

 .  ومدى توفر البيانات  الدراسة  موضوعحسب  مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   ملستعملة في الخدمةالنماذج ا

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 تعبئة نموذج طلب الخدمة عل املوقع 

 الدراسة ومدى توفر البيانات  مناالجتماع مع فريق املركز لتحديد املوضوع والهدف 

 وكتابة الدراسة وتجميع البيانات وتحليلها 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx
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 تحميل املنشورات اإلحصائية بطاقة خدمة

  

 

  

 

     CSS SER004  رمز الخدمة تحميل املنشورات اإلحصائية  اسم الخدمة

 تحميل جميع املنشورات الشهرية , املنشورات الربعية و املنشورات السنوية .  وصف الخدمة

 تكميلية  هيكل الخدمة

 معلوماتي   نوع الخدمة

 .مختلف إدارات املركز يتم توفير هذه الخدمة من قبل  الخدمات الفرعية

 تعاملين املستهدفةفئات امل
   X  الحكومة

 

 

 Xقطاع األعمال

 

 

 Xاألفراد

 

 

 Xاملجتمع

 

 

 وجميع املستخدمين  الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

 يوجد   ال رسوم الخدمة

  ال يوجد متطلبات تقديم الخدمة

 ال يوجد  الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية / املجتمع  الجهات الشريكة 

 منشورات احصائية  املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 تقديم الخدمة قنوات

 

 مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني   البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 أيام  7ساعة / 24 أوقات  تقديم الخدمة

 متوفرة بشكل دائم على موقع املركز الكتروني مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   ج املستعملة في الخدمةالنماذ

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 www.css.rak.aeالدخول على موقع املركز الكتروني الرسمي  :   

 إحصاءات واصدارات .الضغط 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://www.css.rak.ae/
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 تحميل الجداول اإلحصائية بطاقة خدمة

     CSS SER005  رمز الخدمة تحميل الجداول اإلحصائية   اسم الخدمة

 .حصائية الجداول اإل تحميل جميع   وصف الخدمة

 تكميلية  هيكل الخدمة

 معلوماتي   نوع الخدمة

 .مختلف إدارات املركز يتم توفير هذه الخدمة من قبل  الخدمات الفرعية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  الحكومة

 

 

 Xقطاع األعمال

 

 

 Xاألفراد

 

 

 Xاملجتمع

 

 

 وجميع املستخدمين  الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

 ال يوجد   رسوم الخدمة

  ال يوجد متطلبات تقديم الخدمة

 ال يوجد  الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية / املجتمع  الجهات الشريكة 

 املخرج الرئيس ي من الخدمة
 جداول إحصائية اقتصادية واجتماعية وديمغرافية

 

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

 مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني   البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 أيام  7ساعة / 24 أوقات  تقديم الخدمة

 متوفرة بشكل دائم على موقع املركز الكتروني مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   النماذج املستعملة في الخدمة

الخطوات املتبعة لتقديم 

 مةالخد

 

 www.css.rak.aeالدخول على موقع املركز الكتروني الرسمي  :   

 مواضيع إحصائية : إحصاءات اقتصادية , إحصاءات اجتماعية الضغط على 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://www.css.rak.ae/
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بناء  وتحميل الجداول اإلحصائي بطاقة خدمة

     CSS SER006  رمز الخدمة حميل الجداول اإلحصائية  بناء وت اسم الخدمة

 انشاء جدول احصائي  خاص  .  وصف الخدمة

 تكميلية  هيكل الخدمة

 معلوماتي   نوع الخدمة

 اءات التجارة الخارجية  .هذه الخدمة متوفرة حاليا إلحص الخدمات الفرعية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  الحكومة

 

 

 Xقطاع األعمال

 

 

 Xاألفراد

 

 

 Xاملجتمع

 

 

 وجميع املستخدمين . الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

 ال يوجد   رسوم الخدمة

  ال يوجد متطلبات تقديم الخدمة

 ال يوجد  الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية / املجتمع  الجهات الشريكة 

 املخرج الرئيس ي من الخدمة
 جداول إحصائية 

 

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

 مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني   البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 م أيا 7ساعة / 24 أوقات  تقديم الخدمة

 متوفرة بشكل دائم على موقع املركز الكتروني مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   النماذج املستعملة في الخدمة

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 www.css.rak.aeالدخول على موقع املركز الكتروني الرسمي  :   

 ثم اختيار التجارة الخارجية .الضغط على مواضيع إحصائية 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://www.css.rak.ae/
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx
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 طلب برنامج تدريبي فني/ تقني بطاقة خدمة

 

 

 

 

 CSS SER 007  رمز الخدمة  ج تدريبي فني / تقنيطلب برنام اسم الخدمة

 موضوع البرنامج التدريبي تتيح هذه الخدمة للعميل القيام بطلب الحصول على تنفيذ برنامج تدريب فني في  وصف الخدمة

 تكميلية  هيكل الخدمة

 علوماتي اجرائي /م الخدمةنوع 

 الخدمات الفرعية
الداعمة في املركز وإدارة االحصاءات  املعنية  الفنية والتخصصية  الداراتيتم توفير هذه الخدمة من قبل ا

 والنظم االحصائية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   X  لحكومةا

 

 

  X  قطاع األعمال

 

 

 فراداأل 

 

 

 املجتمع

 

 

 الجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة االمارات العربية املتحدة

   دال يوج رسوم الخدمة

  ال يوجد متطلبات تقديم الخدمة

 رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة . الوثائق املطلوبة

 مرتبطة  ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية الجهات الشريكة 

 تدريب فني / تقني املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

  X مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني  X  البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 من األحد إلى الخميس )باستثناء العطل الرسمية( أوقات  تقديم الخدمة

 وحتى الساعة  7:30من الساعة 
 
  3:30صباحا

 
 عصرا

 وحتى الساعة  9:00في رمضان :من الساعة  
 
  3:00صباحا

 
 عصرا

 تدريب بحسب االتفاق بين الطرفينأيام عمل كحد أقص ى للرد على الطلب وتنفيذ ال 3 مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   النماذج املستعملة في الخدمة

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 تعبئة نموذج طلب الخدمة 

 االجتماع مع فريق املركز لتحديد املوضوع والهدف من التدريب ووضع برنامج التدريب.

 لتنفيذ البرنامج تحديد موعد

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات

http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx
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 استشارات إحصائية فنية بطاقة خدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSS SER 008  دمةرمز الخ  تقديم استشارات إحصائية  فنية اسم الخدمة

 وصف الخدمة
وتصميم وتنفيذ املسوح تتيح هذه الخدمة للعمالء بطلب الحصول على استشارة فنية في مجال اإلحصاءات 

 وتحليل البيانات .واالستطالعات  

 تكميلية هيكل الخدمة

 معلوماتياجرائي /  نوع الخدمة

 الخدمات الفرعية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية، إدارة اإلحصاءات (دارات اإلحصائية في املركز اال هذه الخدمة من قبل يتم توفير 

 ) واالجتماعية

 فئات املتعاملين املستهدفة
   Xلحكومةا

 

 

 قطاع األعمال

 

 

 األفراد

 

 

 املجتمع

 

 

 االمارات العربية املتحدةالجهات الحكومية والشبه حكومية في امارة رأس الخيمة ودولة 

 ال يوجد رسوم الخدمة

 ال يوجد  متطلبات تقديم الخدمة

 رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة . الوثائق املطلوبة

 مرتبطة ارتباط الخدمة

 الدوائر املحلية و االتحادية الجهات الشريكة 

 استشارة فنية إحصائية املخرج الرئيس ي من الخدمة

 ال يوجد باقة الخدمة
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 قنوات تقديم الخدمة

 

  X مركز اإلحصاء   مركز سعادة املتعاملين

 الرسائل النصية مكاتب الخدمة

       X املوقع االلكتروني  X  البريد االلكتروني

 أخرى  التطبيق الذكي

 الخميس )باستثناء العطل الرسمية(من األحد إلى  أوقات  تقديم الخدمة

 وحتى الساعة  7:30من الساعة 
 
  3:30صباحا

 
 عصرا

 وحتى الساعة  9:00في رمضان :من الساعة  
 
  3:00صباحا

 
 عصرا

 أيام عمل كحد أقص ى للرد على الطلب وتنفيذ التدريب بحسب االتفاق بين الطرفين 3 مدة تقديم الخدمة

 ال يوجد   النماذج املستعملة في الخدمة

الخطوات املتبعة لتقديم 

 الخدمة

 

 التواصل مع مركز راس الخيمة لإلحصاء والدراسات عبر إحدى قنوات التقديم

 الخدمة.تعبئة نموذج طلب 

 االجتماع مع فريق املركز لتحديد املوضوع والهدف من االستشارة املطلوبة.

 الستشارة الفنية اإلحصائية.الحصول على ا

 

 روابط مفيدة

 
http://css.rak.ae/ar/Pages/contactus.aspx 

  مالحظات
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 بنااتصل 

 

اقع التواصل االجتماعيصفحات  نا على مو

 
https://www.facebook.com/rakcss/ 

 
https://twitter.com/Rakcss1 

 

 
https://www.instagram.com/rakcss/ 

 

  

 

 
00971 7 2025025 

 
 راس الخيمة االمارات  1733ص ب 

 
 info@css.rak.ae 

 
www.css.rak.ae 

https://twitter.com/Rakcss1
mailto:info@css.rak.ae
http://www.css.rak.ae/

