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 اإلصدارات
 عدادا اجلهة/اإلدارة اتريخ اإلصدار الوصف رقم اإلصدار

 أكادميية اإلحصاء م2018أكتوبر  22 أولية للمناقشةنسخة  0.1

 جوهره الثبييت .أ
 الشرقي رميا أ.

 أ. خالد السامل

 أ. ندى السويلم

     

 
 واالعتمادالتحقق 

 التوقيع اتريخ التحقق الوصف الوظيفي االسم
  هـ1440 /11 /08 إدارة اجلودة والتميز املؤسسي هناء نور  .أ

   أكادميية اإلحصاءمدير  منذر األنصاريأ. 

مدير اإلدارة العامة للتخطيط  عبدهللا السويد .أ
   والتميز املؤسسي
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 جدول احملتوايت: 
 

 رقم الصفحة احملتوى
 4 املقدمة             1
 4 هدف الدليل             2
 4 التعاريف واملصطلحات              3
 5 الرتاخيص االحصائيةوصف عام الدارة              4

 5 الرتاخيص االحصائية إلدارة التنظيمي اهليكل .4.1
 5 ادارة الرتاخيص االحصائية إبجراءات العالقة ذات واللوائح األنظمة .4.2
 6 العمل وإجراءات العمليات مستوى .4.3

 6 الرتاخيص اإلحصائية إلدارة العمليات مستوى .4.3.1
 7 العمل وإجراءات( الرئيسة العمليات /خدمات) الثاين واملستوى اإلدارة مهام بني الربط .4.3.2
 8 لإلجراءات عام وصف .4.4
 10 اإلجراءات تفاصيل .5

 10 اصدار الرتاخيص اإلحصائية اجراء .5.1
 10 اإلجراء بتنفيذ املشاركة األدوار/الوظيفية املسميات .5.1.1
 11 ابإلجراء اخلاصة والقرارات واللوائح األنظمة .5.1.2
 12 اإلجراء لبطاقة العام الوصف .5.1.3
 49 اإلجراء يف املستخدمة النماذج .5.1.4
 49 اإلجرائي التدفق رسم .5.1.5

 55 ابإلجراء املرتبطة األداء قياس مؤشرات .5.1.6
 55 اإلجراء يف واملهمة األساسية للخطوات الصالحيات مصفوفة .5.1.7

 55 اإلجراءات يف املستخدمة النماذج –( 1)ملحق .6
 56 ات االراخيص االحصائيةإجراء .6.1

 51 االستمارات االحصائية منوذج .6.1.1
 55 اإلجراءات توثيق يف املعتمدة واألشكال املفاهيم( 2)ملحق .7

 6 العمليات مستوى تعريف .7.1
 55 اإلجرائي التدفق رسم يف املستخدمة واألشكال الرموز .7.2
 8 اإلجراءات ترميز .7.3
 55 األداء قياس مؤشرات صياغة .7.4
 51 مناذج واستمارة طلب الرتاخيص اإلحصائية لالفراد واملنشأت          . 8

 53 قائمة رسوم الرتاخيص اإلحصائية لالفراد واملنشأت         8.1
 54 منوذج اإلقرار والتعهد         8.2
 56 خارطة طريق عمل الرتاخيص         8.3
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 مقدمة .1

على مجيع املنشآت واألفراد الذين ميارسون العمل اإلحصائي أو جزء منه بغرض تقدمي حرصت اهليئة العامة لإلحصاء ممثلة يف إدارة اكادميية اإلحصاء 
مزاولة أي عمل إحصائي  -بشكل دائم أو مؤقت  –جتار ي، وُيحَْظر اخلدمات اإلحصائية أو جزء منها أو يستخدمون املعلومات اإلحصائية أبسلوب 

رتخيص أو جزء ٍّ منه بغرض تقدمي اخلدمات اإلحصائية أو جزء منها أو بغرض استخدام املعلومات اإلحصائية أبسلوب جتار ي إال بعد احلصول على ال
 اجلهات العامة األخرى اليت تستوجبها األنظمة واللوائح املرعية.اإلحصائي الالزم، وال يحغين ذلك عن احلصول على الرتاخيص الالزمة من 

 دليل هدف ال .2
والنماذج املستخدمة يف  أكادميية اإلحصاءاالستشارات اإلحصائي يف إدارة الدراسات و قسم الرتاخيص يف عمل إجراءات  توثيقيهدف هذا الدليل إىل 

 إجراءات العمل احلالية لإلدارة. 

 :واملصطلحات التعاريف .3

 الوصف املصطلحات

 اهليئة العامة لإلحصاء اهليئة
 جملس إدارة اهليئة لس اجمل

 رئيس اهليئة الرئيس

 أكادميية اإلحصاء األكادميية

 قسم الرتاخيص يف اهليئة القسم

 الئحة الرتاخيص اإلحصائية والرقابة عليها الالئحة

أي عمل يتعلَّق ابجملاالت اإلحصائية سواء مت بشكل كلي أي دراسة أو حبث أو استطالع أو مسح أو  العمل اإلحصائي
 .أو جزئي

 اخلدمات اإلحصائية

األعمال التفصيلية للعمل اإلحصائي أو ذات العالقة به، وتشمل تقدمي االستشارات اإلحصائية وتصميم 
إجراء تعديالت املسوح والبحوث وإجراء الدراسات وتقدمي جزء أو نسبة حمددة من البياانت الفردية بعد 

عليها تضمن عدم وضوح هوية الوحدة اإلحصائية، واالستفادة من األطر اإلحصائية واختيار العينات 
 وحتليل النتائج وتبويبها، وحنو ذلك.

جـميع املعطيات والبياانت اليت تتم معاجلتها إما بتبويبها أو حتليلها أو تلخيصها أو أبي طريقة أخرى  املعلومات اإلحصائية
 تصبح ذات معىن يتعلق ابجملاالت اإلحصائيةل

 كل مؤسسة فردية خاصة، أو شركة أو جهة متخصصة يف ممارسة العمل اإلحصائي املنشأة

 كل شخص طبيعي يقوم ابلعمل اإلحصائي املمارس اإلحصائي

 املنشأة أو املمارس اإلحصائي الذي حصل على الرتخيص مبوجب أحكام هذه الالئحة املَرخَّص له

 الشهادة اليت تقرها اهليئة للمنشأة أو املمارس اإلحصائي بعد استيفاء الشروط الالزمة لذلك الرتخيص

 جمموعة القواعد اليت تـحَنظ ِّمح أخالقيات وسلوكيات مزاولة مهنة اإلحصاء اليت تحقِّرُّها اهليئة. ميثاق أخالقيات مهنة اإلحصاء
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 لقسم الرتاخيص: وصف عام .4

 للهيئة: التنظيميهلا وفقا للدليل  املناطةالقسم القة بني اإلجراءات ومهام ويوضح الع كماالرتاخيص  قسم على اهليكل التنظيمي له الفقرة ُيتوي هذ

 : قسم الرتاخيصاهليكل التنظيمي ل .4.1

 ميثل الشكل التايل اهليكل التنظيمي لإلدارة

 

 األنظمة واللوائح ذات العالقة إبجراءات اإلدارة:  .4.2

 لقسم الرتاخيص:يبني اجلدول التايل األنظمة واللوائح ذات العالقة بتنفيذ إجراءات 

 األنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لعمل اإلجراء

 مالحظات اجلهة املالكة/املصدرة الوصف #

 تنظيم اهليئة العامة لإلحصاء 01
رقم  جملس الوزارءاهليئة العامة لإلحصاء/ قرار 

  هـ13/1/1437( اتريخ 11)

 سياسة مباشرة العمل اإلحصائي إبسلوب جتاري 02
 قرار وزاري رقم اهليئة العامة لإلحصاء/ 

( اتريخ 19856/213/37)
 هـ28/12/1437

 

 الالئحة التنظيمية لألكادميية اإلحصاء 03
 أكادميية اإلحصاء/ قرار إداري جملس اإلدارة

 (39 /19810/2200)رقم 
 هـ1439 /9 /2اتريخ 

 

معالي رئيس الهيئة

الدراسات واالستشارات اإلحصائية

قسم التراخيص

مديرأكاديمية اإلحصاء
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 الئحة الرتاخيص اإلحصائية والرقابة عليها 04
 أكادميية اإلحصاء/ قرار إداري جملس اإلدارة

 هـ12/11/1439اتريخ 
 

 قرار اهليكل التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء 05
 اهليئة العامة لإلحصاء/ قرار إداري رئيس اهليئة

 (39 /16797/2200رقم )
 هـ1439 /7/8اتريخ 

 

 : 1العمل توإجراءامستوى العمليات  .4.3

 لقسم الرتاخيص:مستوى العمليات  .4.3.1
 املستوى األول

 
 
 
 
 
 

 املستوى الثاين
 
 
 
 
 
 

 املستوى الثالث
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (2ملحق ) يفوالرابع(  ثى العمليات )األول، الثاين، الثالالتفصيل حول توثيق مستو مت  1

 أكادميية اإلحصاء

تطوير األعمال إدارة بناء القدراتإدارة    الدراسات واالستشارات اإلحصائية اإلدارة  ..................... 
 

 

دراسات السوق عمليات  
 

الدراسات واالستشارات  إدارة
 اإلحصائية

نظم البياانت التفاعلية  عمليات  
 

الرتاخيص عمليات  
 

الرتاخيص عمليات  
 

 

 

 )االفراد ( ممارس إحصائيخيص تر 

 )املنشأت ( للمنشأة اإلحصائية أعمال زاولةمخيص تر 
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 : وإجراءات العمل)خدمات/ العمليات الرئيسة( املستوى الثاين و القسم  / اإلدارة بني مهامالربط  .4.3.2
بقسم  ةاخلاص العمليات الرئيسية )املستوى الثاين(/واخلدمات لإلدارةواملهام املناطة  )املستوى الثالث( بني اإلجراءات العالقةيبني اجلدول التايل 

  : الرتاخيص

 اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية اسم اإلجراء للدليل التنظيميمهام اإلدارة وفقا 

اقرتاح وتطوير سياسات وإجراءات اجلودة 
وشرحها للموظفني والشركاء وتدريبهم 

 عليها وحتفيزهم على العمل هبا.

 إعداد الئحة الرتاخيص اإلحصائية والرقابة عليها .1 01
 اإلدارة مبجلس املختصة اللجنة من الالئحة اعتماد .2
 الرتاخيص قسم موظفي وأتهيل تدريب .3
 للرتاخيص تشغيلي فريق استقطاب .4
 اإلحصائية الرتاخيص مسؤول تكليف .5
 للرتاخيص اإلجراءات ودليل الرتاخيص رسوم اعتماد .6

 اإلحصائية
 لرتاخيصا سارمل هويه تصميم .7

 عمليات الرتاخيص

القيام أبعمال التسجيل وإصدار وجتديد 
اإلحصائي الرتاخيص الالزمة للعمل 

ابململكة للمنشآت واألفراد  ومشاريع 
 األعمال اإلحصائية.

 االلكرتونية الرتاخيص بوابة من االحتياجات حتديد .1 02
 إجراءاهتاو 

 اعداد مسودة لرسوم الرتاخيص .2
 عمليات الرتاخيص

العمل على حتسني وتطوير إجراءات 
اجلودة والنماذج املعمول هبا حاليًا يف 

 القطاع اإلحصائي

 الرقابةو  اإلجراءات دليل اعداد .1 03
 اإلحصائية الرخص شهادات تصميم .2

 عمليات الرتاخيص
  التنسيق والتحليل التقين

 
التنسيق والتعاقد مع اجلهات املنفذة 
اخلاصة بربامج العمليات والرتاخيص بعد 

 اعتمادها

 التجارة وزارة من اإلحصائية الرتاخيص صالحيات نقل .1 04
 عمليات الرتاخيص لإلحصاء العامة اهليئة اىل واالستثمار

القيام أبعمال املراقبة والتفتيش على كافة 
الدوائر واألقسام اإلحصائية خارج اهليئة 

 للتأكد من تطبيقها هلذه اإلجراءات

 إصدار رخصة مهنية إحصائي .1 05
 اصدار رخصة جامع بياانت .2
  اصدار رخصة متدرب احصائي .3
 جتديد رخصة مهنية إحصائي .4
 االفرادتعديل رخصة  .5
 إلغاء رخصة مهنية إحصائي .6
 إيقاف رخصة مهنية إحصائي .7
" إصدار رخصة منشأة لتقدمي إصدار رخصة منشأة  .8

 اخلدمات اإلحصائية"
جتديد رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية  .9

 )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية(
تعديل بياانت رخصة منشأة ملزاولة األنشطة  .10

 سوحات اإلحصائية(اإلحصائية )املتخصصة ابمل

 عمليات الرتاخيص
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إلغاء رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية  .11
 )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية(

إيقاف رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية  .12
 )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية(

التعامل مع الشكاوى اليت ترد خبصوص 
العمليات والرتاخيص بعد إجراء 

 والتحقيقات الالزمةالفحوصات 

اإلحصائية للرد على  الرتاخيص مسؤول ختصيص .1 06
الشكاوي ابلتعاون مع قسم خدمة العمالء يف 

 األكادميية
 عمليات الرتاخيص

التواصل مع بيوت اخلربة الوطنية والعاملية 
واليت تعمل يف نفس اجملال واالستفادة من 

 خرباهتا

 امن ومركز واالستثمارالتجارة وزارة مع الربط .1 07
 الوطين املعلومات

 "مراس" منصة مع الربط .2

 عمليات الرتاخيص
  التنسيق والتحليل التقين

 

إعالم كافة اإلدارات والعمالء املعايري 
وآلية تطبيقها والعمل على نشرها 
ابلتنسيق مع إدارة التسويق وخدمات 

 العمالء

 رمسية ابجلريدة واالعالن النشر .1 08
 خارجي إعالمية اتصال خطة اعداد .2
اخطار اجلهات والشركات اليت متارس االعمال  .3

 اإلحصائية
 عمليات الرتاخيص

تطوير بوابة إلكرتونية إلدارة العمليات 
والرتاخيص تضمن تقدمي كل اخلدمات 

 وحتصيل املقابل املايل بشكل إلكرتوين.

 من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام بناء .1 09
 اهليئة

 سداد نظام - املدفوعات تفعيل .2

 عمليات الرتاخيص
  التنسيق والتحليل التقين
 اخلدمات اإللكرتونية

 

إعداد التقارير الدورية لنشاطات وإجنازات 
 القسم ورفعها إىل مدير اإلدارة

 وأنشطة القسمإعداد تقرير إجنازات  .1 10
 عمليات الرتاخيص اعتمادة التقرير من مدير عام األكادميية .2

 

 لإلجراءاتوصف عام  .4.4

راءات العمل واليت يبني اجلدول التايل وصفاً عاماً لإلجراءات وقائمة ابملستوى الثاين للعمليات اخلاصة ابإلدارة، كما يبني الرتميز اخلاص ابإلدارة وإج

 ستستخدم يف هذا الدليل:

  2أوال: رمز اإلدارة

  (LS)بــــــ  لقسم الرتاخيصسريمز 

 املستوى الثاين واإلجراءاتاثنياً: ترميز عمليات 

 :مليات املستوى الثاين واإلجراءاتسيتم استخدام التسلسل املذكور يف اجلدول التايل لرميز ع

                                                 
 ترميز اإلجراءات 7.3 – (2ملحق ) يفوالرابع(  ثى العمليات )األول، الثاين، الثالالتفصيل حول توثيق مستو مت  2
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 وصف اإلجراء اسم اإلجراء اسم اخلدمة/العملية الرئيسية
01 

 ترخيص ممارس إحصائي

 إصدار رخصة مهنية إحصائي  .1 01
 إصدار رخصة جامع بياانت. .2
 إحصائيجتديد رخصة مهنية  .3
 إيقاف رخصة مهنية إحصائي .4
  إلغاء رخصة مهنية إحصائي .5
 رخصة مهنية إحصائي تعديل .6

تقدمي طلب لألفراد،  يف هذا اإلجراء يتم .1
، املوافقة على الشروط التسجيل

 عهد.واألحكام، اإلقرار والت
إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق  .2

 نصية أو بريد إلكرتوين. رسالة
ل لتكملة يامييل العمارسال رابط على  .3

التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس 
 واجلنسية والعنوان والبلد وبياانت العميل.

الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين  .4
 والتأكد من املطابقة.

املهنية إجراء اختبار الكفاءة  .5
   امليداين لإلحصائيني/ الباحث

 املراجعة والعمليات .6
 موافقة مدير األكادميية على الطلب .7
 اعتماد معايل رئيس اهليئة .8
 اشعار العميل حبالة الطلب .9

 سداد الرسوم عرب نظام سداد .10
اصدار الرخصة املهنية للممارس  .11

 اإلحصائي

02 

 أعمال اإلحصائية للمنشأة ترخيص مزاولة

إصدار رخصة منشأة ملزاولة  .1 02
األنشطة اإلحصائية 

)املتخصصة ابملسوحات 
 اإلحصائية(

ملزاولة جتديد رخصة منشأة  .2
األنشطة اإلحصائية 

)املتخصصة ابملسوحات 
 اإلحصائية(

تعديل بياانت رخصة منشأة  .3
ملزاولة األنشطة اإلحصائية 

)املتخصصة ابملسوحات 
 اإلحصائية(

إلغاء رخصة منشأة ملزاولة  .4
األنشطة اإلحصائية 

)املتخصصة ابملسوحات 
 اإلحصائية(

تقدمي طلب  يف هذا اإلجراء يتم .1
املوافقة على  التسجيل، املنشأت،

 الشروط واألحكام، اإلقرار والتعهد.
إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق  .2

 نصية أو بريد إلكرتوين. رسالة
ارسال رابط على امييل العمل لتكملة  .3

التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس 
 واجلنسية والعنوان والبلد وبياانت العميل.

 وزارة التجارة واالستثمارالربط مع  .4
 د من املطابقة.والتأك

 إجراء اختبار الكفاءة  .5
 املراجعة والعمليات .6
 موافقة مدير األكادميية على الطلب .7
 اعتماد معايل رئيس اهليئة .8
 اشعار العميل حبالة الطلب .9

 سداد الرسوم عرب نظام سداد .10
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 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 وصف اإلجراء اسم اإلجراء اسم اخلدمة/العملية الرئيسية
إيقاف رخصة منشأة ملزاولة  .5

األنشطة اإلحصائية 
املتخصصة ابملسوحات )

 اإلحصائية(
رفع إيقاف رخصة منشأة  .6

ملزاولة األنشطة اإلحصائية 
)املتخصصة ابملسوحات 

 اإلحصائية(
نقل ملكية رخصة منشأة  .7

ملزاولة األنشطة اإلحصائية 
)املتخصصة ابملسوحات 

 اإلحصائية(

اصدار الرخصة التجارية ملزاولة األعمال  .11
 اإلحصائية.

03 

 اإلجراءات اجلزائية يف الرتاخيص

 اإلنذارعقوبة  .1 
 عقوبة اتعليق الرتخيص .2
 عقوبة شطب الرتخيص .3
أكثر، بقرار  جلنة أوتحَشـكَّل  .4

ن الرئيس، مَكوَّنة من ثالثة م
ويب اهليئة، أو أعضاء من منس

ن يكون من من غريهم على أ
وآخر  ،بينهم مسـتشـار قانوين

من ذوي االختصـاص يف 
العمل اإلحصـائي، إلقرار 
اجلزاءات الالزمة ملخالفة 

الالئحة، كام هذه أح
ـا وفقـاً وتحْصـ دِّرح اللجنـةح قراراهتِّ

للقواعـد واإلجراءات اليت 
 ُيـددهـا الـدليـل اإلجرائي.

 

 تفاصيل اإلجراءات .5

 واملنشأت اإلحصائيةاخيص اإلحصائية للمارس اإلحصائي اصدار الرت اجراء  .5.1
 : اإلجراءتنفيذ املشاركة ب األدوار/املسميات الوظيفية .5.1.1

 (الوظيفية / األدوار للمشاركني يف تنفيذ اإلجراء )حيث ميكن ان يكون املشارك ابإلجراء من خارج اإلدارة املعنية املسمياتيبني اجلدول التايل مجيع 

 املسمى الوظيفي/الدور اإلدارة اإلدارة العامة
 رئيس اهليئة اهليئة العامة لإلحصاء اهليئة العامة لإلحصاء
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 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 وكالة تقنية املعلومات 

 مدير ادارة التنسيق والتحليل التقين إدارة التنسيق والتحليل التقين
 مدير ادارة النظم والعمليات ادارة النظم والعمليات

 مدير ادارة الشبكات واالتصاالت ادارة الشبكات واالتصاالت
 مدير ادارة قواعد البياانت إدارة قواعد البياانت

 مدير ادارة اخلدمات االلكرتونية اخلدمات اإللكرتونيةإدارة 

 مدير إدارة الشراكات ودعم العمالء إدارة الشراكات والتنسيق اإلحصائي اإلدارة العامة لإلعالم والوعي اإلحصائي
 مدير اإلدارة القانونية اإلدارة القانونية  اإلدارة القانونية

 مدير عام الشؤون املالية اإلدارة العامة للشؤون املالية وكالة الشؤون املالية واالدارية
 مركز التحليل االحصائي ودعم القرارمدير  مركز التحليل االحصائي ودعم القرار مكتب الرئيس

 أكادميية اإلحصاء

 حصاءعام إدارة أكادميية اإلمدير  أكادميية اإلحصاء
 الدراسات واالستشارات اإلحصائية مدير إدارة إدارة الدراسات واالستشارات اإلحصائية

 قسم الرتاخيص
 رئيس قسم الرتاخيص
 اخصائي تراخيص
 مسؤول تراخيص

 : القرارات اخلاصة ابإلجراءو  األنظمة واللوائح .5.1.2

 والقرارات اخلاصة ابإلجراء: يبني اجلدول التايل األنظمة واللوائح 
 

 اإلجراءاألنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لعمل 

 مالحظات اجلهة املالكة الوصف #

01 
( اتريخ 11رقم ) جملس الوزارءاهليئة العامة لإلحصاء/ قرار  تنظيم اهليئة العامة لإلحصاء

  هـ13/1/1437

02 
سياسة مباشرة العمل اإلحصائي إبسلوب 

 جتاري
 رقم  جملس الوزاراءاهليئة العامة لإلحصاء/ قرار 

 هـ28/12/1437( اتريخ 19856/213/37)
 

03 
 أكادميية اإلحصاء/ قرار إداري جملس اإلدارة الالئحة التنظيمية لألكادميية اإلحصاء

 (39 /19810/2200)رقم 
 هـ1439 /9 /2اتريخ 

 

04 
 إدارة أكادميية اإلحصاء/ قرار إداري جملس اإلدارة الئحة الرتاخيص اإلحصائية والرقابة عليها

 هـ12/11/1439اتريخ 
 

 اإلجراء:الوصف العام لبطاقة  .5.1.3
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 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 (:إحصائي رخصة مهنية إصدارميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء )

 إصدار رخصة مهنية إحصائي اسم اإلجراء

 02SASL01 رمز اإلجراء

 (ممارس احصائي)ترخيص عملية  اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

  عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل 5)  املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء

 (8)عدد املنفذين 
معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، رئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، وكالة 

، مركز التحليل اإلحصائي ودعم إدارة الشركات والتنسيق االحصائيتقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 القرار.

 اهلدف من اإلجراء

األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول العلمية تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه  .1
 والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
هم ابملعايري اليت ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّ  .3

 تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة

سعودي اجلنسية، كامل األهلية، حسَن السرية والسلوك، وغري حمكوم عليه حبد شرعي أو يف جرمية ُمحِّلَّةٍّ  .1
 ابلشرف أو األمانة، ما مل يكن قد رحدَّ إليه اعتبارحه، 

حاصاًل على درجة البكالوريوس يف ختصص اإلحصاء أو التخصصات املعادلة له مثل حبوث العمليات  .2
 غريها حبسب ما تقرره جلنة متخصصة. أو االقتصاد القياسي أوأو األساليب الكمية 

حلاملي ختصص اإلحصاء العلمي )خربة عملية يف ممارسة العمل اإلحصائي بعد احلصول على املؤهل  .3
أو  األهلية،لدى املنشآت املَرخَّص هلا من قَِّبلِّ اهليئة، أو يف اجلهات احلكومية، أو  يعادله(أو ما 

 :وفقاً لآليتا ات الفردية، وتكون مدهتالشركات، أو املؤسس
 خربة ال تقل عن ثالثة أعوام ملن لديه درجة البكالوريوس. •
 خربة ال تقل عن عامني ملن لديه درجة املاجستري  •
 خربة ال تقل عن عام واحد ملن لديه درجة الدكتوراه •

الذين مل ُيققوا شرط مدة اخلربة املطلوبة للحصول على ترخيص ممارس إحصائي؛ ممارسة العمل  وجيوز لألفراد
وفق اإلحصائي ابلقدر الالزم لتحقيق شرط مدة اخلربة مبوجب رخصة مبسمى " رخصة متدرب إحصائي" 

ة حتت وُيدد الرئيس شروط منح هذه الرخصة ومدهتا ورسومها، على أن تكون املمارسالئحة الرتاخيص، 
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إشراف ممارس إحصائي محَرخَّص نظاًما، ويحطبق عليهم خالل هذه الفرتة أحكام املادتني التاسعة والثانية عشرة 
 من هذه الالئحة واجلزاءات املتعلقة هبا

 اجتياز االختبارات التأهيلية واملهنية املعتمدة من قبل اهليئة أو من ميثلها. .4
 ا اهليئة.اجتياز الدورات التدريبية اليت تطلبه  .5
 تعبئة مجيع النماذج الالزمة للتقدمي على الرتخيص.  .6

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

، مركز ، اإلدارة القانونيةإدارة الشركات والتنسيق االحصائيوكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

إدارات داخل 
 الفروع

 يوجدال 

جهات 
 خارجية

, "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين
 خدمات املدفوعات" "الربط لسداد وزارة املالية

 تعبئة مجيع النماذج الالزمة للتقدمي على الرتخيص. املدخالت

 مهنية احصائيةإصدار رخصة  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

 تقدمي طلب لألفراد، التسجيل، املوافقة على الشروط واألحكام، اإلقرار والتعهد. سابقة

 الحقة

  إجراء اختبار الكفاءة 
 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام وأتكد  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ( )املعتمدة برسوم التعديل  إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
 اصدار الرخصة املهنية للممارس اإلحصائي 

 ضمنية

 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  على امييل العميل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد ارسال رابط

 وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(  الرتخيصطلب إصدار تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي  النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2
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 إصدار رخصة مهنية إحصائيمنفذي اإلجراء   

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم ر 

التسويق وخدمة 
 العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

إدارة الشؤون 
 املالية

مركز التحليل  
االحصائي ودعم 

 القرار
 معايل الرئيس مدير األكادميية

تنفيذ 
 اإلجراء
 للقسم

R,A I V, C C I , C V, C   

  A      V, C املوافقة
 I S       االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف للرسم التدفقي لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا 
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 اإلجراءالشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 (:إصدار رخصة جامع بياانتاجلدول التايل بطاقة اجراء )ميثل 

 ) ابحث ميداين ( إصدار رخصة جامع بياانت اسم اإلجراء

 02SASL02 رمز اإلجراء

 ابحث ميداين )جامع بياانت(ترخيص عملية  اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل 5)  املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، رئيس قسم التسويق   (7عدد املنفذين )

والتنسيق االحصائي, مركز إدارة الشركات وخدمة العمالء، وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

 اهلدف من اإلجراء

األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول العلمية تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه  .1
 والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
هم ابملعايري اليت مبا يسهم يف تقيُّدِّ  واملمارسني اإلحصائيني املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  .3

 تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

جيوز منح األشـــخاص الطبيعيني الســـعوديني الذين يقتصـــر دورهم على مجع البياانت فقط متنح هلم الرخصـــة  الشروط املطلوبة
 بشروط و رسوم ومدة حتدد من قبل معايل رئيس اهليئة.

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

, مركز ، اإلدارة القانونيةوالتنسيق االحصائيإدارة الشركات وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

"الربط ابلسجل التجاري",  ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين
 وزارة املالية "الربط لسداد خدمات املدفوعات"

 تعبئة مجيع النماذج الالزمة للتقدمي على الرتخيص. املدخالت

 )ابحث ميداين ( جامع بياانتإصدار رخصة  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

 لألفراد، التسجيل، املوافقة على الشروط واألحكام، اإلقرار والتعهد.تقدمي طلب  سابقة

 الحقة
  إجراء اختبار الكفاءة 
 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
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 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام وأتكد  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ( ) املعتمدةبرسوم التعديل  إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
 اصدار الرخصة املهنية للممارس اإلحصائي 

 ضمنية

  نصية أو بريد إلكرتوين. رسالةإشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق 
  ل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد يعلى امييل العمارسال رابط

 وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 للباحث امليداين "جامع بياانت " تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي طلب إصدار الرتخيص النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .3 التقنية املستخدمة األنظمة
 "مراس" منصة .4

 مدير أكادميية اإلحصاء .3 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .4

 
 

 إصدار رخصة جامع بياانتمنفذي اإلجراء    

مالك  اخلطوة
 املسار

ئيس قسم التسويق ر 
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات 
 االحصائيوالتنسيق 

وكالة تقنية 
 املعلومات

إدارة الشؤون 
 املالية

مركز التحليل 
االحصائي ودعم 

 القرار
 معايل الرئيس مدير األكادميية

تنفيذ 
 اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C I , C V, C   

  A      V, C املوافقة
 I S       االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف التدفقي لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم 
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 
 

 (:متدرب احصائيإصدار رخصة اجراء )ميثل اجلدول التايل بطاقة 

 متدرب احصائيإصدار رخصة  اسم اإلجراء

 02SASL02 رمز اإلجراء

 ) متدرب احصائي (ترخيص عملية  اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري السريةمستوى 

 ( أايم عمل 5)  املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، رئيس قسم التسويق   (7عدد املنفذين )

االحصائي, مركز والتنسيق إدارة الشركات وخدمة العمالء، وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول العلمية  .5
 والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل  .6  اجلهات اخلاصة واألفراد.تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ابملعايري اليت  واملمارسني اإلحصائيني املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  .7

 تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .8

 الشروط املطلوبة

املطلوبة للحصــــــــول على ترخيص ممارس إحصــــــــائي؛ ممارســــــــة رط مدة اخلربة جيوز لألفراد الذين مل ُيققوا شــــــــ
العمل اإلحصائي ابلقدر الالزم لتحقيق شرط مدة اخلربة مبوجب رخصة مبسمى " رخصة متدرب إحصائي 
" وُيدد الرئيس شــروط منح هذه الرخصــة ومدهتا  ورســومها، على أن تكون املمارســة حتت إشــراف ممارس 

 .إحصائي محَرخَّص نظاًما

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

, مركز ، اإلدارة القانونيةوالتنسيق االحصائيإدارة الشركات وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 
 التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

"الربط ابلسجل التجاري",  ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين
 وزارة املالية "الربط لسداد خدمات املدفوعات"

 تعبئة مجيع النماذج الالزمة للتقدمي على الرتخيص. املدخالت

 متدرب احصائيإصدار رخصة  املخرجات
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خطوات 
 اإلجراء
 

 الشروط واألحكام، اإلقرار والتعهد.تقدمي طلب لألفراد، التسجيل، املوافقة على  سابقة

 الحقة

  إجراء اختبار الكفاءة 
 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام وأتكد  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ( ) املعتمدةبرسوم التعديل  إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
 اصدار الرخصة املهنية للممارس اإلحصائي 

 ضمنية

  نصية أو بريد إلكرتوين. رسالةإشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق 
  ل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد يعلى امييل العمارسال رابط

 وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 " متدرب احصائي تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي طلب إصدار الرتخيص " النماذج املستخدمة

 املستخدمةاألنظمة التقنية 
 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .5
 "مراس" منصة .6

 مدير أكادميية اإلحصاء .5 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .6

 
 

 إصدار رخصة جامع بياانتمنفذي اإلجراء    

 اخلطوة
مالك 
 املسار

ئيس قسم التسويق ر 
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

إدارة الشؤون 
 املالية

مركز التحليل 
االحصائي ودعم 

 القرار
 معايل الرئيس مدير األكادميية

تنفيذ 
 اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C I , C V, C   

  A      V, C املوافقة
 I S       االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي 
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
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 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
 
 
 

 )جتديد رخصة مهنية إحصائي(:ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 جتديد رخصة مهنية إحصائي اسم اإلجراء

  02SASL03 رمز اإلجراء

 ترخيص ممارس إحصائيعملية  اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (7عدد املنفذين )

معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، رئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، وكالة 
 والتنسيق االحصائي.إدارة الشركات تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 

 اإلجراءاهلدف من 

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد  .1
 واألصول العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة
 أشهر(. 6اخطار اهليئة بتجديد الرتخيص قبل انتهاء صالحيته مبدة ال تقل عن ) -1
إحصائي اعتبارأ من اتريخ انتهاء مدة الرتخيص دون ُيظر على املرخص له مزاولة أي عمل  -2

 جتديد.

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

 ، اإلدارة القانونيةوالتنسيق االحصائيإدارة الشركات إدارة الشؤون املالية، ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

"الربط ابلسجل التجاري",  ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين
 وزارة املالية "الربط لسداد خدمات املدفوعات"



  

20 | P a g e  
 

 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
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 املدخالت

 الرتخيص. لتجديدتعبئة مجيع النماذج الالزمة  .1
تقوم اهليئة مبتابعة وتقييم املرخص له والتأكد من امتثاله للوائح والسياسات والقرارات والتعاميم ذات  .2

 ، ويكون جتديد الرتخيص -عامني  –العالقة ابلعمل اإلحصائي وذلك خالل مدة الرتخيص األوىل 
 ل عن ستة أشهرجيب على املَرخَّص له املبادرة بتجديد الرتخيص قبل انتهاء صالحيته مبدة ال تق .3

 جتديد رخصة مهنية إحصائي املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

 تقدمي طلب لألفراد، التسجيل، املوافقة على الشروط واألحكام، اإلقرار والتعهد. سابقة

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
  أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام وأتكد  الرسوم عرب نظام سدادسداد

 ( ) املعتمدةبرسوم التعديل  إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
 ،التفتيش والرقابة، اكتمال الرتاخيص احلكومية[ الرقابة واجلودة ]التقارير الدورية 
 ية للممارس اإلحصائيجتديد الرخصة املهن 

 ضمنية
 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(  الرتخيص تجديدتعبئة النماذج الالزمة ل النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 املستخدمةاألنظمة التقنية 
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 
 
 

 جتديد رخصة مهنية إحصائي منفذي اإلجراء 

مالك  اخلطوة
 املسار

ئيس قسم التسويق ر 
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

إدارة الشؤون 
 املالية

 معايل الرئيس مدير األكادميية

 تنفيذ اإلجراء
   R,A I,A V, C C I , C للقسم

  A     V, C املوافقة

 I S      االعتماد
 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
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 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :إحصائي(رخصة مهنية  )إيقافميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 إيقاف رخصة مهنية إحصائي اسم اإلجراء

 02SASL04 رمز اإلجراء

 ترخيص ممارس إحصائيعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (6عدد املنفذين )

كالة و ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 
 والتنسيق االحصائي.تقنية املعلومات، إدارة الشركات 

 اهلدف من اإلجراء

اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول تنظيم العمل  -1
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. -2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  اإلحصائينيواملمارسني  املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  -3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته -4

 الشروط املطلوبة

توقُّف املمارس اإلحصائي املرخص هلا عن العمل ألي  اهليئة خالل ثالثني يوماً من اتريخ إخطار .1
 .سبب من األسباب بصورة مؤقتة

ممارسة العمل اإلحصائي بشكل مؤقت؛ بسبب  بواجبات القيام له املَرخَّص مقدرة عدم ثبوت .2
 عارض صحي مثال، أو أي سبب آخر تراه اهليئة.

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

  ، اإلدارة القانونيةوالتنسيق االحصائيإدارة الشركات  ،وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(  الرتخيص. طلب إيقافبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 إيقاف رخصة مهنية إحصائي املخرجات

 تعديل، االشعار ابستالم الطلبتقدمي طلب لألفراد، تسجيل ال سابقة
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 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

خطوات 
 اإلجراء
 الحقة 

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
  ،احلكومية[التفتيش والرقابة، اكتمال الرتاخيص الرقابة واجلودة ]التقارير الدورية 
 إيقاف الرخصة املهنية للممارس اإلحصائي 

 ضمنية

 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  ارسال رابط على امييل العميل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد

 وبياانت العميل.
  الوطين والتأكد من املطابقة.الربط مع مركز أمن املعلومات 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(  إيقاف رخصة مهنية إحصائيطلب  تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي  النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 اإلحصاءمدير أكادميية  .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 
 

 إيقاف رخصة مهنية إحصائي منفذي اإلجراء 

ئيس قسم التسويق ر  مالك املسار اخلطوة
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات والتنسيق 
 االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

 معايل الرئيس مدير األكادميية

 تنفيذ اإلجراء
   R,A I,A V, C C للقسم

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراءالشخص املسؤول  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 ابلتأكد والتدقيقالشخص الذي يقوم  Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 
 

 :(االفرادرخصة  )تعديلميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 االفرادتعديل رخصة  اسم اإلجراء

 02SASL05 رمز اإلجراء

 متدرب احصائي –جامع بياانت  – ممارس إحصائي تعديل رخص االفراد :عملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 (6عدد املنفذين ) عدد منفذي اإلجراء
كالة و ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 

 والتنسيق االحصائيإدارة الشركات تقنية املعلومات، 

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  -1 اهلدف من اإلجراء
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد.تعزيز جودة اخلدمات  -2  واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  واملمارسني اإلحصائيني املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  -3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته -4

 الشروط املطلوبة
اهليئة بكل تغيري يطرأ على عنوانه بطل كل تغيري يطرأ على عنوانه املسجل لديهم وذلك اخطار  .1

 خالل شهر من اتريخ تغيري العنوان.
 إشعار قسم )الرتاخيص( عند فتح أي فرع آخر للمرخص له. .2

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

 والتنسيق االحصائي.إدارة الشركات إدارة الشؤون املالية، ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين

 الدليل()ابملرفقات ادانه هناية   الرتخيص. طلب تعديلبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 الفرد االحصائيةرخصة معلومات  تعديل  املخرجات

 تعديل، االشعار ابستالم الطلبتقدمي طلب لألفراد، تسجيل ال سابقة
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 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

خطوات 
 اإلجراء
 

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
  أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام وأتكد  عرب نظام سدادسداد الرسوم

 ( ) املعتمدةبرسوم التعديل  إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
  الرخصة املهنية للممارس اإلحصائيتعديل 

 ضمنية

 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  ارسال رابط على امييل العميل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد

 وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 لالفراد الرتخيصعديل قدمي على طلب تتعبئة النماذج الالزمة للت النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 التقنية املستخدمةاألنظمة 
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 
 

 تعديل رخصة مهنية إحصائي منفذي اإلجراء 

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم التسويق ر 

 وخدمة العمالء
إدارة الشركات والتنسيق 

 االحصائي
وكالة تقنية 
 املعلومات

 معايل الرئيس مدير األكادميية

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 فيه رد من هذا الشخصالشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون  Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 
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 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
 

 :إحصائي(رخصة مهنية  )إلغاءميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 إلغاء رخصة مهنية إحصائي اسم اإلجراء

 02SASL06 اإلجراءرمز 

 ترخيص ممارس إحصائيعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند حتقق الضوابط معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 عند الطلب املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (4عدد املنفذين )

 إدارة الشؤون القانونيةمعايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  .1
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد.تعزيز جودة  .2  اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ابملعايري  .3

 اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة

 :يحلغى الرتخيص يف احلاالت اآلتية •
 إذا ححكم على املمارس اإلحصائي جبرمية ُمحِّلَّة ابلشرف أو األمانة. .1
 إذا ثبت عدم صحة إحدى املعلومات أو البياانت املقدمة للحصول على الرتخيص. .2
إذا ثبت حصول املَرخَّص له على أي مستند من املستندات الالزمة ملنح الرتخيص بطريقة غري  .3

 مشروعة.

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل 
 مقر اهليئة

 ، اإلدارة القانونية.والتنسيق االحصائيإدارة الشركات إدارة الشؤون املالية، ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

جهات 
 خارجية

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين

   الرتخيص. طلب إلغاءبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 رخصة مهنية إحصائيإلغاء  املخرجات



  

27 | P a g e  
 

 العمل قسم الرتاخيصتوثيق إجراءات 
 (5) رقم اإلصدار م22/10/2018 اتريخ اإلصدار

خطوات 
 اإلجراء
 

 لغاء، االشعار ابستالم الطلبتقدمي طلب لألفراد، تسجيل اال سابقة

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
  مدير األكادميية على الطلبموافقة 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 

 ضمنية

 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  ارسال رابط على امييل العميل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان والبلد

 وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(  الرتخيص على طلب إلغاءعبئة النماذج الالزمة للتقدمي ت النماذج املستخدمة

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 أكادميية اإلحصاء مدير .1 التصعيدآلية 
 معايل رئيس اهليئة .2

 
 
 
 

 إلغاء رخصة مهنية إحصائي منفذي اإلجراء 
 معايل الرئيس مدير األكادميية إدارة الشؤون القانونية مالك املسار اخلطوة

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A C   

  A  V, C املوافقة
 I S   االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي 
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 مراجعة على اإلجراءالشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 أجنبية( /سعودية  -يص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأةإصدار ترخ)ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 إصدار ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة اسم اإلجراء

 02SASL07 رمز اإلجراء

 عملية ترخيص منشأة أحصائية  اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  االستشارات اإلحصائيةإدارة الدراسات و  مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل 5)  املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
الرتاخيص، رئيس قسم التسويق معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم   (7عدد املنفذين )

والتنسيق االحصائي, وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، إدارة الشركات  وخدمة العمالء،
 مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  .1
 ة عليه.العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقاب

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ابملعايري  .3

 اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة

 شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة.  -أ
 أن تكون املنشأة سعودية اجلنسية.  .1
إن كانت -أو أحد الشركاء فيها  -يف حال كانت املنشأة فردية-أن يكون صاحب املنشأة  .2

 حاصالً على ترخيص ممارس إحصائي. -املنشأة شركة
 تعبئة مجيع النماذج الالزمة للتقدمي على الرتخيص.  .3

وجيوز للشركات األجنبية التقدم ابلطلب على الرتخيص بعد استيفاء االشرتاطات الالزمة وفق نظام 
 االستثمار األجنيب السعودي ونظام الشركات السعودي. 

  شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للشركات األجنبية. -ب
د الشركاء أو املدير التنفيذي أو املدير العام أو ما يف حكمهما سعوداًي حاصاًل أن يكون أح .1

 على ترخيص ممارس إحصائي. 
أن يكون املدير التنفيذي أو املدير العام أو ما يف حكمهما يف الشركة األجنبية ذات الشخص  .2

 الواحد سعوداًي حاصالً على ترخيص ممارس إحصائي. 
  الالزمة للتقدمي على الرتخيص.تعبئة مجيع النماذج  .3
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جيب أن تكون تقارير األعمال اإلحصائية الصادرة عن املنشأة محعتَمدًة خبتم وتوقيع صاحب  .4
 –أو أحد الشركاء املرخص له  -إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد –املنشأة 

ه ابلتوقيع على التقرير، ، على أنه ُيظر تفويض غري املرخص ل-إذا كانت شركة متعددة الشركاء 

 . وجيوز أن يكون التوقيع إلكرتوين وفق اإلجراءات النظامية املتبعة

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

اإلدارة القانونية, والتنسيق االحصائي، إدارة الشركات ،  إدارة الشؤون املالية، وكالة تقنية املعلومات
 القرار.مركز التحليل اإلحصائي ودعم 

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

 إصدار الرتخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأةطلب بئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 مزاولة أعمال إحصائية للمنشأةإصدار الرتخيص  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

وط واألحكام، التسجيل، املوافقة على الشر ، تقدمي طلب ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة سابقة
 اإلقرار والتعهد

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
  الطلباشعار العميل حبالة 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ( ) املعتمدةبرسوم التعديل  وأتكد إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب

 ضمنية

 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  امييل العميل لتكملة التسجيل ويتم فيه تسجيل اجلنس واجلنسية والعنوان ارسال رابط على

 والبلد وبياانت العميل.
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 النماذج املستخدمة
  إصدار ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأةطلب  تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي على

 ادانه هناية الدليل()ابملرفقات 

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .3 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .4

 أكادميية اإلحصاء مدير .3 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .4
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 أجنبية /سعودية  -إصدار ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة منفذي اإلجراء  

 املسارمالك  اخلطوة
ئيس قسم ر 

التسويق وخدمة 
 العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

إدارة الشؤون 
 املالية

مركز التحليل 
االحصائي ودعم 

 القرار
 معايل الرئيس مدير األكادميية

تنفيذ 
 اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C I , C V, C   

  A      V, C املوافقة
 I S       االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراءالشخص املسؤول عن   Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 كد والتدقيقالشخص الذي يقوم ابلتأ Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 (خيص مزاولة أعمال منشأة إحصائية )جتديد تر ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 إحصائية منشأة ترخيص مزاولة أعمال جتديد  اسم اإلجراء

 02SASL08 رمز اإلجراء

 ترخيص منشأة أحصائيةجتديد عملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 معدل االستخدام
 عند الطلب

( سنوات وفَق الشروط الواردة يف 5كل سنتان ألول مرة وتكون مدته بعد التجديد كحد أقصى )
 هذه الالئحة.

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) اإلجراءاملدة التقديرية لتنفيذ 

 عدد منفذي اإلجراء
 (7عدد املنفذين )

، رئيس قسم التسويق وخدمة العمالءمعايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، 
 والتنسيق االحصائي.إدارة الشركات وكالة تقنية املعلومات، إدارة الشؤون املالية، 

 اهلدف من اإلجراء

اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول تنظيم العمل -1
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد.-2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ابملعايري  صائينيواملمارسني اإلح املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى -3

 اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته-4

 الشروط املطلوبة
 أشهر(. 6اخطار اهليئة بتجديد الرتخيص قبل انتهاء صالحيته مبدة ال تقل عن )-1
اعتبارأ من اتريخ انتهاء مدة الرتخيص دون ُيظر على املرخص له مزاولة أي عمل إحصائي -2

 جتديد.

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 ، اإلدارة القانونية.والتنسيق االحصائيإدارة الشركات إدارة الشؤون املالية، ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

 تعبئة مجيع النماذج الالزمة لتجديد الرتخيص. .1 املدخالت
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تقوم اهليئة مبتابعة وتقييم املرخص له والتأكد من امتثاله للوائح والسياسات والقرارات والتعاميم  .2
، ويكون -عامني  –ذات العالقة ابلعمل اإلحصائي وذلك خالل مدة الرتخيص األوىل 

 جتديد الرتخيص 
ل عن ستة جيب على املَرخَّص له املبادرة بتجديد الرتخيص قبل انتهاء صالحيته مبدة ال تق .3

 أشهر

 مزاولة أعمال إحصائية للمنشأةجتديد رخصة  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

وط التسجيل، املوافقة على الشر ، تقدمي طلب جتديد ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة سابقة
 واألحكام، اإلقرار والتعهد

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ()  املعتمدةبرسوم التعديل  وأتكد إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب

 ضمنية
  رسالة نصية أو بريد إلكرتوين.إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق 
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 النماذج املستخدمة
 جتديد ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائيةطلب  علىللتقدمي  تعبئة النماذج الالزمة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 

 

 جتديد ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائية منفذي اإلجراء 

 اخلطوة
مالك 
 املسار

ئيس قسم التسويق ر 
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

وكالة تقنية 
 املعلومات

 معايل الرئيس مدير األكادميية إدارة الشؤون املالية

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C I , C   

  A     V, C املوافقة
 I S      االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
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 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :(رخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائيةت)تعديل ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائيةتعديل  اسم اإلجراء

 02SASL09 رمز اإلجراء

 تعديل ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائيةعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب االستخدام معدل

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (6عدد املنفذين )

ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 
 االحصائي.والتنسيق إدارة الشركات كالة تقنية املعلومات، و 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد  .1
 واألصول العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  واملمارسني اإلحصائيني املنشآتاإلحصائي لدى ضبط آلية العمل  .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة
اخطار اهليئة بكل تغيري يطرأ على عنوانه بطل كل تغيري يطرأ على عنوانه املسجل لديهم  .1

 خالل شهر من اتريخ تغيري العنوان.وذلك 
 إشعار قسم )الرتاخيص( عند فتح أي فرع آخر للمرخص له. .2

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 .واللتنسيق االحصائي كاتا إدارة الشؤون املالية، إدارة الشر ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" املعلومات الوطينمركز  جهات خارجية

 الرتخيص. طلب تعديلبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائية تعديل املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

 تعديل، االشعار ابستالم الطلب، تسجيل التعديل ترخيص املنشاةتقدمي طلب  سابقة

 الحقة
 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
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 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ()  التعديل املعتمدةبرسوم  وأتكد إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
  رخصة مزاولة أعمال منشأة إحصائيةتعديل 

 ضمنية
 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة.الربط مع 

 النماذج املستخدمة
 ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائيةتعديل طلب  على قدميتعبئة النماذج الالزمة للت

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .3 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .4

 مدير أكادميية اإلحصاء .3 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .4

 
 

 تعديل ترخيص مزاولة أعمال منشأة إحصائية  منفذي اإلجراء 

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم التسويق ر 

 وخدمة العمالء
إدارة الشركات 

 والتنسيق االحصائي
وكالة تقنية 
 املعلومات

 معايل الرئيس مدير األكادميية

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة الشخص Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 اإلعالم وال يتوقع منه ردالشخص الذي يتم إعالمه جملرد  Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :(إلغاء رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية)ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإلغاء رخصة  اسم اإلجراء

 02SASL10 رمز اإلجراء

 إلغاء رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند حتقق الضوابط معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء
 عند الطلب

 ( أايم عمل2)

 عدد منفذي اإلجراء
 (4عدد املنفذين )

 إدارة الشؤون القانونيةمعايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  .1
 والرقابة عليه.العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، 

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 مكوانتهاالرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني  .4

 الشروط املطلوبة

 :يحلغى الرتخيص يف احلاالت اآلتية •
 إذا ححكم على املمارس اإلحصائي جبرمية ُمحِّلَّة ابلشرف أو األمانة. .1
 إذا ثبت عدم صحة إحدى املعلومات أو البياانت املقدمة للحصول على الرتخيص. .2
ملنح الرتخيص بطريقة إذا ثبت حصول املَرخَّص له على أي مستند من املستندات الالزمة  .3

 غري مشروعة.
 إذا تقدم املَرخَّص له بطلب إلغاء الرتخيص. .4

اجلهات 
  املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 اإلدارة القانونية.والتنسيق االحصائي ،إدارة الشركات إدارة الشؤون املالية، ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

 الرتخيص. طلب إلغاءبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت
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 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةرخصة إلغاء  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء
 

 لغاء، االشعار ابستالم الطلب، تسجيل االلمنشأةتقدمي طلب ل سابقة

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 

 ضمنية
 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
 املطابقة. الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من 

 النماذج املستخدمة
 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإلغاء رخصة طلب لتقدمي على تعبئة النماذج الالزمة ل

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 أكادميية اإلحصاء مدير .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 
 

 إلغاء رخصة مهنية إحصائي منفذي اإلجراء 
 معايل الرئيس مدير األكادميية إدارة الشؤون القانونية مالك املسار اخلطوة

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A C   

  A  V, C املوافقة
 I S   االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف للرسم التدفقي لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا 
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 اإلجراءالشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :(رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )إيقافميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة  اسم اإلجراء

 02SASL11 رمز اإلجراء

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةترخيص إيقاف  عملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  الدراسات و االستشارات اإلحصائيةإدارة  مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (6عدد املنفذين )

ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 
 والتنسيق االحصائيكالة تقنية املعلومات، إدارة الشركات و 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد  .1
 واألصول العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد.تعزيز جودة اخلدمات  .2  واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  واملمارسني اإلحصائيني املنشآتضبط آلية العمل اإلحصائي لدى  .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة

توقُّف املنشأة املرخص هلا عن العمل ألي سبب من األسباب بصورة مؤقتة، وجيب عليه خالل ثالثني 
 يوماً من اتريخ التوقُّف اختاذ اآليت:  

تقوم هبا، واإلجراءات اليت  اليت وإخطارحها وابألعمال إخطار اهليئة أبسباب التوقُّف ومدته، .1
 ستتخذها حلفظ حقوق عمالئها والعاملني لديها. 

 التنسيق مع اهليئة ملعاجلة اآلاثر املرتتبة على توقُّفه.  .2

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

  ، اإلدارة القانونية والتنسيق االحصائيإدارة الشركات  ،وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

 الرتخيص. طلب إيقافبئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة  املخرجات
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خطوات 
 اإلجراء
 

 ، االشعار ابستالم الطلبيقافتسجيل اإل للمنشأة، تقدمي طلب  سابقة

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
  منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة 

 ضمنية
  رسالة نصية أو بريد إلكرتوين.إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق 
 .الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة 

 النماذج املستخدمة
 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةترخيص إيقاف طلب لتقدمي على تعبئة النماذج الالزمة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 

 رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية إيقاف منفذي اإلجراء 

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم التسويق ر 

 وخدمة العمالء
إدارة الشركات والتنسيق 

 االحصائي
 معايل الرئيس مدير األكادميية تقنية املعلوماتوكالة 

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 من هذا الشخصالشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد  Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :(رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية إيقافرفع )ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة رفع  اسم اإلجراء

 02SASL12 رمز اإلجراء

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةترخيص إيقاف  رفععملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 معدل االستخدام
 عند الطلب
 املدة احملددة لأليقاف من قبل العميلبعد أنتهاء 

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (6عدد املنفذين )

ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 
 الشركات والتنسيق االحصائي.إدارة كالة تقنية املعلومات، و 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  .1
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد .2  .تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة
 .اترخيهايقاف قبل أسبوع من لطلب االنتهاء املدة احملددة إشعار العميل بقرب ايتم  .1

 من اتريخ رفع األيقاف. بدايةيعيد العميل رفع مستندات املنشأة حمدثة  .2

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

  ، اإلدارة القانونيةإدارة الشركات والتنسيق االحصائي ،وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

 الرتخيص. إيقافرفع طلب بئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة رفع  املخرجات

خطوات 
 اإلجراء

 ابستالم الطلبيقاف، االشعار تسجيل اإل للمنشأة، تقدمي طلب  سابقة

 املراجعة والعمليات  الحقة
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  موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 نشأة عن امليقاف رفع اإل 

 ضمنية
 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  والتأكد من املطابقة.الربط مع مركز أمن املعلومات الوطين 

 النماذج املستخدمة
 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةإيقاف رخصة  طلب رفعلتعبئة النماذج الالزمة 

 )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .3 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .4

 أكادميية اإلحصاءمدير  .3 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .4

 

 رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية رفع إيقاف منفذي اإلجراء 

ئيس قسم التسويق ر  مالك املسار اخلطوة
 وخدمة العمالء

إدارة الشركات 
 والتنسيق االحصائي

 معايل الرئيس مدير األكادميية وكالة تقنية املعلومات

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء

 

 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 اخلطوةالشخص الذي ينفذ املهمة أو  Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :(نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية)ميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 

 ابملسوحات اإلحصائية(نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة  اسم اإلجراء

 02SASL13 رمز اإلجراء

 نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية(عملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري مستوى السرية

 ( أايم عمل2) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء
 (6عدد املنفذين )

ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر 
 كالة تقنية املعلومات، إدارة الشركات ودعم العمالءو 

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد واألصول  .1
 العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
سني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ابملعايري ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمار  .3

 اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

 الشروط املطلوبة
اخطار اهليئة بكل تغيري يطرأ على عنوانه بطل كل تغيري يطرأ على عنوانه املسجل لديهم وذلك  .1

 العنوان.خالل شهر من اتريخ تغيري 
 إشعار قسم )الرتاخيص( عند فتح أي فرع آخر للمرخص له. .2

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 .التنسيق اإلحصائيو  كاتا إدارة الشؤون املالية، إدارة الشر ، وكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 "الربط ابلسجل التجاري" ، وزارة التجارة واالستثمار "لتحقق من رقم اهلوية" مركز املعلومات الوطين جهات خارجية

نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة طلب بئة مجيع النماذج الالزمة لتع املدخالت
 .ابملسوحات اإلحصائية(

 نشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةاململكية رخصة  نقل املخرجات
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خطوات 
 اإلجراء
 

، االشعار ابستالم النقل، تسجيل نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية تقدمي طلب  سابقة
  الطلب

 الحقة

 املراجعة والعمليات 
 موافقة مدير األكادميية على الطلب 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 اشعار العميل حبالة الطلب 
 أو يداع املبلغ حبساب اهليئة اجلاري ورفع االيصال ابلنظام  سداد الرسوم عرب نظام سداد

 ()  املعتمدةبرسوم التعديل  وأتكد إدارة الشؤون املالية من دخول املبلغ ابحلساب
 تعديل رخصة مزاولة أعمال منشأة إحصائية 

 ضمنية
 .إشعار العميل ابستالم الطلب عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكرتوين 
  مركز أمن املعلومات الوطين والتأكد من املطابقة.الربط مع 

 النماذج املستخدمة
 نشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائيةاملنقل ملكية رخصة تقدمي على طلب لتعبئة النماذج الالزمة 

  )ابملرفقات ادانه هناية الدليل(

 اهليئة من اإلحصائية الرتاخيص إلصدار التقين النظام .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 "مراس" منصة .2

 مدير أكادميية اإلحصاء .1 آلية التصعيد
 معايل رئيس اهليئة .2

 

 

 نقل ملكية رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية منفذي اإلجراء 

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم التسويق ر 

 وخدمة العمالء
إدارة الشركات والتنسيق 

 االحصائي
تقنية  وكالة

 املعلومات
 معايل الرئيس مدير األكادميية

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
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 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 من هذا الشخصالشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد  Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
 

 :()إجراءات تقدمي التقارير االحصائيةميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 تقدمي التقارير االحصائية اسم اإلجراء

 02SASL15 رمز اإلجراء

 تقدمي التقارير االحصائيةعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند الطلب معدل االستخدام

 غري سري / سري مستوى السرية

 ( أايم عمل5) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 منفذي اإلجراءعدد 
 (6عدد املنفذين )

ئيس قسم التسويق وخدمة العمالء، معايل الرئيس، مدير عام األكادميية، رئيس قسم الرتاخيص، ر  
 الشؤون القانونيةكالة تقنية املعلومات، إدارة و 

 اهلدف من اإلجراء

القواعد تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة  .1
 واألصول العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .2  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ضبط آلية العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم  .3

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .4

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 التنسيق االحصائي، اإلدارة القانونية.و  ، إدارة الشركاتوكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد
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 ال يوجد  جهات خارجية

 املدخالت
 اجلزائية وتطبيقها وفق نوع املخالفاتالتحقق من الشروط 

 حترير حمضر ضبط ابملخالفة وفقاً لألحكام الواردة يف الدليل اإلجرائي.

 تطبيق األجراءات اجلزائية وفق الالئحة إما اإلنذار أو تعليق أو شطب الرتخيص. املخرجات

خطوات 
  اإلجراء

اإلجراءات اجلزائية إلقرار اجلزاءات الالزمة خلالفة أحكام تشكيل جلنة اإلجراءات اجلزائية ملراجعة شروط  سابقة
 الالئحة.

 الحقة
 ابلقرارمدير األكادميية  اخطار 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 ملخالفةاشعار العميل اب 

 قرار جلنة اإلجراءات اجلزائية ضمنية

 الرتاخيص الئحةءات الالزمة ملخالفة أحكام إقرار اجلزاحمضر   النماذج املستخدمة

 النظام التقين إلصدار الرتاخيص اإلحصائية من اهليئة .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 منصة "مراس" .2

 معايل رئيس اهليئة آلية التصعيد
 
 

 اإلجراءات اجلزائية يف الرتاخيص منفذي اإلجراء  

 مالك املسار اخلطوة
ئيس قسم التسويق ر 

 وخدمة العمالء
 معايل الرئيس مدير األكادميية اإلدارة القانونية تقنية املعلومات

تنفيذ 
 اإلجراء
 للقسم

R,A I,A A, C V, C   

  A    V, C املوافقة
 I S     االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء
 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 الشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراء Aمسؤول 

 من هذا الشخصالشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد  Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
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 :()اإلجراءات اجلزائية يف الرتاخيصميثل اجلدول التايل بطاقة اجراء 

 الرتاخيصاإلجراءات اجلزائية يف  اسم اإلجراء

 02SASL14 رمز اإلجراء

 ترخيص ممارس إحصائيعملية   اسم اخلدمة/ العملية الرئيسية

 / قسم الرتاخيص  إدارة الدراسات و االستشارات اإلحصائية مالك اإلجراء

 عند ُمالفة أحكام الئحة الرتاخيص اإلحصائية والرقابة عليها معدل االستخدام

 غري سري / سري مستوى السرية

 ( أايم عمل5) املدة التقديرية لتنفيذ اإلجراء

 عدد منفذي اإلجراء

الرئيس، مَكوَّنة من ثالثة أعضاء من منسويب اهليئة، أو من غريهم بقرار من   أو أكثر،جلنة  تحَشكَّل 
على أن يكون من بينهم مستشار  قانوينٌّ، وآخر من ذوي االختصاص يف العمل اإلحصائي، إلقرار 

ا وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت اجلزاءات الالزمة ملخالفة أحكام هذه الالئحة،  وتحْصدِّرح اللجنةح قراراهتِّ
 الدليل اإلجرائي. ُيددها

 اهلدف من اإلجراء

تنظيم العمل اإلحصائي الذي ميارسه األفراد واملنشآت مبا يتفق مع منظومة القواعد  .5
 واألصول العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، والرقابة عليه.

َمة من قبل اجلهات اخلاصة واألفراد. .6  تعزيز جودة اخلدمات واملنتجات اإلحصائية املقدَّ
ة العمل اإلحصائي لدى املنشآت واملمارسني اإلحصائيني مبا يسهم يف تقيُّدِّهم ضبط آلي .7

 ابملعايري اليت تضعها اهليئة.
 االرتقاء مبستوى القطاع اإلحصائي، وتقليص الفجوة بني مكوانته .8

 نوع املخالفة

 عقوبة اإلنذار: •
حال كان املَرخَّص  جيب على املنشأة املَرخَّص هلا وضعح الرتخيص يف مكان واضح وابرز، ويف .1

له فرًدا فيجب عليه اإلفصاحح عن بياانته املهنية، وإبرازح الرتخيص عندما يحْطَلب منه ذلك 
 ممن هو ذات عالقة، أو عند ممارسة العمل اإلحصائي.

 ممارسة العمل اإلحصائي بنزاهة وحرص وشعور ابملسؤولية. .2
ة واخلربات الالزمة يف تنفيذ العمل استخدام املعارف واملهارات اإلحصائية العلمية والعملي .3

 اإلحصائي، وعدم تنفيذ األعمال اليت ال ميلك خربة ودراية بشأهنا.
 العمل ابستمرار على حتسني املهارات وفاعلية وجودة العمل اإلحصائي الذي يتم تنفيذه. .4
 تزويد اهليئة بتقرير سنوي عن مجيع األعمال اإلحصائية اليت قام هبا. .5
رير األعمال اإلحصائية الصادرة عن املنشأة محعتَمدًة خبتم وتوقيع صاحب جيب أن تكون تقا .6

أو أحد الشركاء املرخص له  -إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد –املنشأة 
، على أنه ُيظر تفويض غري املرخص له ابلتوقيع على -إذا كانت شركة متعددة الشركاء  –

 إلكرتوين وفق اإلجراءات النظامية املتبعة. التقرير، وجيوز أن يكون التوقيع
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جيب على املمارس اإلحصائي أن ميارس العمل اإلحصائي من خالل منشأة حكومية أو  .7
، وُيحَْظر عليه يف كل األحوال ممارسة -مرخصة أو غري مرخصة –أهلية وما يف حكمها 

اإلحصائية  العمل اإلحصائي بغرض تقدمي اخلدمات اإلحصائية أو استخدام املعلومات
 أبسلوب جتاري دون أن يكون حتت مظلة منشأة.

يف حال صدور التقرير اإلحصائي من قَِّبلِّ املمارس اإلحصائي الذي يعمل يف محنشأة  .8
، فيجب أن يتضمن التقرير -محَرخَّصة أو غري مرخصة –حكومية أو أهلية وما يف حكمها 

يكون التوقيع إلكرتوين وفق اإلجراءات  على بياانته وتوقيعه ورقم الرتخيص واترخيه، وجيوز أن
 النظامية املتبعة.

جيب على املَرخَّص له مزاولة العمل اإلحصائي دون انقطاع، كما جيب أن يقوم إببالغ  .9
اهليئة يف حالة انقطاعه أو توقفه عن مزاولة العمل اإلحصائي، وأن خيطر اهليئة بكل تغيري 

شهر من اتريخ تغيري العنوان، ويرتتب على يطرأ على عنوانه املسجل لديهم وذلك خالل 
عدم اإلخطار يف املوعد املذكور صحة مجيع اإلجراءات اليت يحبلغ هبا على عنوانه املسجل 

 لدى اهليئة، كما جيب على املَرخَّص له أن يحْشعَِّر القسم عند فتح أي فرع آخر له.
 

 
 عقوبة تعليق الرتخيص: •
واملبادئ العلمية والعملية ملهنة اإلحصاء، واليت منها تنفيذ العمل اإلحصائي وفق األصول  .1

 على سبيل املثال ال احلصر:
مجيع األنظمة واللوائح والسياسات والتوصيات الدولية املعتمدة والقرارات ذات العالقة ابلعمل  -أ

 اإلحصائي، سواء الصادرة عن اهليئة أو اجلهة املختصة.
 ها اهليئة ملمارسة العمل اإلحصائي.النماذج واآلليات واألساليب اليت تحقِّرُّ  -ب
املوضوعية عند تنفيذ العمل اإلحصائي، ومراعاة عدم التأثر يف تكوين الرأي أو احلكم  .2

ك مما قد يؤثر على موضوعية ابملصاحل الشخصية، أو آبراء أو أتثري اآلخرين أو غري ذل
 اإلحصائي. العمل

طَّلِّع عليها عند تنفيذ العمل اإلحصائي، احرتام قيمة وملكية املعلومات اليت يتلقَّاها أو ي .3
وعدم اإلفصاح عن تلك املعلومات دون احلصول على اإلذن الكتايب، أو التفويض الصادر 
 عن صاحب الشأن، ما مل يكن هناك التزام قانوين أو مهين ابإلفصاح عن تلك املعلومات.

لني على رخصة ممارس جيب أن يكون مجيع القائمني على األعمال اإلحصائية ابملنشأة حاص .4
 .إحصائي

تقدمي خدماته يف حال ظهر له أهنا تتصل أبعمال تنطوي على ُمالفةٍّ للنظام أو قواعد املهنة  .5
إبالغ اجلهات الرمسية املختصة  -يف كل األحوال  -املرعية أو اآلداب العامة، وجيب عليه 

 .عن طريق عمله أبي أعمال، أو سلوكيات تنطوي على ُمالفة للنظام يتصلح علمحه هبا
 عقوبة شطب الرتخيص: •
وجيب يف هذه احلال أن يكون  –تكون مدة سراين الرتخيص عامني عند إصداره ألول مرة  .1

، وتكون مدته بعد التجديد أو إعادة إصداره -الرتخيص ساراًي خالل هذه الفرتة دون انقطاع 
 .حبد أقصى ملدة مخسة أعوام وفَق الشروط الواردة يف هذه الالئحة
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جيب على املَرخَّص له املبادرة بتجديد الرتخيص قبل انتهاء صالحيته مبدة ال تقل عن ستة  .2
َظرح عليه مزاولةح أي عمل إحصائي اعتبارًا من اتريخ انتهاء مدة الرتخيص دون  أشهر، وُيح

 .جتديده

اجلهات 
 املشاركة

إدارات داخل مقر 
 اهليئة

 ، اإلدارة القانونية.التنسيق االحصائيو  ، إدارة الشركاتوكالة تقنية املعلومات

إدارات داخل 
 الفروع

 ال يوجد

 ال يوجد  جهات خارجية

 املدخالت
 التحقق من الشروط اجلزائية وتطبيقها وفق نوع املخالفات

 حترير حمضر ضبط ابملخالفة وفقاً لألحكام الواردة يف الدليل اإلجرائي.

 ا اإلنذار أو تعليق أو شطب الرتخيص.وفق الالئحة إمتطبيق األجراءات اجلزائية  املخرجات

خطوات 
  اإلجراء

ملراجعة شروط اإلجراءات اجلزائية إلقرار اجلزاءات الالزمة خلالفة أحكام جلنة اإلجراءات اجلزائية تشكيل  سابقة
 الالئحة.

 الحقة
 ابلقرارمدير األكادميية  اخطار 
 اعتماد معايل رئيس اهليئة 
 ملخالفةاشعار العميل اب 

 قرار جلنة اإلجراءات اجلزائية ضمنية

 الرتاخيص الئحةءات الالزمة ملخالفة أحكام إقرار اجلزاحمضر   النماذج املستخدمة

 النظام التقين إلصدار الرتاخيص اإلحصائية من اهليئة .1 األنظمة التقنية املستخدمة
 منصة "مراس" .2

 معايل رئيس اهليئة آلية التصعيد
 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات اجلزائية يف الرتاخيص منفذي اإلجراء 
 معايل الرئيس مدير األكادميية اإلدارة القانونية ئيس قسم التسويق وخدمة العمالءر  مالك املسار اخلطوة

 تنفيذ اإلجراء
 للقسم

R,A I,A V, C   

  A   V, C املوافقة
 I S    االعتماد

 RACI-SVمصفوفة الصالحيات  يف وفقا للرسم التدفقي لإلجراء* مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء 
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 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 على اإلجراءالشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع إليه يف حالة وجود مراجعة  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اعتماد اإلجراء Sاالعتماد 
 

 3املستخدمة يف اإلجراء النماذج .5.1.4

 يوضح اجلدول التايل مجيع النماذج املستخدمة يف تنفيذ اإلجراء 

 النماذج والسجالت املرتبطة ابإلجراء

 اجلهة املالكة النوع اسم النموذج/ السجل #

 الكرتوين النماذج الالزمة للتقدمي طلب إصدار الرتخيص 01
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 الكرتوين تعبئة النماذج الالزمة للتقدمي طلب إصدار الرتخيص " جامع بياانت" 02
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 الكرتوين الرتخيص طلب جتديد للتقدمي  النماذج الالزمة  03
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 الكرتوين إيقاف رخصة مهنية إحصائيطلب  النماذج الالزمة للتقدمي  04
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 الكرتوين الرتخيصلتقدمي على طلب تعديل  النماذج الالزمة ل  05
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 الكرتوين الرتخيص على طلب إلغاءالنماذج الالزمة للتقدمي  06
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

07 
إصدار ترخيص مزاولة أعمال على طلب النماذج الالزمة للتقدمي 

 الكرتوين إحصائية للمنشأة
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

                                                 
 النماذج املستخدمة يف اإلجراءات –( 1توجد النماذج املستخدمة يف اإلجراءات ضمن ملحق) 3
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جتديد ترخيص مزاولة أعمال منشأة على طلب للتقدمي  النماذج الالزمة  08
 إحصائية

 الكرتوين
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

09 
ترخيص مزاولة أعمال منشأة تعديل طلب  قدمي علىللت النماذج الالزمة

 الكرتوين إحصائية
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

10 
منشأة ملزاولة األنشطة إلغاء رخصة لتقدمي على طلب النماذج الالزمة ل

 اإلحصائية
 الكرتوين

 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

11 
منشأة ملزاولة األنشطة ترخيص لتقدمي على طلب إيقاف النماذج الالزمة 

 اإلحصائية
 الكرتوين

 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

12 
منشأة ملزاولة األنشطة إيقاف رخصة رفع طلب  النماذج الالزمة ل

 اإلحصائية
 الكرتوين

 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

نشأة ملزاولة املنقل ملكية رخصة لتقدمي على طلب النماذج الالزمة  13
 األنشطة اإلحصائية

 الكرتوين
 أكادميية اإلحصاء
 اإلدارة القانونية

 جلنة اإلجراءات اجلزائية ورقي الرتاخيص الئحةءات الالزمة ملخالفة أحكام إقرار اجلزاحمضر  14
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 لألفراد( /طلب رخصة مهنية ممارس احصائي  )استمارة
 منوذج ممارس احصائي ) لألفراد (

 نوع اخلدمة

 إصدار
رخصة مهنية 

ممارس 
 إحصائي

 

 إصدار
 رخصة 
جامع 
 بياانت

 

 إصدار
رخصة 
 متدرب
 احصائي

 

 جتديد
 رخصة مهنية

 ممارس
 إحصائي

 

 تعديل
رخصة 

ية إحصائ
 لالفراد

 

 اختبار
رخصة مهنية 

ممارس 
 إحصائي

 

 اخرى

 

 

دم 
 مبق

ص
اخلا

ال 
تعم

الس
ل

لب
الط

 
ل (

عمي
) ال

 

 اسم صاحب الطلب: ........................................................................................

 اجلنسية: ....................................................................................................
 ...........................................................................................رقم اهلوية / اجلواز: 

 املهنة: ......................................................................................................
 .........................................................العنوان: ............................................

 رقم اهلاتف: .................................................................................................
 ......................رقم اجلوال: ............................................................................

 .االمييل: ....................................................................................................
  .توقيع العميل: ...............................................................................................

 .....................................................................................................التاريخ: 
املالحظات ) ان وجدت( :.................................................................................... 

............................................................................................................. 
قط

ي ف
رمس

ل ال
عما

الست
ل

ء ( 
صا

إلح
مة ل

العا
يئة 

) اهل
 

 إدارة قسم الرتاخيص اإلحصائية املهنية / لألفراد
 ..........................................................................................املوظف املسؤول: 

 .املستندات املرفقة: .........................................................................................
 ......................................................سداد الرسوم/رقم الفاتورة: .............................

 غري مطابق للشروط واالحكام: ................................... .مطابق للشروط واالحكام: ................
 ...................................................................................................التاريخ: 

 .التوقيع: ...................................................................................................
 ...........................................................املالحظات: ...................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
............................................................................. 

 / االعتماد رقم الفاتورة / اكتمال املستندات / توافق الشروط و االحكام / موافقة مدير اكادميية اإلحصاء سداد الرسوم / العمليات
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 للمنشأت(طلب رخصة مزاولة اعمال احصائية /  )استمارة
 ( للمنشأت)  مزاولة االعمال االحصائيةمنوذج 

دمة
 اخل

نوع
ل ( 

عمي
ب ال

 طل
(

 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( إصدار رخصة 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( رخصة جتديد 

 رخصة منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( بياانت تعديل 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( رخصة إلغاء 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( إيقاف رخصة 

 منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( فع إيقاف رخصةر  

  منشأة ملزاولة األنشطة اإلحصائية )املتخصصة ابملسوحات اإلحصائية( نقل ملكية رخصة 

لب
الط

دم 
 مبق

ص
اخلا

ال 
تعم

الس
ل

 
ل (

عمي
) ال

 

 اسم صاحب الطلب: ........................................................................................
 .................................................................................................اسم املنشأة: 

 .املهنة: ...................................................اجلنسية: ..........................................
 ..............................................................رقم السجل التجاري: ...........................

 العنوان: .....................................................................................................
 .............................رقم اهلاتف: .....................................رقم اجلوال: .....................

 .االمييل: ....................................................................................................
  .التوقيع: ...............................................................................................

 ..................................................................................................... التاريخ:
املالحظات ) ان وجدت( :.................................................................................... 
............................................................................................................. 

قط
ي ف

رمس
ل ال

عما
الست

ل
ء ( 

صا
إلح

مة ل
العا

يئة 
) اهل

 

 إدارة قسم الرتاخيص اإلحصائية املهنية / للمنشأت
 .......................................................املوظف املسؤول: ...................................

 .املستندات املرفقة: .........................................................................................
 ...................سداد الرسوم/رقم الفاتورة: ................................................................

 غري مطابق للشروط واالحكام: ................................... .مطابق للشروط واالحكام: ................
 .التاريخ: ..................................................................................................

 ....................................................................................................التوقيع: 
 املالحظات: ..............................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

...................................................................................... 

 / االعتماد سداد الرسوم / رقم الفاتورة / اكتمال املستندات / توافق الشروط و االحكام / موافقة مدير اكادميية اإلحصاء العمليات
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 املنشأت(الرتاخيص اإلحصائية    لالفراد /  )رسوم
 موضحة يف اجلدول التايل:عليها،  والتعديل وجتديدها، إصدارها، وإعادة الرتاخيص، إصدار رسوم

 نوع الخدمة م
مقدار الرسم 

 بالريال

 ريال 200 اصدار الترخيص املنهي لألفراد 1

 ريال 100 تجديد الترخيص لألفراد 2

 ريال 50 تعديل رخصة إحصائية لألفراد / بدل فاقد 3

 ريال 2000 إصدار ترخيص للمنشآت 4

 ريال 1000 تجديد الترخيص للمنشآت 5

 ريال 200 بدل فاقد /تعديل البيانات األساسية للمنشأة  6

 ريال 50 إصدار بطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث امليداني 7

8 
بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون 

 بإجراء البحث امليداني
 ريال 50

9 
الذين يقومون بإجراء البحث تعديل بيانات بطاقة تعريفية لألشخاص التابعين للمنشأة 

 امليداني
 ريال 50

 ريال 200 لباحث امليداني جامع البياناتل  اختبار الكفاءة املهنية 10
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 إقرار وتعهد
 

 

 

 منهي/ منشأة تزاول اعمال استشارية احصائية( أقر أنا املوقع أدناه/............................. بصفتي )فرد

 .......................................وأحمل هوية/ سجل تجاري رقم: ............................... رقم التليفون: ....

 

وأتعهد باملسئولية والضمان أمام الهيئة العامة لإلحصاء أن البيانات املدونة في النموذج صحيحة      

وحقيقية. مع التزامنا أنه في حالة وجود أية تعديالت في تلك البيانات فإننا سنقوم بإبالغ الهيئة العامة 

 رسمي. كتاب عبرلإلحصاء 

 

 أتحمل كافة املسئولية القانونية واآلثار املترتبة على ذلك.وفي حال مخالفتي ألي من األمور سالفة الذكر، 

 

 وهذا إقرار وتعهد منا بذلك،

 

 

 

 االسم: ..........................................

 التوقيع: .........................................

 التاريخ: .........................................
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 )يرجى إضافة اسم اإلدارة( توثيق إجراءات العمل إلدارة
 رقم اإلصدار اتريخ اإلصدار

 مؤشرات قياس األداء املرتبطة ابإلجراء5.1.5.

قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية ومرتبطة بزمن(، للمزيد عن عند وضع مؤشرات قياس األداء فال بد من االخذ بعني االعتبار ان تكون )حمددة، 
 (2كيفية حتديد مؤشرات قياس االداء ميكن الرجوع اىل ملحق)

 مؤشرات قياس األداء املرتبطة ابإلجراء

 تكرار القياس اجتاه التحسني وحدة القياس اسم املؤشر #

وقت زمين/نسبة  اسم مؤسر قياس االداء 01
 مئوية/عدد

شهري/ربع سنوي/نصف  تنازيل/تصاعدي
 سنوي/ سنوي

 

 مصفوفة الصالحيات للخطوات األساسية واملهمة يف اإلجراء .5.1.1

 *منفذي اإلجراء 

 معايل الرئيس مدير األكادميية مالك املسار (املوظفمنفذ اإلجراء ) اخلطوة

 R R,A V, C S تنفيذية للقسماخلطة ال

 A V ,S S  اعتماد الرسوم

 A, I S   التوظيفاعتماد 
 * مالحظة: يتم إضافة منفذي اإلجراء وفقا للرسم التدفقي لإلجراء 

 
 لتوضيح املسؤوليات والصالحيات RACI-SVمت اعتماد مصفوفة الصالحيات 

 الوصف الرمز

 الشخص الذي ينفذ املهمة أو اخلطوة Rمنفذ 
 إليه يف حالة وجود مراجعة على اإلجراءالشخص املسؤول عن كامل اإلجراءات أو ممكن الرجوع  Aمسؤول 

 الشخص أو األشخاص الذين يتم استشارهتم يف اإلجراء ويتوقع أن يكون فيه رد من هذا الشخص Cمستشار 
 الشخص الذي يتم إعالمه جملرد اإلعالم وال يتوقع منه رد Iاإلعالم 
 الشخص الذي يقوم ابلتأكد والتدقيق Vالتدقيق 

 اإلجراء اعتماد Sاالعتماد 
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 )يرجى إضافة اسم اإلدارة( توثيق إجراءات العمل إلدارة
  رقم اإلصدار اتريخ اإلصدار

 
 

 :(الرتاخيص خارطة طريق اجراءات)ميثل اجلدول التايل 
 

 


