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معالي الدكتور

رئيس الهيئة العامة لإلحصاء
فهد بن سليمان التخيفي

ــمي  ــع الرس ــي المرج ــاء ه ــة لإلحص ــة العام ــار أن الهيئ ــة، باعتب ــة والخاص ــات العام ــي للجه ــم اإلحصائ ــة الدع ــل آلي ــة تفعي ــة ألهمي ــة الهيئ ــن �ؤي ــًا م انطالق
والوحيــد المختــص باإلشــ�اف علــى القطــاع اإلحصائــي بالمملكــة والتنظيــم الفنــي لــه؛ فقــد بــ�زت الحاجــة إلــى تفعيــل العمــل بأســلوب تجــاري اســتناًدا إلــى 

ق�ار مجلس الو��اء رقم (١١) بتا��خ ١٣ / ٠١ / ١٤٣٧هـ ، السيما المادة السادسة التي �نص على ( العمل بأسلوب تجاري).

        هنــاك جهــات وقطاعــات حكوميــة بحاجــة إلــى تفعيــل و�نظيــم العمــل اإلحصائــي لــدى إدا�ا�هــم، وتقديــم الدعــم والمشــورة الفنيــة لهــم، وت�ويدهــم بالمنهجيــة 
الخاصــة باإلحصــاءات الرســمية وفــق اإلجــ�اءات النظاميــة؛ وذلــك لالســتفادة مــن إمكانــات الهيئــة المعلوما�يــة والبشــ��ة فــي تقديــم حلــول متكاملــة وشــاملة مــن 
قواعــد ال�يانــات واإلحصــاءات والمؤشــ�ات فــي مختلــف المجــاالت اإلحصائيــة لــدى الهيئــة مــن مســتودعات مخــا�ن �يانا�هــا وشــركائها االســت�ا�يج�ين، إضافــة إلــى 
تعظيــم االســتفادة مــن المميــ�ات التنافســية للهيئــة العامــة لإلحصــاء، حيــث ُتعــد أكاديميــة اإلحصــاء الــذ�اع التنفيــذي واالســ�ثماري للهيئــة بمــا يحقــق منطلقــات �ؤيــة 

٢٠٣٠ للتحول للخصخصة والتمو�ل الذا�ي.

ــا؛ نظــ�َا ألهميــة اإلحصــاءات وال�يانــات والمؤشــ�ات فــي دعــم ا�خــاذ القــ�ار ومســاندة القطاعيــن العــام  وبالمقابــل يشــهد القطــاع اإلحصائــي تحــوًل شــامًل ومحو�ّ�
ل استشــ�اف المســتقبل،  والخــاص والقطــاع الثالــث فــي تبنــي المبــاد�ات والمشــا��ع بنــاًء علــى خــط أســاس وافت�اضــات دقيقــة قائمــة علــى معطيــات إحصائيــة ُتَســهِّ
ومــن هنــا انطلقــت أكاديميــة اإلحصــاء فــي نشــر ثقافــة اإلحصــاء الوطنــي وتقديــم الدعــم اإلحصائــي، وتوفيــر حلــول متكاملــة تشــمل حزمــًة مــن الخدمــات االستشــا��ة 

والعلمية واالستفادة من م�اكز ال�يانات والمعلومات الخاصة بها.

َوُتعــد أكاديميــة اإلحصــاء مــن أوائــل �يــوت الخبــرة المحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فــي مجــال اإلحصــاء والنمذجــة، وذكاء األعمــال، وجــودة ال�يانــات فــي شــتى 
ــات  ــع ال�يان ــي جم ــة ف ــة والموضوعي ــ�اءات والمصداقي ــن اإلج ــق م ــى التحق ــة عل ــة قائم ــة علمي ــتخدام منهجي ــك باس ــعودية، وذل ــة الس ــة العر�ي ــاالت بالمملك المج
وإخ�اجهــا ونمذجتهــا بأســلوب علمــي رصيــن، ونأمــل أن تــؤدي األكاديميــة دورهــا المنتظــر فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي بمــا تمتلكــه مــن خبــ�ات، ومــا ســتقدمه مــن 

خدمات متميزة.
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تحديد أنواع 
الخدمات والمنتجات 
اإلحصائية المقدمة

تحديد فئات العماء
لتلك الخدمات

آلية تحديد
أسعار الخدمات

تقديم خدمات 
إحصائية ذات قيمة 

مضافة

بناء القد�ات في مجاالت اإلحصاء وعلوم 
ال�يانات لدعم ا�خاذ الق�ار في الشركات 

والمؤسسات والمش�وعات المختلفة

من
خالل

والغاية 
مـنـها؟

ة مــن مجلــس اإلدارة بتا��ــخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٣٩هـــ تهــدف األكاديميــة إلــى �نظيــم الخدمات  ووفقــًا لالئحــة التنظيميــة ألكاديميــة اإلحصــاء الُمقــرَّ
والمنتجات اإلحصائية التي تقدمها الهيئة بمقابل مادي من خال األكاديمية، وبما يكفل دعم التنمية الوطنية:

وفقــًا لتحقيــق أهــداف �ؤيــة المملكــة العر�يــة الســعودية ٢٠٣٠ ، وبنــاًء علــى دور الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي توفيــر وتحســين مهــا�ات الكــوادر البشــ��ة فــي القطــاع 
اإلحصائــي، وحســب مــا نصــت عليــه المــادة السادســة فــي �نظيــم الهيئــة الصــادر بقــ�ار مجلــس الــو��اء رقــم (١١) وتا��ــخ ١٤٣٧/٠١/١٣ هـــ تقــدم الهيئــة الخدمــات 
اإلحصائيــة، وتقــوم �إجــ�اء المســوح الميدانيــة، وإعــداد البحــوث والد�اســات اإلحصائيــة، وت�ويــد المنشــآت الخاصــة بال�يانــات بأســلوب تجــاري خاضــع لحســاب الرســوم 

والتكاليف، وقد تمَّ العمل على تأسيس وبناء أكاديمية اإلحصاء لتنمية الموارد المالية للهيئة من خال تقديم المنتجات والخدمات اإلحصائية بأسلوب تجاري.

أاديمية اإلحصاء
منتجات عالية الجودة، بناء قدرات وطنية متميزة
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لماذا أاديمية اإلحصاء ؟
لهذه األسباب

التالية :

تفعيل القطاع اإلحصائي وتطو�ره 
وفًقا لخارطة التحول بالهيئة

ترشيد اإلنفاق الحكومي على األعمال اإلحصائية عن 
ط��ق تقديم الدعم اإلحصائي للجهات الحكومية

تعظيم االستفادة من ال�يانات من خالل إ�تاج منتجات 
إحصائية جديدة لمجموعة أكبر من العمالء

العمل بمنهج الش�اكة عبر دعم القطاع الخاص 
الوطني وتفعيل مساهمته في النا�ج القومي

وتهدف
األاديمية
إلى التالي تطو�ر منتجات تدعم ا�خاذ 

الق�ار في القطاعين العام 
والخاص

رفع جودة ال�يانات 
والخدمات في القطاع 

اإلحصائي بناء القد�ات الوطنية 
وتوطين القطاع 

اإلحصائي

االستخدام األمثل 
لل�يانات المتوفرة لدى 

الهيئة
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حلول تقدمها األاديمية

من
عمالئنا؟

حلول ذكية وبجودة عالية تساعد في اتخاذ القرار

الجهات 
الحكومية

المنشآت 
الخاصة

المنظمات اإلقليمية 
والدولية

األف�اد الباحثين 
واألكاديم�ين

تطو�ر كفاءة وفعالية
استخدام ال�يانات

المتوفرة لدى الهيئة

تصميم المسوح حسب 
طلب العمالء لتوفير 
ال�يانات الداعمة لهم

بناء القد�ات الوطنية
وتأهيلها في المجال

اإلحصائي

رفع مستوى الش�اكة 
�ين القطاعين العام
والخاص في المجال

اإلحصائي

رفع جودة وموثوقية 
المنتج اإلحصائي عبر

الت�اخيص وتط�يق
المعا�ير الدولية

تطو�ر منتجات نوعية 
متميزة لدعم عمالء 

الهيئة في القطاعين 
العام والخاص
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خدمات تسهل عملك
مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات تجعــل 
ــاذ  ــم ا�خ ــهل، وتدع ــم أس ــن أداء أعمالك م

الق�ار بكل ثقة وتحقيق أفضل النتائج 

خدماتنا ومنتجاتنا

خدمات 
استشارية 

إحصائية

تقديم بيانات 
إحصائية

خدمات 
تنظيمية 

لممارسة العمل 
اإلحصائي

خدمات 
تدريبية 
إحصائية
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تقديم الخدمات 
االستشارية 

اإلحصائية مثل 

خدمات 
استشارية 

إحصائية

تقديم بيانات 
إحصائية

خدمات 
تدريبية 
إحصائية

خدمات 
تنظيمية 

لممارسة العمل 
اإلحصائي

تختــص هــذه الخدمــة بتقديــم الخدمــات اإلحصائيــة عبــر األعمــال التفصيليــة 
تقديــم  وتشــمل  بــه،  العالقــة  ذات  األعمــال  أو  اإلحصائــي  للعمــل 
االستشــا�ات اإلحصائيــة بشــأن تصميــم المســوح الميدانيــة والبحــوث، أو 

الدارسات واختيار العينات، وتحليل النتائج وتفسيرها

تصميم أو وضع خطة 
لتنفيذ عمل إحصائي

إعداد أو م�اجعة أج�اء من 
عمل إحصائي مثل: (تطو�ر 
منهجية، أو تصميم عينة، أو 

سحب عينة)

تصميم أو م�اجعة 
استمارة، وتحليل �يانات، أو 

نحو ذلك

تفعيل الوحدات 
اإلحصائية في األجهزة 

الحكومية

إعداد أو م�اجعة د�اسة أو 
تق��ر

�نفيذ عمل إحصائي (مثل 
المسح الميداني)، أو �نفيذ 

أي جزء من أج�ائه
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تقديم الخدمات 
التدريبية مثل 

خدمات 
استشارية 

إحصائية

تقديم بيانات 
إحصائية

خدمات 
تدريبية 
إحصائية

خدمات 
تنظيمية 

لممارسة العمل 
اإلحصائي

تختــص هــذه الخدمــة بتقديــم بعــض ال�يانــات التفصيليــة بقيمــة مضافــة لل�يانــات المتاحــة لــدى 
الهيئــة بحســب سياســية ت�ويــد العمــاء، علــى أن تســتمر الهيئــة فــي تقديــم اإلحصــاءات العامــة 
وفــق  الدوليــة  والمنظمــات  والخاصــة  الحكوميــة  والجهــات  للعمــوم  مجانــي  بشــكل 

التنظيمات والسياسات المعتمدة

ــن  ــا أو م ــة بذا�ه ــا األكاديمي ــي �نفذه ــة الت ــات التد���ي ــم الخدم ــة بتقدي ــذه الخدم ــص ه تخت
خالل شركائها

إعداد حقائب تد���ية 
إحصائية، ومنح شهادات 

اعتماد متخصصة

إعداد مواد تعليمية حول 
مواضيع إحصائية

عقد ب�امج تد���ية لبناء 
المعرفة اإلحصائية
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تشمل الخدمات 
التنظيمية 

لممارسة العمل 
اإلحصائي ما يلي

خدمات 
استشارية 

إحصائية

تقديم بيانات 
إحصائية

خدمات 
تدريبية 
إحصائية

خدمات 
تنظيمية 

لممارسة العمل 
اإلحصائي

تختــص هــذه الخدمــة بتقديــم اللوائــح والقــ�ا�ات والتعاميــم التــي �تضمــن 
الضوابــط التنظيميــة لممارســة العمــل اإلحصائــي، ويشــمل ذلــك الت�اخيــص 

واألسعار في مجال اإلحصاء

منح ت�اخيص لألف�اد 
الذ�ن يمارسون العمل 

اإلحصائي

منح الت�اخيص للمنشآت 
الخاصة التي تمارس العمل 

اإلحصائي

منح الت�اخيص لمؤسسات 
نشر ال�يانات والمعلومات 

والمؤش�ات باستخدام 
التقنيات الحديثة
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آلية تقديمنا للخدمات اإلحصائية
األمر في غاية البساطة ..

رحلتك في اتخاذ قرارك أمتع وأسهل معنا

يتم في هذه المرحلة 
استالم الطلبات من العمالء 
والمستفيد�ن من الخدمة 

المطلوبة، وبعدها �تم 
د�اسة الطلب وتحديد آلية 
الدفع التي يق�رها العميل 
في حال الموافقة أو عدم 

االستكمال

 نعلم تمامًا أن كل خطوة، وأي معلومة قد تصنع توجه است�ا�يجي أو تغّير ق�ار، لذا من استالم الطلب 
إلى أن يتم التسليم، سيمر الطلب بعدة م�احل مهمة لنضمن تسليمكم الطلب بأعلى مستويات 

الجودة، لنفخر بأن نكون جزء من أعمالكم، ونصنع قصة نجاح �ائعة

التواصل واالتصالالتسليماالستشا�اتالتصميماالستالم

تقدم أكاديمية اإلحصاء آليات 
التواصل عبر قنوا�ها المعتمدة 
لالتصال عبر بوابتها اإللكت�ونية، 
وخدمة العماء، أو الطلب عبر 
الب��د اإللكت�وني، ويتم بعدها 
�نفيذ الطلبات وتسليمها مع 
األخذ بآ�اء العماء حول جودة 

الخدمة والمنتج

يتم العمل على تصميم
الطلب، وتحديد ف��ق 

العمل والجهة المنفذة 
سواء داخل الهيئة أو عن 

ط��ق الشركاء

يتم عرض الطلب على 
الخب�اء والمستشا��ن من 
م�اجعة الطلب والتق�يم 
الفني للطلب (المش�وع)

يتم في هذه المرحلة 
�نفيذ/ تسليم الطلب 
للعميل أو المستفيد
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للتواصل معنا:

 شراؤنا

ب�ج تمكين، الدور 31 ، ال��اض ، المملكة العر�ية السعودية 
أوقات العمل : من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء ( جميع أيام األسبوع باس�ثناء �ومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية)

صندوق ب��د : 3735 - الرمز الب��دي 11481

www.stats.gov.sa

nsa@stats.gov.sa

شــركة األبحــاث الرقميــة (DRC) هــي شــ��ك داعــم فــي مجــال أبحــاث 
النظــم  مــع  بالتوافــق  تعمــل  ال�يانــات,  ومعالجــة  وإدارة  الســوق 
العالميــة المعتمــدة ألبحــاث الســوق، تقــدم الشــركة مجموعــة ضخمــة 

من المنتجات تحت الخدمات التالية:

ش��ك است�ا�يجي

ش��ك استشاري تقني ش��ك في مجال األبحاث والتحاليل

شــركة األنظمــة العر�يــة الســعودية هــي شــركة �ائــدة فــي مجــال 
ــات  ــن المنتج ــة م ــة ضخم ــدم مجموع ــركة تق ــات. الش ــل ال�يان تحلي

تحت الخدمات التالية:

التد��ب
دعم األعمال
االستشا�ات

الب�امج التقنية

جمع ال�يانات
تحليل ال�يانات

البحوث النوعية
البحوث الكمية

قياس األداء واأللواح التصوي��ةالتقا��ر
اإللكت�ونية

أبحاث التسعير
مختبر علوم ال�يانات

تصميم وبناء الحلول واألنظمة
اإلحصائية
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Contacts Us :

Our Partners

Tamkeen Tower 31, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Working hours: From 8:00 AM until 3:00 PM (all week except Friday, Saturday and public holidays)

P.O Box 3735 Riyadh 11481

www.stats.gov.sa

nsa@stats.gov.sa

The Digital Research Company (DRC) is a supporting partner 
in the field of market research and data management in 
accordance with the global market research.
DRC provides a large group of products under the following 
services: 

Supporting partners

Research and analysis partner Technical consulting partner

Data collection 
Data analysis
Qualitative research
Quantitative research

SAS is the global pioneer company in the field of data 
analysis SAS provides a large group of products under the 
following services:

Training 
Support 
Consultation 
Technical programs

Reports

Pricing research
Data science lab
Building statistical solutions and models
Performance measurement
and electronic monitoring boards
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The mechanism of providing
statistical services
It's very simple.
Your journey to takes your decision
the most enjoyable and easiest with us

 Requests are received
 from the clients and

 beneficiaries. They are
 then processed, a

 payment mechanism is
 determined, and the

 request is either
 approved or
disapproved

We know that each step and any information may make a strategic direction or change a decision, so from receiving the order 
to delivery, the application will pass through several important stages to ensure that we deliver the highest quality,
we are proud to be part of your work, and make a great success story together

RECEIVING DESIGN CONSULTING DELIVERY
COMMUNICATION

AND CONTACT

 The Academy of Statistics
 provides communication

 through its approved
 contact channels on its

 electronic portal, customer
 service and e-mail requests.

 The requests are then
 executed and delivered

 taking into consideration
 the customers’ opinions
 about the quality of the

service and product

 Work is carried out on
 the design of the

 request, determining
 the work team and the

 executing agency,
 whether from inside
 GASTAT or through

partners

 The request will be
 examined by experts

 and consultants for the
 review and technical
 assessment of the

request/project

 At this stage, the
 request is

 executed/delivered
 to the client or

beneficiary



The Academy of Statistics     |     13

The regulatory 
services for 
practicing 

statistical work 
include

 Statistical
consultatio

n services

 Providing
 statistical

data

 Statistical
 training
services

 Regulatory
 services for
 practicing

statistical work

This service is concerned with the provision of regulations, 
decisions and circulars that include the regulatory controls for 
the practice of statistical work, including licenses and prices in 

the field of statistics

Granting licenses to 
enterprises that 

publish data,  
nformation and 
indicators using 

modern technology

Granting licenses to 
private establishments 

practicing statistical 
work

Granting licenses to 
individuals practicing 

statistical work
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Examples of 
training 
services 
provided

 Statistical
consultatio

n services

 Providing
 statistical

data

 Statistical
 training
services

 Regulatory
 services for
 practicing

statistical work

This service is designed to provide some detailed data with value addition to the 
data available at GASTAT according to the Clients supply policy. GASTAT shall 
continue to provide free public statistics to the public, government and private 
entities and international organizations in accordance with the approved 
regulations and policies

This service is designed to provide training services conducted by GASTAT itself 
or its partners

Holding training 
programs to build 

statistical 
knowledge

Preparing educational 
materials on statistical 

topics

Preparing statistical 
training packages 

and specialized 
accreditation
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such as 

 Regulatory
 services for
 practicing

statistical work

 Providing
 statistical

data

 Statistical
 training
services

 Statistical
 consultation

services

This service is specialized in providing statistical services 
through the detailed work of statistics or related work, including 
providing statistical consultations on the design of field surveys 
and research, studies and sampling, analysis and interpretation 
of results

Designing or 
reviewing a 

questionnaire, 
data analysis,…etc.

Preparing or reviewing parts of 
a statistical work, such as: 

(developing a methodology, designing 
a sample, or drawing a sample).

Designing, 
planning and 
implementing 

statistical work

Conducting statistical work 
(such a field survey), or 

implementing any of its parts

Preparing or 
reviewing a study 

or a report

Activation of the 
statistical unites in 
the governmental 

authorities
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Make your work easier
Package of services and products that 
make your business easier, support 
decision-making with confidence and 
achieve the best results

Our Services and products

 Statistical
 consultation

services

 Providing
 statistical

data

 Regulatory
 services for
 practicing

statistical work

 Statistical
 training
services
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Our solutions

Our
Clients

Smart and high-quality solutions to help in decision making

 Government
entities

 Private
establishments

 Regional and
 international
organizations

 Individual
 researchers and

academics

Developing the efficiency 
and effectiveness of 

using the data available 
at GASTAT.

Designing surveys as 
requested by the clients 

in order to provide 
supporting data

National capacity 
building and 

rehabilitation in the 
statistical field

Raising the level of 
public-private sectors 

partnership in the 
statistical field

Increasing the quality and 
reliability of the statistical 
product through licenses 

and application of 
international standards

Developing quality 
products to support 

GASTAT’s clients in the 
private and public 

sector
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Academy of Statistics,
Why ? 

For the following reasons:

Activating and developing the statistical sector 
according to the GASTAT’s ransformation roadmap

Rationalizing government spending on statistical work by 
providing statistical support to government entities

Maximizing the benefit from data through producing 
new statistical products for a larger group of clients

Working through a partnership approach 
by supporting the national private sector 
       and activating its contribution in the 
                                          national product

And the
Academy

goals isDevelop products that 
supports decision making in 

the private and public sectors

Raise the quality of 
products in the 

statistical sectorBuilding national 
capacities and 

nationalizing the 
statistical sector

Optimize the use of 
data available at 

GASTAT
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determining the 
types of statistical 

services and 
products provided

client categories 
for these services 

fixed price for 
the services 

provided

Providing added 
value statistical 

services

Capacity-building in the fields of 
statistics and data science to support 

decision-making in different 
companies, institutions and projects

Through

The 
Purpose?

In accordance with the regulations of the Academy of Statistics approved by the Board of Ministers on 02 / 09 / 1439 AH, the academy aims to 
organize the statistical services and products provided by GASTAT in return for money making sure to support the National Development. This is 
done through determining the types of statistical services and products provided, client categories for these services including a fixed price for 
the services provided:

In accordance with the objectives of the vision of Saudi Arabia 2030, and based on the role of GASTAT in providing and improving the skills of the 
human resources in the statistical sector, as stipulated in Article 6 in the organization of GASTAT issued by the Council of Ministers Resolution 
No.11 dated 13 / 01 / 1437 AH, GASTAT provides statistical services, conducts field surveys, prepares statistical research and studies and 
provides the private establishments with data in a commercial manner subject to fees and costs. In addition, the Statistics Academy was 
established in order to develop GASTAT’s financial resources through providing statistical products and services in a commercial manner.

Academy of Statistics
Building excellent national capacities, Added value service



A word by the president of
the General Authority for Statistics

HE Dr.

President of the General
Authority for Statistics

Fahad Al-tekhaifi

Based on the vision of the academy regarding the importance of activating the mechanism of statistical support for public and private 
entities, and since the General Authority for Statistics (GASTAT) is the official and sole reference authority for the supervision of the 
statistical sector in Saudi Arabia and the technical regulator for it, a need has emerged to activate the work in a commercial manner based on 
the resolution of the Council of Ministers No. (11) (1437H), especially article 6, which stipulates (working in a commercial manner). 

In addition, many government entities and sectors need to activate and organize the statistical work in their departments, receive support and 
technical consultation, receive methodologies of official statistics in accordance with the statutory procedures. These entities and sectors will 
benefit from the information and human resources capabilities of GASTAT in providing comprehensive solutions from databases, statistics and 
indicators in various statistical fields stored in its data warehouses and from its strategic partners. Moreover, they will benefit from the 
competitive advantages of GASTAT because the National Academy of Statistics is the executive and investment arm of GASTAT to achieve the 
vision of 2030 for privatization and self-finance.

On the other hand, the statistical sector is undergoing a comprehensive and pivotal transformation because of the importance of the statistics, 
data and indicators in supporting decision making and supporting the private, public and the third sector in adopting constructive initiatives and 
projects on the basis of accurate assumptions based on statistical data to facilitate looking to the future. Hence, the National Academy of 
Statistics started to disseminate the culture of national statistics, provide statistical support, and provide integrated solutions, including a package 
of consulting and scientific services and the utilization of data centers and information.

The Academy of statistics is one of the first local and regional house of expertise, specialized in the fields of statistics, modeling, business 
intelligence and data quality in various sectors in Saudi Arabia, using scientific based methodology which is based on verified procedures, 
credibility and objectivity in data collection production and modelling.





Activation and development
Statistical sector

Statistical products
Diverse and distinct

High quality
and reliability
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