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يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها:

1. الهيئة: الهيئة العامة لإلحصاء.
2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

3. الرئيس: رئيس الهيئة .

4. النظام: نظام اإلحصاء.
تــم جمعهــا عــن أوضــاع المجتمــع  التــي  البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات  5. اإلحصــاء: 
وأنشــطته باســتخدام الطــرق العلميــة، والتــي يمكــن تصنيفهــا وتحليلهــا للوصــول إلــى 

النتائــج والتوقعــات والقــرارات وفــق متغيــرات محــددة. 
6. اإلحصــاءات الرســمية: إحصــاءات تصدرهــا الهيئــة للمنفعــة العامــة، وهــي توفــر معلومــات 
ــة،  ــة، وتطــور المملك ــكل االجتماعــي للمملك ــة، والهي ــة عــن اقتصــاد المملك ــة أو نوعي كمي
ــة،  ــة فــي المملك ــم والبيئ ــن والصحــة والتعلي ــن والمقيمي واألحــوال المعيشــية للمواطني
ــر  ــة والمســاعدة فــي تطوي ــة واالقتصادي ــى األمــور االجتماعي بهــدف اطــاع الجمهــور عل

وتقييــم السياســة العامــة. 
7. البيانات: مجموعة من قيم المتغيرات النوعية أو الكمية عن شخص أو شيء أو ظاهرة أو أكثر. 

8. البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الوحدة اإلحصائية قيد الدراسة. 
9. الوحدة اإلحصائية: الوحدة ذات الخصائص اإلحصائية.

10. المجاالت اإلحصائية: المجاالت اإلحصائية الرئيســة الثاثة وهي: اإلحصاءات االجتماعية 
)التركيبــة الســكانية، والظــروف االجتماعيــة، والتعليــم، واإلســكان.. إلــخ( واإلحصــاءات 
االقتصاديــة )الحســابات الوطنيــة واألعمــال، والصناعــة، والتجــارة.. إلــخ(، واإلحصــاءات 

المكانيــة )البيئــة، والســياحة، والزراعــة.. إلــخ(.
11. المســوح اإلحصائيــة: فحــص لخصائــص مجموعــة معينــة مــن خــال جمــع بيانــات منهــا، 

وتقديــر خصائصهــا؛ مــن خــال اتبــاع المنهــج اإلحصائــي.
ــة التــي تنتمــي إلــى  ــع الوحــدات اإلحصائي ــم إجــراؤه علــى جمي 12. التعــداد: إحصــاء وجــرد يت

ــن.  مجتمــع أو نطــاق معي
13. البيانــات اإلداريــة: مجموعــة مــن الوحــدات والبيانــات المســتمدة مــن مصــدر إداري وتحتــوي 

علــى معلومــات جمعــت وحفظــت بغــرض تنفيــذ الئحــة إداريــة واحــدة أو أكثــر.
14. البيانــات الضخمــة: البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن المعامــات، أو أجهــزة االستشــعار، أو 
التكنولوجيــا التــي تســتخدمها الشــركات أو األفــراد، وتمتــاز البيانــات الضخمــة بالخصائــص 
التاليــة: الحجــم الكبيــر )كميتهــا( والتنــوع )نوعهــا وطبيعتهــا( والســرعة )الســرعة التــي يتــم 

بهــا إنشــاؤها ومعالجتهــا(، والدقــة )يمكــن أن تتنــوع جودتهــا تنوعــًا كبيــرًا(. 

المادة األولى: 
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15. التوزيــع/ النشــر: نشــاط إتاحــة اإلحصــاءات الرســمية والتحليــات والخدمــات اإلحصائيــة 
والبيانــات الوصفيــة للمســتخدمين.

16. البيانــات الوصفيــة: الوثائــق التــي تصــف البيانــات والعمليــات اإلحصائيــة بطريقــة موحــدة 
ــات واألســاليب والتعاريــف والتصنيفــات  ــر معلومــات عــن مصــادر البيان مــن خــال توفي

وجــودة البيانــات. 
17. الجهــات العامــة: جميــع الــوزارات والهيئــات والمراكــز والمؤسســات التــي تشــكل جــزءًا 
مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي أو 
اإلقليمــي، بمــا فــي ذلــك الشــركات التــي تمتلــك الحكومــة فيهــا حصــة أغلبيــة أو حصــة 

مســيطرة، وتقــدم خدمــات ذات طابــع عــام. 
18. الجهات الخاصة: جميع الجهات غير العامة. 

19. المشــاركون: أي شــخص أو أســرة أو كيــان خــاص أو عــام يطلــب منــه تقديــم معلومــات عــن 
نفســه، وتشــمل معلومــات عــن أنشــطته، وذلــك مــن خــال أعمــال جمــع البيانــات التــي 

تقــوم بهــا جهــات إعــداد اإلحصــاءات الرســمية.

المادة الثانية: 

الغرض من هذا النظام هو تنظيم النشاط اإلحصائي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. توفيــر اإلحصــاءات الرســمية  لتزويــد الهيئــات العامــة والجهــات الخاصــة ببيانــات عــن الوضــع 
االقتصــادي والســكاني واالجتماعــي والبيئــي فــي المملكــة. 

2. تطوير إعداد ونشر اإلحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الدوليــة  لالتزامــات  وفقــًا  الرســمية  اإلحصــاءات  إصــدار   .3
كالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ األمم المتحدة األساســية لإلحصاءات الرســمية، 

وأيــة اتفاقيــة معاييــر إحصائيــة وافقــت المملكــة علــى أن تكــون طرفــًا فيهــا. 
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يخضــع إعــداد اإلحصــاءات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإصدارهــا ونشــرها للمبــادئ 
التاليــة: اإلحصائيــة 

االســتقال المهنــي: يعنــي أنــه يجــب إعــداد اإلحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بشــكل   .1
مســتقل، الســيما فيمــا يتعلــق باختيــار األســاليب والتعاريــف والمنهجيــات والمصــادر التــي 
ســيتم اســتخدامها وتوقيــت ومحتــوى جميــع أشــكال النشــر، وأال يخضــع ذلــك ألي ضغــط 

مــن أيــة جهــة مــن الجهــات.

ــاد فــي إعــداد اإلحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها، وأن  ــال الحي ــه يجــب امتث ــاد: تعنــي أن الحي  .2
يكــون التعامــل مــع جميــع المســتخدمين علــى قــدم المســاواة. 

الموضوعيــة: تعنــي أنــه يجــب إعــداد اإلحصــاءات وإصدارهــا ونشــرها بطريقــة منهجيــة   .3
يمكــن االعتمــاد عليهــا دون تحيــز، وتشــمل ضمنــًا اســتخدام المعاييــر المهنيــة واألخاقيــة، 
باإلضافــة إلــى شــفافية السياســات والممارســات المتبعــة للمســتخدمين والمشــاركين 

فــي االســتبيانات.

الجــدارة بالثقــة: تعنــي أنــه يجــب أن تتســم اإلحصــاءات باألمانــة والدقــة واالتســاق، وتــدل    .4
علــى اســتخدام المعاييــر العلميــة فــي اختيــار المصــادر. 

الســرية اإلحصائيــة: تعنــي حمايــة البيانــات الســرية المتعلقــة بالوحدات اإلحصائيــة الفردية،   .5
والتــي يتــم الحصــول عليهــا مباشــرة ألغــراض إحصائيــة أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن مصــادر 
إداريــة أو مــن غيرهــا مــن المصــادر، وتشــمل ضمنــًا حظــر اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض 

غيــر إحصائيــة، وكذلــك حظــر أي إفشــاء غيــر قانونــي لهــا. 

فعاليــة التكلفــة: تعنــي أنــه ينبغــي أن تكــون تكاليــف إعــداد اإلحصــاءات متناســبة مــع أهمية   .6
النتائــج والفائــدة المرجــوة، وأن اســتخدام المــوارد كان علــى النحــو األمثــل، وأنــه يجــب 
تقليــل أعبــاء االســتجابة إلــى الحــد األدنــى، وتعنــي أيضــًا أنــه يجــب أن تكــون المعلومــات 

المطلوبــة يمكــن اســتخراجها مــن الســجات أو المصــادر المتاحــة. 

المادة الثالثة: 
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1. تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة العامــة واالســتقال المالــي واإلداري، ويكــون المقــر 
الرئيــس  لهــا فــي مدنيــة الريــاض، ويجــوز لهــا فتــح فــروع ومكاتــب داخــل المملكــة العربيــة 

الســعودية.

2. الهيئــة هــي الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن إعــداد اإلحصــاءات الرســمية فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وتتولــى مســؤولية تنســيق جميــع أنشــطة إعــداد اإلحصــاءات الرســمية 

وإصدارهــا ونشــرها داخــل المملكــة. 

3. تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بأمر ملكي. 
4. تمنــح الهيئــة ميزانيــة تضمــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة والفنيــة الكافيــة لتنفيــذ 
البرامــج اإلحصائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، واســتخدام االبتــكارات فــي إصــدار 

اإلحصــاءات الرســمية ونشــرها. 

المادة الرابعة: 

المادة الخامسة: 

يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يعيــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ويتألــف مــن وزيــر االقتصــاد   .1
ــز  ــر مرك ــة، ومدي ــن بحــد أقصــى عــن الجهــات الحكومي ــة أربعــة ممثلي والتخطيــط، وبعضوي
المعلومــات الوطنــي، وعضويــن مســتقلين معتــرف بهمــا نظــرًا ألعمالهمــا وخبراتهمــا فــي 
ــر االقتصــاد  ــى رئاســة مجلــس اإلدارة وزي ــة، علــى أن يتول مجــال اإلحصــاء، ورئيــس الهيئ
والتخطيــط الــذي يشــرف علــى عمــل الهيئــة، ويتولــى المجلــس باإلضافــة إلــى الصاحيــات 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام اآلتــي:

تعيين رئيس الهيئة، وتعيين نوابه بحسب ما يراه ضروريًا.     أ. 
الموافقة على البرنامج اإلحصائي الخاص بالهيئة المنفذ على عدة سنوات.   ب. 

اعتماد مشروع موازنة الهيئة.    ج. 
اعتماد أي تغيير جوهري على الهيكل التنظيمي للهيئة.   د. 
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يعــد المجلــس هــو الســلطة المهيمنــة التــي تدبــر الهيئــة وتســير شــؤونها، وتتخــذ جميــع   .2
القــرارات الازمــة لتحقيــق أهدافهــا التــي ينــص عليهــا هــذا النظــام، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي: 

• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. 
• اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 

• اعتمــاد اللوائــح واإلجــراءات والقواعــد الداخليــة والفنيــة، وكذلك اعتمــاد المعايير المتعلقة 
بأنشــطة الهيئة. 

• إقرار مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وتقديمها وفقًا لإلجراءات النظامية. 
ــر الســنوي لهــا  ــر مراقــب الحســابات، والتقري ــة، وتقري ــة للهيئ • اعتمــاد الحســابات الختامي

ــة.  ــدًا لتقديمهــا وفقــًا لإلجــراءات النظامي ــك تمهي وذل
• تشــكيل المجلس االستشــاري اإلحصائي ولجنة التنســيق اإلحصائي، وتعيين أعضائهما 

واعتمــاد اللوائح ذات الصلة. 
• اعتمــد مكافــآت مندوبــي الهيئــة واألشــخاص المســتقلين المتعاونيــن معهــا، وذلــك 

باالتفــاق مــع وزارة الماليــة ووزارة الخدمــة المدنيــة. 
• اعتمــاد آليــات عمــل تنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالتكاليــف الماليــة للعمــل اإلحصائــي، وتوفيــر 

البيانــات باالتفــاق مــع وزارة الماليــة. 
قبــول التبرعــات والهبــات، واألوقــاف، والوصايــا، والمســاعدات المقدمــة للهيئــة وفقــًا   •

لإلجــراءات النظاميــة. 
تعيين مدقق الحسابات والمراقب المالي.   •

تشكيل اللجان ومنحها الصاحيات الازمة لتنفيذ مهامها.   •

يجــوز للمجلــس تفويــض بعــض تلــك الصاحيــات والمهمــات إلــى المســؤولين المختصيــن   .3
بالهيئــة بحســب الحاجــة. 

المادة السادسة: 

يعد رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي لها.   .1
ويتولى رئيس الهيئة ما يلي:  .2

  أ. إعــداد تقريــر طــرق وإجــراءات تنفيــذ البرامج اإلحصائية، باالعتمــاد على المعايير اإلحصائية 
المهنيــة التــي يراهــا مناســبة، المتعلقة بما يلي:

1. جمــع وتصنيــف وتحليــل واســتخراج ونشــر المعلومــات اإلحصائيــة التــي تصدرهــا 
الهيئــة أو ســوف تصدرهــا الحًقــا. 

2. محتــوى النشــرات والمنشــورات اإلحصائيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، وتحديــد توقيــت 
وطــرق توزيــع تلــك اإلحصــاءات التــي تعدهــا الهيئــة.
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 ب. تقديم الرأي بشــان المســائل المتعلقة باألنشــطة اإلحصائية للجهات العامة والتشــاور 
معهــا لتحقيق هــذه الغاية. 

  ج. مراقبة أعمال الهيئة وموظفيها. 

يخضــع الرئيــس لمســاءلة مجلــس اإلدارة وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام، مــع مراعــاة المبــادئ   .3
ــة.  ــواردة فــي المــادة الثالث ــة ال اإلحصائي

المادة السابعة: 

المادة الثامنة: 

ــأي عمــل إحصائــي لمصلحــة جهــة عامــة  ــًا ـ ب ــًا أو جزئي ــد قيامهــا ـ كلي ــزم الجهــات العامــة عن تلت
بالمفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات والمعاييــر الفنيــة واألســاليب اإلحصائيــة واألســاليب 
العلميــة التــي تضعهــا الهيئــة، وتصــدر اللوائــح المحــددة لذلــك بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بعــد 

ــة التنســيق اإلحصائــي.  التشــاور مــع لجن

بمجلــس  تنظيميــًا  يرتبــط  اإلحصائــي  االستشــاري  المجلــس  يســمى  مجلــس  يشــكل   .1
اإلدارة، يتكــون مــن أعضــاء ال ينتمــون إلــى مجلــس اإلدارة وليســوا مــن موظفــي الهيئــة، 
ويختــص بتقديــم المشــورة والنصائــح الضروريــة للرئيــس فــي شــأن القضايــا ذات األهميــة 

االســتراتيجية لإلحصــاءات الرســمية.

2. يتألف المجلس االستشاري اإلحصائي من أعضاء ال يتجاوز عددهم عشرة من المتخصصين 
ذوي المعرفــة والخبــرة المتميــزة فــي مجــال اإلحصــاء، ويتولــى مجلــس اإلدارة تعيينهــم بنــاًء 
علــى اقتــراح الرئيــس، ويــرأس هــذا المجلــس أحــد أعضائــه، ويمكــن للرئيــس حضــور اجتماعاته، 

وتكــون مــدة العضويــة فيــه ثــاث ســنوات قابلــة للتجديد. 

3. يتولى المجلس االستشاري اإلحصائي المهمات التالية:
   أ. تقديــم المشــورة فــي شــأن اإلعــداد االســتراتيجي لإلحصــاءات الرســمية، والتأكــد مــن 
أن البرنامــج اإلحصائــي ويتضمــن االحتياجــات والبيانــات والمعلومــات المهمــة ذات 

ــة للمجتمــع.  األولوي
 ب. تقييم تنفيذ البرنامج اإلحصائي ومتابعة تنفيذ أنشطة التطوير االستراتيجي. 

  ج. تقييم مدى التزام الهيئة بالمبادئ اإلحصائية.
  د. أي مهمة أخرى تحددها اللوائح التي تصدر بقرار من مجلس اإلدارة. 
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تتشــكل لجنــة تســمى )لجنــة التنســيق( بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ـ وترتبــط تنظيميــًا بمجلــس   .1
اإلدارة، وبعضويــة ممثليــن مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة، ويرأســها الرئيــس. 

وتتولى تلك اللجنة المهمات التالية:   .2
   أ. التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المشاركة في األنشطة اإلحصائية. 

 ب. ضمان استمرار تدفق البيانات اإلدارية من الجهات العامة إلى الهيئة. 
  ج. دعم جهود الهيئة في رفع الوعي اإلحصائي. 

  د. تبادل المعلومات بين الهيئة والجهات العامة في مجال اإلحصاء. 
أية مهمة أخرى تحددها اللوائح الصادرة بقرار من مجلس اإلدارة.   هـ. 

المادة التاسعة: 

المادة العاشرة: 

المادة الحادية عشرة:

تتولــى الهيئــة مســؤولية إصــدار اإلحصــاءات الرســمية فــي المجــاالت اإلحصائيــة الثاثــة:   .1
وفقــًا  ســلمية  منهجيــة  الهيئــة  تطبــق  أن  ويجــب  والمكانيــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

للمعاييــر المهنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا إلصــدار اإلحصــاءات الرســمية. 

تتولــى الهيئــة تصميــم وإجــراء التعــدادات، باإلضافــة إلــى اإلصــدارات اإلحصائيــة األخــرى،   .2
ويتــم تخصيــص مخصصــات اســتثنائية فــي الميزانيــة لتغطــي تكاليــف التعــدادات، ويتــم 

إجــراء التعــدادات التاليــة بصــورة منتظمــة: 
   أ. تعداد الســكان والمســاكن كل عشــر ســنوات، وتتحمل الهيئة مســؤولية تنفيذه ونشــر 

نتائجــه ويحــدد موعــد تنفيــذه بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. 
إجراء تعداد للمنشآت الخاصة غير الزراعية كل خمس سنوات.   ب. 

  ج. إجراء تعداد للمنشآت الخاصة الزراعية كل عشر سنوات.

تعــد الهيئــة برنامجــًا إحصائيــًا ينفــذ علــى عــدة ســنوات، وبرنامجــًا إحصائيــًا ســنويًا، بصفتهمــا   .1
أداتيــن رئيســيتين لــإلدارة االســتراتيجية والتشــغيلية الفعالــة لألنشــطة اإلحصائيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

تتولــى الهيئــة إعــداد البرامــج اإلحصائيــة بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة ومســتخدمي   .2
اإلحصــاء والمشــاركين ومقدمــي البيانــات اإلداريــة. 
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  أ. يحــدد البرنامــج اإلحصائــي االســتراتيجي المنفــذ علــى عــدة ســنوات لإلحصــاءات الرســمية 
والناشــئة  الحاليــة  االحتياجــات  تلبيــة  بهــدف  وذلــك  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
للمســتخدمين، كمــا يجــب أن يقــدم البرنامــج رؤيــة وأولويــات إلعــداد اإلحصــاءات الرســمية 

ــداد.  ــراءات اإلع ــة وإج ــج المطلوب للســنوات الخمــس القادمــة، ويحــدد النتائ
ب. يجــب أن يمثــل البرنامــج اإلحصائــي الســنوي للهيئــة الترجمة التشــغيلية للبرنامج اإلحصائي 
المنفــذ علــى عــدة ســنوات، ويجــب أن يحتــوي علــى جميــع اإلحصــاءات الرســمية المطلــوب 
الرئيســة  اإلعــداد  أنشــطة  يغطــي  تنفيذهــا،  المطلــوب  اإلحصائيــة  والمســوح  نشــرها 

لإلحصــاءات الرســمية. 
ج. يجــب أن يتــاح للجمهــور االطــاع علــى كل مــن البرنامــج اإلحصائــي المنفذ على عدة ســنوات، 

والبرنامج اإلحصائي الســنوي. 

تقدم الهيئة برامج إحصائية ســنوية وأخرى تنفذ على عدة ســنوات إلى المجلس االستشــاري 
لإلحصــاء إلبــداء الرأي ثــم إلى مجلس اإلدارة العتمادها. 

المادة الثانية عشرة:

ــات الازمــة  ــة، وجمــع البيان ــارات مهني ــى اعتب ــاًء عل ــات بن ــار مصــادر البيان ــة اختي 1. يحــق للهيئ
لتجميــع اإلحصــاءات الرســمية مباشــرة مــن المشــاركين، ويجــب عنــد تصميــم عمليــة جمــع 
البيانــات وعــبء  البيانــات، وتكاليــف توفيــر  الخاصــة بجــودة  بالمعاييــر  البيانــات االلتــزام 
المشــاركة، وينبغــي جمــع البيانــات إلكترونًيــا علــى الوســائط التــي تقررهــا الهيئــة وبالصيغــة 

التــي تقررهــا. 

يحق للهيئة ما يلي:  .2

ــع الوســائط المتاحــة، وتعــد    أ. إجــراء مســوح وتعــدادات لألســر واألفــراد والمنشــآت بجمي
ــر ذلــك.  ــًا، مــا لــم يقــرر مجلــس اإلدارة غي المشــاركة فــي أي مســح إحصائــي أو تعــداد إلزامي
ب. االطــاع علــى جميــع الســجات اإلداريــة فــي المملكــة التــي تراهــا الهيئــة ذات صلــة 
إلصــدار اإلحصــاءات، وعلــى الجهــات العامــة أن تمنــح للهيئــة باســتمرار دودن تأخيــر حــق 
االطــاع علــى البيانــات علــى مســتوى البيانــات التفصيليــة فــي صيغــة يمكــن معالجتهــا 

إلكترونًيــا. 
علــى  ويجــب  الرســمية،  اإلحصــاءات  إلعــداد  الضخمــة  البيانــات  اســتخدام مصــادر  ج.   
المؤسســات الخاصــة بنــاًء علــى طلــب الهيئــة أن توفــر باســتمرار وبــدون أي رســوم 
يمكــن معالجتهــا  فــي صيغــة  التفصيليــة  البيانــات  علــى مســتوى  للهيئــة  بياناتهــا 

إلكترونًيــا. 
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تحافــظ الهيئــة علــى ســرية جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا، ويتعيــن عليهــا أال تتيــح ألي   .3
طــرف خــارج الهيئــة أيــة بيانــات تفصيليــة تحــدد هويــة أصحابهــا، وتعفــى الجهــات التــي 
تمتلــك بيانــات إداريــة أو بيانــات ضخمــة عنــد مشــاركة تلــك البيانــات مــع الهيئــة مــن أي 

التزامــات بالســرية. 

للهيئة التعاقد مع قوى عاملة خارجية للقيام بأنشطة جمع البيانات.   .4

المادة الثالثة عشرة:

يجــب نشــر اإلحصــاءات الرســمية فــي الوقــت المناســب وبطريقــة دقيقــة مــع احتــرام   .1
البيانــات.  إلــى  الوصــول  فــي  المســاواة  اإلحصائيــة وضمــان  الســرية 

علــى الهيئــة أن تعــد، وأن تتيــح للجمهــور تقويمًا ســابقًا إلصدار اإلحصاءات يوضح  التواريخ   .2
واألوقــات المقــررة إلصــدار اإلحصــاءات الرســمية، ويجــب إبــاغ الجمهــور فــي حالــة توقــع 
أي اختــاف عــن التقويــم الســابق، قبــل تاريــخ اإلصــدار المقــرر، ويجــب تحديــد تاريــخ جديــد 

إلصــدار اإلحصــاءات خــال فتــرة زمنيــة معقولــة، وإعــان ذلــك للجمهــور. 

يجــب أن تكــون إصــدارات اإلحصــاءات الرســمية مصحوبــة ببيانــات وصفيــة وأشــكال بيانيــة،   .3
وأن يمنــح جميــع المســتخدمين الحــق فــي االطــاع عليهــا مجانــًا فــي قاعــدة بيانــات ســهلة 
االســتخدام، بمــا يســمح لهــم باالطــاع علــى التسلســات الزمنيــة والتفاصيــل وتنزيــل 

البيانــات ذات الصلــة بتنســيقات مختلفــة. 

للباحثيــن  الهويــة  التفصيليــة مجهولــة  البيانــات  للهيئــة منــح حــق االطــاع علــى  يمكــن   .4
المعتمديــن فــي بيئــة محميــة، شــريطة مراعــاة الشــروط التــي قررهــا المجلــس، والتــي 
منهــا وجــوب توقيــع كل باحــث يطلــع علــى البيانــات علــى اتفاقيــات الســرية وعــدم اإلفشــاء 

ــات.  ــى البيان ــه باالطــاع عل ــل أن يســمح ل قب

يجب تمييز اإلحصاءات الرسمية بوضوح عن أية إحصاءات أخرى عند إصدارها.   .5
ــاغ  ــام بالتعديــات وإب ــح األخطــاء فــي اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة، والقي يجــب تصحي  .6

ــن.  المســتخدمين بهــا فــي أقــرب وقــت ممك

يحق للمســتخدمين اســتخدام اإلحصاءات الرســمية والبيانات التعريفية ذات الصلة بإنتاجهم،   .7
شــريطة اإلشــارة إلــى مصــدر البيانــات. 
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فيمــا عــدا اإلحصــاءات الرســمية التــي يجــب توفيرهــا مجانــًا، يجــوز للهيئــة  تقديــم منتجــات 
وخدمــات إحصائيــة بشــكل تجــاري؛ وفقــًا للوائــح التــي يصدرهــا مجلــس اإلدارة لهــذا الغــرض. 

المادة الرابعة عشرة:

المادة الخامسة عشرة:

المادة السادسة عشرة:

تتعــاون الهيئــة مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال اإلحصــاء، واألجهــزة   .1
والمكاتــب اإلحصائيــة الوطنية،وفًقــا للمهــام التاليــة:

إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.     أ. 
 ب. تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. 

تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات اإلحصائية السليمة.    ج. 

تلتــزم الهيئــة بــأن توفــر للمنظمــات الدوليــة البيانــات التــي تطلبهــا وفقًا للمعاييــر اإلحصائية   .2
الدوليــة التــي وافقــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

تمثل الهيئة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية في مجال اإلحصاء.   .3

تلتــزم الهيئــة بمعاييــر الجــودة عنــد إصــدار اإلحصــاءات الرســمية، ومبــادئ الجــودة اإلحصائيــة   .1
المتفــق عليهــا دوليــًا لضمــان جــودة النتائــج.

يجب إعداد اإلحصاءات وإصدارها ونشرها بناًء على المعايير الدولية واألساليب العلمية.   .2

3. يجب تطبيق معايير الجودة التالية: 
   أ. الماءمة: وتشير إلى درجة تلبية اإلحصاءات لاحتياجات الحالية والمحتملة للمستخدمين. 

الدقة: وتشير إلى كون التقديرات قريبة من القيم الحقيقية غير المعروفة.   ب. 
  ج. التوقيــت المناســب: ويشــير إلــى الفتــرة الزمنيــة الواقعــة بيــن توفيــر المعلومــات 

ووقــوع الحــدث أو الظاهــرة التــي تصفهــا تلــك المعلومــات. 
   د. االلتــزام بالمواعيــد: ويشــير إلــى وجــوب نشــر المنشــورات اإلحصائيــة فــي التواريــخ 

واألوقــات المعلــن عنهــا مســبقًا فــي تقويــم اإلصــدار اإلحصائــي. 
 هـــ. وضــوح إمكانيــة الوصــول إلــى اإلحصــاءات: يشــير إلــى الشــروط والطــرق التــي يمكــن 

للمســتخدمين مــن خالهــا الحصــول علــى البيانــات واســتخدامها وتفســيرها. 
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 و. قابليــة المقارنــة: تشــير إلــى قيــاس أثــر االختافات فــي المفاهيم اإلحصائيــة التطبيقية 
أو  الجغرافيــة  المناطــق  بيــن  اإلحصــاءات  مقارنــة  عنــد  واإلجــراءات  القيــاس  وأدوات 

ــة. ــرات الزمني ــة أو الفت المجــاالت القطاعي
 ز. االتســاق: يشــير إلــى أن تكــون البيانــات فــي صــورة مائمــة لدمجهــا بطريقــة موثــوق بهــا 

بأشــكال مختلفة والســتخدامات متنوعة. 

4. يحــق للهيئــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن جــودة اإلحصــاءات الرســمية - 
تحريــر البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا، ودمــج بيانــات مــن مصــادر مختلفــة، وتنفيــذ ربــط 
الســجات، ومطابقــة البيانــات الفرديــة ألغــراض إحصائيــة فقــط، واســتخدام  تقنيــات 

التقديــر اإلحصائــي لســد الفجــوات. 

ــك  ــة إعــداد اإلحصــاءات، وكذل ــة المصــادر واألســاليب المســتخدمة فــي عملي ــق الهيئ توث  .5
مجموعــات البيانــات الناتجــة، وذلــك بطريقــة موحــدة، ويجــب إبقــاء المســتخدمين علــى 
علــم بمصــادر وطــرق إعــداد اإلحصــاءات وجــودة المخرجــات اإلحصائيــة مــن خــال البيانــات 

الوصفيــة. 

المادة السابعة عشرة:

تحتــرم الهيئــة مبــادئ الســرية اإلحصائيــة وال تشــارك البيانــات الســرية مــع غيرهــا، ويســتثنى 
مــن ذلــك مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة )الرابعــة( مــن المــادة )الثالثــة عشــرة( والفقــرة )األولــى( 

مــن المــادة )العشــرين( وتتمثــل البيانــات الســرية فيمــا يلــي: 

أو  الطبيعيــة  الصفــة  األشــخاص ذوي  علــى  التعــرف  تتيــح  التــي  التفصيليــة  البيانــات     أ. 
غيــر مباشــر.  أو  االعتباريــة، ســواء بشــكل مباشــر 

المجاميــع التــي تتكــون مــن وحــدة واحــدة إلــى ثــاث وحــدات، عندمــا تكــون الوحــدة شــخصًا ذا   ب. 
صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة، وذلــك إذا كان يمكــن تحديــد هويــة إحــدى هــذه الوحــدات بشــكل 

غيــر مباشــر، حيــث إنــه بذلــك يتــم الكشــف عــن البيانــات الفرديــة الخاصــة بهــذه الوحــدة. 
  ج. الوثائــق والمعلومــات الســرية بحســب تعريفهــا الــوارد فــي نظــام عقوبــات نشــر الوثائــق 
والمعلومــات الســرية وإفشــائها الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/ 35 بتاريــخ 1435/5/8هـــ. 

أي بيانات أخرى يحددها رئيس الهيئة على أنها بيانات سرية.    د. 
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ال يجــوز ألي جهــة عامــة اســتخدام البيانــات الســرية التــي تحتفــظ بهــا الهيئــة فــي أي تحقيــق 
أو مراقبــة أو إجــراءات نظاميــة، أو التخــاذ قــرار إداري، أو فــي أي معالجــة أخــرى مماثلــة أليــة 
مســائل تتعلــق بشــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة؛ إال بالقــدر الــذي تكــون فيــه هــذه 

ــه.  ــة فــي حوزت ــات الســرية ذات الصل البيان

المادة الثامنة عشرة:

المادة التاسعة عشرة:

المادة العشرون:

تلتــزم الهيئــة بحمايــة البيانــات الســرية واتخــاذ جميــع اإلجــراءات النظاميــة واإلداريــة والفنيــة   .1
والتنظيميــة الازمــة لمنــع إطــاع األشــخاص غيــر المصــرح لهــم عليهــا. 

ال يجــوز للهيئــة إفشــاء البيانــات الســرية، ويســتثنى مــن ذلــك مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة   .2
ــة عشــرة( والفقــرة )األولــى( مــن  المــادة )العشــرين(.  )الرابعــة( مــن المــادة )الثالث

يحظــر اســتخدام البيانــات الســرية التــي يحصــل عليهــا موظفــو الهيئــة أو مندوبوهــا أو   .3
موظفــو الجهــات العامــة أو مــن يمثلهــم فــي أي أغــراض غيــر إحصائيــة.

يجــوز للهيئــة ـ عندمــا يطلــب منهــا ذلــك ـ أن تمنــح فــي بيئــة محميــة حــق االطــاع علــى   .1
البيانــات التفصيليــة مجهولــة الهويــة التــي تعــد مــن البيانــات الســرية، وذلــك ألغــراض 

مشــاريع البحــث العلمــي المســتقلة؛ بمــا يوافــق اللوائــح الصــادرة عــن المجلــس. 

ال يجــوز أن تتضمــن البيانــات الســرية المقدمــة ألغــراض البحــث معلومــات معرفــة للهويــة،   .2
ويجــب أن تقتصــر البيانــات المقدمــة علــى مــا هــو ضــروري منهــا ألغــراض البحــث. 

تحــدد اللوائــح الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة رســومًا مقابــل التكاليــف اإلضافية التــي أنفقتها   .3
الهيئــة فــي إعــداد البيانــات وتوفيرهــا، ويجــب توثيــق أي إطــاع علــى البيانــات التفصيليــة 

ألغــراض البحــث. 
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تســري أحــكام نظــام عقوبــات نشــر الوثائــق الســرية وإفشــائها والصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم م/ 35 بتاريــخ 1432/5/8هـــ، علــى جميــع البيانــات والمســتندات الســرية، وعلــى مــا يلــي: 

   أ. جميع موظفي الهيئة الدائمين والمؤقتين. 
 ب. األشخاص من خارج الهيئة الذين يشاركون في عمليات المسح أو التعداد. 

أي أشخاص آخرين مصرح لهم باالطاع على البيانات السرية.    ج. 

المادة الحادية والعشرون:

المادة الثانية والعشرون:

المادة الثالثة والعشرون: 

ال يجــوز للهيئــة أن تتعاقــد مــن الباطــن مــع أي طــرف خارجــي علــى أجــزاء مــن مهــام إعــداد 
اإلحصــاءات إال حينمــا يتحقــق ضمــان الحمايــة الكاملــة للبيانــات الســرية، وال يجــوز لألطــراف 
الخارجيــة اســتخدام تلــك البيانــات أو االحتفــاظ بهــا إال ألغــراض األعمــال، وللمــدة المحــددة فــي 

العقــد مــن الباطــن فقــط. 

مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أخــرى أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يعاقــب بغرامــة ال تزيــد 
عــن مائــة ألــف ريــال كل مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام أو اللوائــح الصــادرة عــن المجلــس 

بموجــب هــذا النظــام، وتضاعــف العقوبــة فــي حالــة تكــرار المخالفــة. 

إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبهــا كيــان اعتبــاري، وثبــت أن المخالفــة قــدر ارتكبــت بموافقــة أو 
تواطــؤ مــن أي عضــو مجلــس إدارة أو مــن مديــر مســؤول آخــر مماثــل، أو مــن أي شــخص زعــم 
أنــه يتصــرف بهــذه الصفــة، فإنــه أيضــًا يكــون مذنبــًا تمامــًا مثــل الكيــان االعتبــاري، بارتــكاب ذلــك 

االنتهــاك، ويخضــع للمقاضــاة والعقوبــة وفًقــا لذلــك. 
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المادة الرابعة والعشرون: 

المادة الخامسة والعشرون: 

يتولــى موظفــو الهيئــة المتخصصــونـ  المعينــون بقــرار مــن الرئيــسـ  مراقبــة وإثبــات مخالفات 
أحــكام هــذا النظــام، ولهــم تعييــن مأمــوري ضبــط قضائي. 

يدخــل النظــام حيــز النفــاذ بعــد )180 ( يومــًا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، ويحــل محل 
نظــام اإلحصــاءات العامــة للدولــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )23( بتاريــخ 1379/12/7هـــ، 
ونظــام تعــداد الســكان العــام الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/ 13 بتاريــخ 1391/4/23هـــ، 

ويلغــى جميــع األحــكام التــي تتعــارض معــه. 
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