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 الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها

 

 امةالع واألحكامالفصل األول: التعريفات 

 :املادة األولى

ٍّ املعاني املوضحة أمام أينما وردت بالعبارات واأللفاظ اآلتية ُيقَصد 
 السياق يقتِض منها ما لم كل 

َ
خالف

 ذلك:

 الهيئة: الهيئة العامة لإلحصاء.

 مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة.

 الرئيس: رئيس الهيئة.

  األكاديمية: أكاديمية اإلحصاء.

 .الهيئةفي  القسم: قسم التراخيص

 الالئحة: الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها. 

ق أي دراسة أو بحث أو استطالع أو مسح أو أي عمل العمل اإلحصائي: 
َّ
تم باملجاالت اإلحصائية سواء يتعل

 .بشكل كلي أو جزئي

، وتشمل تقديم االستشارات لعمل اإلحصائي أو ذات العالقة بهاألعمال التفصيلية لالخدمات اإلحصائية: 

نسبة محددة من البيانات الفردية اإلحصائية وتصميم املسوح والبحوث وإجراء الدراسات وتقديم جزء أو 

بعد إجراء تعديالت عليها تضمن عدم وضوح هوية الوحدة اإلحصائية، واالستفادة من األطر اإلحصائية 

 .حليل النتائج وتبويبها، ونحو ذلكواختيار العينات وت

تحليلها أو تلخيصها أو إما بتبويبها أو معالجتها  جـميع املعطيات والبيانات التي تتماملعلومات اإلحصائية: 

 بأي طريقة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق باملجاالت اإلحصائية.

 متخصصة في ممارسة العمل اإلحصائي. أو جهة أو شركة ،فردية خاصة كل مؤسسة: املنشأة
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 .املمارس اإلحصائي: كل شخص طبيعي يقوم بالعمل اإلحصائي

ص   الالئحة.هذه ي حصل على الترخيص بموجب أحكام أو املمارس اإلحصائي الذ ،له: املنشأةاملَرخَّ

 .الشروط الالزمة لذلكللمنشأة أو املمارس اإلحصائي بعد استيفاء  الشهادة التي تقرها الهيئةالترخيص: 

ُم مجموعة القواعد التي  ميثاق أخالقيات مهنة اإلحصاء: ِ
 
َنظ

ُ
أخالقيات وسلوكيات مزاولة مهنة اإلحصاء ت

ها التي  ِقرُّ
ُ
 الهيئة.ت

 :املادة الثانية

 
ُ
 هذه الالئحة إلى:تهدف

تنظيم العمل اإلحصائي الذي يمارسه األفراد واملنشآت بما يتفق مع منظومة القواعد واألصول  -1

 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة تعزيز جودة الخدمات واملنتجات اإلحصائية  -2  واألفراد.الجهات الخاصة  قبلمن املقدَّ

ِدهم بما يسهم  واملمارسين اإلحصائيين املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  -3 باملعايير في تقيُّ

 التي تضعها الهيئة.

 وتقليص الفجوة بين مكوناته. ،االرتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي -4

 :املادة الثالثة

أو جزء منه بغرض  يمارسون العمل اإلحصائيهذه الالئحة على جميع املنشآت واألفراد الذين أحكاُم تسري 

ر، تقديم الخدمات اإلحصائية أو جزء منها أو يستخدمون املعلومات اإلحصائية بأسلوب تجاري 
َ
 – وُيْحظ

بغرض تقديم الخدمات اإلحصائية أو جزء  منهجزءٍّ مزاولة أي عمل إحصائي أو  -بشكل دائم أو مؤقت 

الترخيص اإلحصائي إال بعد الحصول على  اإلحصائية بأسلوب تجاري بغرض استخدام املعلومات أو منها 

ذلك عن الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات العامة األخرى التي تستوجبها األنظمة ُيغني الالزم، وال 

 .واللوائح املرعية

  :املادة الرابعة

ط مدة الخبرة املطلوبة للحصول من حكم املادة الثالثة، يجوز لألفراد الذين لم يحققوا شر استثناًء  -1

 على ترخيص ممارس إحصائي؛ ممارسة العمل اإلحصائي بالقدر الالزم لتحقيق شرط مدة الخبرة

  ومدتها ويحدد الرئيس شروط منح هذه الرخصةبموجب رخصة بمسمى " رخصة متدرب إحصائي " 
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ص، على أن تكون املمارسة تحت إشراف ممارس إحصائي ورسومها عليهم خالل وُيطبق ، نظاًما ُمَرخَّ

 عة والثانية عشرة من هذه الالئحة والجزاءات املتعلقة بها.هذه الفترة أحكام املادتين التاس

يجوز منح األشخاص الطبيعيين السعوديين الذين يقتصر دورهم  -استثناء من حكم املادة الثالثة  - -2

على جمع البيانات فقط رخصة بمسمى " رخصة جامع بيانات"، ويحدد الرئيس شروط منح هذه 

 ها.ورسوم ومدتها الرخصة

عة والثانية عشرة من هذه الالئحة أحكام املادتين التاس( للمادة الرابعة 2-1على الفقرتين )ينطبق  -3

 ءات املترتبة عليها.والجزا

 

 الفصل الثاني: آلية إصدار التراخيص

 :املادة الخامسة

صنف  -1
ُ
  :اإلحصائية على النحو اآلتي التراخيصت

 ترخيص ممارس إحصائي. -أ

شأةترخيص مزاولة أعمال إحصائية  -ب
ْ
 .للُمن

 :املادة السادسة

 وفق الشروط التالية: الخامسةيكون منح التراخيص للفئات الواردة في املادة 

 ترخيص املمارس اإلحصائي.شروط منح  -1

 .الجنسية سعوديالترخيص  طالبأن يكون  -أ

 .األهلية كاملأن يكون طالب الترخيص  -ب

السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة حسَن أن يكون طالب الترخيص  -ج

ةٍّ 
َّ
 .اعتباُره ُردَّ إليه قد ما لم يكن ،بالشرف أو األمانةُمِخل

 على درجة البكالوريوس في تخصص اإلحصاء  -د
ً

أو أن يكون طالب الترخيص حاصال

 قتصاد القياس ي أوب الكمية أو االعمليات أو األساليمثل بحوث ال له التخصصات املعادلة

للترخيص إذا لم  مدى مناسبة التخصص متخصصة لتحديدلجنة غيرها بحسب ما تقرره 

 
ُ
 َيك

ً
 .على املؤهل املطلوب ن حاصال
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اإلحصائي بعد الحصول على  العملطالب الترخيص خبرة عملية في ممارسة  أن يكون لدى -ه

ص لها من ِقَبِل الهيئة، العلمي لدى املنشآت املؤهل  أو األهلية,  ،أو في الجهات الحكوميةاملَرخَّ

 لآلتي ،أو الشركات
ً
 :أو املؤسسات الفردية، وتكون مدتها وفقا

 في تخصص اإلحصاء أو ما يعادله.درجة البكالوريوس ة أعوام ملن لديه تقل عن ثالثخبرة ال  -1

 .اإلحصاء أو ما يعادله تخصص درجة املاجستير في ملن لديه عامينخبرة ال تقل عن  -2

 .اإلحصاء أو ما يعادله تخصص في الدكتوراهدرجة  ملن لديهواحد  عامخبرة ال تقل عن  -3

 واملهنية املعتمدة من قبل الهيئة أو من يمثلها.اجتياز االختبارات التأهيلية  -و

 اجتياز الدورات التدريبية التي تطلبها الهيئة. -ز

 تعبئة جميع النماذج الالزمة للتقديم على الترخيص. -ح

 منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة.شروط   -2

 .أن تكون املنشأة سعودية الجنسية -أ

-ةإن كانت املنشأة شرك-أو أحد الشركاء فيها  -املنشأة فرديةفي حال كانت -أن يكون صاحب املنشأة  -ب

 على ترخيص ممارس إحصائي.
ً
 حاصال

 للتقديم على الترخيص. الالزمةتعبئة جميع النماذج   -ج

ويجوز للشركات األجنبية التقدم بالطلب على الترخيص بعد استيفاء االشتراطات الالزمة وفق نظام 

 ونظام الشركات السعودي.االستثمار األجنبي السعودي 

 .للشركات األجنبيةمنح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية شروط  -3

 العام أو ما في حكمهما سعودًيا املدير أو املدير التنفيذي أو أن يكون أحد الشركاء  -أ
ً

على حاصال

 ترخيص ممارس إحصائي.

األجنبية ذات الشخص العام أو ما في حكمهما في الشركة املدير أن يكون املدير التنفيذي أو  -ب

 على ترخيص ممارس إحصائي
ً
 .الواحد سعودًيا حاصال

 تعبئة جميع النماذج الالزمة للتقديم على الترخيص. -ج

 :املادة السابعة

ص لهم، وفَق ما َيِرُد في الدليل اإلجرائي.  خاًصا لقيد املَرخَّ
ً

 ُيِعدُّ القسُم سجال
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 اإلحصائي ممارسة العمل الفصل الثالث: واجبات ومحظورات

 :املادة الثامنة

ص لها وضُع يجب على املنشأة  ص له فرًدا فيجب ، وفي حال كان بارز واضح و في مكان  الترخيص املَرخَّ املَرخَّ

ب
َ
ل
ْ
أو عند  عالقة، ذاتمنه ذلك ممن هو  عليه اإلفصاُح عن بياناته املهنية، وإبراُز الترخيص عندما ُيط

 حصائي.ممارسة العمل اإل 

 :التاسعةاملادة 

أو قرارات تصدر لذات  ،أو أحكام ،قواعد ةمهنة اإلحصاء وأيأخالقيات باإلضافة إلى قواعد ميثاق 

ص الشأن، يلتزم   له بالواجبات اآلتية:املَرخَّ

والتي منها على  ،تنفيذ العمل اإلحصائي وفق األصول واملبادئ العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء -1

 سبيل املثال ال الحصر:

ذات العالقة بالعمل لقرارات واالدولية املعتمدة  صياتالتو و اللوائح والسياسات و  األنظمة جميع -أ

 .سواء الصادرة عن الهيئة أو الجهة املختصة ،اإلحصائي

ها النماذج واآلليات واألساليب التي  -ب ِقرُّ
ُ
 الهيئة ملمارسة العمل اإلحصائي.ت

 ية.ممارسة العمل اإلحصائي بنزاهة وحرص وشعور باملسؤول -2

الرأي أو الحكم باملصالح املوضوعية عند تنفيذ العمل اإلحصائي، ومراعاة عدم التأثر في تكوين  -3

 أو بآراء أو تأثير اآلخرين أو غير ذلك مما قد يؤثر على موضوعية العمل اإلحصائي. ،الشخصية

ِلع احترام قيمة وملكية املعلومات التي  -4
َّ
اها أو يط وعدم  اإلحصائي،عليها عند تنفيذ العمل يتلقَّ

أو التفويض الصادر عن صاحب  ،دون الحصول على اإلذن الكتابياإلفصاح عن تلك املعلومات 

 الشأن، ما لم يكن هناك التزام قانوني أو منهي باإلفصاح عن تلك املعلومات.

استخدام املعارف واملهارات اإلحصائية العلمية والعملية والخبرات الالزمة في تنفيذ العمل  -5

 صائي، وعدم تنفيذ األعمال التي ال يملك خبرة ودراية بشأنها.اإلح

 العمل باستمرار على تحسين املهارات وفاعلية وجودة العمل اإلحصائي الذي يتم تنفيذه. -6

 تزويد الهيئة بتقرير سنوي عن جميع األعمال اإلحصائية التي قام بها. -7
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 :املادة العاشرة

 يجب أن تكون تقارير األعمال اإلحصائية الصادرة عن املنشأة  -1
ً
بختم وتوقيع صاحب ُمعتَمدة

إذا  –أو أحد الشركاء املرخص له  -إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد –املنشأة 

، تفويض غير املرخص له بالتوقيع على التقرير يحظر هعلى أن، -ت شركة متعددة الشركاء كان

 أن يكون التوقيع إلكتروني وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.ويجوز 

يجب على املمارس اإلحصائي أن يمارس العمل اإلحصائي من خالل منشأة حكومية أو أهلية وما في  -2

ر ، -مرخصة أو غير مرخصة –حكمها 
َ
بغرض  عليه في كل األحوال ممارسة العمل اإلحصائيوُيْحظ

دون أن يكون تحت  تقديم الخدمات اإلحصائية أو استخدام املعلومات اإلحصائية بأسلوب تجاري 

 مظلة منشأة.

نشأة حكومية أو أهلية املمارس اإلحصائي الذي يعمل في ُم  ِقَبِل  في حال صدور التقرير اإلحصائي من -3

صة  –وما في حكمها  ه ورقم وتوقيع هبياناتعلى ، فيجب أن يتضمن التقرير -أو غير مرخصةُمَرخَّ

 ، ويجوز أن يكون التوقيع إلكتروني وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.الترخيص وتاريخه

رخصة ممارس  حاصلين علىالقائمين على األعمال اإلحصائية باملنشأة  يجب أن يكون جميع -4

 .إحصائي

 :ةاملادة الحادية عشر 

ص يجب على  إبالغ الهيئة في حالة أن يقوم بكما يجب  ،دون انقطاعمزاولة العمل اإلحصائي له املَرخَّ

عنوانه املسجل بكل تغيير يطرأ على  الهيئة يخطروأن  ،توقفه عن مزاولة العمل اإلحصائي انقطاعه أو

جميع صحة  ويترتب على عدم اإلخطار في املوعد املذكور ، العنوانير يخالل شهر من تاريخ تغوذلك  لديهم

ص كما يجب على  الهيئة، املسجل لدىعلى عنوانه بها  ُيبلغاإلجراءات التي  ِعَر له أن املَرخَّ
ْ
عند القسم ُيش

 .فتح أي فرع آخر له

 :ةالثانية عشر املادة 

ُر 
َ
ص على ُيْحظ  له اآلتي: املَرخَّ
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إفشاء أسرار الغير التي اطلع عليها أو اتصل بها عن طريق ممارسته للعمل اإلحصائي، ما لم يكن  .1

أو طلب من  ،الكتابية أو بناء على سند نظامي بموافقة ذوي الشأن للغرض املخصص له أو ذلك

 .جهة رسمية مختصة

 

 

للنظام أو قواعد املهنة مخالفةٍّ تقديم خدماته في حال ظهر له أنها تتصل بأعمال تنطوي على  .2

 ،الرسمية املختصة بأي أعمالإبالغ الجهات  -في كل األحوال  -، ويجب عليه أو اآلداب العامة املرعية

 .بها عن طريق عملهيتصُل علُمه أو سلوكيات تنطوي على مخالفة للنظام 

عن أي استفسار تطلبه الجهة  اإلجابةاالمتناع عن أو  ،إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومة .3

 .أو التهاون في تزويدها بما تطلبه من معلومات أو وثائق في الوقت املطلوب ،املختصة

 

 
 
 وإلغاؤهاالتراخيص  الفصل الرابع: صالحية

  :ةاملادة الثالثة عشر 

أن يكون الترخيص  ويجب في هذه الحال –عامين عند إصداره ألول مرة  تكون مدة سريان الترخيص -1

ملدة بحد أقص ى  وتكون مدته بعد التجديد أو إعادة إصداره، -خالل هذه الفترة دون انقطاع سارًيا 

 الالئحة.الشروط الواردة في هذه وفَق خمسة أعوام 

تقوم الهيئة بمتابعة وتقييم املرخص له والتأكد من امتثاله للوائح والسياسات والقرارات  -2

، ويكون -عامين  –والتعاميم ذات العالقة بالعمل اإلحصائي وذلك خالل مدة الترخيص األولى 

 تجديد الترخيص 

أشهر،  ستةاملبادرة بتجديد الترخيص قبل انتهاء صالحيته بمدة ال تقل عن  لهص خَّ املرَ يجب على  -3

ُر عليه و 
َ
 ُيحظ

ُ
 من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديدهأي عمل إحصائي  مزاولة

ً
 .اعتبارا

  :ةة عشر املادة الرابع

 ُيلغى الترخيص في الحاالت اآلتية: -1

ة إذا ُحكم على املمارس اإلحصائي بجريمة  -أ
َّ
 بالشرف أو األمانة.ُمِخل

 إذا ثبت عدم صحة إحدى املعلومات أو البيانات املقدمة للحصول على الترخيص. -ب

ص إذا ثبت حصول  -ج له على أي مستند من املستندات الالزمة ملنح الترخيص بطريقة املَرخَّ

 غير مشروعة.
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ص إذا تقدم  -د  له بطلب إلغاء الترخيص.املَرخَّ

أعماله، وأن يفي بجميع  جميع يصف ِ يُ أن ه يجب على صاحب إلغاء الترخيص أو انتهائه،في حال  -2

 من تاريخ اإللغاء أو االنتهاء (90) خالل مدة ال تزيد علىعمالئه التزاماته تجاه 
ً
 اعتبارا

ً
، وفي حال يوما

( يوًما فيجب إشعار الهيئة بذلك وتقوم الهيئة 90تطلب اإليفاء بااللتزامات مدة تزيد عن تسعين )

جديد خالل فترة  إحصائي عملممارسة أي وال يجوز له ، املناسبة لتصفية األعمال بتحديد املدة

 دون الحصول على الترخيص الالزم. ،أو بعدها التصفية

ف  -3
َ
 الترخيص في الحاالت التالية:ُيوق

  -أ
ُّ
خالل  ، ويجب عليهعن العمل ألي سبب من األسباب بصورة مؤقتة ااملرخص لهاملنشأة  فتوق

 من 
ً
ف تاريخ ثالثين يوما

ُّ
 : آلتيا اتخاذالتوق

 بأسباب لهيئة إخطار ا -1
ُّ
واإلجراءات التي  ،ابهقوم تالتي األعمال بو  وإخطاُرها ،ومدته فالتوق

 .اوالعاملين لديه اخذها لحفظ حقوق عمالئهتتس

 عالجة اآلثار املترتبة على ملمع الهيئة  التنسيق -2
ُّ
 .فهتوق

ص ثبوت عدم مقدرة   -ب له القيام بواجبات ممارسة العمل اإلحصائي بشكل مؤقت؛ بسبب املَرخَّ

 .أو أي سبب آخر تراه الهيئة ،مثالعارض صحي 

 

 الفصل الخامس: أحكام الرقابة على التراخيص

 :ةة عشر املادة الخامس

بأحكام هذه الالئحة له ص خَّ املرَ  امتثالوالتأكد من  ،عليهاالرقابة و  ،إصدار التراخيصالقسُم يتولى  -1

 واألحكام ذات العالقة.

 يُ أو من  الرئيُس ، يحددهم أو من يمثلها يتولى الرقابة مراقبون من الهيئة -2
َ
 .هضُ و ِ ف

 :ةة عشر املادة السادس

 لها، فعليه تحرير  ألحكاِم إذا تحقق املراقب من وجود مخالفة 
ً
هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذا

 لألحكام 
ً
 الواردة في الدليل اإلجرائي.محضر ضبط باملخالفة وفقا

 :ةة عشر املادة السابع

 التسهيالت الالزمة للقيام بأداء واجبه. القسمأن يقدم ملراقب بله ص خَّ املرَ يلتزم 



 

            
          02/11/1439 

    اإلحصائية والرقابة عليها الئحة التراخيص 

 

 

 

 
 
 الجزائية الفصل السادس: اإلجراءات

 :ةة عشر املادة الثامن

ص يكون   للمساءلة الجزائية إذا املَرخَّ
ً

ُيَعدُّ بأحد أحكام هذه الالئحة، أو كان في تصرفه ما أخلَّ له محال

 خروًجا على مقتضيات املهنة أو آدابها.

 :ةة عشر املادة التاسع

 اإلخالل بأحد أحكام هذه الالئحة هي:  جزاءات التي يجوز توقيعها في حالال

 اإلنذار -1

 تعليق الترخيص ملدة ال تزيد عن ستة أشهر. -2

 

انقضاء قبَل طلب الحصول على ترخيص جديد بشطب الترخيص، وفي هذه الحالة ال يجوز التقدم  -3

 مدة سنتين.

 :املادة العشرون

 
ُ
( 1-2-3والفقرات )من املادة التاسعة، ( 2-5-6-7، والفقرات )أحكام املادة الثامنة ُيَجاَزى كلُّ من يخالف

بة اإلنذار، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار املخالفة والحادية عشرة، بعقو  واملادة من املادة العاشرة،

 خالل سنة من تاريخ صدور الجزاء.

 :والعشرونالحادية املادة 

والفقرة ( من املادة العاشرة، 4والفقرة )من املادة التاسعة،  (1-3-4)ُيَجاَزى كلُّ من يخالف أحكام الفقرات 

الثانية عشرة بعقوبة تعليق الترخيص، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار املخالفة خالل  ( من املادة2)

 سنة من تاريخ صدور الجزاء.

 :والعشرون ةاملادة الثاني

 بعقوبة شطب الترخيص. الثانية عشرةمن املادة ( 1-3)ُيَجاَزى كلُّ من يخالف أحكام الفقرتين 
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 :والعشرون ةاملادة الثالث

ل 
َّ
ك

َ
شــــ

ُ
 ت

 
نة ، الرئيسبقرار من  أو أكثر، لجنة وَّ

َ
أو من غيرهم على أن  ،من ثالثة أعضــــاء من منســــوبي الهيئةمك

في العمل اإلحصــائي، إلقرار الجزاءات الالزمة من ذوي االختصــاص ، وآخر مســتشــار  قانوني  يكون من بينهم 

 قراراِتهـــا ملخـــالفـــة أحكـــام هـــذه الالئحـــة، 
ُ
ِدُر اللجنـــة صـــــــــــــــْ

ُ
 للقواعـــد واإلجراءات التي يحـــددهـــا الـــدليـــل وت

ً
وفقـــا

 اإلجرائي.

 

 أحكاٌم ختاميةالفصل السابع: 

 :والعشرون ةاملادة الرابع

ْبَل على جميع ممارس ي األعمال اإلحصائية من أفراد ومنشآت 
َ
للحصول على  التقدمصدور هذه الالئحة ق

 ملتطلبات هذه الالئحة خالل 
ً
 .صدوِرهامن تاريخ  سنةترخيص وفقا

 :والعشرون ةاملادة الخامس

 والتعديل عليها. ،وتجديدها ،وإعادة إصدارها ،برسوم إصدار التراخيصُيْصِدُر الرئيس قائمة 

 :والعشرون ةاملادة السادس

 .، وأي قرارات أخرى ذات صلة لتنفيذ هذه الالئحةالدليل اإلجرائي الرئيس ُيْصِدُر 

 املادة السابعة والعشرون:

للرئيس إعادة تصنيف التراخيص أو إضافة فئات تراخيص أخرى ووضع الشروط املناسبة ملنحها، يجوز 

 وذلك حسب االقتضاء.

 والعشرون: الثامنةاملادة 

ُر 
َ
ش

ْ
ن
ُ
 .بعد ستين يوًما من تاريخ نشرهاهذه الالئحة في الجريدة الرسمية وتسري ت

 

 

 

 


