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الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها
الفصل األول :التعريفات واألحكام العامة
املادة األولى:
َ
ُ َ
يقتض السياق خالف
كل منها ما لم
يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية أينما وردت املعاني املوضحة أمام ٍّ
ِ
ذلك:
الهيئة :الهيئة العامة لإلحصاء.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس :رئيس الهيئة.
األكاديمية :أكاديمية اإلحصاء.
القسم :قسم التراخيص في الهيئة.
الالئحة :الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها.
َّ
العمل اإلحصائي :أي دراسة أو بحث أو استطالع أو مسح أو أي عمل يتعلق باملجاالت اإلحصائية سواء تم
بشكل كلي أو جزئي.
الخدمات اإلحصائية :األعمال التفصيلية للعمل اإلحصائي أو ذات العالقة به ،وتشمل تقديم االستشارات
اإلحصائية وتصميم املسوح والبحوث وإجراء الدراسات وتقديم جزء أو نسبة محددة من البيانات الفردية
بعد إجراء تعديالت عليها تضمن عدم وضوح هوية الوحدة اإلحصائية ،واالستفادة من األطر اإلحصائية
واختيار العينات وتحليل النتائج وتبويبها ،ونحو ذلك.
املعلومات اإلحصائية :جـميع املعطيات والبيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو تحليلها أو تلخيصها أو
بأي طريقة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق باملجاالت اإلحصائية.
املنشأة :كل مؤسسة فردية خاصة ،أو شركة أو جهة متخصصة في ممارسة العمل اإلحصائي.
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املمارس اإلحصائي :كل شخص طبيعي يقوم بالعمل اإلحصائي.
َ
املر َّخص له :املنشأة ،أو املمارس اإلحصائي الذي حصل على الترخيص بموجب أحكام هذه الالئحة.
الترخيص :الشهادة التي تقرها الهيئة للمنشأة أو املمارس اإلحصائي بعد استيفاء الشروط الالزمة لذلك.
ُ
ميثاق أخالقيات مهنة اإلحصاء :مجموعة القواعد التي ت َن ِظ ُم أخالقيات وسلوكيات مزاولة مهنة اإلحصاء
ُ
التي ت ِق ُّرها الهيئة.
املادة الثانية:
ُ
تهدف هذه الالئحة إلى:
 -1تنظيم العمل اإلحصائي الذي يمارسه األفراد واملنشآت بما يتفق مع منظومة القواعد واألصول
العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء ،والرقابة عليه.

 -2تعزيز جودة الخدمات واملنتجات اإلحصائية َّ
املقد َمة من قبل الجهات الخاصة واألفراد.
 -3ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسين اإلحصائيين بما يسهم في ُّ
تقي ِدهم باملعايير
التي تضعها الهيئة.
 -4االرتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي ،وتقليص الفجوة بين مكوناته.
املادة الثالثة:
ُ
تسري
أحكام هذه الالئحة على جميع املنشآت واألفراد الذين يمارسون العمل اإلحصائي أو جزء منه بغرض
َ
تقديم الخدمات اإلحصائية أو جزء منها أو يستخدمون املعلومات اإلحصائية بأسلوب تجاريُ ،وي ْحظر –
جزء منه بغرض تقديم الخدمات اإلحصائية أو جزء
بشكل دائم أو مؤقت  -مزاولة أي عمل إحصائي أو ٍّ
منها أو بغرض استخدام املعلومات اإلحصائية بأسلوب تجاري إال بعد الحصول على الترخيص اإلحصائي
الالزم ،وال ُيغني ذلك عن الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات العامة األخرى التي تستوجبها األنظمة
واللوائح املرعية.
املادة الرابعة:
ً
استثناء من حكم املادة الثالثة ،يجوز لألفراد الذين لم يحققوا شرط مدة الخبرة املطلوبة للحصول
-1
على ترخيص ممارس إحصائي؛ ممارسة العمل اإلحصائي بالقدر الالزم لتحقيق شرط مدة الخبرة
بموجب رخصة بمسمى " رخصة متدرب إحصائي " ويحدد الرئيس شروط منح هذه الرخصة ومدتها
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ورسومها ،على أن تكون املمارسة تحت إشراف ممارس إحصائي ُم َر َّخص ً
نظاماُ ،ويطبق عليهم خالل
هذه الفترة أحكام املادتين التاسعة والثانية عشرة من هذه الالئحة والجزاءات املتعلقة بها.
 - -2استثناء من حكم املادة الثالثة  -يجوز منح األشخاص الطبيعيين السعوديين الذين يقتصر دورهم
على جمع البيانات فقط رخصة بمسمى " رخصة جامع بيانات" ،ويحدد الرئيس شروط منح هذه
الرخصة ومدتها ورسومها.
 -3ينطبق على الفقرتين ( )2-1للمادة الرابعة أحكام املادتين التاسعة والثانية عشرة من هذه الالئحة
والجزاءات املترتبة عليها.

الفصل الثاني :آلية إصدارالتراخيص
املادة الخامسة:
ُ
 -1تصنف التراخيص اإلحصائية على النحو اآلتي:
أ -ترخيص ممارس إحصائي.

ُْ
للمنشأة.
ب -ترخيص مزاولة أعمال إحصائية
املادة السادسة:
يكون منح التراخيص للفئات الواردة في املادة الخامسة وفق الشروط التالية:
 -1شروط منح ترخيص املمارس اإلحصائي.
أ -أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
ب -أن يكون طالب الترخيص كامل األهلية.
َ
حسن السيرة والسلوك ،وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة
ج -أن يكون طالب الترخيص
َّ
ُم ِخل ٍّة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد ُر َّد إليه اعتبا ُره.
ً
د -أن يكون طالب الترخيص حاصال على درجة البكالوريوس في تخصص اإلحصاء أو
التخصصات املعادلة له مثل بحوث العمليات أو األساليب الكمية أو االقتصاد القياس ي أو
غيرها بحسب ما تقرره لجنة متخصصة لتحديد مدى مناسبة التخصص للترخيص إذا لم
ُ
ً
َيكن حاصال على املؤهل املطلوب.
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ه -أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عملية في ممارسة العمل اإلحصائي بعد الحصول على
املؤهل العلمي لدى املنشآت َ
املر َّخص لها من ِق َب ِل الهيئة ،أو في الجهات الحكومية ،أو األهلية,
ً
أو الشركات ،أو املؤسسات الفردية ،وتكون مدتها وفقا لآلتي:
 -1خبرة ال تقل عن ثالثة أعوام ملن لديه درجة البكالوريوس في تخصص اإلحصاء أو ما يعادله.
 -2خبرة ال تقل عن عامين ملن لديه درجة املاجستير في تخصص اإلحصاء أو ما يعادله.
 -3خبرة ال تقل عن عام واحد ملن لديه درجة الدكتوراه في تخصص اإلحصاء أو ما يعادله.
و -اجتياز االختبارات التأهيلية واملهنية املعتمدة من قبل الهيئة أو من يمثلها.
ز -اجتياز الدورات التدريبية التي تطلبها الهيئة.
ح -تعبئة جميع النماذج الالزمة للتقديم على الترخيص.
 -2شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة.
أ -أن تكون املنشأة سعودية الجنسية.
ب -أن يكون صاحب املنشأة -في حال كانت املنشأة فردية -أو أحد الشركاء فيها -إن كانت املنشأة شركة-
ً
حاصال على ترخيص ممارس إحصائي.
ج -تعبئة جميع النماذج الالزمة للتقديم على الترخيص.
ويجوز للشركات األجنبية التقدم بالطلب على الترخيص بعد استيفاء االشتراطات الالزمة وفق نظام
االستثمار األجنبي السعودي ونظام الشركات السعودي.
 -3شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للشركات األجنبية.
ً
ً
سعوديا حاصال على
أ -أن يكون أحد الشركاء أو املدير التنفيذي أو املدير العام أو ما في حكمهما
ترخيص ممارس إحصائي.
ب -أن يكون املدير التنفيذي أو املدير العام أو ما في حكمهما في الشركة األجنبية ذات الشخص
ً
ً
سعوديا حاصال على ترخيص ممارس إحصائي.
الواحد
ج -تعبئة جميع النماذج الالزمة للتقديم على الترخيص.
املادة السابعة:
ً
املر َّخص لهمَ ،
سجال ً
ُ
خاصا لقيد َ
وفق ما َي ِر ُد في الدليل اإلجرائي.
القسم
ُي ِع ُّد
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الفصل الثالث :واجبات ومحظورات ممارسة العمل اإلحصائي
املادة الثامنة:
املر َّخص له ً
املر َّخص لها ُ
وضع الترخيص في مكان واضح وبارز ،وفي حال كان َ
يجب على املنشأة َ
فردا فيجب
َْ
ُ
اإلفصاح عن بياناته املهنية ،وإبر ُاز الترخيص عندما ُيطلب منه ذلك ممن هو ذات عالقة ،أو عند
عليه
ممارسة العمل اإلحصائي.
املادة التاسعة:
باإلضافة إلى قواعد ميثاق أخالقيات مهنة اإلحصاء وأية قواعد ،أو أحكام ،أو قرارات تصدر لذات
الشأن ،يلتزم َ
املر َّخص له بالواجبات اآلتية:
 -1تنفيذ العمل اإلحصائي وفق األصول واملبادئ العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء ،والتي منها على
سبيل املثال ال الحصر:
أ -جميع األنظمة واللوائح والسياسات والتوصيات الدولية املعتمدة والقرارات ذات العالقة بالعمل
اإلحصائي ،سواء الصادرة عن الهيئة أو الجهة املختصة.
ُ
ب -النماذج واآلليات واألساليب التي ت ِق ُّرها الهيئة ملمارسة العمل اإلحصائي.
 -2ممارسة العمل اإلحصائي بنزاهة وحرص وشعور باملسؤولية.
 -3املوضوعية عند تنفيذ العمل اإلحصائي ،ومراعاة عدم التأثر في تكوين الرأي أو الحكم باملصالح
الشخصية ،أو بآراء أو تأثير اآلخرين أو غير ذلك مما قد يؤثر على موضوعية العمل اإلحصائي.
َّ
 -4احترام قيمة وملكية املعلومات التي َّ
يتلقاها أو يط ِلع عليها عند تنفيذ العمل اإلحصائي ،وعدم
اإلفصاح عن تلك املعلومات دون الحصول على اإلذن الكتابي ،أو التفويض الصادر عن صاحب
الشأن ،ما لم يكن هناك التزام قانوني أو منهي باإلفصاح عن تلك املعلومات.
 -5استخدام املعارف واملهارات اإلحصائية العلمية والعملية والخبرات الالزمة في تنفيذ العمل
اإلحصائي ،وعدم تنفيذ األعمال التي ال يملك خبرة ودراية بشأنها.
 -6العمل باستمرار على تحسين املهارات وفاعلية وجودة العمل اإلحصائي الذي يتم تنفيذه.
 -7تزويد الهيئة بتقرير سنوي عن جميع األعمال اإلحصائية التي قام بها.
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املادة العاشرة:
ُ َ ً
عتمدة بختم وتوقيع صاحب
 -1يجب أن تكون تقارير األعمال اإلحصائية الصادرة عن املنشأة م
املنشأة – إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد -أو أحد الشركاء املرخص له – إذا
كانت شركة متعددة الشركاء  ،-على أنه يحظر تفويض غير املرخص له بالتوقيع على التقرير،
ويجوز أن يكون التوقيع إلكتروني وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.
 -2يجب على املمارس اإلحصائي أن يمارس العمل اإلحصائي من خالل منشأة حكومية أو أهلية وما في
َ
حكمها – مرخصة أو غير مرخصةُ ،-وي ْحظر عليه في كل األحوال ممارسة العمل اإلحصائي بغرض
تقديم الخدمات اإلحصائية أو استخدام املعلومات اإلحصائية بأسلوب تجاري دون أن يكون تحت
مظلة منشأة.
 -3في حال صدور التقرير اإلحصائي من ِق َب ِل املمارس اإلحصائي الذي يعمل في ُمنشأة حكومية أو أهلية
وما في حكمها – ُم َر َّخصة أو غير مرخصة ،-فيجب أن يتضمن التقرير على بياناته وتوقيعه ورقم
الترخيص وتاريخه ،ويجوز أن يكون التوقيع إلكتروني وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.
 -4يجب أن يكون جميع القائمين على األعمال اإلحصائية باملنشأة حاصلين على رخصة ممارس
إحصائي.
املادة الحادية عشرة:
يجب على َ
املر َّخص له مزاولة العمل اإلحصائي دون انقطاع ،كما يجب أن يقوم بإبالغ الهيئة في حالة
انقطاعه أو توقفه عن مزاولة العمل اإلحصائي ،وأن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على عنوانه املسجل
لديهم وذلك خالل شهر من تاريخ تغيير العنوان ،ويترتب على عدم اإلخطار في املوعد املذكور صحة جميع
ْ
اإلجراءات التي ُيبلغ بها على عنوانه املسجل لدى الهيئة ،كما يجب على َ
املر َّخص له أن ُيش ِع َر القسم عند
فتح أي فرع آخر له.
املادة الثانية عشرة:
ُي ْح َظ ُر على َ
املر َّخص له اآلتي:
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 .1إفشاء أسرار الغير التي اطلع عليها أو اتصل بها عن طريق ممارسته للعمل اإلحصائي ،ما لم يكن
ذلك للغرض املخصص له أو بموافقة ذوي الشأن الكتابية أو بناء على سند نظامي ،أو طلب من
جهة رسمية مختصة.

مخالفة للنظام أو قواعد املهنة
 .2تقديم خدماته في حال ظهر له أنها تتصل بأعمال تنطوي على
ٍّ
املرعية أو اآلداب العامة ،ويجب عليه  -في كل األحوال  -إبالغ الجهات الرسمية املختصة بأي أعمال،
يتصل ُ
ُ
علمه بها عن طريق عمله.
أو سلوكيات تنطوي على مخالفة للنظام
 .3إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومة ،أو االمتناع عن اإلجابة عن أي استفسار تطلبه الجهة
املختصة ،أو التهاون في تزويدها بما تطلبه من معلومات أو وثائق في الوقت املطلوب.
الفصل الرابع :صالحية التراخيص وإلغاؤها
املادة الثالثة عشرة:
 -1تكون مدة سريان الترخيص عامين عند إصداره ألول مرة – ويجب في هذه الحال أن يكون الترخيص
سارًيا خالل هذه الفترة دون انقطاع  ،-وتكون مدته بعد التجديد أو إعادة إصداره بحد أقص ى ملدة
خمسة أعوام َ
وفق الشروط الواردة في هذه الالئحة.
 -2تقوم الهيئة بمتابعة وتقييم املرخص له والتأكد من امتثاله للوائح والسياسات والقرارات
والتعاميم ذات العالقة بالعمل اإلحصائي وذلك خالل مدة الترخيص األولى – عامين  ،-ويكون
تجديد الترخيص
 -3يجب على َ
املر َّخص له املبادرة بتجديد الترخيص قبل انتهاء صالحيته بمدة ال تقل عن ستة أشهر،
َ
ُ
ً
و ُيحظ ُر عليه مزاولة أي عمل إحصائي اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
املادة الرابعة عشرة:
ُ -1يلغى الترخيص في الحاالت اآلتية:
َّ
أ -إذا ُحكم على املمارس اإلحصائي بجريمة ُم ِخلة بالشرف أو األمانة.
ب -إذا ثبت عدم صحة إحدى املعلومات أو البيانات املقدمة للحصول على الترخيص.
ج -إذا ثبت حصول َ
املر َّخص له على أي مستند من املستندات الالزمة ملنح الترخيص بطريقة
غير مشروعة.
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د -إذا تقدم َ
املر َّخص له بطلب إلغاء الترخيص.

ُ
صفي جميع أعماله ،وأن يفي بجميع
 -2في حال إلغاء الترخيص أو انتهائه ،يجب على صاحبه أن ي ِ
ً
ً
التزاماته تجاه عمالئه خالل مدة ال تزيد على ( )90يوما اعتبارا من تاريخ اإللغاء أو االنتهاء ،وفي حال
تطلب اإليفاء بااللتزامات مدة تزيد عن تسعين (ً )90
يوما فيجب إشعار الهيئة بذلك وتقوم الهيئة
بتحديد املدة املناسبة لتصفية األعمال ،وال يجوز له ممارسة أي عمل إحصائي جديد خالل فترة
التصفية أو بعدها ،دون الحصول على الترخيص الالزم.
َ
ُ -3يوقف الترخيص في الحاالت التالية:
ُّ
أ -توقف املنشأة املرخص لها عن العمل ألي سبب من األسباب بصورة مؤقتة ،ويجب عليه خالل
ً
ُّ
ثالثين يوما من تاريخ التوقف اتخاذ اآلتي:
ُّ
 -1إخطار الهيئة بأسباب التوقف ومدته ،وإخطا ُرها وباألعمال التي تقوم بها ،واإلجراءات التي
ستتخذها لحفظ حقوق عمالئها والعاملين لديها.
ُّ
 -2التنسيق مع الهيئة ملعالجة اآلثار املترتبة على توقفه.
ب -ثبوت عدم مقدرة َ
املر َّخص له القيام بواجبات ممارسة العمل اإلحصائي بشكل مؤقت؛ بسبب
عارض صحي مثال ،أو أي سبب آخر تراه الهيئة.

الفصل الخامس :أحكام الرقابة على التراخيص
املادة الخامسة عشرة:
ُ
القسم إصدار التراخيص ،والرقابة عليها ،والتأكد من امتثال َ
املر َّخص له بأحكام هذه الالئحة
 -1يتولى
واألحكام ذات العالقة.
الرئيس أو من ُي َفو ُ
ُ
ضه.
 -2يتولى الرقابة مراقبون من الهيئة أو من يمثلها ،يحددهم
ِ
املادة السادسة عشرة:
ً
ألحكام هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها ،فعليه تحرير
إذا تحقق املراقب من وجود مخالفة
ِ
ً
محضر ضبط باملخالفة وفقا لألحكام الواردة في الدليل اإلجرائي.
املادة السابعة عشرة:
يلتزم َ
املر َّخص له بأن يقدم ملراقب القسم التسهيالت الالزمة للقيام بأداء واجبه.
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الفصل السادس :اإلجراءات الجزائية
املادة الثامنة عشرة:
ً
محال للمساءلة الجزائية إذا َّ
يكون َ
أخل بأحد أحكام هذه الالئحة ،أو كان في تصرفه ما ُي َع ُّد
املر َّخص له
ً
خروجا على مقتضيات املهنة أو آدابها.
املادة التاسعة عشرة:
الجزاءات التي يجوز توقيعها في حال اإلخالل بأحد أحكام هذه الالئحة هي:
 -1اإلنذار
 -2تعليق الترخيص ملدة ال تزيد عن ستة أشهر.
 -3شطب الترخيص ،وفي هذه الحالة ال يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد َ
قبل انقضاء
مدة سنتين.
املادة العشرون:
ُ
ُي َج َازى ُّ
كل من يخالف أحكام املادة الثامنة ،والفقرات ( )2-5-6-7من املادة التاسعة ،والفقرات ()1-2-3
من املادة العاشرة ،واملادة والحادية عشرة ،بعقوبة اإلنذار ،ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار املخالفة
خالل سنة من تاريخ صدور الجزاء.
املادة الحادية والعشرون:
ُي َج َازى ُّ
كل من يخالف أحكام الفقرات ( )1-3-4من املادة التاسعة ،والفقرة ( )4من املادة العاشرة ،والفقرة
( )2من املادة الثانية عشرة بعقوبة تعليق الترخيص ،ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار املخالفة خالل
سنة من تاريخ صدور الجزاء.
املادة الثانية والعشرون:
ُي َج َازى ُّ
كل من يخالف أحكام الفقرتين ( )1-3من املادة الثانية عشرة بعقوبة شطب الترخيص.
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املادة الثالثة والعشرون:
َ
ُ َ َّ
تش ـكل لجنة أو أكثر ،بقرار من الرئيس ،مك َّونة من ثالثة أعض ــاء من منس ــوبي الهيئة ،أو من غيرهم على أن
يكون من بينهم مســتشــار قانوني ،وآخر من ذوي االختصــاص في العمل اإلحصــائي ،إلقرار الجزاءات الالزمة
ً
ُ
ملخــالفــة أحكــام هــذه الالئحــةُ ،وت ْ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ِد ُر اللجنــة قرار ِاتهــا وفقــا للقواعــد واإلجراءات التي يحــددهــا الــدليــل
اإلجرائي.
ٌ
أحكام ختامية
الفصل السابع:
املادة الرابعة والعشرون:
َ
على جميع ممارس ي األعمال اإلحصائية من أفراد ومنشآت ق ْب َل صدور هذه الالئحة التقدم للحصول على
ً
ترخيص وفقا ملتطلبات هذه الالئحة خالل سنة من تاريخ صدو ِرها.
املادة الخامسة والعشرون:
ُي ْ
ص ِد ُر الرئيس قائمة برسوم إصدار التراخيص ،وإعادة إصدارها ،وتجديدها ،والتعديل عليها.
املادة السادسة والعشرون:
ُي ْ
ص ِد ُر الرئيس الدليل اإلجرائي ،وأي قرارات أخرى ذات صلة لتنفيذ هذه الالئحة.
املادة السابعة والعشرون:
يجوز للرئيس إعادة تصنيف التراخيص أو إضافة فئات تراخيص أخرى ووضع الشروط املناسبة ملنحها،
وذلك حسب االقتضاء.
املادة الثامنة والعشرون:
ُت ْن َش ُر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية وتسري بعد ستين ً
يوما من تاريخ نشرها.
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