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ــوزراء  تقضــي المــادة التاســعة والعشــرون مــن نظــام مجلــس ال
ــر الصــادر باألمــر الملكــي رقــم )13/أ( وتاريــخ 3 ربيــع األول  الموقَّ
الحكوميــة  واألجهــزة  الــوزارات  جميــع  »علــى  بأنــه:  1414هـــ 
األخــرى أن ترفــَع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين 
َقتــه مــن إنجــازات  ــا حقَّ يوًمــا مــن بدايــة كلِّ ســنة ماليــة تقريــًرا عمَّ
الســنة  للتنميــة خــال  العامــة  الخطــة  بمــا ورد فــي  مقارنــًة 
الماليــة المنقضيــة، ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن 
مقترحــات لحســن ســيِر العمــل فيهــا« وبموجــب هــذه المــادة 
ــرها الســنوي للعــام المالــي  ت الهيئــة العامــة لإلحصــاء تقريـ ــدَّ أَعـ

2019م(.  - )1441/1440هـــ 

ومــن خــال هــذا التقريــر الســنوي تعــِرُض الهيئــة أبــرَز مــا قامــت بــه 
ــة، وجهــود مختلفــة لدعــم  ــة، ومســوح ميدانيَّ مــن أعمــال إحصائي
وتطويــر القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة، مثــل إجــراء المســوح 
الميدانيــة الحديثــة، واتخــاذ كافــة االســتعدادات لتنفيــذ مشــروع 
التعداد العام للســكان والمســاكن والمنشــآت خال عام 2020م، 
وتوقيــع عــدٍد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم؛ لتعزيــز التعــاون 
ــة، إضافــة إلــى  المشــترك مــع عــدٍد مــن أجهــزة اإلحصــاء العالمي
جهــود الهيئــة فــي نشــر الوعــي اإلحصائــي عبــر وســائل اإلعــام 
البشــرية،  تدريــب وتأهيــل كوادرهــا  المختلفــة، وجهودهــا فــي 

وغيرهــا مــن الجهــود التــي ُبذلــت خــال العــام المالــي المذكــور.

ــا قامــت به  م هــذا التقريــر صــورًة واضحــًة عمَّ وتأمــُل الهيئــة أن يقــدِّ
مــن أعمــال، ومــا واجهْتــه مــن صعوبــات وعقبــات، ومــا تــراه مــن 
عــات لتطويــر القطــاع اإلحصائــي، والنهــوض بــه  مقترحــات وتطلُّ
فــي مملكتنــا الغاليــة علــى النحــو األكمــل، وذلــك وفًقــا للمعاييــر 
ــر  الدوليــة المتعــارف عليهــا فــي األجهــزة اإلحصائيــة الرســمية عب

العالــم.

االفتتاحية
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االفتتاحية.
فهرس المحتويات.

كلمة معالي رئيس مجلس ا إلدارة.
الملخص التنفيذي للتقرير السنوي

للهيئة العامة لإلحصاء.
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الفصل الرابع: الثقافة والمعرفة اإلحصائية:

السياسات العامة لنشر اإلحصاءات.
الوعي اإلحصائي.

الفعاليات اإلعامية.

الفصل الخامس: التقنية والبنية التحتية:

األعمال في برنامج مصدر.
األعمال في إدارة قواعد البيانات.

األعمال في إدارة الشيكات واالتصاالت.
األعمال في إدارة الخدمات اإللكترونية.

األعمال في إدارة تطوير  تطبيقات األجهزة الذكية.
مشروعات أمن المعلومات خال عام 2019م.

الفصل السادس: القوى البشرية:

الموارد البشرية.
السياسات واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية.

القوى البشرية.

الفصل السابع: الصعوبات والتحديات والحلول خالل 
عام 2019م ـ 1441/1440هـ.

الفصل الثامن: التطلعات والطموحات لعام 2020م.

الفصل الثاني: دعم العمالء والشراكات 
االستراتيجية:

التحول نحو مفهوم العماء.
الشراكات االستراتيجية بين الهيئة وعمائها.

الهاتف اإلحصائي.
العاقات والتعاون اإلقليمي والدولي.

الفصل الثالث: اإلنتاج اإلحصائي:

منهجيات المنتجات اإلحصائية.
أواًل: إعداد وتطوير منهجيات المنتجات اإلحصائية.

ثانًيا: اإلعداد للبرامج التدريبية لتنفيذ األعمال 
اإلحصائية الميدانية.

االبتكار اإلحصائي.
المنتجات اإلحصائية.

أبرز التعاريف والمصطلحات الواردة في التقرير السنوي
أواًل: التعدادات.

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 
)تعداد السعودية 2020(

ثانًيا: إحصاءات الحج والعمرة:
خاصة عامة بإحصاءات الحج لعام 1440هـ )2019م(.

نشرة إحصاءات العمرة.
ثالًثا اإلحصاءات السكانية واالجتماعية:

نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين.
نشرة سوق العمل.

نشرة العمل التطوعي.
نشرة إحصاءات المساكن.

نشرة إحصاءات تنمية الشباب.
مسح إنفاق ودخل األسرة.

مسح صحة األسرة.
رابًعا اإلحصاءات االقتصادية:

مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نشرة مسح المؤشرات االقتصادية ـ الربع الثاني 2019م.

مسح النشاط الصناعي 2018م.
الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )شهر يوليو 2019م(

نشرة مسح التجارة الداخلية ـ الربع األول 2019م
مسح التشييد والبناء.

مسح االبتكار المؤسسي.
معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص )الربع األول 2019م(.

مسح المال والتأمين.
مسح المنشآت السياحية.

المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات.
نشرة الحسابات القومية.

االدخار اإلجمالي.
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

لميــزان  الجــاري  الحســاب  فــي  العجــز  أو  الفائــض  نســبة 
المدفوعــات إلــي الناتــج المحلي اإلجمالي )الربع الثانــي 2019م(.

الرقم القياسي ألسعار العقارات.
الرقم القياسي ألسعار الجملة.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك.
ة  تقارير الصادرات غير البترولية والواردات السلعيَّ

للمملكة العربية السعودية.
خامًسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية:

مسح الطاقة المنزلي.
إحصاءات الطاقة الكهربائية 2018م.

مؤشرات الطاقة.
مسح البيئة المنزلي.
مسح اإلنتاج الزراعي.

مسح الحيازات الزراعية.
مسح المشاريع الزراعية المتخصصة.

نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر 
واألفراد.

مسح الثقافة والترفيه األسري.
المؤشرات الثقافية.

مسح ممارسة األسرة للرياضة.
سادًسا الكتاب اإلحصائي السنوي:

أهم مخرجات الكتاب اإلحصائي.
سابًعا نظم المعلومات اإلحصائية الجغرافية.

جودة البيانات.
التحليل اإلحصائي.
أكاديمية اإلحصاء.

فهرس المحتويات
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الفصل األول: اإلطار التنظيمي:

مهام مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء.
اجتماعات مجلس اإلدارة ونسب حضور 

األعضاء خال عام 2019م:
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

التشريعات واللوائح والقواعد الصادرة خال 
عام 2019م.

برنامج التحول في العمل اإلحصائي.
عقود مشاريع الهيئة العامة لإلحصاء خال 

عام 2019م.
أعمال اللجنة التنسيقية خال عام 2019م.
الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء.
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قــد شــهد  المملكــة  فــي  اإلحصائــي  القطــاع  أن  فيــه  ممــا ال شــك 
تطــوًرا كبيــًرا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، وخاصــة بعــد تحويــل 
ــٍة عامــة ُمســتقلة  ــى هيئ ــِة اإلحصــاءات العامــِة والمعلومــات إل مصلح
توالــت  الفتــرة  هــذه  وخــال  اعتباريــة،  بشــخصيٍة  ــُع  تتمتَّ لإلحصــاء 
الخطــواُت اإلحصائيــة متســارعًة فــي كافــة مجــاالت العمــل اإلحصائــي 
التــي تقوُدهــا الهيئــة؛ وتــم تنفيــذ الكثيــر مــن المشــاريع اإلحصائيــة 
المهمــة، كمــا تــم إصــدار الكثيــر مــن المنتجــات والمؤشــرات اإلحصائيــة 
ــة  ــات التنمي ــًة لمتطلب ــاع القــرار وراســمي السياســات؛ وتلبي ــا لصنَّ دعًم
المســتدامة التــي تشــهدها مملكتنــا الغاليــة فــي شــتى القطاعــات، 

وفــي جميــع مجــاالت العمــل واإلنتــاج.

اللــه  بفضــل  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  حققــت  2019م  عــام  وخــال 
اإلحصائيــة  المشــاريع  علــى صعيــد  اإلنجــازات  مــن  الكثيــر  وتوفيقــه 
المهمــة، والمســوح الميدانيــة الجديــدة التــي تــم تنفيذهــا فــي مختلــف 

مناطــق المملكــة اإلداريــة الثــاث عشــرة.

َم إلــى مقــاِم  وُيشــــرُفني فــي مســتهلِّ هــذا التقريــر الســنوي أْن أتقــــدَّ
ســيدي خــادم الحــــرمين الشــريفين الملــك ســلماَن بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود - حفظــه اللــه -، وســموِّ ولــي عهــده األميــن صاحــِب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه 
اللــه - بخالــص الشــكِر والتقديــِر واالمتنــاِن علــى دعمهــم غيــر المحــدود 
لقطــاع اإلحصــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ورعايتهــم الكريمــة 
فــي مســيرة  اإليجابــي  وأثــره  والمحــوري،  الحيــوي  بــدوره  إيَماًنــا  لــه 

النهضــة والتنميــة المســتدامة بالملكــة. 

الباحثيــن  للمســئولين وجميــِع  َم  أقــدِّ أن  دواعــي ســروري  لمــن  وإنــه 
والمهتميــن بمنجــزات وإحصــاءات المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
المســتويات كافــًة التقريــر الســنوي للهيئــة العامة لإلحصــاء لعام -1440 
ــة خــال  ــرز أعمــال الهيئ ط الضــوء علــى أب ــذي يســلِّ 1441ه )2019م( ال

معالي األستاذ
محمد بن مزيد التويجري
وزير االقتصاد والتخطيط

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

هــذا العــام، حيــث عملــت الهيئــُة علــى تعزيــِز ِبْنَيِتهــا  اإلداريــة مــن خــال 
ــات واإلدارات،  ــر مــن القطاع ــر الكثي ــر هيكلهــا التنظيمــي، وتطوي تطوي
ــُة عــدًدا مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع جهــات عــدة  ــَدت الهيئ كمــا عَق
الصحيحــة  اإلحصائيــة  المعلومــات  تقديــم  تكُفــل  وخاصــة،  حكوميــة 
فيمــا يتعلــق ببادنــا علــى جميــع المســتويات، كمــا أبرمــت الهيئــة عــدة 
اتفاقــات دوليــة مــع عــدد مــن األجهــزة اإلحصائيــة المتميــزة حــول العالــم 

ــة. ــي فــي المملك للنهــوض بالقطــاع اإلحصائ

وقــد عملــْت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 2019م علــى تنفيــذ 
خدمــة  فــي  تصــبُّ  التــي  الســامية  والتوجيهــات  القــرارات  مختلــف 
مصلحــة العمــل اإلحصائــي بالمملكــة وتطويــره وتنظيمــه، تأكيــًدا علــى 
أنهــا المرجــع الرســمي والوحيــد للبيانــات اإلحصائيــة، وذلــك مــن خــال 
أهدافهــا االســتراتيجية التــي حرصــت علــى أن تكــون متوائمــًة مــع رؤيتها 
ورســالتها وأهدافهــا، باإلضافــة إلــى برنامجهــا للتحــول فــي العمــل 
التحــول  برنامــج  يوافــق  والــذي  بهــا،  المناطــة  واألعمــال  اإلحصائــي 
الوطنــي ويصــب فــي مصلحــة رؤيــة المملكة العربية الســعودية 2030.

وفــي ســبيل تحقيــق رســالتها والقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا عمــدت 
ــر هيكلهــا التنظيمــي،  ــر تطوي ــة عب ــة إلــى اســتكمال بنيتهــا اإلداري الهيئ
وإنشــاء عــدة إدارات جديــدة، وتطويــر اإلدارات القائمــة، لتطويــر العمــل 
ــاءة تفيــد قطاعــات الدولــة كافــة،  حرًصــا علــى الخــروج بنتائــج صحيحــة بنَّ

وتســهم فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي.

وختاًمــا.. نحمــد اللــه تعالــى علــى أن يســر لنــا العمــل طــوال الفتــرة 
إكمالــه  علــى  عــزٌم  وكلنــا  اإلحصائــي،  التحــول  برنامــج  مــن  الماضيــة 
ــَط لــه، ونرجــو أن يكــون هــذا التقريــر قــد  والوصــول بــه إلــى مــا ُخطِّ
أعطــى الصــورة الواضحــة لمــا قامــت بــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتقــوم 
بــه مــن مجهــودات، ومــا أنجزتــه مــن أعمــال خــال عــام 1440ه/1441ه – 
2019م .. وعلى الله قصد الســبيل، ومنه ســبحانه التوفيق والســداد.
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الملخص التنفيذي

ــر  تقضــي المــادة التاســعة والعشــرون مــن نظــام مجلــس الــوزراء الموقَّ
الصــادر باألمــر الملكــي رقــم )13/أ( وتاريــخ 3ربيــع األول 1414هـــ بأنــه: 
»علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن ترفــَع إلــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين يوًمــا مــن بدايــة كلِّ ســنة ماليــة 
َقتــه مــن إنجــازات مقارنــًة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة  ــا حقَّ تقريــًرا عمَّ
للتنميــة خــال الســنة الماليــة المنقضيــة، ومــا واجههــا مــن صعوبات، 

ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســيِر العمــل فيهــا«.

ت الهيئــة العامــة لإلحصــاء تقريـــرها الســنوي  أَعـــدَّ وبنــاًء علــى ذلــك 
للعــام المالــي )1441/1440هـــ( )2019م( حيــث عملــْت خــال هــذا العــام 
علــى تنفيــذ مختلــف القــرارات والتوجيهــات الســامية التــي تصــبُّ فــي 
خدمــة مصلحــة العمــل اإلحصائــي بالمملكــة وتطويــره وتنظيمــه، تأكيــًدا 
علــى أنهــا المرجــع الرســمي والوحيــد للبيانــات اإلحصائيــة، وذلــك مــن 
خــال أهدافهــا االســتراتيجية التــي حرصــت علــى أن تكــون متوائمــًة 
للتحــول  برنامجهــا  إلــى  باإلضافــة  وأهدافهــا،  ورســالتها  رؤيتهــا  مــع 
فــي العمــل اإلحصائــي واألعمــال المناطــة بهــا، والــذي يوافــق برنامــج 
التحــول الوطنــي، ويســهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

المالــي  للعــام  لإلحصــاء  العامــة  للهيئــة  الســنوي  التقريــر  وُيلخــص 
الهيئــة،  بهــا  قامــت  التــي  األعمــال  أهــم  )2019م(  )1441/1440هـــ( 
والتطــورات التــي شــهدتها؛ حيــث واصلــت العمــل فــي إنتــاج ونشــر 
بالقطــاع  والنهــوض  التنميــة،  مجــاالت  لكافــة  الداعمــة  اإلحصــاءات 
اإلحصائــي فــي المملكــة، كمــا تابعــت الهيئــة رصــد مــدى التقــدم فــي 
قيــاس  مــن مؤشــرات  عبــر مجموعــة  االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق 
األداء، وفــي الصفحــات التاليــة ملخــص بأهــم األعمــال التــي قامــت 
بهــا الهيئــة، والتطــورات التــي شــهدتها خــال العــام الماضــي 2019م.

مــت الهيئــة فــي عــام 2019م عشــرات المنتجــات اإلحصائيــة  حيــث قدَّ
مــا بيــن: المســوح الميدانيــة، والمؤشــرات االقتصاديــة، والنشــرات 

واألرقــام القياســية، مــن بينهــا تســع منتجــات إحصائيــة جديــدة، هــي: 
ــر، ومســح النقــل  ــكار المؤسســي، ومســح البحــث والتطوي مســح االبت
والتخزيــن واألداء اللوجســتي، ومســح القطــاع غيــر الربحــي للمنشــآت، 
ومســح العمــل التطوعــي، ومؤشــر ثقــة المســتهلك، ومســح اســتخدام 
إضافــة  المنزلــي،  البيئــة  ومســح  الشــباب،  تنميــة  ومســح  الوقــت، 
القائمــة، مثــل: مســح االســتثمار  المنتجــات اإلحصائيــة  إلــى تطويــر 
األجنبــي المباشــر، والمســح االقتصــادي االجتماعــي األســري، ومســح 
التوظــف واألجــور، وغيرهــا مــن المســوح الميدانيــة، كمــا تــمَّ إصــدار أكثــر 
ت اإلداريــة لــدى  مــن )27( نشــرًة وتقريــًرا مــن واقــع إحصــاءات الســجاَّ
ــَرت هــذه المنتجــات اإلحصائيــة العديــد مــن  األجهــزة الحكوميــة، وقــد وفَّ
ة واالجتماعيــة  البيانــات والمؤشــرات فــي جميــع المجــاالت: الســكانيَّ
ــة؛ تلبيــًة لمتطلبــات عمــاء الهيئــة فــي  ــة والمعرفيَّ واالقتصاديــة والبيئيَّ

الداخــل والخــارج.

وخــال العــام المالــي )1441/1440هـــ( )2019م( عملــت الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء علــى اســتثمار البيانــات الضخمــة لتوفيــر المنتجــات اإلحصائية، 
وفــي هــذا الســياق تــم إنشــاء إدارة البيانــات الضخمــة، وتوفيــر التقنيات 
والمــوارد البشــرية لهــا؛ وذلــك بهــدف اســتخدام البيانــات الضخمــة فــي 
إنتــاج إحصــاءات رســمية ذات دقــة عاليــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي 
ــة  ــر بني ــة، كمــا تــم العمــل علــى توفي ــة التنمي صناعــة القــرار ودفــع عجل
تحتيــة مناســبة حتــى يتســنى البدء في مشــاريع البيانــات الضخمة التي 
تتطلــب ســعة تخزينيــة ومعالجــة حاســوبية عاليــة، وتــم كذلــك إعــداد دليل 
إجــراءات العمــل اإلحصائــي علــى البيانــات الضخمــة، وشــرح المراحــل 
التــي يخضــع لهــا المنتــج اإلحصائــي مــن البيانــات الضخمــة، وتــم العمــل 
علــى تأســيس دليــل يوضــح صاحيــات إدارة البيانــات الضخمــة وحْوَكمــة 
ــات الضخمــة داخلهــا، وتمكينهــا مــن  ــادرات البيان ــى مب ــة عل عمــل الهيئ
الحصــول علــى البيانــات الضخمــة مــن المصــادر الخارجيــة باالعتمــاد علــى 

ة فــي الجهــات الداعمــة. األنظمــة المقــرَّ

وواصلــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال العــام المالــي )1441/1440هـــ( 
)2019م( االهتمــام بإحصــاءات الحــج والعمــرة، حيــث تــم إنتــاج إحصــاءات 
عديــدة تتعلــق بموســم حــج 1440ه منهــا )إحصــاءات المركبــات علــى 
ــات علــى  ــة لمكــة المكرمــة، وإحصــاءات المركب الطــرق الســريعة المؤدي
الحرميــن  قطــار  ورحــات  ركاب  وإحصــاءات  عرفــات،  مشــعر  مداخــل 
الســريع، وإحصــاءات مســاكن حجــاج الخــارج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة، وإحصــاءات المتطوعيــن فــي موســم الحــج( إضافــة إلى مســح 

العمــرة واإلحصــاءات المتعلقــة بهــا.

كمــا قامــت الهيئــة خــال العــام المالــي )1441/1440هـــ( )2019م( بإنتــاج 
المملكــة  فــي  الرئيســة  الطــرق  علــى  بالمركبــات  متعلقــة  إحصــاءات 
العربيــة الســعودية باالعتمــاد علــى بيانــات أجهــزة االستشــعار لــوزارة 
النقــل والتــي تعــد أحــد مصــادر البيانــات الضخمــة، كمــا تــمَّ العمــل علــى 
للبيــع علــى مواقــع  بالعقــارات المعروضــة  إنتــاج إحصــاءات متعلقــة 
العقــار اإلليكترونيــة باالعتمــاد علــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن 

مواقــع اإلنترنــت للعقــار.

وفيمــا يتعلــق بتغطيــة المؤشــرات الدوليــة فقــد جــرى العمل علــى تغطية 
مؤشــرات البيانــات المفتوحــة حيــث تــم إعــداد ورشــة عمــل مــع أحــد الخبــراء 
المميزيــن مــن المنظمــة الدوليــة التــي ُتصــدر المؤشــر بحضــور ممثليــن 
ــر 33 مؤشــًرا مــن  ــم توفي ــه ت ــه فإن ــة، وعلي ــة بالهيئ مــن كل إدارة إحصائي
أصــل 56 مؤشــًرا، وال يــزال العمــل جارًيــا مــن أجــل توفير بقية المؤشــرات 
إمــا عــن طريــق البيانــات المتوفــرة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء، أو عبــر 

إعــداد خطابــات لطلــب البيانــات مــن بعــض الجهــات الحكوميــة.

مكتــب  تزويــد  تــم  فقــد  البشــرية  التنميــة  بمؤشــرات  يتعلــق  وفيمــا 
مؤشــًرا   142 أصــل  مــن  مؤشــًرا   59 تضــمُّ  بقائمــة  المتحــدة  األمــم 
تــمَّ العمــل علــى بقيــة المؤشــرات،  فــي نوفمبــر 2018م، وبعدهــا 
وتــم توفيــر 34 مؤشــًرا خــال 2019م، وهنــاك 46 مؤشــًرا غيــر متوفــر 
بــأن هنــاك مؤشــًرا ال ينطبــق علــى  يتــم العمــل عليهــا حالًيــا، علًمــا 
المملكــة، ومؤشــرْين آخريــن تتحفــظ عليهــا، وبخصــوص مؤشــر رأس 
المــال البشــري الصــادر مــن البنــك الدولــي فقــد تمــت دراســة مؤشــرات 
إمكانيــة توفيــر البيانــات مــن خــال دراســة بحــث نقــاط الضعــف لــكل 
مؤشــر فــي البيانــات المنشــورة عــن المملكــة فــي التقريــر الصــادر مــن 
البنــك الدولــي، ومعرفــة موعــد تســليم البيانــات المحدثــة للمنظمــات 
الدوليــة فــي الوقــت المحــدد، حيــث يختلــف موعــد تســليم البيانــات مــن 
مؤشــر ألخــر، وبشــأن مؤشــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة فقــد 
تــمَّ تقديــم الدعــم للمركــز الوطنــي للتنافســية مــن خــال عــدة إجــراءات.

وعلــى صعيــد تطويــر الخدمــات والعمليــات اإلحصائيــة فهنــاك مجموعــة مــن 
التطــورات تمــت خــال العــام المالــي )1441/1440هـــ( )2019م( مثــل قيــاس 
االقتصــاد الرقمــي، وتنشــر الهيئــة العامة لإلحصاء حالًيا كثيًرا من المؤشــرات 
التــي تقيــس حجــم )الرقمنــة( فــي االقتصــاد والمجتمــع مثــل مؤشــرات نفــاذ 
واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لألفــراد والمنشــآت، ومــن خــال 
هــذا المشــروع يتــم العمــل حاليــا علــى تطويــر هــذه المؤشــرات ســعًيا إلــى 
قيــاس نســبة مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

وال يــزال هــذا المشــروع مســتمًرا حتــى عــام 2020.

وفيمــا يتعلــق بتطويــر مؤشــرات االقتصــاد الكلــي يتــم متابعــة وتقييــم 
ســير الخطــط التنمويــة للمملكــة، والتــي تتطلــب تطويــر المؤشــرات 
االقتصاديــة ودوريتهــا للمســاعدة فــي قيــاس أداء االقتصــاد الكلــي 
فــي المملكــة عبــر مجموعــة المؤشــرات التــي تصــف أداء قطاعــات 
االقتصــادي  وضعهــا  تقييــم  أجــل  مــن  وذلــك  المختلفــة،  االقتصــاد 
ومعرفــة مــدى قوتــه، باإلضافــة إلــى زيــادة القــدرة علــى التنبــؤ بالحالــة 
االقتصاديــة فــي المملكــة، ومعرفــة المشــاكل التــي قــد تواجههــا فــي 

المســتقبل لوضــع الخطــط الازمــة لمعالجتهــا.

اللجنــة  واصلــت  )2019م(  )1441/1440هـــ(  المالــي  العــام  وخــال 
َلة لتنظيــم العاقــة بيــن الهيئــة العامــة  التنســيقية الدائمــة - المشــكَّ
لإلحصــاء وبيــن الجهــات الخارجيــة وزيــادة أوجــه التنســيق فيمــا بينهــا فــي 
مجــال اإلحصــاء والمعلومــات - العمــل علــى توحيــد الجهــود لتطويــر 
ورفــع مســتوى القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة، حيــث عقــدت اللجنــة 
يــن حضرهما )30(  التنســيقية وفــرق العمــل المنبثقــة عنهــا اجتماعين فنيًّ
جهــة حكوميــة، وتنــاول االجتماعــان العديــد مــن الموضوعــات اإلحصائيــة 
المهمــة، وســاهمت توصيــات ومهــام هذيــن االجتماعيــن فــي رفــع 

ــة المختلفــة. ــن الجهــات الحكومي ــة وبي ــن الهيئ مســتوى التنســيق بي

وعلــى صعيــد الفعاليــات واللقــاءات اإلقليميــة والدوليــة فقــد شــاركت 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال العــام المالــي )1441/1440هـــ( )2019م( 
فــي نحــو )70( فعاليــة إقليميــة ودوليــة علــى مســتوى االجتماعــات، أو 
المؤتمــرات، أو اللجــان، أو ورش العمــل، وقــد اســتقبلت الهيئــة خــال 
ــرات، ونقــل أفضــل  ــادل الخب ــة بهــدف تب 2019م أربعــة )4( وفــوٍد دولي

الممارســات فــي المجــاالت اإلحصائيــة.  

كمــا تــمَّ خــال 2019م توقيــع ثــاث مذكــرات تفاهــم للتعــاون فــي 
ــز األبحــاث والتدريــب  ــرة تفاهــم مــع مرك مجــال اإلحصــاء، األولــى: مذك
للــدول اإلســامية )سيســرك( بتاريــخ 4 مــارس 2019م؛ إلقامــة تعــاون 
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ــة  ــة والفني ــرات اإلداري ــادل الخب مشــترك فــي مجــال اإلحصــاء بشــأن تب
واالستشــارية المتعلقــة بالعمــل اإلحصائــي لــدى كل منهمــا، والثانيــة: 
ــدا بتاريــخ 7 مــارس 2019م إلقامــة  مذكــرة تفاهــم مــع إحصــاءات هولن
تعــاون مشــترك فــي مجــال اإلحصــاء بصفــة عامــة، وفــي مجــال التعــداد 
اإلداريــة  الخبــرات  لتبــادل  التســجيلي بصفــة خاصــة، وإيجــاد قنــوات 
ــة المتعلقــة بتنفيــذ األجهــزة اإلحصائيــة الرســمية للتعــداد، وتهيئة  والفنيَّ
ــبل المناســبة ألي مــن الطرفيــن لدعــم تنفيــذ التعــداد المبنــي علــى  السُّ
والثالثــة:  لهــا،  الازمــة  ــة  التقنيَّ التحتيــة  والبنــى  اإلداريــة  الســجات 
مذكــرة تفاهــم مــع البنــك الدولــي بتاريــخ 8 يوليــو 2019م إلقامــة تعاون 
الدولــي  البنــك  تزويــد  تنظيــم  فــي مجــال اإلحصــاء بشــأن  مشــترك 
ــر  ــة الســعودية، وتأطي بالبيانــات واإلحصــاءات الخاصــة بالمملكــة العربي
عمليــات االســتفادة مــن البيانــات فــي دعــم الجهــات الحكوميــة التــي 
ــات ســيتم التعامــل  ــد مــن أن البيان ــي، والتأكُّ ــك الدول تتعامــل مــع البن
األطــراف  لسياســات  وفًقــا  وتصنيفهــا  وخصوصيــة،  بســرية  معهــا 
المعنيــة، بمــا فــي ذلــك سياســة البنــك الدولــي بشــأن الوصــول إلــى 
الثقــة،  إطــار  فــي  المقدمــة  بالمعلومــات  يتعلــق  فيمــا  المعلومــات 
وبمــا يتماشــى مــع أحــكام الســرية المطبقــة علــى برامــج RAS  بموجــب 
اتفاقيــة اإلطــار RAS بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والبنــك الدولــي، 
ة المطلوبــة مــن  كمــا تهــدف إلــى َحْوكمــة عمليــات جمــع البيانــات الســجليَّ

ــة.  ــدى الجهــات الحكومي البنــك الدولــي والمتوفــرة ل

ــرت الهيئــة عــدًدا مــن القنــوات لتيســير  وفــي مجــال خدمــة العمــاء وفَّ
تواصلهــم معهــا، كمــا تحــرص علــى توفيــر متطلباتهــم علــى الُصُعــد 
كافــة، ســواء كانــت محليــة أو إقليميــة أو دوليــة، الســيما مــع تزايــد 
التــي  المختلفــة  اإلحصــاءات  والمنتجــات  البيانــات  علــى  الطلــب 
 )8726( عــدد  2019م  عــام  فــي  الهيئــة  قــْت  تلَّ وقــد  الهيئــة،  تنتجهــا 
ــة، وعــدد )3956( استفســاًرا بشــأن منتجاتهــا  ــا لمعلومــات إحصائي طلًب
اإلحصائيــة المختلفــة، ومــا تحتــوي عليــه مــن مؤشــرات وبيانــات، وذلــك 
بإجمالــي بلــغ )12682( طلًبــا واستفســاًرا، وقــد وصلــت نســبة تلبيــة 
الطلبــات اإلحصائيــة )%90.70(، كمــا بلــغ معــدل معرفــة عمــاء الهيئــة 
بمنتجاتهــا وخدماتهــا خــال عــام 2019م )%87( ووصــل متوســط ســرعة 
االســتجابة لطلبــات العمــاء إلــى )0.38( )أي يتــمُّ تلبيــة طلبــات العمــاء 

فــي أقــل مــن نصــف يــوٍم عمــل(.

وقــد عــززت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خططهــا االتصاليــة مــع عمائهــا 
ــة،  ــة والفنيَّ عبــر التواصــل المباشــر معهــم عــن طريــق االجتماعــات الثنائيَّ
وورش العمــل، وعقــد اللقــاءات المســتمرة مــع مختلــف فئــات العمــاء 
األكاديمييــن  عــن  الخــاص، فضــا  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  فــي 

والباحثيــن وغيرهــم؛ وذلــك لتحديــد المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة 
احتياجاتهــم  ويلبــي  يحقــق متطلباتهــم  بمــا  الهيئــة  التــي ســتقدمها 
الحاليــة والمســتقبلية، حيــث بلغــت )312( اجتماًعــا وورشــة عمــل مــع 
أكثــر مــن )124( جهــة حكوميــة وخاصــة وأكاديميــة، تشــمل: الــوزارات، 
ــى عــدد مــن جهــات  ــة، باإلضافــة إل ــات، والمؤسســات الحكومي والهيئ
القطــاع الخــاص بالمملكــة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وزارة 
الماليــة، ووزارة التجــارة واالســتثمار، ووزارة اإلســكان، ووزارة العمــل 
وجامعــة  الشــورى،  ومجلــس  الصحــة،  ووزارة  االجتماعيــة،  والتنميــة 
الملــك ســعود، وجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، وجامعــة الملــك 
خالــد، وشــركة أرامكــو، ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي، والبنــك 

الدولــي، والهيئــة العامــة للعقــار، وغيرهــا.

ــة  ــر البني ــة تطوي ــة المعلومــات فقــد وضعــت الهيئ ــد تقني ــى صعي وعل
افتتــاح مركــز  تــم  التحتيــة ضمــن أهــم أولوياتهــا منــذ تحولهــا؛ حيــث 
البيانــات والخــوادم )تطويــر البنيــة التحتيــة والشــبكة لتقنيــة المعلومــات( 
Uptime-( بعــد حصولــه علــى شــهادة االعتمــاد الدوليــة لمراكــز البيانــات
Tier II certificate(، كمــا تــم االنتهــاء مــن مشــروع تصميــم وتوحيــد 
ــد مــع  الشــبكة التقنيــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء التــي تتكامــل وتتوحَّ
البيانــات اإلحصائيــة  الهيئــة كبرنامــج  الكبيــرة فــي  التقنيــة  المبــادرات 
الوطنيــة )مصــدر(، وتعــداد الســعودية، وأعمــال األكاديميــة اإلحصائيــة، 
باإلضافــة إلــى ذلــك تعمــل الهيئــة علــى تقييــم أمــن المعلومــات  مــن 
ــت الهيئــة ممثلــة  خــال تطبيــق اشــتراطات )ISO27001(  والتــي حصل
فــي تقنيــة المعلومــات علــى شــهادة المعاييــر األمنيــة المذكــورة لجميــع 

ــة المعلومــات. ــة لتقني ــة التحتي ــات البني مكون

فــي  وســاق  قــدم  علــى  العمــل  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وُتواصــل 
مشــروع برنامــج البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة )مصــدر( حيــث تــم اإلصــدار 
األول، ثــم اإلصــدار الثانــي، وبــَدَأ العمــل علــى أعمــال اإلصــدار الثالــث 
مــع الجهــات المشــاركة، إذ تــم االنتهــاء مــن معظــم األعمــال اإلحصائيــة 
وبــَدَأ العمــل علــى األعمــال التقنيــة، وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة للشــبكة، 
ــا بمــا يتناســب مــع المعاييــر  وإعــادة بنــاء الشــبكة وتغييــر التصميــم جذريًّ
العالميــة، وفــي مجــال أمــن المعلومــات تــم تفعيــل الضوابط المناســبة 
ــة للحد مــن الهجمات  علــى أنظمــة الشــبكة، والخــوادم، واألجهــزة المكتبيَّ
اإلليكترونيــة والحــد مــن التهديــدات الداخليــة، كمــا تــم تفعيــل مكونــات 
وعناصــر أمــن المعلومــات وتطويــر أمــن البنيــة التحتيــة يشــمل أمــن 
Anti-( الشــبكة ومركــز  وقواعــد البيانــات، كمــا تــمَّ توحيــد نظــام الحمايــة
ــا لألجهــزة المكتبيــة والخــوادم والشــبكة، وتم تطوير  Virus( وجعلــه مركزيًّ

وتفعيــل برنامــج )Security Awareness Program( للتوعيــة األمنيــة.

ويضــمُّ هــذا التقريــر الســنوي ثمانيــة فصــول رئيســة: يتنــاول الفصــل 
الرؤيــة  شــامًا  لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  التنظيمــي  اإلطــار  األول 
التنظيميــة  القــرارات  وأهــم  اإلدارة  ومجلــس  والقيــم،  والرســالة 
المرتبطــة بالعمــل اإلحصائــي خــال عــام 2019م، كمــا يتنــاول المهــام 
والمســئوليات والتنظيــم والنظــام، باإلضافــة إلــى الهيــكل التنظيمــي، 
وبرنامــج التحــول فــي العمــل اإلحصائــي واللجنــة التنســيقية التــي تــمَّ 
ــة العامــة  ــن الهيئ ــي بي ــٍم لتنســيق العمــل اإلحصائ تكوينهــا بشــكٍل دائ
لإلحصــاء والجهــات ذات العاقــة؛ لزيــادة أوجــه التنســيق فيمــا بينهــا في 
مجــال اإلحصــاء والمعلومــات وتوحيــد الجهــود لتطويــر ورفــع مســتوى 

القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة.

فــي  الهيئــة  بهــا  قامــت  التــي   الجهــود  الثانــي  الفصــل  ويتنــاول 
مجــاالت دعــم العمــاء والشــراكات االســتراتيجية فمــن خــال هــذا 
الفصــل يمكــن التعــرف علــى تصنيــف عمــاء الهيئــة وآليــات دعمهــم، 
ــي )1441/1440هـــ( )2019م( مــن جهــود  ــمَّ خــال العــام المال ومــا ت
فــي اســتقبال الطلبــات وتلبيتهــا، وعقــد الشــراكات علــى المســتوى 
المحلــي أو الدولــي، كمــا يســتعرض هــذا الفصــل الوضــع الراهــن 
ــت مــن  فــي العاقــات والتعــاون الدولــي، والمشــاركات التــي مثلَّ

خالهــا الهيئــُة المملكــَة العربيــة الســعودية، ومــا تــمَّ لتعزيــز التعــاون 
والممارســات  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل  مجــال  فــي  المشــترك 

الناجحــة. اإلحصائيــة 

أمــا الفصــل الثالــث فُيعــدُّ مــرآة عاكســة توضــح عمــل الهيئــة ودورهــا 
هــذا  يســتعرض  حيــث  اإلحصائيــة،  المنتجــات  تقديــم  فــي  الرئيــس 
ــي المنصــرم،  ــمَّ خــال العــام المال ــذي ت ــي ال الفصــل العمــَل اإلحصائ
واألدلــة  اإلحصائيــة  لألعمــال  العامــة  المنهجيــات  باســتعراض  فيبــدأ 
القيــام  يتــمُّ  أساســها  علــى  التــي  الدوليــة  والمعاييــر  والتصنيفــات 
باألعمــال اإلحصائيــة، وبعدهــا وفــي نفــس الفصــل يســتعرض التقريــر 
نتائــج أعمــال المنتجــات واألعمــال اإلحصائيــة التــي تــمَّ إنجازهــا ونشــره 
واالجتماعيــة،  الســكانية،  المجــاالت:  جميــع  فــي  2019م  عــام  فــي 
واالقتصاديــة، والبيئيــة، والثقافيــة، إضافــة إلــى اســتعراض آليــة عمــل 
الهيئــة فــي التحقــق مــن جــودة البيانــات والتحليــل اإلحصائــي، ومــا 
تــمَّ فــي مجــال تقديــم الخدمــات اإلحصائيــة بأســلوب تجــاري مــن خــال 

أكاديميــة اإلحصــاء.

ويعكــس الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر )الثقافة والمعرفــة اإلحصائية( 
حــرَص الهيئــة علــى نشــر الوعــي اإلحصائــي وتنظيــم وتوحيــد نشــر 
دقيقــة  إحصــاءات  نشــر  وضمــان  فيهــا،  الثقــة  وتعزيــز  اإلحصــاءات، 
تعكــس واقــع أحــوال المجتمــع ونشــاطاته فــي المملكــة، وتحســين إتاحة 
اإلحصــاءات وتوفيرهــا لمســتخدميها، عبــَر قنــوات نشــر حديثــة وفعالــة، 
ــات القطــاع اإلحصائــي فــي نشــر  ن ــز الشــراكة والتعــاون مــع مكوِّ لتعزي

ــز الشــفافية واإلفصــاح. اإلحصــاءات؛ وتعزي

 ويتنــاول التقريــر فــي فصلــه الخامــس )التقنيــة والبنيــة التحتيــة( جوانــب 
تقنيــة المعلومــات والتعامــات اإلليكترونيــة ودورهــا فــي تنفيــذ خطــط 
الهيئــة وآليــات عملهــا، ويســتعرض أهــم مشــاريع تطويــر البنيــة التقنيــة 
فــي الهيئــة،  أمــا الفصــل الســادس )القــوى البشــرية( فيركــز علــى أبــرز 
مــا قامــت بــه الهيئــة فــي مجــال القــوى البشــرية، ويســتعرض كافــة 
أرقــام الميزانيــة والمصروفــات، وقــد تــمَّ تخصيــص الفصــل الســابع 
لاطــاع علــى أبــرز الصعوبــات والتحديــات التــي واجهــت عمــل الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء خال العــام المالي )1441/1440ه( )2019م( والحلول 
والجهــود الحثيثــة التــي ُبذلــت مــن أجــل التغلــب عليهــا، وفــَق مــا يتوافــر 
لــدى الهيئــة مــن اختصاصــات وإمكانــات متاحــة، ويختتــم التقريــر فصوَلــه 
بالفصــل الثامــن الــذي يتنــاول بالذكــر أهــمَّ التطلعــات والخطــط التــي 

تعتــزم الهيئــة القيــام بهــا فــي العــام القــادم 2020م بمشــيئة اللــه.
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الرؤية

مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء:

الرسالة

القيم

أْن تكون الهيئة العامة لإلحصاء المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكاًرا لدعم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ثــٍة ذاِت قيمــٍة مضافــة تتميــز بالدقــة  تقديــُم منتجــاٍت وخدمــاٍت إحصائيــٍة مُحدَّ
والشــمولية والمصداقيــة، وفًقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، 

والريــادة فــي تطويــر القطــاع اإلحصائــي لدعــم اتخــاذ القــرار.

الشفافيةاالستقاللية التركيز على 
العمالء

التشاركية االحترافيةالجودة

ــاءات  ــة اإلحص ــل مصلح ــي بتحوي ــخ 1436/12/26هـــ القاض ــم )64283( وتاري ــم رق ــامي الكري ــر الس ــب األم بموج
ــوزراء  ــة العامــة لإلحصــاء، صــدر قــرار مجلــس ال ــة عامــة مســتقلة بمســمى الهيئ العامــة والمعلومــات إلــى هيئ
الموقــر رقــم )11( وتاريــخ 1437/01/13هـــ، بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء، وقــد نــصَّ التنظيــم 
ــا بوزيــر االقتصــاد والتخطيــط الــذي يــرأس مجلــس  علــى أن يكــون للهيئــة رئيــٌس بالمرتبــة الممتــازة يرتبــط تنظيميًّ
ن مــن عــدٍد مــن ممثلــي عــدة جهــات حكوميــة ومجلــس الغــرف التجاريــة الصناعيــة واثنيــن مــن  إدارة الهيئــة المكــوَّ

المتخصصيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

رئيس مجلس اإلدارة، وزير االقتصاد والتخطيط. معالي األستاذ محمد بن مزيد التويجري،    
نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس الهيئة العامة لإلحصاء. معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي،    

عضو مجلس اإلدارة، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة. معالي المهندس منصور بن هال المشيطي،    
عضو مجلس اإلدارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية. الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ،     

عضو مجلس اإلدارة، وزارة الصحة. الدكتور خالد بن محمد الشيباني،     

عضو مجلس اإلدارة، وزارة المالية. األستاذ عبدالله بن صالح العريفي،    
عضو مجلس اإلدارة، وزارة االقتصاد والتخطيط. األستاذ أيمن بن إسحاق أفغاني،     

عضو مجلس اإلدارة، وزارة العمل والتنمية االجتماعية. الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني،    
عضو مجلس اإلدارة، وزارة التعليم. الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العنقري،    

عضو مجلس اإلدارة، وزارة اإلسكان. األستاذ علي بن عطية آل جابر،     
عضو مجلس اإلدارة، وزارة التجارة واالستثمار. الدكتور عبدالله بن سعد المديميغ،    

عضو مجلس اإلدارة، وزارة الخدمة المدنية. األستاذ أحمد بن علي القحطاني،     
عضو مجلس اإلدارة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الدكتور نايف بن عبد الله المسيحل،    

عضو مجلس اإلدارة، برنامج التعامات اإللكترونية الحكومية »يسر«. المهندس علي بن ناصر العسيري،    
عضو مجلس اإلدارة، مركز المعلومات الوطني. الدكتور عبد الله غازي الغامدي،     

عضو مجلس اإلدارة، الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. األستاذ/ الربدي بن فهد الربدي،     
عضو مجلس اإلدارة، مجلس الغرف السعودية. الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري،    

عضو مجلس اإلدارة، مستقل. الدكتور فهد بن محمد التركي،      

عضو مجلس اإلدارة، مستقل. أ. أسامة بن محمد شاكر،      
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مهام مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء:
المجلــس هــو الســلطة المهيمنــة علــى إدارة شــؤون الهيئــة وتصريــف 
ــع القــرارات الازمــة لتحقيــق أغراضهــا فــي حــدود  أمورهــا، ويتخــذ جمي

أحــكام التنظيــم، ولــه علــى وجــه خــاص مــا يأتــي:

إقرار السياسيات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.  .1
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.  .2

والمعاييــر  والقواعــد  واإلجــراءات  والفنيــة  الداخليــة  اللوائــح  إقــرار   .3
الهيئــة. بنشــاط  المتعلقــة 

إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب اإلجراءات النظامية.  .4
ــر  ــر مراجــع الحســابات والتقري ــة وتقري إقــرار الحســاب الختامــي للهيئ  .5

الســنوي تمهيــًدا لرفعهــا بحســب اإلجــراءات النظاميــة.
تشــكيل اللجنــة التنســيقية، وتســمية أعضائهــا بنــاء علــى ترشــيح   .6

بهــا. المتعلقــة  اللوائــح  جهاتهــم، وإقــرار 
غيــر  مــن  بهــم  تســتعين  ومــن  الهيئــة  مندوبــي  مكافــآت  إقــرار   .7
المدنيــة. الخدمــة  ووزارة  الماليــة  وزارة  مــع  باالتفــاق  موظفيهــا 

إقــرار آليــات العمــل التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــل المالــي والتكاليــف   .8
للعمــل اإلحصائــي الــذي ُتنفــذه الهيئــة للمنشــآت الخاصــة، وكذلــك 

للتزويــد بالبيانــات باالتفــاق مــع وزارة الماليــة.
قبــول التبرعــات والهبــات واألوقــاف والوصايــا والمنــح والمســاعدات   .9

التــي تقــدم للهيئــة، وفًقــا لإلجــراءات النظاميــة.
10. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

11. تشــكيل اللجــان وتخويلهــا الصاحيــات الازمــة إلنجــاز المهمــات 
المنوطــة بهــا. 

ويجــوز للمجلــس تفويــض بعــض تلــك المهمــات إلــى مــن يـــراه مــن 
المســؤولين فــي الهيئــة وفــق مــا يقتضيــه ســير العمــل فيهــا.

اجتماعات مجلس اإلدارة ونسب حضور األعضاء خالل 
عام 2019م:

أربعــة  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  إدارة  مجلــس  اجتمــع 
اجتماعــات خــال عــام 1441/1440هـــ - 2019م، وكانــت نســب الحضــور 

علــى النحــو التالــي:

• االجتماع التاسع: 79 %   
• االجتماع العاشر: 94 %

• االجتماع الحادي عشر: 71 %
• االجتماع الثاني عشـر: 88 %

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
ُيعــد مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســلطة المهيمنــة علــى 
ــم الصــادر بقــرار  ــه بموجــب التنظي إدارة شــؤونها وتصريــف أمورهــا ول
مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ أْن يتخــذ جميــع القــرارات 
الازمــة لتحقيــق أغراضهــا، وقــد تضمنــت مهــام المجلــس الــواردة فــي 
ــة؛ تشــكيل  ــة مــن تنظيــم الهيئ الفقــرة الحاديــة عشــر مــن المــادة الثامن

اللجــان وتخويلهــا الصاحيــات الازمــة إلنجــاز المهــام المنوطــة بهــا.
ونظًرا للمعطيات التالية: 

• تنوع العمل اإلحصائي وتعدد مصادرة.  
• تأثر العمل اإلحصائي بعدد من المجاالت والمتغيرات. 

• الحاجة لتسريع وتيرة إنجاز المهام الموكلة إلى المجلس.
ــة المتخصصــة  ــد مــن المعلومــات التفصيلي • حاجــة المجلــس إلــى مزي

ــة بشــأنها. ــع بعــد مراجعتهــا والتوصي لبعــض المواضي
ــق اإلجــراءات التــي تضمــن جــودة العمــل وخدمــة  • العمــل علــى تطبي

العميــل وتفعيــل القطــاع اإلحصائــي. 

المجلــس  أعضــاء  بيــن  مــن  لجــان متخصصــة  أربــع  تــم تشــكيل  فقــد 
وقيــادات العمــل اإلحصائــي واإلداري مــن منســوبي الهيئــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــي: 
اللجنة اإلحصائية.  .1

لجنة المراجعة والتدقيق.   .2
لجنة الموارد البشرية.   .3

لجنة حوكمة أمن المعلومات وسريتها.  .4
أيــة لجنــة مناســبة المرشــح لعضويتهــا ســواء  ويراعــى فــي تكويــن 
مــن جهــة خبراتــه العمليــة أو العلميــة، مــع أخــذ الموافقــة المســبقة 
مــن العضــو المرشــح، كمــا أنــه ليــس ألعضــاء اللجــان مــن منســوبي 
الهيئــة حــق التصويــت، وفيمــا يلــي تعريــف بأهــداف كل لجنــة ومهامهــا 

وتكوينهــا ودوريــة اجتماعاتهــا:

أواًل: اللجنة اإلحصائية:

• أهداف اللجنة:
بمهمــة  المتعلقــة  والخطــط  والبرامــج  السياســات  تطبيــق  ضمــان   .1

البيانــات«.  »جمــع 
دعم اآلليات المتبعة النسياب البيانات بين الهيئة والجهات األخرى.   .2

إلــى  تهــدف  التــي  والمشــاريع  البرامــج  تنفيــذ  فــي  المســاهمة   .3
تفعيــل القطــاع اإلحصائــي بمــا فــي ذلــك رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس 
اإلدارة حــول تطبيــق المفاهيــم والتعاريــف والتصانيــف والمعاييــر 

اإلحصائيــة.  والمنهجيــات 
دعم تطوير البرامج والمنهجيات الازمة لتطوير المنتجات اإلحصائية.   .4

المساهمة في تطوير البنية اإلحصائية.   .5
ــة  ــة اإلحصائي ــة للتنمي المســاهمة فــي تقويــم االســتراتيجية الوطني  .6

ومتابعــة تنفيذهــا. 

• مهام اللجنة:
ــات متابعــة االســتراتيجية  ــر آلي تقديــم مقترحــات تســاهم فــي تطوي  .1
الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة، والرفــع بتقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة.
مراجعــة وتقويــم السياســات العامــة المتعلقــة بالعمــل اإلحصائــي   .2

ــذ. ــة التنفي ــد آلي ــات لمجلــس اإلدارة، وتحدي والرفــع بالتوصي
مراجعــة السياســات الازمــة لتفعيــل القطــاع اإلحصائــي، وضمــان   .3
تطبيــق المفاهيــم والمعاييــر والتصانيــف. اإلحصائيــة، وإتباع المناهج 

العلميــة فــي هــذا اإلطــار، والرفــع بالتوصيــات لمجلــس اإلدارة.
تقديــم االقتراحــات لمجلــس اإلدارة فــي مجــال تطويــر المنتجــات   .4

اإلحصائيــة.
تقديــم المقترحــات المتعلقــة بتحســين البنيــة اإلحصائيــة لــدى وحدات   .5

القطــاع اإلحصائي.
الهيئــة  لــدى  االحصائــي  الوعــي  نشــر  وآليــات  مراجعــة سياســات   .6

العاقــة. ذات  للجهــات  والموجهــة 
القيام بأية مهام أو صاحيات أخرى تحال لها من المجلس.  .7

• تكوين اللجنة:
اللجنــة  )رئيــس  ومقــرر  أعضــاء  ثاثــة  مــن  اإلحصائيــة  اللجنــة  تتكــون 
وعضــو، مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )مــن ذوي االختصــاص( - عضــو 

الهيئــة(:  ومقــرر، مــن 

• األسماء المرشحة لعضوية اللجنة:
المهمةالجهةاسم العضوم

عضو مجلس اإلدارة - أ. أسامة بن محمد شاكر1
ذوي االختصاص

رئيس 
اللجنة

د. عبد الرحمن بن 2
سليمان العنقري

عضو مجلس اإلدارة - 
عضووزارة التعليم

وكيل العمليات 3  
عضوالهيئة العامة لإلحصاءوالمنهجيات

مدير إدارة دعم 4
مقررالهيئة العامة لإلحصاءالمنهجيات اإلحصائية

عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء اللجنــة مــن عضوية المجلــس، فلمعالي 
ــة  ــي رئيــس الهيئ ــة مــن معال ــاًء علــى توصي رئيــس مجلــس اإلدارة - بن
العامــة لإلحصــاء - الموافقــة علــى ترشــيح العضــو البديــل للجنــة لحيــن 

موعــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة التالــي للمصادقــة عليــه.

• اجتماعات اللجنة:
• تسبق اجتماعات اللجنة اجتماعات مجلس اإلدارة بمدة أسبوع على األقل.

• يكون االجتماع حسب الحاجة وبطلب من رئيس اللجنة.

ثانيًا: لجنة المراجعة والتدقيق:

• أهداف اللجنة:
دعم نظام الرقابة وإدارة المخاطر في الهيئة.  .1

ــة والسياســات التــي  ــات الرقاب ــه االهتمــام نحــو آلي ــد مــن توجي التأك  .2
تمنــع األزمــات الماليــة والتشــغيلية.

ضمــان ســير تطبيــق الموازنــة التقديريــة للهيئــة والتقاريــر الماليــة   .3
الختامــي  والحســاب  العموميــة.  والميزانيــة  الختاميــة  والحســابات 

المحــددة والمعتمــدة. المعاييــر  للهيئــة وفــق  الســنوي 
دعم استقالية المراجعين وتحسين أعمال المراجعة والتدقيق.  .4

تســهيل مهمــة مجلــس اإلدارة فــي توفيــر نــوع مــن الرقابــة الماليــة   .5
علــى الهيئــة. 

االســتفادة مــن المعلومــات والبيانــات والســجات التــي تســاهم   .6
فــي أعمــال اللجنــة.
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• مهام اللجنة:
التنسيق بين المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة.  .1

مراجعـة القوائم المالية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة.  .2
دراسة العروض والتوصية بتعيـين المـراجع الخارجي.  .3

تأييد ترشيح مراقب مالي داخلي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية.  .4
متابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية وتشمل مراجعة خطة التدقيق.   .5

مراجعة نتائج التدقيق، ومراجعة نظام الرقابة الداخلي.  .6
متابعة برامج وخطوات تفعيل إدارة المراجعة الداخلية.  .7

مراجعــة آليــة نظــام االدخــار والتوفيــر واإلقــراض وفــق الئحــة خاصــة   .8
ترفــع لمجلــس اإلدارة إلقرارهــا.

دعــم اســتقال مراجــع الحســابات وزيــادة جــودة عمليــة المراجعــة،   .9
وزيــادة فعاليــة نظــم الرقابـــة الداخليـــة.

10. القيام بأية مهام أو صاحيات أخرى تحال إلها من المجلس.

• تكوين اللجنة:
تتكــون لجنــة المراجعــة والتدقيــق مــن ثاثــة أعضــاء ومقــرر )رئيــس اللجنــة 

وعضويــن، مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  - والمقــرر، مــن الهيئــة(: 
• األسماء المرشحة لعضوية اللجنة:

• اجتماعات اللجنة:
• تسبق اجتماعات اللجنة اجتماعات مجلس اإلدارة بمدة أسبوع على األقل.

• يكون االجتماع حسب الحاجة وبطلب من رئيس اللجنة.

ثالثًا: لجنة الموارد البشرية:

ــة المــوارد البشــرية: هــي إحــدى اللجــان الرئيســية  ــة تشــكيل لجن أهمي
التابعــة لمجلــس اإلدارة، والتــي يمكــن أن تدعــم موضوعيــة ومصداقيــة 
عمــل إدارة المــوارد البشــرية فــي الموضوعــات التــي يكــون إقرارهــا 
اعتمــاد  مثــل  اإلدارة،  مجلــس  اختصــاص  مــن  عليهــا  والموافقــة 
البشــرية،  بالمــوارد  الخاصــة  والتقاريــر  البشــرية  المــوارد  اســتراتيجية 
كمــا يمكــن للجنــة أن تســاعد النــواب والمــدراء التنفيذييــن فــي الوفــاء 
بمســؤولياتهم، ويمكــن اعتبارهــا ذراع متخصــص ومفيــد يعــاون مجلــس 

اإلدارة فــي مراقبــة األداء اإلداري بالهيئــة.

• مهام اللجنة:
مراجعــة مــا تعــده الهيئــة بشــأن هيكلهــا التنظيمي قبل رفعــه للمجلس   .1

إلقراره.
مراجعــة مــا تعــده الهيئــة بشــأن السياســات العامــة والخطــط والبرامــج   .2

التشــغيلية للمــوارد البشــرية قبــل رفعهــا للمجلــس إلقرارهــا.
مراجعــة الموضوعــات التــي تعدهــا الهيئــة بشــأن منســوبيها - ممــا   .3
يتطلــب موافقــة المجلــس - قبــل رفعهــا للمجلــس بطلــب الموافقــة.
العاقــة  ذات  األخــرى  والمقترحــات  الموضوعــات  وتهيئــة  مراجعــة   .4

بالمــوارد البشــرية المعــدة مــن الهيئــة للرفــع لمجلــس اإلدارة.
القيــام بأيــة مهــام أخــرى تخــص المــوارد البشــرية تحــال إليهــا مــن   .5

المجلــس.

تكوين اللجنة:
تتكــون لجنــة المــوارد البشــرية مــن ثاثــة أعضــاء ومقــرر )رئيــس اللجنــة 

وعضــو، مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  – عضــو ومقــرر، مــن الهيئــة(: 
• األسماء المرشحة لعضوية اللجنة:

وضــع التوصيــات الازمــة لتحقيــق االتصــال اآلمــن بالهيئــة حيــال   .2
والبيانــات.  المعلومــات  تبــادل 

المعلومــات  ألمــن  العامــة  االســتراتيجية  حيــال  التوصيــات  وضــع   .3
وحوكمــة البيانــات وخصوصيتهــا والبيانــات المفتوحــة فــي ضــوء مــا 

يســتجد مــن أعمــال أمــن المعلومــات. 
القيام بأية مهام أو صاحيات أخرى تحال لها من المجلس.     .4

• تكوين اللجنة:
تتكــون لجنــة حوكمــة أمــن المعلومــات وســريتها مــن ثاثــة أعضــاء ومقــرر 
)رئيــس اللجنــة وعضــو، مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة - عضــو ومقــرر، من الهيئة(: 

• األسماء المرشحة لعضوية اللجنة:

المهمةالجهةاسم العضوم

أ. عبد الله بن صالح 1
العريفي

عضو مجلس اإلدارة – 
وزارة المالية

رئيس 
اللجنة

عضو مجلس اإلدارة – د. فهد بن محمد التركي                                                  2
عضوذوي االختصاص

د. عبد الله بن سعد 3  
المديميغ

عضو مجلس اإلدارة – 
عضووزارة التجارة واالستثمار

مدير إدارة المراجعة4
مقررالهيئة العامة لإلحصاءالداخلية

المهمةالجهةاسم العضوم

أ. عبيد الله بن حمدان1
آل صنعاء                                    

عضو مجلس اإلدارة – 
وزارة الخدمة المدنية  

رئيس 
اللجنة

د. أحمد بن عبدالله 2
الزهراني

عضو مجلس اإلدارة – 
وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
عضو

عضوالهيئة العامة لإلحصاءوكيل الخدمات المشتركة3  

مقررالهيئة العامة لإلحصاءمدير عام الموارد البشرية  4

المهمةالجهةاسم العضوم

الدكتور عبدالله بن غازي 1
الغامدي

عضو مجلس اإلدارة - 
مركز المعلومات الوطني

رئيس 
اللجنة

المهندس علي بن ناصر 2
العسيري

عضو مجلس اإلدارة 
- برنامج التعامات 

االلكتروني)يّسر(
عضو

عضوالهيئة العامة لإلحصاءوكيل تقنية المعلومات3  

مدير عام الدعم والتنسيق 4
مقررالهيئة العامة لإلحصاءالتقني

عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء اللجنــة مــن عضوية المجلــس، فلمعالي 
ــة  ــي رئيــس الهيئ ــة مــن معال ــاًء علــى توصي رئيــس مجلــس اإلدارة - بن
العامــة لإلحصــاء - الموافقــة علــى ترشــيح العضــو البديــل للجنــة لحيــن 

موعــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة التالــي للمصادقــة عليــه.

• اجتماعات اللجنة:
• تسبق اجتماعات اللجنة اجتماعات مجلس اإلدارة بمدة أسبوع على األقل.

• يكون االجتماع حسب الحاجة وبطلب من رئيس اللجنة.

رابعًا: لجنة حوكمة أمن المعلومات وسريتها:   

• إطار عمل اللجنة:
تعمــل هــذه اللجنــة علــى مراجعــة المواضيــع المحالــة إليهــا والمتعلقــة 
بحوكمــة أمــن المعلومــات وتقــوم اللجنــة بالتوصيــة حيــال جميــع مــا 

يعــرض عليهــا مــن أعمــال فــي هــذا اإلطــار.

• أهداف اللجنة:
رفع مستوى كفاءة أمن المعلومات وسريتها بما يحقق أداء الهيئة لمهامها.

• مهام اللجنة:
مراجعة السياسات ووضع التوصيات المتعلقة بكل من:  .1

• المعايير الخاصة بحوكمة أمن المعلومات، وإدارة المخاطر.
• أمن قواعد البيانات المختلفة في الهيئة.

• ما يتعلق بتطوير األمن للبرامج واألنظمة.
• خصوصية البيانات.

عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء اللجنــة مــن عضوية المجلــس، فلمعالي 
ــة  ــي رئيــس الهيئ ــة مــن معال ــاًء علــى توصي رئيــس مجلــس اإلدارة - بن
العامــة لإلحصــاء - الموافقــة علــى ترشــيح العضــو البديــل للجنــة لحيــن 

موعــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة التالــي للمصادقــة عليــه.

عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء اللجنــة مــن عضوية المجلــس، فلمعالي 
ــة  ــي رئيــس الهيئ ــة مــن معال ــاًء علــى توصي رئيــس مجلــس اإلدارة - بن
العامــة لإلحصــاء- الموافقــة علــى ترشــيح العضــو البديــل للجنــة لحيــن 

موعــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة التالــي للمصادقــة عليــه.

• اجتماعات اللجنة:
• تسبق اجتماعات اللجنة اجتماعات مجلس اإلدارة بمدة أسبوع على األقل.

• يكون االجتماع حسب الحاجة وبطلب من رئيس اللجنة.

خامسًا: مكافأة أعضاء اللجان:
مبلــغ  اإلدارة  مجلــس  عــن  المنبثقــة  اللجنــة  وأعضــاء  لمقــرر  ُيصــرف 
)2000( ألفــي ريــال عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة، وبحــد أقصــى 

ــكل عضــو. ــال فــي الســنة ل )16000( ســتة عشــر ألــف ري
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التشريعات واللوائح والقواعد الصادرة 
خالل عام 2019م:

مــة  المنظِّ القــرارات  مــن  بمجموعــة  الخــروج  تــم 
يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  اإلحصائــي  للعمــل 

• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 40/2293/9870 
»مشــروع  علــى  بالموافقــة  1440/7/14هـــ  وتاريــخ 

تنظيــم المركــز الوطنــي للمراصــد القطاعيــة«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 40/2293/9876 
»مشــروع  علــى  بالموافقــة  1440/7/14هـــ  وتاريــخ 

الميزانيــة التقديريــة لعــام 2020م«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 40/2293/9869 
»الحســاب  علــى  بالموافقــة  1440/7/14هـــ  وتاريــخ 

الختامــي للهيئــة للعــام المالــي 2018م«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 40/2293/9872 
وتاريــخ 1440/7/14هـــ بإقــرار »خطــة المراجعــة الداخليــة 

الســنوية الُمحّدثــة«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 40/2293/9865 
»التقريــر  علــى  بالموافقــة  1440/7/14هـــ  وتاريــخ 

2018م«. الســنوي للهيئــة لعــام 
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 41/2293/322 
وتاريــخ 1441/1/10هـــ بإقــرار »سياســة تمكيــن العمالء 

مــن البيانــات اإلحصائيــة«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 41/2200/1354 
وتاريــخ 1440/2/8هـــ بالموافقــة علــى »صــرف مكافــأة 

تشــجيعية لعــدد )99( موظًفــا«.
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 41/2200/1353 
وتاريــخ 1441/2/8هـــ بإقــرار وثيقــة »حوكمــة العمــل عن 

المؤشــرات الدوليــة المركبة«.

است�ا�يجية 
قائمة على 

العمالء

إعادة مواءمة 
است�ا�يجية الهيئة 
بما يتوافق مع 

األهداف الكلّية 
ويعكس توّجه 

العمالء

المنتجات 
والخدمات

إعادة تق�يم 
المنتجات 

والخدمات ضمن 
المؤسسة 

لمواءمتها مع 
االست�ا�يجية 
القائمة على 

العمالء

العمليات 
والمنهجيات

تحديد األنشطة 
التشغيلية 

المطلوبة لتوفير 
المنتجات 

والخدمات التي 
�رغب بها العمالء

تقنية 
المعلومات 

والبنية التحتية

تع��ف االحتياجات 
من تقنية 

المعلومات 
والبنى التحتية 

للمؤسسة 
الجديدة التي ترّكز 

على العمالء

الثقافة 
والتوعية وبناء 

القد�ات

 اعتماد إصالحات 
في الثقافة 

لالم�ثال باألهداف 
التي تركز على 

العمالء؛ وضمان 
توفير قد�ات 

مناسبة عبر دورة 
حياة الموارد 

البش��ة

الحوكمة 
والتطو�ر 
المؤسسي

ضمان وجود 
هيكلة �نظيمية 
وحوكمة الزمة 
إلحداث التحّول

يل
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دة
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برنامُج التحول في العمل اإلحصائي:
وفــق رؤيــة المملكــة 2030م وبرامجهــا وتحقيــق أهدافهــا الرئيســة والفرعيــة شــرعت 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذ برنامجهــا للتحــول 2020م، وال زالــت مســتمرة فــي 
تنفيــذه حتــى اســتكماله فــي موعــده، ويعتمــد علــى 3 أبعــاد رئيســة و6 مســارات 

كمــا فــي الشــكل التالــي:

مشاريع تم إنجازها في إطار برنامج التحول اإلحصائي

التحول إلى هيئة. 1

األرشفة اإللكترونية. 2

تقديم الخدمات االستشارية في التوعية اإلحصائية. 3

تنفيذ دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية 
المناسبة لتطبيق مفهوم البيانات الضخمة.

4

إعداد آلية متابعة تنفيذ االستراتيجية وقياس مؤشرات األداء. 5

وضع إطار عمل جديد لتكامل البيانات الجيومكانية واإلحصائية. 6

استراتيجية تقنية المعلومات. 7

إعداد نموذج عمل وحْوَكَمة المراصد القطاعية. 8

البوابة السعودية لإلحصاءات )بوابة شاملة لكافة إحصاءات 
الجهات الحكومية(.

9

تحسين محتوى البوابة الرسمية للهيئة. 10

تقييم وتحسين منهجيات العمل اإلحصائي. 11

إعداد إحصاءات البيانات الضخمة. 12

مشاريع مستقبلية خالل فترة التحول اإلحصائي

برنامج توسيع نطاق بنود السلع في النظام المنسق للتجارة 
الخارجية.

1

برنامج بناء أنظمة الجودة والحصول على شهادات االعتماد األيزو 
900 الصادرة عام 2015م.

2

برنامج تنفيذ منصة قياس جودة البيانات. 3

َحْوَكَمة البيانات. 4

مشروع تأهيل مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة. 5

برنامج االستثمار المشترك بين الهيئة والقطاع الخاص )أكاديمية 
الهيئة(.

6

وضع هيكلية متكاملة إلدارة دورة حياة بناء التطبيقات اإلحصائية 
)SDLC( باالعتماد والتكامل مع المعايير العالمية واألطر وخاصة 

SDMX
7

تطوير وتنظيم تقنيات الربط وتأمين الموارد لاتصال ومكوناته 
لمواكبة التحول الوطني والعمل اإلحصائي.

8

مشاريع تحت التنفيذ في إطار برنامج التحول اإلحصائي

التعداد العام للسكان والمساكن والُمنشآت 2020م. 1

تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية. 2

برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر(.   3

بناء وتطوير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة. 4

تفعيل الوحدات اإلحصائية في الجهات الحكومية. 5

برنامج أرشفة ملفات الفروع. 6



29

ــر السـنـوي التقـريـ
للعــام المالي 2019

28

أعمال اللجنة التنسيقية خالل عام 2019م:
اللجنــة التنســيقية هــي لجنــة تــم تكوينهــا بشــكل دائــم لتنســيق العمــل 
اإلحصائــي بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء والجهــات ذات العاقــة وفًقــا 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ الخــاص بتنظيــم 
الهيئــة، وتهــدف إلــى تنظيــم العاقــة بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
ــادة أوجــه التنســيق فيمــا بينهــا فــي مجــال  ــة لزي ــن الجهــات الخارجي وبي
اإلحصــاء والمعلومــات، وتوحيــد الجهــود لتطويــر ورفــع مســتوى القطاع 
ــة التنســيقية  ــن للجن ــم عقــد اجتماعي ــة. وقــد ت ــي فــي المملك اإلحصائ

خــال عــام 2019م، كالتالــي: 

• أعمال االجتماع األول للجنة التنسيقية خال عام 2019م:
ُعقــد اجتمــاع اللجنــة التنســيقية األول لعــام 2019م فــي الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء يــوم الخميــس 1440/8/27هـــ، الموافــق 2 مايــو 2019م، بنــاًء 
علــى الدعــوات الموجهــة ألعضــاء اللجنــة، وذلــك فــي المقــر الرئيــس 
للهيئــة فــي مدينــة الريــاض، برئاســة معالــي الدكتــور/ فهــد بــن ســليمان 
التخيفــي رئيــس الهيئــة العامــة لإلحصــاء ورئيــس اللجنــة التنســيقية، 
وحضــور )16( جهــة حكوميــة، وتــم اســتعراض الموضوعــات المدرجــة 

علــى جــدول األعمــال، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1. االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية. 
2. مشروع تنظيم المركز الوطني للمراصد القطاعية. 
3. تفعيل اإلدارات اإلحصائية في األجهزة الحكومية. 

4. عرض آلليات تفعيل سياسات التحليل اإلحصائي بالمملكة. 
5. مخرجات ورشة العمل الخاصة بآلية التواصل مع المنظمات الدولية. 

6. حوكمة أعمال الفرق التنسيقية. 
7. توصيات فريق العمل التنسيقية إلحصاءات الطاقة. 

وحضور كل من الجهات التالية: 
1. وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

2. وزارة البيئة والمياه والزراعة.
3. وزارة اإلسكان.

4. وزارة العدل.
5. وزارة التعليم.

6. وزارة الشؤون البلدية والقروية.
7. وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 

8. وزارة االقتصاد والتخطيط.
9. وزارة التجارة واالستثمار.

10. وزارة المالية.
11. مؤسسة البريد السعودي.

12. مؤسسة النقد العربي السعودي.
13. الهيئة العامة للجمارك.

14. الهيئة العامة لاستثمار.
15. برنامج التعامات االلكترونية الحكومية)يّسر(. 

16. مركز المعلومات الوطني.

وانبثق عنه توصيات عدة كما يلي: 

1. االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية: 
• اللجنــة التنســيقية لهــا دور كبيــر فــي حوكمــة االســتراتيجية، ولهــا دور 

أكبــر فــي تفعيلهــا. 
ــة  ــة للتنمي ــل االســتراتيجية الوطني ــة لتفعي • تشــكيل فريــق داخــل الهيئ
وثائــق  أيــة  فــي  التنســيقية  اللجنــة  مشــاركة  وســيتم  اإلحصائيــة، 

باالســتراتيجية. تختــص 
ــادرات  ــادرات الهيئــة باالســتراتيجية، ومــن المهــم ربــط مب • تــم ربــط مب

الجهــات الحكوميــة باالســتراتيجية.
• تشــكيل فريق يرتبط باللجنة التنســيقية، وتحديد مهامه ومســؤولياته 
لضمــان تكامــل مبــادرات الهيئــة من جهة، ومبــادرات الجهات الحكومية 

ذات العاقــة باالســتراتيجية مــن جهــة أخرى.

2. مشروع تنظيم المركز الوطني للمراصد القطاعية. 

3. تفعيل اإلدارات اإلحصائية في األجهزة الحكومية: 
•  برنامــج تفعيــل اإلدارات اإلحصائيــة ُممكــن مــن ناحيــة الهيئــة، وأن 
البرنامــج ليــس فقــط إلنشــاء إدارات إحصائية داخــل الجهات الحكومية، 
وإنمــا لتوفيــر الُممكنــات الفنيــة والمــوارد البشــرية والماليــة لزيــادة 

فاعليــة تلــك الوحــدات.

•  التأكيــد علــى ضــرورة وضــع حوكمــة واضحــة بحيــث تطلــب الجهــة التــي 
ــار الطلــب يكــون  تريــد العمــل مــع الهيئــة الخدمــة وتحــدد نوعهــا، وخي

ــا.  للجهــة نفســها وليــس إلزاميًّ
الوحــدات  تفعيــل  بمتابعــة  مختــص  عمــل  فريــق  تشــكيل  •  أهميــة 

ئيــة.  اإلحصا
خــال شــركة  الوحــدة اإلحصائيــة مــن  بتفعيــل  أيــة جهــة  رغبــت  •  إذا 
ســاس )شــريك الهيئــة(، فباإلمــكان القيــام بذلــك، علــى أن تتحمــل 

الجهــة التكلفــة الماليــة.

4. عرض آلليات تفعيل سياسات التحليل اإلحصائي بالمملكة: 
اإلحصائــي  التحليــل  سياســات  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وضعــت   •
لتحليــل  مهمــة  كأداة  منهــا  واالســتفادة  بهــا  لاسترشــاد  للجهــات 

التنمويــة. بالمؤشــرات  العاقــة  ذات  البيانــات 

ــع المنظمــات  ــة التواصــل م ــات ورشــة العمــل الخاصــة بآلي 5. مخرج
ــة: الدولي

• تشــكيل فريــق يرتبــط باللجنــة التنســيقية تكــون مهمتــه تنظيــم العمــل 
المؤشــرات  تلــك  لبنــاء  الحلــول  ووضــع  الدوليــة  المؤشــرات  علــى 

ونشــرها ومتابعتهــا مــع المنظمــات الدوليــة.
• تشــكيل فريــق مؤقــت مــن أعضــاء اللجنــة التنســيقية برئاســة اإلدارة 
العامــة لابتــكار والتطويــر االحصائــي لوضــع حوكمــة واضحــة لعمــل 
الفريــق المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، وتحديد الجهات المشــاركة 
هــذا  يضــم  أن  علــى  االجتماعــات  ودوريــة  الفريــق  ومهــام  ودور 
الفريــق المؤقــت )الهيئــة العامــة لإلحصــاء، ُممثــل مــن وزارة التجــارة 
واالســتثمار، وزارة الصحــة، وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 

وزارة التعليــم، مؤسســة النقــد العربــي الســعودي(.

6. حوكمة أعمال اللجنة التنسيقية والفرق التابعة لها:
الحلــول  الحالــي، ووضــع  الوضــع  وتقييــم  لدراســة  فريــق  تشــكيل   •
لحوكمــة اللجنــة التنســيقية علــى أن يضــم هــذا الفريق الجهــات التالية: 
الماليــة،  الهيئــة العامــة للجمــارك، وزارة  )الهيئــة العامــة لإلحصــاء، 
والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  وزارة  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
وزارة االقتصــاد والتخطيــط( علــى أن يقــوم رئيــس اللجنــة التنســيقية 

ــق. ــق الدراســة بعــد اكتمــال تشــكيل الفري ــد رئيــس فري بتحدي

• ضــرورة حضــور العضــو الرســمي الجتماعــات اللجنــة التنســيقية، وال 
يتــم تكليــف شــخص آخــر. 

•  ضــرورة التنســيق العالــي مــع أعضــاء اللجنــة التنســيقية فــي االطــاع 
علــى الوثائــق قبــل رفعهــا لاعتمــاد )ســواء لمجلــس اإلدارة أو الجهات 

المختصة(.
•  أهميــة إضافــة جهــات أخــرى تكــون )أكاديميــة، قطــاع خــاص( ألعضــاء 

اللجنــة التنســيقية.

7. كما أوصى اجتماع اللجنة التنسيقية بالتالي:
• موافقــة أعضــاء اللجنــة التنســيقية علــى إضافــة الجهــات التــي تــم 
طلبهــا مــن رئيــس فريــق العمــل التنســيقي إلحصــاءات الطاقــة وهــي 

كالتالــي:

ــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــن وزارة  - إضافــة عضــو مكتــب تطوي
ــة. ــروة المعدني ــة والث الطاقــة والصناع

-  إضافة عضو للفريق من الهيئة العامة للطيران المدني.
- إضافة عضو للفريق من المؤسسة العامة للموانئ. 

• أعمال االجتماع الثاني للجنة التنسيقية خال عام 2019م:
ُعقــد اجتمــاع اللجنــة التنســيقية الثانــي لعــام 2019م فــي الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء يــوم األحــد 1441/3/27ه، الموافــق 24 نوفمبــر 2019م، وذلك 
فــي المقــر الرئيــس للهيئــة فــي مدينــة الريــاض، برئاســة معالــي الدكتــور/ 
العامــة لإلحصــاء ورئيــس  الهيئــة  رئيــس  التخيفــي  بــن ســليمان  فهــد 
اســتعراض  وتــم  حكوميــة،  جهــة   )14( وبمشــاركة  التنســيقية،  اللجنــة 
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1. حوكمة العمل التنسيقي )إعادة حوكمة أعمال اللجنة التنسيقية(. 
2. فريق تنظيم عمل المؤشرات الدولية. 

وحضور كل من الجهات التالية: 

1. وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
2. وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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3. وزارة اإلسكان.
4. وزارة العدل.

5. وزارة الشؤون البلدية والقروية.
6. وزارة التجارة واالستثمار.

7. وزارة المالية.
8. مؤسسة البريد السعودي.

9. مؤسسة النقد العربي السعودي.
10. الهيئة العامة لاستثمار.

11. برنامج التعامات االلكترونية الحكومية)يّسر(. 
12. مركز المعلومات الوطني.

13. وزارة التعليم.
14. وزارة الصحة. 

وانبثق عنه توصيات عدة: 

1. حوكمة أعمال اللجنة التنسيقية والفرق التابعة لها: 
•  تــم عــرض ملخــص الدراســة التــي قــام بهــا فريــق مشــكل مــن أعضــاء 

اللجنــة التنســيقية، وتــم مناقشــة مــا يلــي: 
ــي  ــى حاجــة العمــل اإلحصائ ــا عل ــن الفــرق وإلغاؤهــا يكــون مبنيًّ • تكوي

التنســيقي بيــن مكونــات القطــاع اإلحصائــي.
• تلخيــص وثيقــة »حوكمــة أعمــال اللجنــة التنســيقية والفــرق التابعــة 

لهــا« ووضــع خارطــة طريــق لهــا.

2. فريق تنظيم عمل المؤشرات الدولية: 
ــة،  ــة المركب ــة تعمــل علــى المؤشــرات الدولي • بعــض الجهــات الحكومي
ونتيجــة لذلــك يكــون هنــاك تداخــل فــي النتائــج؛ لذلــك ال بــد مــن وضــع 

حوكمــة للمؤشــرات الدوليــة المركبــة.
• أن تكــون االنطاقــة مــن المؤشــرات الدوليــة المذكــورة فــي )رؤيــة 

المملكــة 2030( وال بــد مــن تعريــف للمنظمــات الدوليــة.
• تكثيف الجانب التوعوي ألية معلومة لها وجه دولي.

بمجلس  مرتبطة  المركبة  الدولية  للمؤشرات  مركزية  لجنة  تكويــن   •
اإلدارة، وتــم طــرح مقتــرح آخــر بــأن ترتبــط اللجنــة برئيــس الهيئــة العامــة 

ــك لتســريع العمــل.  ــداًل مــن المجلــس وذل لإلحصــاء ب
• تحديد ملكية المؤشر المركب ألي جهة يكون من قبل اللجنة المركزية. 

أوصي بالتالي:
• تلخيــص وثيقــة »فريــق تنظيــم عمــل المؤشــرات الدوليــة«، والتــي 

تحتــوي علــى مقترحيــن للتنفيــذ:
• المقتــرح األول: تشكيل فريق دائم ضمن أعمال اللجنة التنسيقية 

لحوكمة العمل على المؤشرات الدولية.
المركبة  الدولية  للمؤشرات  مركزية  لجنة  تكوين  الثانــي:  المقتــرح   •
لــكل  والســلبيات  اإليجابيــات  ووضــع  اإلدارة،  بمجلس  مرتبطة 

مقتــرح. 
تسعى الهيئة العامة لإلحصاء إلى تحقيق التكامل بين هيكلها 

الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء:
ــة أو فــي  ــرات فــي تلــك األنشــطة داخــل الهيئ ــادرات ومشــاريع التحــول فــي كافــة أنشــطتها، مــع مراعــاة مــا يســتجد مــن تغي ــن مب التنظيمــي وبي

ــة: ــكل التنظيمــي للهيئ ــي الهي ــط الخارجــي لهــا، وفيمــا يل المحي

الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء

األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

وكيل
تقنية المعلومات

وكيل
الخدمات اإلحصائية

اإلدارة القانونيةمكتب الرئيس

اإلدارة العامة
لإلحصاءات الجغ�افية

اإلدارة العامة
للمنهجيات والتصانيف

اإلدا�ات اإلدا�ات العامة الوكالء مكتب النائب النواب الرئيس مجلس اإلدارة

إدارة �نسيق العمل الميداني

إدارة دعم العمليات

إدارة المسوح الها�فية

إدارة التعداد

إدارة إحصاءات السياحة

إدارة إحصاءات المال واالس�ثمار

إدارة إحصاءات الصناعة

إدارة إحصاءات األعمال

اإلدارة العامة للتخطيط
والتميز المؤسسي

مكتب إدارة االست�ا�يجية

إدارة
الم�اجعة الداخلية

مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء

الرئـيـس

مركز التحليل اإلحصائي
ودعم الق�ار

إدارة مخاطر أمن
اإلدارة العامة لالبتكارأكاديمية اإلحصاءالمعلومات وااللت�ام

والتطو�ر اإلحصائي

إدارة االبتكار والتق�يم اإلحصائي

إدارة التطو�ر اإلحصائي

إدارة تطو�ر التحليل اإلحصائي

إدارة دعم ا�خاذ الق�ار

إدارة المساندة
اإلدا��ة

إدارة التنسيق 
والمتابعة

إدارة الم�اسم
واالجتماعات

وكيل
الخدمات المشتركة

اإلدارة العامة
للموارد البش��ة

إدارة است�ا�يجية الموارد البش��ة

إدارة تطو�ر الموارد البش��ة

إدارة عمليات الموارد البش��ة

اإلدارة العامة
للشؤون المالية

إدارة قواعد ال�يانات

إدارة الشبكات واالتصاالت

إدارة حوكمة ال�يانات

إدارة العمليات األمنية

إدارة النظم والعمليات

اإلدارة العامة للبنية التحتية
لتقنية المعلومات

إدارة الوثائق والمحفوظات

إدارة الم�افق والخدمات

إدارة االتصاالت اإلدا��ة

إدارة شؤون المستشا��ن

إدارة المي�انية والمحاسبة

إدارة المشت��ات

إدارة تطو�ر التط�يقات

إدارة الخدمات اإللكت�ونية

إدارة تطو�ر تط�يقات األجهزة الذكية

إدارة ضمان الجودة

اإلدارة العامة لتطو�ر تقنية
المعلومات والخدمات اإللكت�ونية

اإلدارة العامة للدعم
والتنسيق التقني

إدارة الدعم الفني

إدارة التنسيق والتحليل التقني

إدارة ت�اخيص وعقود التقنية

اإلدارة العامة للتقا��ر
والسجالت اإلدا��ة

إدارة التقا��ر العامة

إدارة إحصاءات
السجالت اإلدا��ة

اإلدارة العامة
لإلحصاءات االجتماعية

إدارة إحصاءات
التعليم والصحة

إدارة اإلحصاءات
السكانية والحيوية

إدارة إحصاءات القوى العاملة

إدارة اإلسقاطات
والتقدي�ات السكانية

إدارة إحصاءات
األحوال المعيشية

اإلدارة العامة إلحصاءات
المعرفة والموارد الط�يعية

إدارة إحصاءات الطاقة

إدارة إحصاءات ال��اعة

إدارة إحصاءات ال�يئة

إدارة إحصاءات المعرفة

إدارة إحصاءات الخدمات اإلدا��ة

إدارة ال�يانات اإلحصائية الجغ�افية

إدارة الخ�ائط ونظم
المعلومات الجغ�افية

اإلدارة العامة
لإلحصاءات االقتصادية

إدارة إحصاءات الحسابات القومية

إدارة إحصاءات التجارة الخارجية

إدارة إحصاءات األسعار

اإلدارة العامة إلحصاءات
الصناعة واألعمال

إدارة دعم العمالء

إدارة الها�ف اإلحصائي

إدارة الشركات
والتنسيق اإلحصائي

اإلدارة العامة للش�اكات
ودعم العمالء

وكيل
العمليات والمنهجيات

اإلدارة العامة
للعمليات

وكيل االتصال االست�ا�يجي
ودعم العمالء

إدارة المحتوى والنشر اإللكت�وني

إدارة االتصال المؤسسي

إدارة االتصال اإلعالمي

إدارة التواصل الداخلي

إدارة اال�تاج والطباعة الرقمية

اإلدارة العامة لإلعالم
والوعي اإلحصائي

اإلدارة العامة للعالقات
والتعاون الدولي

اإلدارة العامة للف�وع

مكا�ب الهيئة

ف�وع الهيئة في
مناطق المملكة

إدارة دعم المنهجيات
اإلحصائية

إدارة العينات

إدارة التصانيف
والمعا�ير اإلحصائية

نائب الرئيس
لألعمال اإلحصائية



02
الفصل الثاني: 

دعم العمالء والشراكات 
االستراتيجية
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المسار االستراتيجي لدعم العمالء والشراكات االستراتيجية: 
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بــدور أساســي فــي دعــم تحقيــق أهــداف 
والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  خــال  مــن  وذلــك   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
ورســم  القــرار،  صنــع  تدعــم  التــي  والمتكاملــة  الشــاملة  اإلحصائيــة 
السياســات، وتخطيــط البرامــج والمشــروعات، ورصــد التقــدم المحــرز فــي 
تحقيــق أهــداف الرؤيــة وبرامجهــا المختلفــة، وتشــكل االســتراتيجية العامــة 
ا لكافــة األعمــال واألنشــطة التــي تهدف  للهيئــة وأهدافهــا منطلًقــا أساســيًّ
إلــى دعــم العمــاء وبنــاء الشــراكات االســتراتيجية، ومــن األهــداف المــراد 
ــاء الشــراكات االســتراتيجية: تحقيقهــا مــن خــال محــور دعــم العمــاء وبن

• تلبية احتياجات العماء.
• تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مكونات القطاع اإلحصائي.

• الحفاظ على مستوى عال من رضا العماء.

التحول نحو مفهوم العمالء:
ضمــن برنامــج التحــول للهيئــة العامــة لإلحصــاء عمــدت الهيئــة إلــى تغييــر 
ــْد ُيْنَظــُر للمتعامــل مــع الهيئــة  مفهــوم التعامــل مــع العمــاء، فلــم َيُع
علــى أنــه مجــرد مراجــع، بــل تغيــر المفهــوم إلــى أن يكــون كل متعامــل 
مــع الهيئــة عميــل مــن عمائهــا، وتســعى الهيئــة إلــى تقديــم الخدمــة 
بمعاييــر ذات جــودة عاليــة يصــل مــن خالهــا الدعــم ألصحــاب القــرار؛ 
لذلــك ُيعــدُّ العميــُل بعــًدا رئيًســا فــي كافــة مســارات التحــول، كمــا فــي 

الشــكل التالــي: 

العميل جزٌء من العملية اإلحصائية، وجزٌء من رحلة اتخاذ القرار:

است�ا�يجية 
قائمة على 

العمالء

إعادة مواءمة 
است�ا�يجية الهيئة 
بما يتوافق مع 

األهداف الكلّية 
ويعكس توّجه 

العمالء

المنتجات 
والخدمات

إعادة تق�يم 
المنتجات 

والخدمات ضمن 
المؤسسة 

لمواءمتها مع 
االست�ا�يجية 
القائمة على 

العمالء

العمليات 
والمنهجيات

تحديد األنشطة 
التشغيلية 

المطلوبة لتوفير 
المنتجات 

والخدمات التي 
�رغب بها العمالء

تقنية 
المعلومات 

والبنية التحتية

تع��ف االحتياجات 
من تقنية 

المعلومات 
والبنى التحتية 

للمؤسسة 
الجديدة التي ترّكز 

على العمالء

الثقافة 
والتوعية وبناء 

القد�ات

 اعتماد إصالحات 
في الثقافة 

لالم�ثال باألهداف 
التي تركز على 

العمالء؛ وضمان 
توفير قد�ات 

مناسبة عبر دورة 
حياة الموارد 

البش��ة

الحوكمة 
والتطو�ر 
المؤسسي

ضمان وجود 
هيكلة �نظيمية 
وحوكمة الزمة 
إلحداث التحّول

يل
عم

ال
دة

جو
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ط
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ر ا
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ت
ي
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إلح
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وإيماًنــا مــن الهيئــة بأهميــة العميــل، عَمــَدت إلــى إشــراك العميــل فــي 
العميلــة اإلحصائيــة مــن خــال المســاهمة فــي أربــع مراحل مــن المراحل 
التســع إلجــراءات العمــل اإلحصائــي، وهــي )مرحلــة النطــاق - مرحلــة 

التصميــم - مرحلــة التنظيــم - مرحلــة التقييــم( كمــا هــو موضــح أدنــاه:

الهيئة 
العامة 
لإلحصاء 

الهيئة 
والكيان 
التنموي

الهيئة 
والمجتمع 
اإلحصائي 

إج�اءات
العمل

اإلحصائي

01

02

03

04

05

06

07

08

09

النطاق

التصميم

التنظيم 

الجمع 
التبويب

الم�اجعة 

النشر  

التق�يم

اإلدارة 

وبنــاًء عليــه أصبــح العميــل جــزًءا مــن رحلــة اتخــاذ القــرار التــي تمــر بأربــع 
مراحــل رئيســة كمــا يلــي:

المرحلة األولى

فهم المتطلبات

● نطاق المنتج.

● تصميم المنتج.

● �نظيم اإل�تاج.

● الكيان التنموي. 

● الهيئة العامة لإلحصاء. 

المرحلة الثانية

جمع ال�يانات

● عملية جمع ال�يانات من 

مصادرها. 

المرحلة الثالثة

اإل�تاج والنشر 

● التبويب.

● الم�اجعة. 

● النشر (تحليل وصفي.

● التق�يم.   

● الهيئة العامة لإلحصاء.

المرحلة ال�ابعة

رسم السياسة لدعم 
الق�ار

ق لل�يانات. ● التحليل المعمَّ

● ا�خاذ الق�ار المناسب.

● الكيان التنموي. 

● الهيئة العامة لإلحصاء.

● المجتمع اإلحصائي.

أعمال دعم العمالء: 
• تزويــد ودعــم العمــاء بالبيانــات واإلحصــاءات والخدمــات، واســتقبال 

كافــة االستفســارات والماحظــات منهــم.
ــُم وتحليــل احتياجــات المســتخدمين، والوقــوف علــى مــا ُيســتجد  • فْه

مــن احتياجــات والعمــل علــى تلبيتهــا. 
• تطوير وإعداد نماذج للتعامل مع كل فئات العماء حسب تقسيمهم 
والخدمــات المتاحــة لهــم وآليــات التواصــل معهــم، وتطويــر آليــات 

كافــة جوانــب الدعــم.

ــة مــن  ــات التواصــل والتشــاور المســتمر مــع شــركاء الهيئ ــل آلي • تفعي
مســتخدمي ومنتجــي البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة مــن القطــاع 
والقطــاع  والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات  والهيئــات  الحكومــي 

الخــاص، والقطــاع األكاديمــي والمجتمــع المدنــي.

الشَراكات االستراتيجية بين الهيئة وعمالئها:
إحصاءات الشراكات ودعم العماء خال عام 2019م:

• إجمالي عدد الشَراكات: 37 شراكة.
عة خال عام 2019م: 6 شراكات. • عدد الشراكات الجديدة الموقَّ

• مؤشر تفعيل الشَراكات االستراتيجية: 42.56 %
• عدد أعضاء الفرق الفنية مع الشركاء: 75 عضًوا.

• عــدد الوحــدات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة التــي تــم دعمهــا 
فــي التأســيس: 2 وحدتــان.

ــم دعمهــا  ــي ت ــة الت ــي فــي الجهــات الحكومي • عــدد الوحــدات اإلحصائ
فــي التفعيــل: 2 وحدتــان.

• إجمالي عدد الطلبات الواردة من العماء: 
- إجمالي عدد الطلبات واالستفسارات 8726 طلب واستفسار.

- عدد طلبات المعلومات اإلحصائية 4770 طلًبا. 
- عــدد الطلبــات الــواردة مــن العمــاء والتــي تم تلبيتهــا 4326 معلومة 

إحصائية.
- عدد االستفسارات 3956 استفساًرا.

اة: 90.70 % • نسبة الطلبات اإلحصائية الملبَّ
ملحوظــة: تمــت اإلجابــة علــى جميــع طلبــات العمــاء في عــام 2019م 
الطلبــات  جزيئيــن:  إلــى  اإلجابــة  انقســمت  وقــد   )%  100( بنســبة 
الملبــاة )وهــي البيانــات اإلحصائيــة التــي تــم تزويــد العميــل بهــا بنــاء 
علــى طلبــه، وكانــت بنســبة 90.70 %( وغيــر الملبــاة )وهــي البيانــات 
اإلحصائيــة التــي تــم االعتــذار للعميــل عــن عــدم توافرهــا ضمــن قواعد 

البيانــات للهيئــة وكانــت بنســبة 9.30 %(.
• معــدل معرفــة عمــاء الهيئــة بمنتجاتهــا وخدماتهــا خــال عــام 2019م: 

.% 87
• متوســط ســرعة االســتجابة لطلبــات العمــاء: 0.38 )أي أقــل مــن 

نصــف يــوم عمــل واحــد(.
• نسب طلبات العماء حسب كل قناة تواصل مع الهيئة:

- 51 % بريد إلكتروني. 

- 45 % موقع إلكتروني. 
- 4 % زيارات لمقر الهيئة وفروعها. 

• توزيع نسب طلبات العماء حسب فئة العميل خال عام 2019م:

النسبة المئوية الفئة
% 37 قطاع خاص
% 29 جهات حكومية
% 12 باحثون وأكاديميون
% 1 أفراد
% 2 أخرى )أي عماء المنظمات الدولية واإلعام(

االجتماعات وورش العمل:
اعتمــدت الهيئــة ضمــن خططهــا االتصاليــة علــى التواصــل المباشــر 
ــة، وورش العمــل،  ــة والفنيَّ مــع عمائهــا عــن طريــق االجتماعــات الثنائيَّ
واللقــاءات المســتمرة، حيــث بلغــت )312( اجتماًعــا وورشــة عمــل مــع 
ــال ال  ــة، منهــا علــى ســبيل المث ــة وخاصــة وأكاديمي )124( جهــة حكومي
الحصــر: وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، الديــوان الملكــي، وزارة 
الدفــاع،  االعــام، وزارة االقتصــاد والتخطيــط، وزارة اإلســكان، وزارة 

وزارة الخدمــة المدنيــة، وزارة الداخليــة.

ومــن أهــم المحــاور التــي تمــت مناقشــتها فــي االجتماعــات التــي 
ــام 2019م: عقــدت خــال ع

• سبل التعاون بين الهيئة العامة لإلحصاء والجهات المختلفة.
• توضيــح األعمــال اإلحصائيــة ذات العاقــة بالجهــات المعنيــة مــن خــال 

عــرض المنهجيــات ونتائجها.
• مناقشة طرق التكامل مع الجهات لتبادل البيانات والخبرات.

التــي  تــم تحقيقهــا فــي االجتماعــات  التــي  أبــرز المنجــزات  ومــن 
2019م: عــام  خــال  عقــدت 

المفاهيــم  توضيــح  فــي  ســاهمت  مشــتركة  ــة  فنيَّ فــرق  تشــكيل   •
ــة لدعــم  ــات المطلوب ــر البيان ــة وتوفي ــدى الجهــات المعنيَّ ــة ل اإلحصائي

الهيئــة. منتجــات 
الجهــات المختلفــة عبــر إضافــة أســئلة ومحــاور جديــدة علــى  • دعــم 
إحصائيــة  منتجــات  لتوفيــر  وذلــك  بأعمالهــا؛  الصلــة  ذات  المســوح 

أنشــطتها. تخــدم  جديــدة 
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الهاتف اإلحصائي:

• مركز االتصال:
يعمــل مركــز االتصــال تعزيــز قنــوات التواصــل مــع العمــاء، ورفــع مســتوى التفاعــل معهــم وتلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم عــن طريــق »مركــز االتصــاالت 

المتعــدد القنــوات«، والمســاهمة فــي تحقيــق مســتوى عــال مــن رضــا العمــاء مــن خــال الرصــد المســتمر لمســتويات الدعــم.
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 ن القليمي والدوليالتعاو و  العالقات
 العالقات والتعاون الدولي()

 مجال لتطوير العمل في العالقات معها ودعم والدولية ة القليميةالحصائيواألجهزة  تسعى الهيئة العامة لإلحصاء إلى التعاون مع املنظمات

اء من استراتيجيتها العامة وأهدافها الساعية إلى واألنشطة التي تقوم بها الهيئة العامة لإلحص األعمالوتنطلق مختلف  الحصاء باململكة 

 .بناء شراكات استراتيجية مع الجهات واملنظمات الدولية

 أهداف التعاون الدوليل
  ة الدولية.الحصائيتعزيز الشراكات االستراتيجية مع األجهزة 
  .االنيمام إلى عيويات مجالس املنظمات الدولية والقليمية والعربية 
 ة والفاعلية في تمثيل الهيئة في املشاركات الدولية.تحقيق الكفاء 
  .صياغة ورفع مستوى ومتا عة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املنظمات الدولية 
  .تزويد املنظمات الدولية بالبيانات 

 تعزيز الصورة اليجابية للهيئة والحفاظ على ذلك. 

رق واللجان الدوليةالهيئة في  عضويات   لالفس
دولة على مستوى العالم   11في البنك الدولي ضمن  برنامج املقارنات الدولية إدارةمجلس عد  اململكة ممثلة بالهيئة العامة لإلحصاء عيو تُ 

ت اململكة العربية انيم   م2018م  وفي عام 2017 عام عيوية فريق الخبراء الدوليين لتطوير الحسابات الفرعية للسياحةإضافة إلى 
التا عة للمم املتحدة    الرسمية حصاءاتممثلةا في الهيئة العامة لإلحصاء لعيوية مجموعة العمل العاملية للبيانات الضخمة لإل  السعودية

ليعكس الدور اليجابي   هيئات عاملية  ويأتي اختيار اململكة العربية السعودية لعيوية هذه املجموعة 9دولة و 22في عيويتها  والتي تيم  
  الحصائيلعامة لإلحصاء في البرامج ا للهيئة

ا و   مها األمم املتحدة على كافة املستوياتة املختلفة التي تنظ  للتقدم الذي أحرزته اململكة تقديرا
فريق أصدقاء  ت اململكة العربية السعودية ممثلةا في الهيئة العامة لإلحصاء لعيويةانيم  م 2019  وفي عام  في مجال البيانات الضخمة

 ية.داالقتصا حصاءاتيس املع ي بال الرئ

• المسوح الهاتفية:
جمــع معلومــات عــن طريــق االتصــال الهاتفــي )تنفيــذ أعمــال إحصائيــة بالتنســيق مــع إدارات إحصائيــة داخــل الهيئــة أو جهــة خارجيــة بالتنســيق مــع 

األكاديميــة(.
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العالقات والتعاون اإلقليمي والدولي:
العاقات والتعاون الدولي:

تســعى الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى التعــاون مــع المنظمــات واألجهــزة 
اإلحصائيــة اإلقليميــة والدوليــة ودعــم العاقــات معهــا لتطويــر العمــل 
فــي مجــال اإلحصــاء بالمملكــة، وتنطلــق مختلــف األعمــال واألنشــطة 
التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن اســتراتيجيتها العامــة 
الجهــات  مــع  اســتراتيجية  شــراكات  بنــاء  إلــى  الســاعية  وأهدافهــا 

الدوليــة. والمنظمــات 

أهداف التعاون الدولي:
• تعزيز الشراكات االستراتيجية مع األجهزة اإلحصائية الدولية.

• االنضمام إلى عضويات مجالس المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية. 
• تحقيق الكفاءة والفاعلية في تمثيل الهيئة في المشاركات الدولية.

• صياغــة ورفــع مســتوى ومتابعــة وتنفيــذ القرارات والتوصيــات الصادرة 
عــن المنظمــات الدولية. 

• تزويد المنظمات الدولية بالبيانات. 
• تعزيز الصورة اإليجابية للهيئة والحفاظ على ذلك.

عضويات الهيئة في الِفرق واللجان الدولية: 
ُتعــدُّ المملكــة ممثلــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء عضو مجلــس إدارة برنامج 
المقارنــات الدوليــة فــي البنــك الدولــي ضمــن 11 دولــة علــى مســتوى 
العالــم، إضافــة إلــى عضويــة فريــق الخبــراء الدولييــن لتطويــر الحســابات 
ــة  ــت المملك ــام 2018م انضمَّ ــام 2017م، وفــي ع ــة للســياحة ع الفرعي
لعضويــة  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  فــي  ممثلــًة  الســعودية  العربيــة 
مجموعــة العمــل العالميــة للبيانــات الضخمــة لإلحصــاءات الرســمية  
التابعــة لألمــم المتحــدة، والتــي تضــمُّ فــي عضويتهــا 22 دولــة و9 
هيئــات عالميــة، ويأتــي اختيــار المملكــة العربيــة الســعودية لعضويــة 
هــذه المجموعــة  ليعكــس الــدور اإليجابــي للهيئة العامــة لإلحصــاء فــي 
مهــا األمــم المتحــدة علــى كافــة  البرامــج اإلحصائيــة المختلفــة التــي تنظِّ
المســتويات، وتقديــًرا للتقــدم الــذي أحرزتــه المملكــة فــي مجــال البيانات 
ــت المملكــة العربيــة الســعودية  الضخمــة، وفــي عــام 2019م انضمَّ
ممثلــًة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء لعضويــة فريــق أصدقــاء الرئيــس 

المعنــي باإلحصــاءات االقتصاديــة.

الفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة التــي شــاركت فيهــا الهيئــة خــال عــام 
2019م:

قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 1440/ 1441هـــ - 2019م 
لــت  ومثَّ والدولــي،  اإلقليمــي  بالتعــاون  يتعلــق  فيمــا  كبيــرة  بجهــود 
ــا مــن اللقــاءات اإلحصائيــة فــي  الهيئــة المملكــة فــي نحــو 70 لقــاًء دوليًّ
عــدٍد كبيــٍر مــن المحافــل علــى مســتوى االجتماعــات، أو المؤتمــرات، أو 

اللجــان، أو ورش العمــل إلــخ.

الزيــارات الدوليــة للهيئــة، ومشــاركة الخبــراء فــي برنامــج تبــادل الخبرات 
الهيئة: 

اســتقبلت الهيئــة خــال 2019م )4( وفــوٍد دوليــة بهــدف تبــادل الخبــرات، 
ونقــل أفضــل الممارســات فــي المجــاالت اإلحصائية. 

توقيع مذكرات التفاهم واالتفاقيات الدولية خال 2019م: 
تــم خــال 2019م توقيــع ثاثــة مذكــرات تفاهــم للتعــاون فــي مجــال 

اإلحصــاء، هــي:
• مذكــرة تفاهــم مــع مركــز األبحاث والتدريب للدول اإلســامية )سيســرك( 

بتاريــخ 4 مارس 2019م.
• مذكرة تفاهم مع إحصاءات هولندا بتاريخ 7 مارس 2019م.

• مذكرة تفاهم مع البنك الدولي بتاريخ 8 يوليو 2019م. 

دعم المنظمات الدولية خال 2019م:  
لتلبيــة  الدوليــة  للمنظمــات  خاصــة  اتصــال  قنــوات  الهيئــة  ــرت  وفَّ
متطلباتهــا الدوريــة، واإلجابــة علــى استفســاراتها وأســئلتها حيــث بلــغ 
عــدد الطلبــات المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة التــي تــم دعمهــا ببيانــات 
خــال 2019م )570( طلًبــا َشــِملت استفســارات وبيانــات واســتمارات، 

ــك المنظمــات:  ــرز تل ومــن أب

• المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
• مركز األبحاث والتدريب للدول اإلسامية )سيسرك(.

• اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
• اللجنة الدائمة لإلحصاء- التابعة لجامعة الدول العربية.

)UNWTO( .منظمة السياحة العالمية •
• صندوق النقد الدولي.

• األمم المتحدة.
UNDP .البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة •

• منظمة الفاو.
• منظمة العمل الدولية.

• منظمة اليونيسف.
• منظمة الصحة العالمية.

• البنك الدولي.
• اليونيسكو.

• منظمة الكاكاو.
• مركز التجارة الدولي.

• االتحاد الدولي لاتصاالت.
• اتحاد النقل الجوي الدولي.

• منظمة الطيران المدني الدولي.
• منظمة التجارة العالمية.
• االتحاد الدولي للطرق.
• منظمة العفو الدولية.
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منهجيات المنتجات اإلحصائية:
ــة  ــا مــن رســالتها المتمثل ــة العامــة لإلحصــاء، وانطاًق حرًصــا مــن الهيئ
دثــة ذات قيمــة مضافــة  فــي تقديــم منتجــات وخدمــات إحصائيــة ُمحَّ
المعاييــر  ألفضــل  وفًقــا  والمصداقيــة،  والشــمولية  بالدقــة  تتميــز 
والممارســات الدوليــة، والريــادة فــي تطويــر القطــاع اإلحصائــي لدعــم 
اتخــاذ القــرار، ولتحقيــق رؤيــة الهيئــة المتمثلة فــي أن تكــون المرجــع 
اإلحصائــي األكثــر تميــًزا وابتــكاًرا لدعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
رت الهيئــة كافــة منهجيــات  في المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد طــوَّ
أعمالهــا اإلحصائيــة  لتنســجم مــع مراحــل العمــل التــي نــص عليهــا دليــل 
إجــراءات األعمــال اإلحصائيــة بالهيئــة المتوافــق مــع إجــراءات العمــل 
المعتَمــَدة لــدى المنظمــات الدوليــة ذات العاقــة بتطويــر المنهجيــات 

اإلحصائيــة.

أواًل: إعداد وتطوير منهجيات المنتجات اإلحصائية:

• تــم إعــادة صياغــة وتوثيــق منهجيــات المنتجــات اإلحصائيــة للهيئــة، بمــا 
يحقــق مــا يلــي:

العمــل . 1 مراحــل وخطــوات  بإيضــاح  الواقــع  المنهجيــة  تعكــس  أن 
التــي تتــم عنــد تنفيــذ مختلــف األعمــال اإلحصائيــة.

تحقيــق الشــفافية بإيضــاح البيانــات الوصفيــة وتوثيقهــا بنــاء علــى . 2
التوصيــات والممارســات الدوليــة.

الخــروج بمنهجيــة يمكــن مــن خالهــا تلبيــة رغبــات المســتفيدين مــن . 3
ذوي االختصــاص.

أن تكــون المنهجيــة مفهومــة وواضحــة قــدر اإلمــكان للمطلــع غيــر . 4
المختــص.

أن يكون لدينا إطار شبه موحد للمنهجيات لمختلف المنتجات.. 5

• تغطيــة مراحــل العمــل اإلحصائــي فــي جميــع المنهجيــات )النطــاق، 
التصميــم، التنظيــم، الجمــع، التبويــب، المراجعــة، النشــر، التقييــم(.

للمنتجــات  منهجيــة   42 وتطويــر  صياغــة  2019م  عــام  خــال  تــم   •
واألعمــال اإلحصائيــة التــي تنفذهــا الهيئــة، كمــا هــو موضــح فــي 

التالييــن: والجــدول  البيانــي  الرســم 

أنواع المنهجيات اإلحصائية للمنهجيات التي 
تم تطويرها خالل عام 2019م

 منهجيات المسوح 
االقتصادية 
)المنشآت(

 منهجيات المسوح 
األسرية

 منهجيات لمنتجات 
إحصائية تعتمد 

على مصادر إدارية 
)سجات(

 منهجيات المسوح 
الزراعية

15.36%6.14%

10.24%
7.17%

4.9%

منهجيات المسوح
االقتصادية )المنشآت(

منهجيات
المسوح األسرية

منهجيات لمنتجات إحصائية تعتمد 
على مصادر إدارية )سجالت(

منهجيات
المسوح الزراعية

منهجيات ألعمال إحصائية 
اعتمدت في مصادرها على 
إحصاءات من واقع المسوح 

الميدانية والسجالت اإلدارية مًعا

منهجية الرقم القياسي 
لإلنتاج الصناعي.

منهجية مسح صحة 
األسرة.

منهجية الرقم القياسي ألسعار 
منهجية نشرة سوق العمل.منهجية مسح الحيازات الزراعية.العقارات.

منهجية مسح المؤشرات 
االقتصادية.

منهجية مسح العمل 
التطوعي.

منهجية إحصاءات الصادرات 
والواردات السلعية - شهري.

منهجية مسح المشاريع الزراعية المتخصصة 
)مزارع الدجاج والنعام واألرانب والسمان والحمام(.

منهجية نشرة إحصاءات الحج.

منهجية مسح التجارة 
الداخلية )تجارة التجزئة(.

منهجية مسح الثقافة 
منهجية مسح المشاريع الزراعية منهجية إحصاءات الصادرات.والترفيه األسري.

المتخصصة )مزارع األبقار(.
منهجية نشرة إحصاءات 

المساكن.

منهجية مسح المال 
والتأمين.

منهجية مسح الطاقة 
منهجية مسح المشاريع الزراعية منهجية إحصاءات الواردات.المنزلي.

المتخصصة )مزارع االستزراع السمكي(
منهجية إحصاءات النوع 

االجتماعي.

منهجية المسح 
االقتصادي للمنشآت.

منهجية مسح ممارسة 
منهجية مسح المشاريع الزراعية المتخصصة منهجية التبادل التجاري.الرياضة لألسرة.

)مزارع الدجاج البياضة والفقاسات(.

منهجية مسح المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

منهجية مسح نفاذ 
واستخدام تقنية 

المعلومات واالتصاالت 
لألسر واألفراد.

منهجية إحصاءات الصادرات 
منهجية مسح اإلنتاج الزراعي.والواردات السلعية – ربعي.

منهجية مسح االبتكار 
منهجية مؤشرات الحسابات مسح البيئة المنزلي.المؤسسي.

القومية )ربع سنوي(.

منهجية مسح النشاط 
الصناعي.

منهجية مؤشرات الحسابات 
القومية )سنوي(

منهجية مسح القطاع غير 
الربحي )المنشآت(.

منهجية نشرة الحسابات القومية 
)سنوي(.

منهجية مسح البحث 
والتطوير.

منهجية نشرة الحسابات القومية 
التفصيلية وفق نظام 2008م.

منهجية مسح المنشآت 
السياحية.

منهجية مسح نشاط 
التشييد والبناء.

منهجية الرقم القياسي 
ألسعار الجملة.

منهجية الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك.

منهجية متوسطات 
أسعار السلع والخدمات.
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ثانًيا: اإلعداد للبرامج التدريبية لتنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية: 

قــام فريــق العمــل بــإدارة دعــم المنهجيــات اإلحصائيــة باإلعــداد والتجهيــز 
ــة التــي  ــة الميداني ــة الازمــة لألعمــال اإلحصائي ــذ البرامــج التدريبي لتنفي
نفذتهــا الهيئــة خــال عــام 2019م مــن خــال القيام بعدد مــن اإلجراءات، 

ومنها:

إعــداد جــداول البرامــج التدريبيــة لألعمــال الميدانيــة للمركــز الرئيســي . 1
لفئــات اإلشــرافية.

ــة للمناطــق لكافــة . 2 ــة لألعمــال الميداني إعــداد جــداول البرامــج التدريبي
فئــات المشــتغلين.

التحقــق مــن توفيــر وتجهيــز ومراجعــة كافــة المــواد التدريبيــة الازمــة . 3
بإعدادهــا  تقــوم  التــي  العلميــة  المــواد  وهــي  التدريبيــة  للبرامــج 

مختلــف اإلدارات ذات العاقــة بمحتــوى مــواد العــرض.
إعــداد التقييــم اآللــي للمشــاركين فــي األعمــال اإلحصائيــة فــي كافــة . 4

مناطــق المملكــة ورصــد نتائجهم.
إعــداد وتنفيــذ االســتبانة اإلليكترونيــة لتقييــم البرامــج التدريبيــة مــن . 5

خــال المتدربيــن المشــاركين فــي المســوح اإلحصائيــة.
إعداد ملف فني متكامل عن البرنامج التدريبي.. 6

حيــث تــم خــال عــام 2019م تنفيذ )20( برنامًجا تدريبًيا لتأهيل المرشــحين 
للمشــاركة فــي تنفيــذ األعمــال اإلحصائيــة الميدانيــة لـــ )44( مســًحا كمــا 

هــو موضــح فيمــا يلــي:

االبتكار اإلحصائي:
تتنــوع دالالت مفهــوم االبتــكار مــن جهــة ألخــرى ومــن قطــاع إلــى آخــر، 
 Oslo( وقــد اعتمــدت الهيئــة علــى التعريــف الــذي تضمنــه دليــل أوســلو
Manual( ودليــل فراســكاتي )Frascati Manual( الصادريــن مــن منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، حيــث إنــه يمكــن تعريــف االبتكار 
المؤسســي علــى أنــه: أي نشــاط ينتــج عنــه تقديــم منتــج )خدمــة( أو 
ــدة أو  ــرة أو طريقــة تســويقية جدي ــدة أو محســنة بدرجــة كبي ــة جدي عملي
طريقــة تنظيميــة جديــدة فــي ممارســات األعمــال أو العاقــات الخارجية، 
أي أنــه ابتــكار فــي مجــال المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة او العمليــات 

المســاندة فــي الهيئــة أو فــي طريقــة إنتاجهــا وإتاحتهــا للمتعامليــن. 

إنجازات االبتكار والتطوير اإلحصائي خالل عام 2019م:

أواًل: المنتجات اإلحصائية الجديدة:

• مسح االبتكار المؤسسي:
ــكار المؤسســي  ــذ مســح االبت ــة العامــة لإلحصــاء بتنفي قامــت الهيئ
للمــرة األولــى لعــام 2019م، ويعــد هــذا المســح مــن اإلحصــاءات 
االقتصاديــة المهمــة التــي تهــدف إلــى توفيــر المعلومــات الضروريــة 
لمعرفــة االتجــاه العــام لنشــاط االبتــكار فــي منشــآت القطــاع الخــاص 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك توفيــر بيانــات حــول حجــم 
االبتــكار فــي المنشــآت والســوق المحلــي، كمــا أنــه يعطــي صــورة 
عــن مــدى احتضــان المنشــآت لألفــكار الجديــدة واالبتــكارات، وأكثــر 

فئــات المنشــآت ابتــكارا واحتضانــا لألفــكار المبتكــرة والجديــدة.

• مسح البحث والتطوير:
يعــد مســح البحــث والتطويــر مــن المســوح التي تخدم عــدد من مختلف 
العمــاء مــن جهــات وطنيــة ومنظمــات دوليــة، حيــث أنــه يهــدف إلــى 
تغطيــة بعــض مؤشــرات التنميــة المســتدامة ومنظمــة اليونســكو. 
ويعتبــر مســح البحــث والتطويــر مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة المهمــة، 
وتكمــن أهميــة المســح فــي توفيــر المعلومــات الضروريــة لمعرفــة 
المملكــة  فــي  والتطويــر وخصائصــه  البحــث  لنشــاط  العــام  االتجــاه 
العربيــة الســعودية، وكذلــك توفيــر بيانــات حــول حجــم البحــث والتطويــر 

المسوح اإلحصائية المنفذ لها برامج تدريبية في عام 2019م

الربع األول

18%

الربع الثاني

 39%

الربع الثالث

29%

الربع الرابع

14%

فــي جميــع قطاعــات الدولــة )القطــاع الخــاص، والقطــاع الحكومــي، 
ــث  ــة( مــن حي ــر الربحي ــي، وقطــاع المنظمــات غي ــم العال وقطــاع التعلي

النفقــات والتمويــل والعامليــن فــي قطــاع البحــث والتطويــر.

• مسح النقل والتخزين واألداء اللوجستي:
مســح النقــل والتخزيــن يســتهدف قيــاس أنشــطة النقــل والتخزيــن 
وكذلــك قيــاس أداء الخدمــات اللوجســتية وذلــك تماشــيًا لمــا أولتــه 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن اهتمــام كبيــر نحــو تطويــر نشــاط 
خلــق  2030 والتــي تتضمــن  المملكــة  رؤيــة  النقــل والتخزيــن فــي 
اقتصــاد مزدهــر بتنميــة وتنويــع االقتصــاد والذي ُيعنى بترســيخ مكانة 
المملكــة كمركــز لوجســتي عالمــي ممــا يقــرر إنشــاء وتحســين أداء 
المراكــز اللوجســتية وتحســين الربــط المحلــي واإلقليمــي والدولــي 

لشــبكات التجــارة والنقــل.

• مسح القطاع غير الربحي للمنشآت:
يعــرف القطــاع غيــر الربحــي بأنــه مؤسســات غيــر هادفــة للربــح وتقــدم 
الســلع والخدمــات لألســر مجانــا أو بأســعار لهــا داللــه اقتصاديــة مثــل 
ــى المســاهمة فــي تحســين  ــة ويهــدف المســح ال ــات الخيري الجمعي
جــودة بيانــات القطــاع غيــر الربحــي فــي الحســابات القوميــة ودعــم 
العمــل الخيــري. باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف 
رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــال رفــع مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي 
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن أقــل مــن %1 إلــى %5. كمــا يوفــر 
المســح بيانــات حــول حجــم القطــاع غيــر الربحــي، مســاهمة القطاع غير 
ــج المحلــي، األنشــطة التــي ترعاهــا المؤسســات  الربحــي فــي النات

والجمعيــات.

• مسح العمل التطوعي:
العينيــة  الميدانيــة  المســـــوح  أحــد  التطوعــي  العمــل  يعــد مســـــح 
األســـــرية التــي تجــرى فــي مجــال اإلحصــاءات االجتماعيــة المنــدرج 
ضــــــمن خطة مســــــوح الهيئة، ويوفر المســــــح تقديرات ومؤشــــرات 
عــن المتطوعيــن مــن ســــــكان المملكــة العربيــة الســعودية )15 ســنة 
كمــا يســاهم  المقيميــن،  أو  المواطنيــن  مــن  كانــوا  فأكثــر( ســواء 
المســح فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول 
الوطنــي 2020 وذلــك بالوصــول إلــى 1 مليــون متطــوع فــي القطــاع 
ــر الربحــي ســنويا مقابــل 11 ألــف اآلن. ومــن خــال المســح يتــم  غي

المتطوعيــن،  كنســب  التطوعــي  العمــل  مؤشــرات  أهــم  حســاب 
وقيــاس اآلراء حــول العمــل التطوعي. واألفراد المتطوعين حســــــــب 

عــدد مــن المتغيــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة.

• مؤشر ثقة المستهلك:
الحالــي  المســتهلك  ســلوك  المســتهلك  ثقــة  مؤشــر  يقيــس 
وألســرته،  لــه  االقتصــادي  الوضــع  تجــاه  المســتقبلية  وتوقعاتــه 
ــر والمتوســط نحــو  ــه فــي المســتقبل علــى المــدى القصي واتجاهات
اإلنفــاق علــى شــراء الســلع المعمــرة مثــل األثــاث واألجهــزة المنزليــة 
والســيارات والمنــازل وغيرهــا، ويمكــن اختصــاره علــى أنــه مقيــاس 
لصحــة اقتصــاد بلــد مــا. كمــا يوفــر بيانــات دوريــة لغــرض المقارنــات 
ــة  ــة احتياجــات الجهــات الحكومي ــة، وتلبي ــة والدولي ــة واإلقليمي المحلي

والقطــاع الخــاص والباحثيــن.

• مسح استخدام الوقت:
لكيفيــة قضــاء  الوقــت ملخصــات كميــة  تعــد إحصــاءات اســتخدام 
األفــراد ألوقاتهــم خــال فتــرة محــددة عــادًة علــى مــدى 24 ســاعة 
مــن اليــوم أو يوميــن أو ثــاث أيــام أو علــى مســتوى األســبوع. 
مــن  واســعة  مجموعــة  الستكشــاف  فريــدة  أداة  توفــر  وهــي 
نوعيــة  تقييــم  ذلــك  فــي  بمــا  بالسياســات،  المتعلقــة  الشــواغل 
الحيــاة أو مســتوى الرفاهيــة العامــة، وتحليــل تقســيم العمــل بيــن 
المــرأة والرجــل، وتحســين تقديــرات جميــع أشــكال العمــل )المدفوعــة 
وغيــر المدفوعــة( وتقديــر اإلنتــاج المنزلــي ومســاهمتها فــي الناتــج 

اإلجمالــي. المحلــي 

• مسح تنمية الشباب:
يهــدف مســح تنميــة الشــباب إلــى توفيــر العديــد مــن المؤشــرات 
االجتماعيــة  النواحــي  مختلــف  فــي  الشــباب  واقــع  حــول  الهامــة 
والديموغرافيــة واالقتصاديــة وإبــراز القضايــا والتحديــات التــي تواجــه 
الشــباب وإتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى احتياجاتهــم، ويمكــن مــن 
ــات عــن الســكان الســعوديين الشــباب، واســتخراج  ــر بيان ــه توفي خال
العديــد مــن المؤشــرات والمقاييــس وبعــض البيانــات التفصيليــة 
األخــرى حــول التعليــم والحالــة العمليــة واالقتصاديــة وكذلــك قيــاس 
المشــاركة المجتمعيــة وقيــاس مســتوى معرفــة الشــباب بأساســيات 

اإلســعافات األوليــة والســامة المنزليــة والمروريــة.
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• مسح البيئة المنزلي:
ُيعــد مســح البيئــة المنزلــي هــو أحــد المســوح الميدانية األســرية التي 
تجــرى فــي مجــال إحصــاءات المعرفــة والمــوارد الطبيعيــة المنــدرج 
ضمــن خطــة مســوح الهيئــة. وتوفــر نشــرة مســح البيئــة المنزلــي 
المنــزل،  بيئــة  حــول  وإحصــاءات  وانواعــه،  التلــوث  عــن  إحصــاءات 
والميــاه ومصادرهــا وتكلفتهــا ومــدى توفرهــا، والصــرف الصحــي 
والتخلــص  وفــرز  المخلفــات  إحصــاءات  إلــى  باإلضافــة  وتكلفتــه، 
منهــا ومكونــات للمخلفــات المتولــدة مــن المنــازل، كمــا توفــر النشــرة 
إحصــاءات جــودة الهــواء بالمنــازل، وإحصــاءات بيئيــة عامــة وااللمــام 

بالبيئــة وغيرهــا.

نتائج تطوير وابتكار المنتجات اإلحصائية الجديدة:
عملــت اإلدارة العامــة لابتــكار والتطويــر اإلحصائي بالتعــاون مع اإلدارات 
اإلحصائيــة المعنيــة علــى تنفيــذ وإنتــاج منتجــات إحصائيــة جديــدة بلغــت 

ــا جديــًدا، ومنهــا: 12 منتًجــا إحصائيًّ
• مسح االبتكار المؤسسي.

• مسح القطاع غير الربحي للمنشآت.
• مسح العمل التطوعي.

• مسح تنمية الشباب.

• مسح البيئة المنزلي.
فــي  تفصيلــي  بشــكل  موضحــة  اإلحصائيــة  المنتجــات  هــذه  ونتائــج 
النشــرات اإلحصائيــة لــكل منتــج، وتتضمــن جميــع البيانــات اإلحصائيــة مــن 
أرقــام ومؤشــرات إحصائيــة. وســوف يتــم ذكرهــا مختصــرة فــي ثنايــا هــذا 

التقريــر، وهــي موجــودة بالتفصيــل فــي موقــع الهيئــة اإللكترونــي.

ثانًيا: تطوير المنتجات اإلحصائية القائمة، مثل:

• مسح االستثمار األجنبي المباشر:
تقييــم  أدوات  مــن  أداة  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  يعــدُّ مســح 
مســتويات االســتثمار األجنبــي طويــل األجــل، مــن أجــل توفيــر بيانات 
اقتصاديــة تفصيليــة لجميــع المنشــآت العاملــة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي المملكــة. حيــث أنــه يهــدف إلــى التعــرف علــى حجــم 
فــي  االقتصاديــة  األنشــطة  حســب  األجنبــي  االســتثمار  ونوعيــة 
داخــل المملكــة باإلضافــة إلــى حجــم رؤوس األمــوال األجنبيــة الداخلــة 

لاقتصــاد الوطنــي حســب الجنســية.

• المسح االقتصادي االجتماعي األسري:
دراســة  إلــى  األســري  واالجتماعــي  االقتصــادي  المســح  ويهــدف 
ــا،  ــا واجتماعيًّ واقــع األســر فــي المملكــة  العربيــة الســعودية اقتصاديًّ
التــي  التغّيــرات  ومراقبــة  المعيشــية،  أحوالهــا  علــى  والوقــوف 
تحــدث لهــا علــى مــدى عــدة ســنوات، وهــو عبــارة عــن مســح ســنوي 
لضمــان الحصــول علــى قــراءات ومؤشــرات كافيــة تســاعد علــى رصــد 
والســكانية،  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة،  الجوانــب:  فــي  التغيــرات 
موثوقــة،  دقيقــة  بيانــات  لتوفيــر  وذلــك  صحيــح؛  علمــي  بشــكل 
لقيــاس تأثيــر برامــج ومبــادرات الرؤيــة 2030 وغيرهــا علــى حيــاة األســر 
ــاع القــرار وراســمي  التــي تعيــش فــي المملكــة، بحيــث ترفــُع لصنَّ

السياســات، دعمــًا لخطــط التنميــة فــي المملكــة.

ف واألجور: • مسح التوظُّ
تعــدُّ إحصــاءات التوظــف واألجــور وســاعات العمــل مــن اإلحصــاءات 
والضروريــة  الهامــة  الوســائل  إحــدى  باعتبارهــا  األهميــة  البالغــة 
ــى مســتويات األجــور وظــروف العمــل  ــم ومتابعــة التطــورات عل لتقيي
للمشــتغلين فــي مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة الــى 
القطــاع غيــر الربحــي. حيــث يهتــم المســح فــي تقييــم مســتويات األجــور 
وظــروف العمــل للمشــتغلين فــي مؤسســات القطــاع العــام، القطــاع 
الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي، إلبــراز ورصــد التغيــرات التــي تطــرأ عليهــا 
خــال فتــرة زمنيــة محــددة، ليتــم االســتفادة مــن مؤشــرات هــذا المســح 
فــي دعــم سياســات التشــغيل والعمالــة ضمــن البرامــج التنمويــة ســواء 
علــى مســتوى القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، بمــا يســاهم فــي 
ــة  ــن لســوق العمــل فــي المملكــة العربي ــاع القــرار والمخططي دعــم صن
الســعودية فــي اتخــاذ القــرارات المبنيــة علــى األرقــام والمؤشــرات 

ــا.  ــاس معتمــدة ومتبعــة دوليًّ ــات قي ــة الصــادرة بمنهجي اإلحصائي

ثالًثا: استثمار البيانات الضخمة في توفير المنتجات اإلحصائية:
• بناء إدارة البيانات الضخمة وتوفير التقنيات والموارد البشرية.

• إجراءات العمل اإلحصائي على البيانات الضخمة.
• اإلجــراءات والسياســات التنفيذيــة للعمــل علــى البيانــات الضخمــة 

داخــل الهيئــة ومــع الجهــات الخارجيــة. 
• إحصاءات حج 1440هـ.

• مؤشرات النقل والمرور.
• مؤشرات عروض العقار اإللكترونية.

رابًعا: تغطية المؤشرات الدولية:
• مؤشرات البيانات المفتوحة.

• مؤشرات التنمية البشرية.
• مؤشر رأس المال البشري الصادر من البنك الدولي.

• مؤشرات التنمية المستدامة.
• مؤشر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

• مؤشر االبتكار العالمي.

خامًسا: تطوير الخدمات والعمليات اإلحصائية:
• قياس االقتصاد الرقمي.

• تطوير مؤشرات االقتصاد الكلي.
• تكوين الحساب الفرعي لقطاع السياحة.

• دعم مجلس شؤون األسرة.
• مواءمة مؤشرات سوق العمل.

• تطوير طرق وأساليب جمع البيانات في الهيئة.
• تأسيس وحدة إحصائية في وزارة الحج والعمرة.

قياس مؤشرات األداء العامة للهيئة خالل 2019م:
عملــت اإلدارة العامــة لابتــكار والتطويــر اإلحصائــي علــى مؤشــرات 
الهيئــة  منتجــات  ضمــن  لتغطيتهــا  وذلــك  2030م،  المملكــة  رؤيــة 
اإلحصائيــة لدعــم الجهــات المعنيــة بالنتائــج، كمــا أنهــا تعمــل على دراســة 
المؤشــرات الدوليــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة لتقديــم الدعــم 

ــة. ــة مــن المنظمــات الدولي ــات المطلوب ــال البيان حي

المنتجات اإلحصائية:
َأْوَلــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء أهميــًة بالغــًة لتطويــر وزيــادة أعمالهــا 
واالجتماعيــة  الســكانية  المجــاالت  جميــع  فــي  اإلحصائيــة  ومنتجاتهــا 
ــذ عــدٍد مــن  ــة تنفي ــت الهيئ ــة، حيــث تبنَّ ــة والثقافي واالقتصاديــة والبيئي
ه  المنتجــات اإلحصائيــة الجديــدة خــال عــام 2019م، األمــر الــذي تعــدُّ
ــاع القــرار  ــا الســتمرار جــودة عملهــا وتطويــره بمــا يســاعد صنَّ ضروريًّ
فــي  المتغيــرات  رصــد  علــى  المملكــة  فــي  السياســات  وراســمي 
ــد درجــة  ــة، وتحدي ــة والثقافي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــب االقتصادي الجوان

المختلفــة. 2030 ومبادراتهــا  المملكــة  برؤيــة  االلتــزام 

دورية التنفيذالمنتجات اإلحصائيةالبرامجم

التعدادات1

عشر سنوات1. التعداد العام للسكان والمساكن.

سنوي2. حصر الحجاج.

خمس سنوات3. التعداد الزراعي.

خمس سنوات4. تعداد المنشآت.

2
اإلحصاءات 
السكانية 

واالجتماعية

ربعي1. مسح القوى العاملة.

خمس سنوات2. مسح دخل وإنفاق األسرة.

ثاث سنوات3. مسح الخصائص السكانية.

ثاث سنوات4. مسح المساكن.

سنوي5. مسح العمرة.

ثاث سنوات6. مسح كبار السن.

ثاث سنوات7. مسح اإلعاقة.

ثاث سنوات8. مسح دليل الخدمات في المدن والقرى.

ثاث سنوات9. مسح التعليم والتدريب.

10. مسح الصحة واألسرة واألمومة 
سنويوالطفولة.

والســتحداث العديــد مــن المنتجــات اإلحصائيــة التــي تســتهدف الهيئــة 
بعــت الهيئــة منهجيــَة التركيــز  ابتكارهــا خــال الفتــرة )2017-2019م( اتَّ
علــى احتياجــات العمــاء وجــودة المنتجــات، وبنــاًء عليــه وبالتركيــز علــى 
المحــور األســاس فــي االســتراتيجية وهــو »العميــل« فقــد تــمَّ عقــد 
مجموعــة متنوعــة مــن االجتماعــات وورش العمــل والمراســات مــع 
مختلــف فئــات العمــاء مــن جهــات حكوميــة وقطــاع خــاص وأكاديمييــن 
اإلحصائيــة  والخدمــات  المنتجــات  لتحديــد  وذلــك  وغيرهــم،  وباحثيــن 
ــات العمــاء ويتوافــق مــع  ــة، بمــا يحقــق متطلب التــي ســتقدمها الهيئ
المتطلبــات الوطنيــة واإلقليميــة والمعاييــر الدوليــة، وتعمــل الهيئــة 
لســد  اإلحصائيــة  والمنتجــات  واألعمــال  البرامــج  عــدد  زيــادة  علــى 
الثغــرات، بحســب متطلبــات شــركاء ومســتخدمي البيانــات مــن جهــة 

ودعــم األجهــزة الحكوميــة ومتخــذي القــرار مــن جهــة أخــرى. 

البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية التي تصدرها الهيئة:
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دورية التنفيذالمنتجات اإلحصائيةالبرامجم

اإلحصاءات 3
االقتصادية

سنوي1. مسح المال والتأمين.

سنتين2. مسح خدمات التأمين.

سنوي3. مسح االستثمار األجنبي.

ربعي4. مسح اإلنتاج الصناعي.

سنوي5. مسح السياحة.

شهري6. برنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات.

شهري7. الرقم القياسي ألسعار الجملة.

شهري8. الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

سنوي9. المسح االقتصادي السنوي.

ربعي10. مسح المؤشرات االقتصادية.

ربعي11. مسح التجارة الداخلية.

سنوي12. مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4
إحصاءات 
المعرفة 
والموارد 
الطبيعية

سنوي1. مسح الطاقة المنزلي.

2. مسح نفاذ واستخدام تقنية 
سنويالمعلومات واالتصاالت للمنشآت.

3. مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات 
سنويواالتصاالت لألسر واألفراد.

سنوي4. مسح ممارسة الرياضية لألسرة.

سنوي5. مسح البيئة االقتصادي الصناعي.

إحصاءات 5
ت  السجاَّ

اإلدارية

ربعي1 . نشرة سوق العمل

2. تقارير الصادرات غير البترولية 
شهريوالواردات السلعية العربية السعودية.

سنوي3. نشرة إحصاءات الصادرات.

سنوي4. نشرة إحصاءات الواردات.

سنوي5. نشرة التبادل التجاري.

سنوي6. نشرة األرقام القياسية.

شهري7. مؤشر الصادرات النفطية.

8. مؤشر الصادرات غير النفطية إلى  
ربعيالناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.

دورية التنفيذالمنتجات اإلحصائيةالبرامجم

إحصاءات 5
ت  السجاَّ

اإلدارية

9. مؤشر اتجاهات التجارة: أهم 10 دول 
شهريشريكة للصادرات والواردات.

شهري10. مؤشر أهم 5 منافذ جمركية للواردات.

شهري11. مؤشر الميزان التجاري.

سنوي12. نشرة الحسابات القومية.

سنتين13. نشرة الحسابات القومية التفصيلية.

سنوي14. مؤشرات الحسابات القومية السنوية.

ربعي15. نشرة الحسابات القومية ربع السنوية.

ربعي16. الرقم القياسي ألسعار العقارات.

17. مؤشرات للطاقة المتجددة في 
سنويالمملكة العربية السعودية 2016.

18. مؤشر نصيب الفرد من استهاك 
سنويالطاقة الكهربائية.

19. مؤشر نصيب الفرد من استهاك 
سنويالغازات البترولية المسالة.

20. مؤشر نصيب الفرد من استهاك 
سنويالبنزين.

21. مؤشر الطاقة المستخرجة من )الغاز 
الطبيعي( من إجمالي مخزون الغاز 

الطبيعي.
سنوي

22. مؤشر الطاقة المستخرجة من 
)النفط الخام( من إجمالي مخزون 

النفط الخام.
سنوي

سنوي23. مؤشر الكفاءة اإلنتاجية للكهرباء.

24. مؤشر اإلنتاجية وكمية الكهرباء المنتجة 
سنويحسب التكنولوجيا المستخدمة.

25. مؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج 
سنويالنفط الخام.

26. مؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج 
سنويالغاز الطبيعي.

سنوي27. الكتاب اإلحصائي.

دورية تنفيذ األعمال والمنتجات اإلحصائية 
هنــاك عــدة عوامــل يتــم اتباعهــا عنــد تحديــد دوريــة تنفيــذ ا ألعمــال 
إذ  - عشــر ســنوات(؛  ثــاث ســنوات   - والمنتجــات اإلحصائيــة )ســنة 
يتــم اعتمــاد دوريــة مــا لتنفيــذ األعمــال والمنتجــات اإلحصائيــة بحســب 
الدوليــة  المنظمــات  قبــل  مــن  المحــددة مســبًقا  الدوليــة  التوصيــات 
ســواًء كانــت شــهرية، أو ربــع ســنوية، أو ســنوية، أو كل ثــاث أو خمــس 
ســنوات، وذلــك حســب كل منتــج إحصائــي، وقــد يتــم تعديــل الدوريــة 
حســب االحتيــاج المحلــي مــن خــال التنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة 

وأصحــاب المصلحــة.

أبرز التعاريف والمصطلحات:

قبــل أن نســتعرض المنتجــات اإلحصائيــة التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء خــال عــام 2019م نعــرض ألهــم المصطلحــات والتعاريــف 

المســتخدمة.

الحســابات  بمؤشــرات  المتعلقــة  والمصطلحــات  التعاريــف   •
القوميــة:

• الناتج المحلي اإلجمالي:
هــو مجمــوع القيــم المضافــة للمنتجيــن المقيميــن بســعر المنتــج 
مضافــًا إليــه الرســوم الجمركيــة، أو هــو مجمــوع المخرجــات مخصومــًا 
منــه مجمــوع االســتهاك الوســيط مضافــًا إليــه صافــي الضرائــب 
غيــر المباشــرة علــى المنتجــات »ضرائــب -إعـــانات« غيــر المدرجــة فــي 

قيمــة المخرجــات.

• نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: 
يقصــد بــه متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، بعــد 
قســمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة علــى عــدد الســكان.

• االدخار: 
هــو متغيــر اقتصــادي رئيــس، ويمثــل الفــرق بيــن الدخــل المتــاح، 
واإلنفــاق االســتهاكي النهائــي، وهــو بنــد التــوازن فــي حســاب 

الجاريــة.  الحســابات  الدخــل ضمــن مجموعــة  اســتخدام 

• الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات:
عندمــا يزيــد الجانــب الدائــن »المــوارد« للحســاب الجــاري عــن الجانــب 
المديــن »االســتخدامات« يعتبــر هنــاك فائــض فــي الحســاب الجــاري 
لميــزان المدفوعــات، وعندمــا يزيــد الجانــب المديــن »االســتخدامات« 
عــن الجانــب الدائــن »المــوارد« للحســاب الجــاري يعتبــر هنــاك عجــز 

فــي الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات.

ــي  ــم القياس ــرة الرق ــة بنش ــم المرتبط ــات والمفاهي • المصطلح
ــة: ألســعار الجمل

• الرقم القياسي لألسعار:
الســلع  مــن  مجموعــة  أســعار  فــي  التغيــر  يقيــس  نســبي  رقــم 
ــرة  ــه بنســبة أســعار الســلع فــي فت ــم الحصــول علي والخدمــات، ويت

األســاس. فتــرة  فــي  أســعارها  إلــى  المقارنــة 

• الرقم القياسي ألسعار الجملة: 
المحليــة  الســلع  أســعار  فــي  التغيــر  لقيــاس نســبة  إحصائيــة  أداة 
والمســتوردة فــي األســواق األوليــة )أســواق الجملــة( مــا بيــن فترتين 

زمنيتيــن مختلفتيــن.

• سلة السلع:
 هــي مجموعــة الســلع التــي يتــم اختيارهــا وفــق أهميتهــا فــي ميــزان 

االســتيراد وتقديــر قيمــة المنتــج المحلــي. 

• نقاط البيع: 
هــي المنشــآت أو الوحــدات التــي تجمــع منهــا بيانــات أســعار الجملــة 

للســلع الداخلــة فــي ســلة برنامــج الرقــم القياســي ألســعار الجملــة.

• سعر فترة المقارنة:
هو السعر المسجل للسلعة في الفترة الزمنية الجارية.

• سعر فترة األساس: 
هــو الســعر المســجل للســلعة فــي فتــرة ســابقة يقــارن بــه الســعر 

الجــاري.
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• المصطلحــات والمفاهيــم المرتبطــة بنشــرة الرقــم القياســي 
ألســعار العقــارات:

• الرقم القياسي: 
يعــرف الرقــم القياســي بأنــه رقــم نســبي يقيــس التغيــر فــي ظاهــرة 
واحــدة أو أكثــر، ويتــم الحصــول عليــه بنســبة قيمــة الظاهــرة فــي فتــرة 

المقارنــة إلــى قيمتهــا فــي فتــرة األســاس.

• الرقم القياسي ألسعار العقارات: 
هــو أداة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أســعار العقــارات بيــن فترتيــن 

زمنيتيــن.

• األهمية النسبية للصنف العقاري: 
إلــى  العقــاري  للصنــف  الصفقــات  قيمــة  إجمالــي  نســبة  هــي 
اإلجمالــي الكلــي لقيــم الصفقــات لجميــع األصنــاف العقاريــة فــي 

األســاس. ســنة 

• سنة األساس: 
ــرة  ــة أو فت ــرة التــي تنســب أســعار ســنة المقارن هــي الســنة أو الفت
المقارنة بأســعارها، ويراعى عند اختيار ســنة األســاس أن تكون فترة 
عاديــة تتميــز باالســتقرار وُبعدهــا عــن الظــروف الطارئــة والمفاجئــة 
ا مــن  ــة نســبيًّ ــة والحــروب، وأن تكــون قريب ــل األزمــات االقتصادي مث

فتــرة المقارنــة.

• المصطلحــات والمفاهيــم المرتبطــة بنشــرة الرقــم القياســي 
ألســعار المســتهلك:

• الرقم القياسي: 
رقــم نســبي يقيــس التغيــر فــي ظاهرة واحدة أو أكثــر، ويتم الحصول 
عليــه بنســبة قيمــة الظاهــرة فــي فتــرة المقارنــة إلــى قيمتهــا فــي 

فتــرة األســاس.

• الرقم القياسي ألسعار المستهلك:
ثابتــة مــن  للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق  مقيــاس إحصائــي 

والخدمــات. الســلع 

• سلة السلع والخدمات:
التــي يقــوم المســتهلك  المجموعــة الحقيقيــة للســلع والخدمــات 

األســري باإلنفــاق عليهــا ألغــراض معيشــية.

• مسح إنفاق ودخل األسرة: 
هــو مســح يعكــس أنمــاط اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات مــن قبــل 
األســر فــي المملكــة، ويعكــس أيضــًا مســتوى الدخــل لــدى األســر. 
التوزيــع  لمعرفــة  األســرة  ودخــل  إنفــاق  مســح  نتائــج  وتســتخدم 
النســبي لإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات الداخلــة فــي تركيــب الرقــم 

القياســي ألســعار المســتهلك.

• إنفاق األسرة المعيشية: 
هــو قيمــة مــا ينفقــه جميــع أفــراد األســرة خــال فتــرة اإلســناد الزمني 
وغيــر  )االســتهاكية  والخدمــات  الســلع،  علــى  الحصــول  مقابــل 
االســتهاكية(، ســواء كان هــذا اإلنفــاق يتعلــق باألســرة مثــل: اإلنفــاق 
علــى الطعــام أو المســكن أو الكهربــاء أو اقتنــاء الســلع المعمــرة، أو مــا 
يتعلــق بإنفــاق أفرادهــا كاإلنفــاق علــى المابس أو األدوات الشــخصية، 

ونحــو ذلــك.

• األهمية النسبية للسلع والخدمات:
نســبة نصيــب اإلنفــاق علــى الســلعة أو الخدمــة مــن إجمالــي اإلنفاق 

الكلــي لكافــة الســلع والخدمــات داخل ســلة المســتهلك.

• نقاط البيع: 
هــي المنشــآت أو الوحــدات التــي تجمــع منهــا بيانــات أســعار الســلع 
ــل  ــة مث ــع بالتجزئ ــة فــي ســلة الســلع، كمحــات البي والخدمــات الداخل
البقــاالت ومحــات بيــع المابــس إضافة إلى محــات تقديم الخدمات 
المتنوعــة للمســتهلك مثــل خدمــات األطبــاء ووحــدات اإليجــار )شــقة، 

فيــا، دور مــن فيــا، بيــت شــعبي( وغيرهــا مــن محــات الخدمــات.

• سعر فترة المقارنة: 
هو السعر المسجل للسلعة أو الخدمة في الفترة الزمنية الجارية.

• سعر فترة األساس:
هــو الســعر المســجل للســلعة أو الخدمــة فــي فتــرة ســابقة يقــارن 

بــه الســعر الجــاري.

• المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالطاقة:
• النســبة المئويــة للوقــود المســتخدم للطبــخ فــي المســكن علــى 

ــة. مســتوى المناطــق اإلداري
هــي نســبة نــوع الوقــود المســتخدم للطبــخ )الكهربــاء، الغــاز، الحطب، 

أخــرى( فــي المســكن علــى مســتوى مناطــق المملكة.

ــى مســتوى  ــاء فــي المســكن عل ــة لمصــدر الكهرب • النســبة المئوي
المناطــق اإلداريــة.

هــي نســبة نــوع مصــدر الكهربــاء للمســكن )شــبكة عامــة، شــبكة 
المملكــة. علــى مســتوى مناطــق  خــاص(  خاصــة، مولــد 

• النســبة المئويــة لعــدد المســاكن حســب نــوع عــداد الكهربــاء علــى 
مســتوى المناطــق اإلداريــة.

الخــاص  العــداد  باســتخدام  تقــوم  التــي  المســاكن  نســبة  هــي 
بالمســكن وكذلــك األســر التــي تســتخدم العــداد المشــترك بيــن عــدة 

مســاكن مــن إجمالــي األســر علــى مســتوى المملكــة.

• تعريف جدول الحمل األقصى.
الــذروي( الزيــادة فــي  يقصــد جــدول الحمــل األقصــى أو )الحمــل 
األحمــال للمملكــة، وكذلــك االختــاف فــي األحمــال مــا بيــن مناطــق 

المملكــة.

• تعريف جدول الكهرباء المنتجة.
هــو معرفــة حجــم إنتــاج الكهربــاء مــن مختلــف مصــادره للوصــول 
لاســتخدام األكفــأ واالســتغال األمثــل للمــوارد المتاحــة لإلنتــاج 

المطلوبــة. والخدمــة 

• تعريف جدول الطاقة الكهربائية المستهلكة على حسب القطاع.
يفيــد هــذا المؤشــر فــي التعــرف علــى حجــم االســتهاك للطاقــة 
الكهربائيــة حســب القطاعات المختلفة )الســكني، التجــاري، الحكومي، 

الصناعــي، قطاعــات أخــرى(.

• معدل التغير لعدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام.
هــو عبــارة عــن عــدد الســنوات المتعاقبــة إلنتــاج النفــط الخــام ومعرفــة 

اســتهاك النفــط وتوفيــر المــوارد اآلمنــة والكافيــة للطاقة.

• معــدل التغيــر للطاقــة المســتخرجة )النفــط الخــام( مــن اجمالــي 
مخــزون النفــط الخــام.

يفيــد المؤشــر فــي معرفــة اســتهاك النفــط وتوفــر المــوارد اآلمنــة 
والكافيــة للطاقــة.

• معــدل التغيــر للطاقــة المســتخرجة )الغــاز الطبيعــي( مــن اجمالــي 
مخــزون الغــاز الطبيعــي.

يفيــد المؤشــر فــي معرفــة اســتهاك الغــاز وتوفــر المــوارد اآلمنــة 
ــة للطاقــة. والكافي

• التعاريف والمصطلحات المرتبطة بالمسوح الزراعية:
•مصدر المياه:

الشــركة  مــن  شــرائها  يتــم  التــي  الميــاه  أنــواع  جميــع  بــه  يقصــد 
الوطنيــة أو القطــاع الخــاص أو مــن االفــراد أو أي مصــدر شــراء وذلــك 
عامــة- صهريــج  )شــبكة  البنــود  المنــزل حســب  داخــل  لاســتهاك 

»وايــت« – بئــر منزلــي - أخــرى(.

•المصدر الرئيس للصرف الصحي: 
ــه األســلوب الرئيــس المســتخدم فــي طــرق التخلــص مــن  يقصــد ب
ــاه الصــرف الصحــي حســب البنود)شــبكة عامــة - شــبكة خاصــه -  مي

ــارة »حفــرة«(. بي

• المخلفات اإللكترونية:
التــي  والكهربائيــة  االلكترونيــة  واألدوات  األجهــزة  عــن  عبــارة  هــي 
والحاســوب  التلفزيــون  مثــل  اســتخدامها.  مــدة  أو  عمرهــا  أتمــت 
والهواتــف وغيرهــا مــن وســائل االتصــال وأجهــزة التســجيل المرئــي 
والصوتــي وأفــران الموجــة القصيــرة واألدوات المنزليــة وغيرهــا مــن 
األجهــزة واألدوات والمنتجــات المســتخدمة فــي حياتنــا تدخــل ضمــن 

ــة. هــذه المجموع

• اإللمام بمجال البيئة: 
هــو اطــاع ال تعمــق فيــه أو معرفــة علــى قــدر كاف بعاقــة اإلنســان 
ببيئتــه الطبيعيــة واآلثــار المترتبــة علــى هــذه العاقــة )مثــل التلــوث 
المعرفــة  واكتســاب  ومشــكاته  بالبيئــة  والوعــي  أنواعــه(  بكافــة 

والمهــارات واالتجاهــات البيئيــة.
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• الحيازة:
هــي وحــدة اقتصاديــة لإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي 
تخضــع إلدارة واحــدة، وتشــمل جميــع الحيوانــات الموجــودة فيهــا، 
وكل األراضــي المســتخدمة كليــًا أو جزيئــًا ألغــراض اإلنتــاج الزراعــي، 
بغــض النظــر عــن الملكيــة أو الشــكل القانونــي أو المســاحة،  وقــد 
تــدار الحيــازة بواســطة شــخص واحــد بمفــرده أو ضمــن األســرة،  وقــد 
يشــترك فيهــا شــخصان أو أســرتان أو أكثــر،  وقــد تتولــى هــذه اإلدارة 
شــخصية اعتباريــة مثــل شــركة، أو جمعيــة تعاونيــة، أو وكالــة حكوميــة 
أو غيرهــا، وقــد تتكــون أرض الحيــازة مــن جــزء واحــد أو أكثــر تقــع فــي 
مســمى واحــد بشــرط أن يشــترك جميــع أجــزاء الحيــازة فــي وســائل 
إنتــاج واحــدة مثــل العمالــة أو اآلالت والمعــدات الزراعيــة، وقــد يكــون 

االشــتراك واضحــًا وظاهــرًا ليعــد وحــدة اقتصاديــة واحــدة.

• الحائز:
هــو فــرد أو شــخصية اعتباريــة )شــركة أو هيئــة حكوميــة( يمــارس 
ســيطرة إداريــة علــى تشــغيل الحيــازة الزراعيــة واســتثمارها ويتخــذ 
قــرارات رئيســة فيمــا يتعلــق باســتخدام المــوارد المتاحــة، وتقــع علــى 
عاتــق الحائــز مســؤوليات فنيــة واقتصاديــة خاصة بالحيــازة وقد يتولى 
جميــع المســؤوليات مباشــرة أو يــوكل مســؤوليات اإلدارة إلــى مديــر 
ــإدارة  ــر مــن أعضــاء األســرة ب ــام عضويــن أو أكث ــة قي بأجــر، وفــي حال

نفــس الحيــازة فــان رب األســرة هــو الــذي يعتبــر الحائــز.

• المساحة الكلية للحيازة:
هــي مســاحة كل أجــزاء الحيــازة مجتمعــة، بمــا فــي ذلــك المســاحة 
المملوكــة أو المســاحة المســتأجرة مــن آخريــن وأي مســاحات يحوزهــا 
الحائــز وفــق حقــوق اســتغال أخــرى، »ويســتبعد منهــا المســاحة 
التــي يملكهــا الحائــز إذا كان قــد قــام بتأجيرهــا لآلخريــن«، وتتكــون 
الحيــازة مــن األراضــي المزروعــة واألراضــي المشــغولة ببيــت المزرعــة 
وحظائــر الحيوانــات والســاحات والطــرق، وتقــاس المســاحة للحيــازة 

ــع. ــر مرب ــذي يعــادل 1000 مت ــم وال بالدون

• المساحة المملوكة:
هــي قطعــة األرض التــي يملكهــا الحائــز بموجــب صــك ملكيــة أو 
صــك مشــاع أو قــرار وزاري ولــه الحــق فــي تقديــر طبيعــة اســتخدامها. 

• المساحة المستأجرة:
التــي  األرض  اإلنتــاج(: هــي قطعــة  مــن  أو حصــة  مــال  )مقابــل   
يســتأجرها الحائــز مــن آخريــن لفتــرة محــدودة مــن الزمــن، بمختلــف 
أشــكال وترتيبــات اإليجــار ســواء كان إيجــاًرا ثابتــًا مقابــل مبلــغ نقــدي 
مــن المــال، أو إيجــارًا نســبيًا مقابــل حصــة معينــة مــن اإلنتــاج أو 

االثنيــن معــًا.

• الكيان القانوني:
يتخــذ الكيــان القانونــي أحــد الكيانــات التاليــة: )فــرد، مؤسســة، شــركة، 

شــراكة، هيئــة حكوميــة، تعاونيــة، أخــرى(، وتعــرف كمــا يلــي: 
1. فــرد: هــو الشــكل المتعــارف عليــه فــي الحيــازات التقليديــة التــي 
يكــون الحائــز فــردَا واحــدَا أو االســرة بمجمــوع أفرادهــا خاصــة إذا 
كان هنــاك تجمــع للعمليــات الزراعيــة التــي يؤديهــا أعضــاء األســرة 

وللســلع التــي ينتجونهــا بصــورة موحــده.
ــه  ــز فــي اســتثمار حيازت ــذي يتخــذه الحائ 2. مؤسســة: هــو الشــكل ال
ــم محــدد وقــد  ــع فــردي لهــا تنظي علــى شــكل مؤسســة ذات طاب
يكــون لهــا اســم اعتبــاري متعــارف عليــه رســميَا ومســجل لــدى 

الجهــات الرســمية وبالتالــي تملــك ســجل تجــاري.
ــر عــن الكيــان القانونــي المســجل رســميًا باســم  3. شــركة: هــو تعبي
اعتبــاري ووفــق أحــكام نظــام الشــركات التجاريــة بالمملكــة بحيــث 
الهيئــات  أو  األفــراد  مــن  لعــدد  ملــكًا  الحيــازة  مــال  رأس  يكــون 
يشــكلون بينهــم شــركة خاصــة مهمــا كان نوعهــا )شــركة تضامنيــة، 
مســاهمة، توصيــة بســيطة، ذات مســؤولية محــدودة ... افلــخ(.
4. شــراكة: هــي التــي تتخــذ أحــد أســاليب الشــراكة بيــن شــخصين 
أو أكثــر فــي إدارة وتمويــل واســتثمار الحيــازة، كأن يكــون أحدهمــا 
الشــركاء شــريك تمويــل بحيــث  أحــد  يكــون  أن  أو  شــريك عمــل 
يتقاســمون عائــد اإلنتــاج مــن الحيــازة حســب أمــور متفــق عليهــا 
تقــع  الــذي  الشــريك  هــو  الفعلــي  الحائــز  يعتبــر  وهنــا  بينهــم، 
مســؤولية إدارة الحيــازة عليــه أو تكــون الحيــازة مقــرًا إلقامتــه إذا 

كان يقيــم علــى أرض الحيــازة.
5. هيئــة حكوميــة: فــي حــال عــودة الحيــازة إلــى هيئــة حكوميــة تتولــى 
التصــرف بمواردهــا وتديرهــا بشــكل مباشــر أو مــن خــال مديــر 

بأجــر أو مؤسســة فــان الحائــز يعتبــر هيئــة حكوميــة.

6. تعاونيــة: تأخــذ أحــد أشــكال العمــل التعاونــي ككيــان منفصــل عــن 
األشــخاص الذيــن يكونــوا الجمعيــة التعاونيــة بحيــث يكــون لــكل 
عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة حــق التصويــت فــي اتخــاذ القــرارات 
اإلداريــة واإلنتاجيــة والتنظيميــة للجمعيــة بغــض النظــر عــن مــدى 
فــي  الماليــة  المســاهمة  أو  الجمعيــة  تمويــل  فــي  مســاهمته 

اســتثمارها.
7.أخــرى: إذا كان الكيــان القانونــي غيــر مــا ذكــر ســابقًا، ويجــب تحديــد 

نــوع الكيــان القانونــي فــي أخــرى.

• النشاط الرئيس للحيازة:
ــذي يتفــق مــع  ــازة فعــًا وال ــذي تمارســه الحي هــو النشــاط الغالــب ال
عائدهــا االقتصــادي بحيــث يمثــل أكثــر مــن %50 مــن العائــد الســنوي 
النشــاط  تقســيم  تــم  الزراعيــة  المســوح  وألغــراض  الحيــازة.  لهــذه 

ــى خمســة أقســام هــي:  ــازة إل الرئيــس للحي
العائــد  مــن   50% مــن  أكثــر  يمثــل  الــذي  النشــاط  هــو  نباتيــة:   .1
الزراعيــة مــن مختلــف  الســنة  خــال  المتحقــق  للحيــازة  الســنوي 

والشــتوية. الصيفيــة  والمؤقتــة  الدائمــة  المحاصيــل  أنــواع 
2. حيوانيــة: هــو النشــاط الــذي يمثــل أكثــر مــن %50 مــن العائــد 
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــال الســنة الزراعيــة مــن مختلــف أنواع 
الثــروة الحيوانيــة الحيوانــات التــي تربــى فــي الحيــازة )كالضــأن أو 
الماعــز أو اإلبــل أو األبقــار أو حيوانــات الجــر والركــوب وغيرهــا( 

ــا النحــل. وكذلــك خاي
%50 مــن العائــد  أكثــر مــن  الــذي يمثــل  3. دواجــن: هــو النشــاط 
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــال الســنة الزراعيــة مــن مختلــف أنواع 
الدواجــن )كالدجــاج الاحــم، الدجــاج البيــاض، أمهــات الدجــاج، جــدات 
الدجــاج، الدواجــن البلديــة وغيرهــا مــن الطيــور الداجنــة كالنعــام أو 
البــط أو اإلوز أو الســمان...( كمــا تصنــف األرانــب مــن الدواجــن.

4. أســماك: هــو النشــاط الــذي يمثــل أكثــر مــن %50 مــن العائــد 
تربيــة  مــن  الزراعيــة  الســنة  خــال  المتحقــق  للحيــازة  الســنوي 
األســماك  كمــزارع  الداخليــة  الميــاه  فــي  األســماك  واســتزراع 

الروبيــان. أو  األســماك  إنتــاج  فــي  المتخصصــة 
5. مختلطــة: هــو النشــاط المتنــوع فــي الحيــازة والــذي ال يشــكل 
مــن   50% مــن  أكثــر  إلــى  تصــل  نســبة  مــن مكوناتــه  أي  فــي 

العائــد الســنوي للحيــازة المتحقــق خــال الســنة الزراعيــة، ويشــترط 
أن تمــارس الحيــازة ثاثــة أنشــطة مختلفــة فأكثــر مــن األنشــطة 
التاليــة: )نباتيــة، حيوانيــة، دواجــن، أســماك( وكًا منهــا تمثــل أقــل 

مــن %50 مــن نشــاطها.

• نوع الحيازة: 
يأتي نوع الحيازة في أحد الشكلين التاليين: 

1. تقليديــة )غيــر منظمــة(: هــو النــوع الســائد فــي معظــم الحيــازات 
الزراعيــة فــي المملكــة، وهــذا النــوع مــن الحيــازات ال يتوجــب عليــه 
أخــذ موافقــة مســبقة أو تراخيــص مــن الجهــات المعنيــة، وقــد 

ــا، أو قــد تكــون مختلطــًة. ــا أو حيوانيًّ ــا نباتيًّ يكــون نشــاطها إنتاًج
تــم  التــي  )المشــاريع(  الحيــازات  تشــمل  )منظمــة(:  متخصصــة   .2
بعــد  المعنيــة  الجهــات  مــن  تراخيــص  عليهــا ومنحــت  الموافقــة 
تقديــم الدراســة الفنيــة واالقتصاديــة إلقامــة مثــل هــذه الحيــازات 
أو  النباتــي  اإلنتــاج  فــي  متخصصــة  كانــت  ســواء  المتخصصــة 
الحيوانــي، أو مــزارع الدواجــن، أو االســتزراع الســمكي ، أو تلــك 
غيــر  الحديثــة  األســاليب  رئيســة  بصــورة  تتبــع  التــي  المشــاريع 
التقليديــة فــي نظــام الــري، واســتخدام الميكنــة الزراعيــة والتقنيــة 
الحديثــة فــي اإلنتــاج الزراعــي، والتخصــص فــي اإلنتــاج ســواء 
فــي الزراعــة المكشــوفة أو المحميــة، أو فــي تربيــة األبقــار إلنتــاج 

الحليــب، أو فــي تســمين العجــول واألغنــام والدواجــن.

• مهنة الحائز الرئيسة:
هــي العمــل الرئيــس الــذي يمارســه الحائــز ويقضــي فيــه معظــم 
الوقــت المعتــاد للعمــل، ويتمثــل فــي أحــد المهنتيــن التاليتيــن: 
الزراعــة: إذا الحائــز كان يقضــي أكثــر مــن %50 مــن وقــت عملــه   .1
خــال الســنة فــي العمــل الزراعــي فــإن مهنتــه الرئيســية تعــد 

الزراعــة.
غيــر الزراعــة: إذا كان الحائــز يقضــي أكثــر مــن %50 مــن وقــت عملــه   .2
خــال الســنة فــي عمــل غيــر زراعــي فــإن مهنتــه الرئيســية تعــد غيــر 

الزراعة.

• المستوى التعليمي للحائز:
يحــدد المســتوى التعليمــي للحائــز علــى أنــه آخــر مؤهــل حصــل عليــه 

بنجــاح.
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• العامل الزراعي:
هــو الفــرد الــذي عمــل فــي وقــت مــا داخــل الحيــازة خــال الســنة 
الزراعيــة للمســح، ســواء عمــل مقابــل أجــر نقــدي أو عينــي. وتصنــف 

العمالــة الزراعيــة إلــى ثاثــة أصنــاف رئيســية هــي:
1. العامــل الزراعــي الدائــم: هــو الفــرد الــذي يعمــل بشــكل منتظــم 
ــة. وعــادة مــا يقضــي  ــازة خــال الســنة الزراعي ومســتمر فــي الحي
فــي الحيــازة مــدة أكثــر مــن ســتة أشــهر كمــا يعتبــر الحائــز مــن 

العمالــة الدائمــة إذا كانــت مهنتــه الرئيســة »الزراعــة«.
2. العامــل الزراعــي المؤقــت: هــو الفــرد الــذي يعمــل بشــكل غيــر 
منتظــم وغيــر مســتمر فــي الحيــازة خــال الســنة الزراعيــة وغالبــًا مــا 
تســتخدم هــذه العمالــة لفتــرات قصيــرة تتــراوح بيــن ثاثــة وســتة 
أشــهر إلنجــاز مهــام محــدودة كقطــف الثمــار، وتنتهــي خدماتهــم 

بانتهــاء المهمــة الموكلــة إليهــم.
3. العامــل الزراعــي العابــر )العرضــي(: هو العامل الذي يعمل بشــكل 
غيــر منتظــم وغيــر مســتمر فــي الحيــازة خــال الســنة الزراعيــة وغالبــًا 
)العرضيــة( لفتــرات قصيــرة أقــل  العابــرة  مــا تســتخدم العمالــة 
مــن ثــاث أشــهر إلنجــاز مهــام محــدودة كقطــف الثمــار وتنتهــي 

خدماتهــم بانتهــاء المهمــة الموكلــة إليهــم.

• المشتغلون بأجر:
هــم األشــخاص الذيــن يتقاضــون أجــرا نظيــر عملهــم فــي الحيــازة ســواء 
ــوا مــن  ــًا، وســواء كان ــورا أو إناث ــر ســعوديين ذك ــوا ســعوديين أو غي كان

أفــراد أســرة الحائــز أو مــن غيــر أفــراد أســرة الحائــز.

• المشتغلون بدون أجر:
هــم األشــخاص الذيــن ال يتقاضــون أجــورًا نظيــر عملهــم فــي الحيــازة 
ســواًء كانــوا ســعوديين أو غيــر ســعوديين ذكــورًا أو إناثــًا، بشــرط 

أن يكونــوا مــن أفــراد أســرة الحائــز.

• المصدر الرئيس لمياه الري:
هي المصدر الرئيس المستخدم في ري الحيازة، وهي:

1. آبــار ارتوازيــة: هــي اآلبــار المحفــورة آليــًا وفــي أعمــاق مختلفــة 
وفــق طبيعــة كل منطقــة وتســمى آبــار أنبوبيــة.

أغلــب  فــي  باليــد  المحفــورة  العاديــة  اآلبــار  هــي  يدويــة:  آبــار   .2

األحيــان، ويكــون مســتوى عمقهــا أقــل عمقــًا مــن مســتوى اآلبــار 
عمومــًا. االرتوازيــة 

ــدون أي  ــًا وب ــاه ذاتي ــار التــي تخــرج منهــا المي ــار فــوارة: هــي اآلب آب  .3
وســيلة دفــع خارجيــة.

الســدود: هــي الســدود المقامــة علــى مجــاري الوديــان والســيول   .4
بهــدف حفــظ الميــاه وزيــادة المخــزون الجوفــي أو بهــدف الــري أو 
التحكــم أو الشــرب ســواء كانــت ســدود خرســانية أو ســدود ترابيــة 
وغالبــًا مــا يكــون مصــدر ميــاه الســدود األمطــار المنحــدرة فــي 
الوديــان لتتجمــع فــي هــذه الســدود والتــي يتــم االســتفادة منهــا 

فــي الــري فــي بعــض المناطــق.
العيــون: هــي تكويــن طبيعــي فــي األرض علــى شــكل حفــر أو   .5
شــق فــي جــوف األرض يوجــد بــه مــاء وال يســيل علــى وجــه 
ــر مــن أحــد مصــادر  ــون األحســاء واألفــاج، وتعتب ــل عي األرض مث
الــري للحيــازات التــي تكــون قريبــة منهــا وقــد يســحب المــاء منهــا 

المضخــات. بواســطة 
األمطــار: هــي الميــاه الناتجــة عــن هطــول األمطــار فــي كثيــر مــن   .6

المناطــق ويتــم ســقاية المزروعــات منهــا.
مصــادر الــري األخــرى: هــي المصــادر التــي يتــم ســقاية المزروعــات   .7
الصــرف  مــن  المعالجــة  بالميــاه  الــري  أو  الصهاريــج  مثــل  منهــا 
الصحــي فــي بعــض المناطــق أو غيرهــا مــن المصــادر األخــرى.

• اإلنتاج الزراعي:
اإلنتــاج الزراعــي هــو نــوع مــن أنــواع اإلنتــاج الــذي يتكّون مــن المنتجات 
النباتيــة التــي يتــّم إنتاجهــا مــن زراعــة الحيــازة الزراعيــة بالمحاصيــل 
الحقليــة أو الخضــراوات أو األشــجار الدائمــة، كما يتكون من المنتجات 
الحيوانّيــة التــي ُتنتــج مــن تربيــة الثــروة الحيوانيــة، حيــث يشــمل كميــة 
واألعــاف،  الحبــوب  محاصيــل  مــن  الناتجــة  الزراعيــة  المحاصيــل 
والخضــراوات الُمنتجــة بشــكل مكشــوف أو محمــي، وأزهــار القطــف، 
والفواكــه )بمــا فيهــا التمــور( ، كمــا يشــمل أعــداد المواليــد مــن الضأن 
ومشــتقات  ومنتجاتــه،  الحليــب  وكميــة  واإلبــل،  واألبقــار  والماعــز 
األلبــان، وأعــداد الدجــاج الاحــم، وإجمالــي بيــض المائــدة، وبيــض 
التفقيــس، وأعــداد الصيصــان، وكميــة األســماك، كمــا يشــمل كميــة 
ــة اللحــوم وعــدد البيــض مــن  العســل ولحــوم وبيــض النعــام، وكمي
الســمان والحمــام ولحــوم األرانــب، باإلضافــة إلــى المنتجــات الثانوية 

مثــل الســماد العضــوي ، وكذلــك ريــش وجلــود النعــام.

• المباع من اإلنتاج:
كميــة اإلنتــاج التــي يقــوم المــزارع بتوريدهــا لألســواق مقابــل الثمــن 
وهــي جــز مــن اإلنتــاج الكلــي بعــد طــرح كميــات المســتهلك ذاتيــا 
والفاقــد أو التالــف مــن اإلنتــاج، ويشــمل المحاصيــل الزراعيــة النباتيــة 
والثــروة الحيوانيــة ومنتجاتهــا. كمــا أن اإلنتــاج المهــدى لغيــر أســرة 

الحائــز وكذلــك الهبــات تعتبــر ضمــن المبــاع مــن اإلنتــاج.

• الزراعة المكشوفة:
مباشــرة  الزراعيــة  المحاصيــل  بمختلــف  المزروعــة  األراضــي  هــي 
حائــل. أي  المختلفــة  الجويــة  العوامــل  وبيــن  بينهــا  يحــول  ال  والتــي 

• الزراعة المحمية:
هــي األرض المغطــاة بغطــاء واقــي مــن الزجــاج أو الباســتيك أو 
أي مــادة أخــرى، وذلــك بهــدف حمايــة النباتــات مــن العوامــل الخارجيــة 
مثــل: )الضــوء، ودرجــة الحــرارة، والهــواء، والرطوبــة النســبية( وتهيئــة 
مــدار  علــى  النباتــات  أصنــاف  مــن  العديــد  لنمــو  المناســبة  البيئــة 
الخضــراوات  زراعــة  فــي  غالبــا  األســلوب  هــذا  ويســتخدم  العــام، 

وأزهــار القطــف المحميــة.
والبيوت المحمية لها عدة أنواع هي:

باســتيك عــادي: هــي بيــوت مصنعــة مــن عــدة مــواد كأغطيــة   .1
)البولــي إثليــن( والتــي ال تــدوم أكثــر مــن عــام، وهــي أكثــر أنــواع 
الباســتيكية  البيــوت  أنــواع  ومــن  انتشــارَا،  المحميــة  البيــوت 
العاديــة )البولــي إثليــن( المــزدوج والمغطــى بطبقتيــن مــن أغطيــة 

)البولــي إثليــن( ويفصــل بينهمــا طبقــة مــن الهــواء. 
باســتيك مكيــف: تكــون علــى غــرار البيــوت الباســتيكية العاديــة   .2

ولكــن لهــا خاصيــة التكييــف الصناعــي.
زجــاج: الزجــاج هــو المــادة المســتخدمة لتغطيــة البيــوت المحميــة،   .3
ويتمتــع هــذا النــوع بنفاذيــة عاليــة لألشــعة الضوئيــة )88%( ، 
ويعــد هــذا النــوع أطــول عمــراً مــن أنــواع البيــوت المحميــة األخــرى. 
فيبــر جــاس: ويســمى الليــف الزجاجــي المقــوى وتصنــع ألــواح   .4
الفيبــر جــاس مــن الباســتيك واألليــاف الزجاجيــة باإلضافــة إلــى 
مــادة رابطــة، وهــذا النــوع يتحمــل الصدمــات أكثــر مــن البيــوت 

الزجاجيــة، ويــدوم فتــرة أطــول مــن البيــوت الباســتيكية.
أخرى: وهي أن يكون نوع البيت المحمي خاف ما ذكر.  .5

• خايا النحل: 
تنقسم خايا النحل إلى نوعين هما:

1. خايــا بلديــة )تقليديــة(: يقصــد بهــا كل خليــة خشــبية مصنعــة محليَا 
ســواء كانــت مــن جــذوع األشــجار المجوفــة أو كانــت مــن ألــواح 
خشــبية المصنــع علــى شــكل مســتطيل يحاكــي جــذوع األشــجار 
المجوفــة ولكــن أقــل تكلفــة ويمكــن أن تكــون بأشــكال مختلفــة وال 

تحمــل غالبــًا مقاســات ثابتــة.
2. خايــا صناعيــة )حديثــة(: يقصــد بهــا كل خليــة خشــبية ذات أطــر 
متحركــة وتحمــل مقاســات معينــة ومكونــة مــن دور أو أكثــر ويطلــق 

عليهــا )خليــة النجســترون( الدوليــة.

• مزارع االبقار المتخصصة:
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصــة لتربيــة األبقــار ألغــراض تجاريــة 
العجــول«،  إنتــاج األلبــان ومشــتقاتها أو تســمين  »ســواء بغــرض 
وتحتــوي علــى مرابــط وحظائــر للتربيــة ومحلــب آلــي وغرفــة مبــردة أو 

ــرد ومســتودع لألعــاف ... وغيرهــا. خــزان مب

• الطاقة االستيعابية للمزرعة:
أقصــى عــدد ممكــن مــن الطيــور أو الحيوانــات التــي يمكن اســتيعابها 

وتربيتهــا فــي المزرعــة خــال أي يــوم فــي الســنة خــال عــام المســح.

• الحظائر:
هــو المــكان المخصــص لتربيــة الحيوانــات أو الطيــور الداجنــة فيــه، 

وقــد تكــون علــى شــكل مبــاٍن مخصصــة أخــرى.

• مستلزمات اإلنتاج الزراعي »االستهاك الوسيط«:
يقصــد بهــا مــا اســتخدمه المشــروع المتخصــص فعــًا مــن الســلع 
خــال عــام المســوح الزراعيــة نتيجــة مزاولتهــا عمليــة اإلنتــاج الزراعــي 
الــذي تقــوم بــه ســواء كانــت هــذه المســتلزمات مشــتراة فــي نفــس 

العــام أو مســحوبة مــن مخــزون تــم شــراؤه فــي ســنوات ســابقة.

• مزارع الدجاج الاحم: 
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصــة لتربيــة الدجــاج بغــرض إنتــاج 
اللحــوم وتربــى فيهــا ســاالت لهــا قــدرة علــى تحويــل العلــف إلــى 

لحــم.
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• مزارع النعام: 
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصــة بإنتــاج أو تربيــة النعــام ســواء 
اللحــوم  إنتــاج  أو  البيــض  إنتــاج  أو  التكاثــر  التربيــة  الهــدف مــن  كان 

واالســتفادة مــن جلــود وريــش النعــام.

• مزارع األرانب: 
كان  ســواء  األرانــب  لتربيــة  المخصصــة  )المشــاريع(  المــزارع  هــي 

األرانــب.  لحــوم  إنتــاج  أو  التكاثــر  التربيــة  مــن  الهــدف 

• مزارع السمان: 
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصــة لتفقيس الســمان أو تربيته ســواء 

كان الهــدف مــن تربيــة الســمان التكاثــر أو إنتــاج اللحــوم أو البيض.

• مزارع الحمام: 
كان  ســواء  الحمــام  لتربيــة  المخصصــة  )المشــاريع(  المــزارع  هــي 

البيــض. أو  اللحــوم  إنتــاج  أو  التكاثــر  الحمــام  تربيــة  مــن  الهــدف 

• مزارع االستزراع السمكي:
وتحتــوي  األســماك،  المخصصــة إلنتــاج  )المشــاريع(  المــزارع  هــي 
علــى بــرك أو بحيــرات صغيــرة لتربيــة األســماك داخــل الحيــازة ســواء 
كانــت تســتخدم فيهــا ميــاه عذبــة أو ميــاه مالحــة، وســواء كان الهــدف 

مــن التربيــة هــو التكاثــر أو إنتــاج األســماك.

• مزارع الدجاج البياضة:
تشمل المزارع )المشاريع( التالية:

1. مزارع الدجاج البياض.
2. مزارع أمهات وجدات الدجاج البياض.
3. مزارع أمهات وجدات الدجاج الاحم.

• مزارع الدجاج البياض:
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصــة إلنتــاج البيــض وتربــى فيهــا 

ســاالت لهــا قــدرة عاليــة علــى تحويــل العلــف إلــى بيــض.

• مزارع أمهات الدجاج الاحم:
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصة إلنتاج بيــض التفقيس )المخصب( 

الــذي يســتخدم إلنتاج الدجــاج الاحم.

• مزارع جدات الدجاج البياض:
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصة إلنتاج بيــض التفقيس )المخصب( 

الــذي يســتخدم إلنتــاج أمهات الدجــاج البياض.

• مزارع جدات الدجاج الاحم:
التفقيــس  بيــض  إلنتــاج  المخصصــة  )المشــاريع(  المــزارع  هــي 

الاحــم. الدجــاج  أمهــات  إلنتــاج  يســتخدم  الــذي  )المخصــب( 

• مزارع أمهات الدجاج البياض:
هــي المــزارع )المشــاريع( المخصصة إلنتاج بيــض التفقيس )المخصب( 

الــذي يســتخدم إلنتاج الدجــاج البياض.

• الفقاسات:
هــي المشــاريع المخصصــة إلنتــاج أنــواع مختلفــة من صيصــان الدجاج 
البيــاض أو الاحــم أو أمهــات الدجــاج، ســواء كان بيــض التفقيــس 
المســتخدم مــن إنتــاج تلــك المشــاريع أو مشــتراه مــن مشــاريع محليــة 

أخــرى أو بيــض تفقيــس مســتورد مــن الخــارج.

• بيض مائدة:
هــو عبــارة عــن بيــض مخصــص لــألكل البشــري ومنتــج مــن مــزارع 

البيــاض. الدجــاج 

• بيض التفقيس )مخصب(:
هــو عبــارة عــن بيــض ملقــح ينتــج مــن مــزارع دجــاج األمهــات والجــدات 
ويســتخدم فــي الفقاســات إلنتــاج صيصــان لمــزارع الدجــاج الاحــم 

والدجــاج البيــاض وأمهــات الدجــاج البيــاض والاحــم. 

ــة  • التعاريــف والمصطلحــات المرتبطــة بنفــاذ واســتخدام تقني
المعلومــات واالتصــاالت لألســر واألفــراد:

• تقنية المعلومات واالتصاالت:
المعلومــات  تقنيــة  لوســائط  النفــاذ  وطــرق  أدوات  وصــف  هــو   
والقيــام بعمليــات اســترجاع البيانــات وتخزينهــا وتنظيمهــا وأســاليب 
معالجــة إنتاجهــا، كذلــك وصــف وســائل عــرض المعلومــات وتبادلهــا 
ــة  ــة واليدويــة، ومــن بعــض أدوات تقني مــن خــال الطــرق اإللكتروني

المعلومــات الحواســيب والماســحات الضوئيــة والكاميــرات الرقميــة 
مثــل:  والبرامــج،  المضغوطــة  واألقــراص  والفاكســات  والهواتــف 

نظــام قواعــد البيانــات، والتطبيقــات متعــددة الوســائط.

• النفاذ واالستخدام لتقنية المعلومات واالتصاالت:
مــن المهــم التمييــز بيــن مــا نعنيــه بالنفــاذ إلــى تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت واســتخدام هــذه التقنية، فالنفــاذ إلى تقنية المعلومات 
واالتصــاالت هــو مــدى توفــر هــذه التقنيــة لــدى األســرة، أما اســتخدام 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فهــو يشــير إلــى اســتخدام واحــد أو 
أكثــر مــن أفــراد األســرة لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ســواء كان 

ذلــك فــي المســكن أو فــي مــكان آخــر.

• جهاز التلفزيون:
جهــاز التلفزيــون هــو جهــاز قــادر على اســتقبال إشــارات البــث التلفازي 
باســتخدام طــرق نفــاذ شــائعة مثــل عبــر األثيــر أو الكبــل المحــوري أو 
الســواتل الصناعيــة، وجهــاز التلفزيــون هــو جهــاز مســتقل عــادة أو 

ضمــن جهــاز آخــر، مثــل الحاســوب أو الهاتــف المتنقــل. 

• جهاز الراديو:
هــو جهــاز لديــه إمكانيــة الســتقبال إشــارات البــث الراديويــة باســتخدام 
الترددات الشــائعة مثل FM, AM, SW, LW. ويمكن أن يكون الراديو 
قائًمــا بذاتــه أو ضمــن جهــاز آخــر أو مدمــج بــه، مثــل ســاعة منبهــة، أو 

جهــاز اســتماع صوتــي، أو هاتــف متنقــل أو حاســوب.

• الحاسوب:
يشــمل الحاســوب: )الحاســوب المكتبــي، أو المحمــول، أو اللوحــي( 
وهــو ال يشــمل المعــدات المــزودة بقــدرات حاســوبية مدمجــة مثــل 
أجهــزة التلفزيــون الذكيــة، واألجهــزة المعــدة للمهاتفــة كوظيفــة أوليــة 

مثــل الهواتــف الذكيــة.

• الحاسوب المكتبي:
هــو عبــارة عــن حاســوب يظــل ثابتــا فــي مــكان واحــٍد عموًمــا، ويتواجــد 

المســتخدم عــادة أمــام الحاســوب ويســتعمل لوحــة المفاتيــح.

• الحاسوب المحمول:
عبــارة عــن حاســوب صغيــر الحجــم بمــا يكفــي للتمكــن مــن حمله ويســمح 
عمومــا بإنجــاز نفــس المهــام مقارنــًة بالحاســوب المكتبــي، ويشــمل 

أجهــزة الحاســوب الصغيــرة مــن نــوع »نــوت بــوك« ولكنــه ال يشــمل 
الحواســيب اللوحيــة، ومــا شــابه ذلــك مــن حواســيب تحمــل باليــد. 

• الحاسوب اللوحي:
هــو حاســوب مدمــج فــي شاشــة اللمــس المســطحة، تعمــل بلمــس 

الشاشــة بــدل )أو فضــا عــن( اســتخدام لوحــة مفاتيــح ماديــة.

• الهاتف المتنقل الذكي: 
اإلنترنــت  تصفــح  مزايــا  يوفــر  الــذي  الهاتــف  هــو  الذكــي  الهاتــف 
ومزامنــة البريــد اإللكترونــي وفتــح ملفــات األوفيــس، ويحتــوي علــى 
لوحــة مفاتيــح كاملــة QWERTY، ويعــرف أيضــا بأنــه الهاتــف الــذي 
يعمــل علــى أحــد أنظمــة التشــغيل التاليــة: وينــدوز فــون، ســيمبيان أو 
مشــتقاته، لينوكــس أو مشــتقاته وبــاك بيــري. وال تختلــف الهواتــف 
ــة، وال الحواســيب الشــخصّية أو أي  ــة عــن الحواســيب المحمول الذكّي
جهــاٍز آخــر فــي شــيء، كل األجِهــزة الذكّيــة تتكــون مــن جزأيــن مكمليــن 
لبعضهــم وهمــا الـــ Hardware وهــو الجــزء الفيزيائــي الُممكن لمُســه، 
الـــ Software وهــو الجــزء البرمجــي الُمشــغل للجهــاز )نظــام التشــغيل(.

• الهاتف المتنقل غير الذكي: 
االتصــاالت  خدمــة  يوفــر  الــذي  الهاتــف  هــو  الذكــي  غيــر  الهاتــف 
الهاتفيــة واســتقبالها وإرســال رســائل ال SMS أو رســائل الوســائط. 

• شبكة اإلنترنت:
اإلنترنــت هــي شــبكة حاســوبية عماقــة تتكــون مــن شــبكات أصغــر، 
بحيــث يمكــن ألي شــخص متصــل باإلنترنــت أن يتجــول فــي هــذه 
الشــبكة، وأن يحصــل علــى جميــع المعلومــات فــي هــذه الشــبكة 
)إذا ُســمح لــه بذلــك( وهــي وســيلة للتواصــل، وتبــادل المعلومــات 
بيــن مختلــف األفــراد والمؤسســات. ويمكــن النفــاذ لخدمــة اإلنترنــت 
والخــط  العريــض  والنطــاق  الهاتفــي،  االتصــال  منهــا  طــرق  بعــدة 

الرقمــي والبريــد اإللكترونــي.

• التعاريــف والمصطلحــات المرتبطــة بمســح الثقافــة والترفيــه 
األســري:

• الثقافة:
ــة  ــة والعاطفي ــة والفكري ــات المادي ــة مــن الخصوصي مجموعــة متنوع
وغيرهــا التــي تميــز مجتمًعــا معيًنــا أو مجموعــة معينــة، ال تشــمل 
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الفــن واألدب فقــط، بــل أنمــاط الحيــاة وطــرق العيــش المشــترك، 
ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات.

• األنشطة الترفيهية:
ُتمــارس لاســتمتاع أو االســترخاء، وغايتهــا  التــي  هــي األنشــطة 

التســلية والترفيــه عــن النفــس.

• المكتبة المنزلية:
هــي مكتبــة تؤسســها العائــات فــي منازلهــا، وتحتــوي علــى كتــب 

ومصــادر للمعلومــات.

• الصحف الورقية: 
هــي مطبــوع دوري ورقــي يصــدر غالًبــا بشــكل يومــي أو أســبوعي، 
ويتضمــن األخبــار والمقــاالت واألعمــدة الثابتــة للكتــاب، باإلضافــة 
إلــى الكاريكاتيــر، واإلعانــات، وغيرهــا مــن المحتويــات التــي تقــع 

فــي نطــاق االهتمــام العــام.

• الصحف اإللكترونية: 
الحاســب اآللــي، أو  تــم إعدادهــا باســتخدام  التــي  هــي الصحــف 
تحويلهــا مــن شــكلها المطبــوع إلــى شــكل رقمــي مــن خــال المســح 
اإللكترونــي، والتعــرف اإللكترونــي علــى الحــروف، وتتــم االســتفادة 

منهــا وقراءتهــا بشــكل إلكترونــي.  

• المجلة المطبوعة:
ــا فــي تواتــر منتظــم  هــي مطبوعــة عامــة أو متخصصــة تصــدر دوريًّ
غالًبــا، ولهــا عنــوان ثابــت، ويســاهم فــي الكتابــة فيهــا عدٌد مــن الكتاب 
المجلــة،  اتجاهــات  بحســب  للنشــر  ونهــا  يعدُّ ودراســات  بمقــاالت 
وقواعــد وشــروط تضعهــا للنشــر فيهــا، كمــا تتضمــن غالًبــا اإلعانــات 
التجاريــة واإلخطــارات المهنيــة بيــن ثناياهــا منتجــات مناســبة وأحــداث 

متوقعــة تهــمُّ مجتمــع قرائهــا.

• المجات اإللكترونية:
اآللــي،  الحاســب  باســتخدام  إعدادهــا  يتــم  التــي  المجــات  هــي 

اإلنترنــت. شــبكة  علــى  غالبــًا  وتصــدر 

• الكتاب الورقي: 
هــو مصــدر للمعلومــات يتضمــن عــدًدا مــن األوراق المطبوعــة مثبتــة 
معــًا ضمــن غــاف، وقــد عرفــت منظمــة اليونســكو الكتــاب بأنــه 

المطبــوع غيــر الــدوري الــذي ال تقــل صفحاتــه عــن )49( صفحــة ضمــن 
غــاف يضمهــا.

• الكتاب اإللكتروني: 
فهــو كتــاب تــم إعــداده باســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل إلكترونــي، 
أو تحويلــه مــن شــكله المطبــوع إلــى شــكل رقمــي مــن خــال المســح 
اإللكترونــي والتعــرف اإللكترونــي علــى الحــروف، وتتــمُّ االســتفادة 

منــه وقراءتــه بشــكل إلكترونــي.

• التعاريف والمصطلحات المرتبطة بالمؤشرات الثقافية: 
• المتحف:

كلمــة متحــف بالعربيــة تعنــي المــكان الذي تجمع فيه التحف واألشــياء 
النــادرة والثمينــة وتزايــد قيمتــه كلمــا مــر عليــه الزمــن. يرجــع أصل كلمة 
ــي  ــط بكلمــة Musa بمعن ــي يرتب ــى أصــل يونان متحــف Museum إل
)ســيدة الجبــل(. وهــو مؤسســة دائمــة ال تتوخــى الربــح مفتوحــة أمــام 
إلــى خدمــة المجتمــع وتنميتــه. يتمثــل نشــاط  الجمهــور، وتهــدف 
هــذه المؤسســة فــي اقتنــاء التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي 
ــه وعرضــه  للبشــرية وبنيتهــا، وحفظــه وإجــراء البحــوث بشــأنه، ونقل

لتعليمــه ودراســته والتمتــع بــه.

• شمولية مجال المتاحف:
المتاحــف الحيــة، والتــي تحتــوي أشــياء ال تــزال تســتخدم حتــى اليــوم 
فــي الطقــوس أو االحتفــاالت الدينيــة، باإلضافــة إلــى المتاحــف 
األقــراص  مثــل  إلكترونيــة  أشــكال  ضمــن  المتوفــرة  االفتراضيــة 

المدمجــة، أو المواقــع اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت.

• المتاحف الفنية:
تعــرض اللوحــات واألعمــال الفنيــة والمنحوتــات وغيرهــا مــن عــدة 
عصــور، وتحتفــظ بهــا. ومــن هــذه المتاحــف متحــف اللوفــر بباريــس 
ومتحــف المتروبوليتــان للفــن بنيويــورك وناشــيونال جاليــري بلنــدن.

• المتاحف التاريخية:
ــاة الماضــي وأحداثــه، وتشــمل مجموعــة مقتنيــات هــذه  وتصــور حي
المتاحــف وثائــق وأدوات ومــواد أخــرى، وتشــمل المتاحــف التاريخيــة 
كذلــك متاحــف اآلثــار القديمــة التــي تعــرض أشــياء مســتخرجة مــن 

باطن األرض. 

• المتاحف العلمية:
وتســمى  والتقنيــة.  الطبيعيــة  العلــوم  عــن  معروضــات  وتقــدم 
بعــض متاحــف العلــوم الطبيعيــة متاحــف التاريــخ الطبيعــي، وتعــرض 
معروضــات عــن الحيوانــات واألحافيــر والنباتــات والصخــور وغيرهــا 

من األشياء والكائنات الحية الموجودة في الطبيعة. 

• المتاحف العامة:
تحتــوي علــى معروضــات عــن الفن وعلــم اآلثار والوثائــق والمخطوطات 

القديمة. 

• المتاحف العسكرية:
أحد أنواع المتاحف المتخصصة فيما يتعلق بالمقتنيات العسكرية.

• متاحف أخرى:
مثــل متاحــف األطفــال والصغــار التــي تعــرض معروضــات مصممــة 
لشــرح العلــوم والفنــون لصغــار الســن ومتاحــف الشــمع التــي تعرض 

أشكااًل منحوتة بالحجم الطبيعي لشخصيات مهمة في التاريخ. 

• األماكن األثرية والتاريخية:
هــي المواقــع والمبانــي األثريــة التــي تحمــل قيمــًا مختلفــة تنطــوي 

علــى دالالت رمزيــة تاريخيــة وفنيــة وجماليــة.

• اآلثار:
هــي دراســة علميــة للحضــارة اإلنســانية الماضيــة. تــدرس فيــه حيــاة 
الفنيــة،  والقطــع  والعمائــر،  المبانــي  مثــل:  القديمــة،  الشــعوب 
واألدوات والفخــار والعظــام. وقــد تكــون بعــض االكتشــافات مثيــرة، 
مثــل قبــر فيــه ُحلــي ذهبيــة، إال أن اكتشــاف قليــل مــن األدوات 
الحجريــة أو بــذور مــن الحبــوب المتفحمــة، ربمــا يكشــف بشــكل أفضل 
عــن جوانــب كثيــرة مــن حيــاة الشــعوب. وحياتنــا الحاليــة. كمــا يســهم 

في رسم صورة عن معالم الحياة في المجتمعات القديمة. 

• المناظر الطبيعية والثقافية:
هــي عمــل مشــترك بيــن اإلنســان والطبيعــة وهــي تعبــر عــن العاقة 

الطويلــة والحميمــة بيــن اإلنســان وبيئتــه الطبيعية.

• التراث الطبيعي:
يتضمــن المعالــم الطبيعيــة، والتكوينــات الجيولوجيــة والفزيوغرافيــة 
والمناطــق المحــددة والمؤلفــة لموطــن األجنــاس الحيوانيــة والنباتيــة 

المهــددة والمواقــع الطبيعيــة التــي لهــا قيمــة مــن المنظــور العلمــي، 
والمحافظة على التراث أو الجمال الطبيعي. يشمل التراث الطبيعي 
الحدائــق والمحميــات الطبيعيــة، حدائــق الحيوانــات، ومتاحــف اإلحيــاء 
الثقافــي  بالتــراث  المتعلقــة  النباتــي. األنشــطة  المائيــة والحدائــق 
الطبيعــي تتمثــل بأنشــطة إدارة الموقــع، المجموعــات األثريــة التــي 
تحمــل دالالت تاريخيــة وجماليــة وعلميــة وبيئيــة واجتماعيــة باإلضافــة 

إلــى أنشــطة الحفــظ واألرشــفة فــي المتاحــف والمكتبــات.

• التراث الثقافي:
مصطلــح يشــمل الصناعــات الحرفيــة، والمعالــم األثريــة، ومجموعــة 
مــن المبانــي والمواقــع التــي لهــا قيمــة متنوعــة، مثــل القيــم الرمزيــة 
أو التاريخيــة أو الفنيــة أو الجماليــة أو اإلثنولوجيــة )هــو علــم األجنــاس 
البشــرية وخصائصها( أو األنثروبولوجي )دراســة اإلنســان كعضو في 

المجتمع وتأثير قيم المجتمع عليه( أو العلمية أو االجتماعية. 

• المسرح:
هــو المــكان الــذي تــؤدى فيــه القصة ويعتبر أحد فــروع األداء أو التمثيل 
الــذي يجســد أو يترجــم قصــص أو نصــوص أدبيــة أمــام المشــاهدين 
باســتخدام الحوار المســرحي والســينوغرافيا واإليماءات والموسيقى 
والصــوت علــى خشــبة المســرح ذلــك البنــاء لــه مواصفــات خاصــة فــي 

التصميــم أو اإلخــراج

• العرض المسرحي: 
هو النص المسرحي الذي سيجسد على خشبة المسرح. 

• المسرح المفتوح:
المسرح الذي ال يوجد فيه ما يفصل الممثلون عن الجمهور. 

• المهرجان:
ــّي ُيقــام لمختلــف الفنــون »الِمهرجانــات العالمّيــة  هــو موســم فنِّ

للموسيقى«، »المهرجانات الفلكلورية«. 

• المعارض الفنية:  
عبــارة عــن صالــة أو مســاحة عــرض عامــة، وهــي غير ربحيــة مملوكة للقطاع 
ــارة مــن الفــن، والهــدف  العــام أو المتاحــف التــي تعــرض مجموعــة مخت
المعــارض  أو  المتنقلــة  المعــارض  أو  دائــم  معــرض  اســتضافة  منهــا 

المؤقتة بما في ذلك الفنون المستعارة من أماكن أخرى. 
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• اللوحات والرسومات المعروضة:
هــو تعبيــر تشــكيلي يســتلزم عمــل عاقــة مــا علــى ســطح مــا، وهــو 
التعبيــر عــن األشــياء بواســطة الخــط أساســًا أو البقــع أو بــأي أداة، 
فــن   – التصميــم   – الهندســة   – الخــط   – األلــوان   – الرســم  مثــل: 

العمارة – النحت – الصناعات التقليدية – األضواء. 

• الفنانين التشكيليين:
هو المبتكر الذي يقوم بصياغة اللوحات والرسومات الفنية. 

• محات التصوير:
الفوتوغرافــي لألشــخاص  بالتصويــر  تقــوم  التــي  المحــات  هــي 

وتصوير المستندات. 

• الحفلة الغنائية 
خشــبة  علــى  للفنــان  غنائــي  واإلنشــاد  الموســيقي  األداء  هــي 

المسرح تساعده الفرقة الموسيقية ويستمع إليه الجمهور. 

• الصحيفة: 
مطبــوع دوري يصــدر غالبــًا بشــكل يومــي أو أســبوعي، ويتضمــن 
إلــى  باإلضافــة  للكتــاب،  الثابتــة  واألعمــدة  والمقــاالت  األخبــار 
الكاريكاتيــر، واإلعانــات، وغيرهــا مــن المحتويــات التــي تقــع فــي 

نطاق االهتمام العام. 

• المجلة:
مجلــة عامــة أو متخصصــة تصــدر دوريــًا فــي تواتــر منتظــم غالبــًا، ولهــا 
عنــوان ثابــت، يســهم فــي الكتابــة فيهــا عــدد مــن الكتــاب بمقــاالت 
وقواعــد  المجلــة  اتجاهــات  بحســب  للنشــر  يعدونهــا  ودراســات 
وشــروط تضعهــا للنشــر فيهــا، كمــا تتضمــن غالبــًا اإلعانــات التجاريــة 
اإلخطــارات المهنيــة بيــن ثناياهــا لمنتجــات مناســبة وأحــداث متوقعــة 

تهم مجتمع قرائها. 

• التعاريف والمصطلحات المرتبطة بمسح ممارسة األسر للرياضة: 
• النشاط الرياضي: 

الجهــد البدنــي المبــذول بغيــة تحريــك عضــات الجســم ومرونتهــا 
القلــب  نبضــات  وتســريع  التنفــس  وتيــرة  تســريع  فــي  ويتســّبب 
بشــكل واضــح مــن قبيــل الركــض - المشــي الســريع - قيــادة دراجــة 

بســرعة - الســباحة - األلعــاب الرياضيــة التقليديــة ككــرة القــدم وكــرة 
اليــد وكــرة الســّلة .. وغيــره. 

• الفرد الممارس للنشاط الرياضي:
عمــر  مــن  ابتــداًء  البدنــي  النشــاط  وتنفيــذ  بــأداء  يقــوم  مــن  هــو 
15ســنة فأكثــر. أمــا الوقــت الــازم قضــاؤه فــي ممارســة النشــاط 
الرياضــي، فهــذا األمــر يعتمــد علــى الممــارس نفســه والهــدف الــذي 
يســعى لــه مــن خــال الرياضــة التــي يمارســها. ونظــرا لضــرورة تحديد 
فتــرة زمنيــة ُيقــاس علــى أساســها ان الفــرد قــام بممارســة النشــاط 
الرياضــي، تــم تعييــن مــدة 30 دقيقــة كحــد أدنــى فــي اليــوم الواحــد 

معظــم أيــام األســبوع )خمســة أيــام علــى االقــل(.

• المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات التجارة الخارجية:
• الصادرات السلعية )إجمالي(:

تتكــون الصــادرات مــن صــادرات الســلع المحليــة )الصــادرات الوطنيــة( 
ــام الســلع  ــر(، و تحــدد أقي ــة )إعــادة التصدي وصــادرات الســلع األجنبي
المصــدرة علــى أســاس القيمــة )فــوبF.O.B( )تســليم ظهــر الســفينة 
أو الطائــرة( أي قيمــة البضاعــة مضافــا إليهــا التكاليــف األخــرى حتــى 
تســليمها علــى ظهــر وســيلة الشــحن أو تتضمــن قيمــة البضائــع بمــا 

فيهــا كافــة المصاريــف حتــى مكتــب التصديــر.

• الصادرات غير البترولية:
إجمالــي الصــادرات مطروحــا منهــا الصــادرات مــن الســلع المصنفــة 
ومنتجــات  معدنيــة  وزيــوت  المعدنــي  )الوقــود   27 الفصــل  فــي 
.)H.S( مــن النظــام المنســق )تقطيرهــا، مــواد قاريــة، شــموع معدنيــة

• الواردات السلعية:
يقصــد بهــا وفــق نظــام التجــارة الخارجيــة كل الســلع والبضائــع الــواردة 
والداخلــة إلــى البــاد لتغطيــة االحتياجــات المحليــة والتــي تجــرى عليهــا 
كافــة اإلجــراءات الجمركيــة المتبعــة فــي إنهــاء اســتيراد ســلعة مــا، 
وتحتســب قيمــة الــواردات علــى أســاس )ســيف C.I.F( وتتمثــل أقيــام 
الــواردات دائمــًا فــي التكلفــة )القيمــة محــل اإلرســال مضافــًا إليهــا 
تكلفــة التأميــن والنقــل أو الشــحن والتكاليــف األخــرى حتــى تســليم 
ــاء الدخــول( عــدا الرســوم الجمركيــة. ــزيل بمين البضاعــة إلــى رصيــف التنـ

أواًل: التعدادات

• التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 )تعداد السعودية 2020(
ــت إقامــة ملتقــى  خــال عــام 2019م تــمَّ عقــُد )29( اجتماًعــا يتعلــق بمناقشــة جــدول أعمــال االســتعداد لمشــروع )تعــداد الســعودية 2020م(، كمــا تمَّ

التعــداد والــذي اشــتمل علــى ثــاث ورش عمــل.

 مراحل )تعداد السعودية 2020( التي تم إنجازها خالل عام 2019م

مالحظةتاريخ النهايةتاريخ البدايةاسم المنطقةالمرحلةالعملية

تحديث العناوين
الوطنية في المدن 

والمسميات

مكة المكرمةالثالثة
1440/04/29هـ
2019/01/05م

1440/06/04هـ
2019/02/09م

منجزة

الرابعة

عسير

1440/06/18هـ
2019/02/23م

1440/07/23هـ
2019/03/30م

منجزة
جازان
نجران
الباحة

الخامسة
1440/08/01هـالرياض

2019/04/06م
1440/09/06هـ
2019/05/11م

منجزة
المنطقة الشرقية

استخدام العنوان الوطني في تعداد 2020:
الســعودي  البريــد  مؤسســة  قامــت  نظــام  هــو  الوطنــي  العنــوان 
ــا علــى أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، وتــمَّ مــن  بتطويــره باالعتمــاد كليًّ
خالــه إيجــاد رقــم خــاص لــكل قطعــة أرض ُرِبطــت بإحداثيــات مكانيــة، 
ــى كل قطعــة بســهولة مــن خــال  وُيســتخدم هــذا الرقــم للوصــول إل

تطبيقــات الخرائــط التقنيــة المختلفــة.

أهداف تحديث دليل المسميات السكانية:
فــي  المناطــق  لنظــام  طبًقــا  الســكانية  المســميات  دليــل  تجهيـــز   •
المملكــة العربيــة الســعودية ومعالجــة بياناتــه بالحاســب اآللي وتوثيق 

للمملكــة. اإلداري  التقســيم 
• تقديــر عــدد المســاكن لجميــع المســميات الســكانية وتوزيعهــا إلــى 
مناطــق مراقبيــن، ومــن ثــمَّ توزيــع مناطــق المراقبيــن إلــى مناطــق 

مفتشــين.

• تأكيــد الربــط الدليلــي لــكل عنــوان وطنــي فــي جميــع المســميات 
الســكانية ووضــع حــدود إحصائيــة مــن خــال ذلــك الربــط.

أهداف تحديث العناوين الوطنية في المدن:

• التعــرف علــى حــدود المــدن بشــكل واضــح ودقيــق باالســتناد فــي 
ذلــك علــى مــا يتوفــر لــدى األمانــات والبلديــات مــن حــدود واضحــة 

للمــدن.
• الحصــول علــى أحــدث الخرائــط المتوفــرة للمــدن ســواء مــن األمانــات 
أيــة جهــات أخــرى يمكــن أن  أو البلديــات أو المجمعــات القرويــة أو 

ــة للمــدن. ــط حديث تتوفــر لديهــا خرائ
• تقســيم المــدن الجديــدة إلــى أحيــاء بالتنســيق مــع البلديــات واألمانــات 

وتعييــن حدودهــا علــى الطبيعــة وعلــى الخرائــط.
• تقدير عدد المساكن والمنشآت في كل عنوان وطني.
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اِتهــا )العناويــن الوطنيــة( إلــى مناطــق عمــل  • توزيــع المــدن بأحيائهــا وبلكَّ
مفتشــين ومراقبين.

• رصــد المواقــع التــي تحتــاج إلــى تنســيق مســبق عنــد تنفيــذ المراحــل 
الاحقــة للتعــداد.

تدريب القوى العاملة المشاركة في )تعداد السعودية 2020(:
تــم تدريــب القــوى العاملــة المشــاركة مــن الهيئــة )المشــرفين والنــواب 
والمســاعدين( علــى ثــاث فتــرات كل فتــرة لمــدة عشــرة أيــام علــى 

ــي: النحــو التال
• الفتــرة األولــى: بــدأت يــوم األحــد 1441/03/20هـــ وحتــى نهايــة دوام 

يــوم الخميــس 1441/04/01هـــ.
• الفتــرة الثانيــة: بــدأت يــوم األحــد 1441/04/04هـــ وحتــى نهايــة دوام 

يــوم الخميــس 1441/04/15هـــ.
• الفتــرة الثالثــة: بــدأت يــوم األحــد 1441/04/18هـــ وحتــى نهايــة دوام 

يــوم الخميــس 1441/04/29هـــ.

ثانًيا: إحصاءات الحج والعمرة 

• خالصة عامة بإحصاءات الحج لعام 1440هـ )2019م(
2,489,406Pilgrims total numberجـملـة عـدد الحجـاج

Domestic pilgrimsعـدد الحجاجحـجــاج الـداخـل

Type of pilgrimsالجـهــــة

300,112Saudi pilgrimsالحجاج السعوديون

423,376Non-Saudi pilgrimsالحجاج غير السعوديين

634,379Totalالجملة

Foreign pilgrims حـجــاج الخـارج

978,987Malesذكـور

876,040Femalesإناث

1,855,027Totalالجـملة

عـدد السيارات الناقلة 
لحجاج الداخل إلى مكة  

المكرمة
32,978

Number of Saudi 
pilgrims' vehicles arriving 
to Makkah

 إجمالي الحجاج خالل عشر سنوات من 1431 إلى 1440هـ

 إجمالي الحجاج خالل عشر سنوات من 1431 إلى 1440هـ

السنوات
Year

عدد الحجاج
Number of pilgrims

14312,789,399هـ

14322,927,717هـ

14333,161,573هـ

14341,980,249هـ

14352,085,238هـ

14361,952,817هـ

14371,862,909هـ

14382,352,122هـ

14392,371,675هـ

14402,489,406هـ

 أعداد حجاج الخارج في عام 1440هـ حسب طريقة القدوم

 مقارنة أعداد حجاج الخارج بين عام 1440هـ وعام 1439هـ حسب طريقة 
القدوم

طـريقة 
القــدوم

عدد الحجاج في عام
Number of pilgrims

الـفـــرق
DifferenceTransporta-

tion
mean

مقداره1439هـ1440هـ 
Amount

النسبة
Ratio

5Air%1,741,5681,656,93684,632جًوا

12Land%96,20985,62310,586بًرا

7Sea%17,25016,1631,087بحًرا

6Total%1,855,0271,758,72296,305الجـملة

 عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع لعام 
1440هـ

القطاع

عدد القوى العاملة 1440هـ
Number of Labor Forces 1440H

Sector
ذكور

Males
إناث

Females
جملة
Total

خدمات اإلشراف 
6,1801566,336والمتابعة

 Supervision and
up Services follow

Services Public*253,9053,858257,763الخدمات العامة*

22,2238,68530,908Services Healthالخدمات الصحية

38,40234838,750خدمات النقل
 Transportation

Services

خدمات 
6,9761227,098االتصاالت

 Communication
Services

8,5641,4119,975المتطوعون
 Transportation

Services

إجمالي
336,25014,580350,830Totalالقوى العاملة

* تشمل خدمات األمن واالستقبال 
والرقابة والطاقة والتوعية وشئون 

الحرمين

* including the services of 
security, reception ,control, 
awareness and the two holy 
mosques affairs

1,741,568

96,209 17,250
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• نشرة إحصاءات العمرة:
1. أهم النتائج:

الجداول التالية تبين أهم النتائج:

 توزيع المعتمرين )من الداخل( حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/غير سعودي(

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
جملةالمنطقة اإلدارية

Total
إناث

Females
ذكور

Males
جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

1852681 637694 1214986 897068 220511 676557 955612 417183 538429 الـريـاض

6279146 2163534 4115612 4009183 1146053 2863130 2269963 1017481 1252482 مكــة المكـرمـة

768530 267632 500898 429642 124187 305455 338888 143445 195442 المدينة المنورة

320865 122925 197940 109677 22444 87233 211188 100481 110707 القصيم

749128 250321 498807 317256 72916 244339 431873 177405 254468 المنطقة الشرقية

588123 222084 366040 178987 37369 141617 409137 184715 224422 عســيـر

133796 45672 88124 35596 8020 27576 98201 37653 60548 تبــوك

86458 22296 64162 37343 3268 34076 49114 19028 30086 حــائـل

56695 19188 37507 21025 3525 17500 35670 15663 20007 الحدود الشمالية

314874 112408 202466 60870 13884 46986 254004 98524 155480 جــــازان

154558 58668 95891 39158 9848 29310 115400 48820 66581 نجــــران

182521 64560 117961 55278 6018 49260 127243 58542 68701 البـاحة

58121 16260 41861 24324 2800 21524 33797 13460 20337 الجــوف

11545497 4003242 7542255 6215406 1670843 4544563 5330091 2332399 2997691 الجمــــــــلة

المصدر: مسح العمرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء

 توزيع المعتمرين )من الداخل( حسب مدة اإلقامة والشهر

Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
جملةفئــات العمـــر

Total
خمسة أيام فأكثر

Five days and more
أربعة أيام
four days

ثالثة أيام
Three days

يومان
two days

يوم واحد 
one day

334951 5294 9765 30580 55514 233798 محرم
365865 37092 16290 47815 63198 201470 صفر
378613 17790 11055 35666 50958 263144 ربيع أول
300816 25039 15712 46436 42995 170633 ربيع ثاني
364753 16547 14312 44081 57138 232676 جمادى األولى
292843 15987 12022 44430 59508 160895 جمادى الثانية
781973 37556 33107 118749 124460 468100 رجب
661006 42954 22736 108941 126550 359825 شعبان

6820584 252128 111769 523780 777617 5155291 رمضان
721100 117850 45818 149142 125784 282506 شوال
365150 46389 24211 44020 70427 180103 ذو القعدة
157842 25593 8114 15111 16627 92396 ذو الحجة

11545497 640218 324912 1208752 1570777 7800838 الجمــــــــلة

المصدر: مسح العمرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء

 توزيع المعتمرين )من الداخل( حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/غير سعودي(

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
جملةفئــات العمـــر

Total
إناث

Females
ذكور

Males
جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

847596 418551 429045 358750 180684 178066 488846 237867 250979 9 - 0
1050216 512186 538030 383398 193457 189940 666819 318729 348090 19  - 10
1895183 797820 1097364 779695 296617 483078 1115489 501203 614286  29  - 20
2896192 934891 1961301 1744052 456757 1287295 1152140 478134 674006  39  - 30
2755107 751589 2003518 1853240 391889 1461350 901867 359700 542168  49  - 40
1413467 353151 1060316 810391 95260 715131 603076 257891 345185 59 - 50
687735 235055 452680 285881 56179 229702 401854 178876 222978 60 فأكثر

11545497 4003242 7542255 6215406 1670843 4544563 5330091 2332399 2997691 الجمــــــــلة

المصدر: مسح العمرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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• إدراج جداول مقارنة نتائج بين آخر سنتين: 

 وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية ألهم النتائج: 

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفيــر إحصــاءات عــن المعتمريــن مــن داخــل المملكــة وخــارج المملكــة . 1

تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة 2030م.
ا بإضافــة أعــداد المعتمريــن . 2 التعــرف علــى إجمالــي المعتمريــن ســنويًّ

مــن داخــل المملكــة إلــى أعــداد المعتمريــن مــن خــارج المملكــة. 
مســاعدة األجهــزة المعنيــة فــي تحديــد القــوى العاملــة والمرافــق . 3

الازمــة لخدمــة المعتمريــن والمحافظــة علــى أمنهــم وراحتهــم.
إعــداد . 4 عــن  األساســية  اإلحصــاءات  مــن  الدولــة  متطلبــات  تلبــي 

التــي تتطلبهــا خطــط  المملكــة  المعتمريــن مــن داخــل  وخصائــص 
التنميــة.

والمســتفيدين . 5 والدارســين  للباحثيــن  اإلحصائيــة  البيانــات  توفيــر 
المجــال.  هــذا  فــي  المهتميــن 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة الداخلية. 

• الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
• وزارة الحج والعمرة.

• معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.

إجمالي المعتمرينمعتمرو الخارجمعتمرو الداخلالمعتمرون

143911.545.4976.765.61418.311.111هـ

143812.547.2326.532.07419.079.306هـ

4.02-7.93.6-نسبة التغير )%(

 التوزيع النسبي ألعداد المعتمرين من الخارج حسب أشهر، مواسم العمرة، 
لعام 1439هـ

 التوزيع النسبي ألعداد المعتمرين من الداخل حسب الجنس والجنسية 
)سعودي / غير سعودي( لعام 1439هـ

 التوزيع النسبي لقوة العمل السعودية )15سنة فأكثر(
    حسب الجنس 2018م

ثالًثا: اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

• نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين
1. أهم النتائج: 

كما في الجداول التالية:  

Labor Force فجوة النوع
Gender Gap

إناث
Females

ذكور
Males قوة العمل

*Employed 63.6 18.2 81.8 مشتغل*

Unemployed -10.4 55.2 44.8 متعطل

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.
* بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة الربع الثالث 2018.

The Rate القيمة المعدل

Fertility of Adolescents
)years 15 - 19(  7.6  خصوبة المراهقات

)15 - 19سنة(

Total fertility  2.3  الخصوبة الكلية

 المصدر : مسح صحة األسرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

 معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات 2018م

 المشتغلون السعوديون حسب الجنس والمنطقة اإلدارية 2018م

 Administrative
Region

فجوة 
النوع إناث ذكور المنطقة اإلدارية

Riyadh 29.8 35.1 64.9 الرياض

Makkah 26.2 36.9 63.1 مكة المكرمة

Madinah 29.0 35.5 64.5 المدينة المنورة

Qassim 25.0 37.5 62.5 القصيم

Easte. Prov. 49.6 25.2 74.8 المنطقة الشرقية

Asir 21.6 39.2 60.8 عسير

Tabuk 23.2 38.4 61.6 تبوك

Hail 15.6 42.2 57.8 حائل

North.Bord. 28.6 35.7 64.3 الحدود الشمالية

Jazan 15.0 42.5 57.5 جازان

Najran 31.2 34.4 65.6 نجران

AL - Baha 21.8 39.1 60.9 الباحة

AL - Jouf 34.2 32.9 67.1 الجوف

undefined 28.0 36.0 64.0 غير محدد

Total 31.4 34.3 65.7 اإلجمالي

المصدر : نشرة سوق العمل 2018 الربع الثالث - لهيئة العامة لإلحصاء بحسب بيانات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و وزارة الخدمة المدنية، وال تشمل العاملين في 

القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجات المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية و وزارة الخدمة المدنية.
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 معدل البطالة للسكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب الجنس، للربع 
الثالث 2018 مقارنة بالربع الثالث 2017 )%(

 معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات 2018م

Period فجوة النوع
Gender Gap

إناث
Females

ذكور
Males الفترة

Q3 2018 -23.4 30.9 7.5 الربع الثالث 2018

Q3 2017 -25.3 32.7 7.4 الربع الثالث 2017

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

Period
معدل التغير فجوة النوع

Gender Gap
إناث

Females
ذكور

Males الفترة
F M

Q3 2018 1.8 0.1 -23.4 30.9 7.5 الربع الثالث 
2018

Q3 2017 -25.3 32.7 7.4 الربع الثالث 
2017

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

Period
معدل التغير فجوة النوع

Gender Gap
إناث

Females
ذكور

Males الفترة
F M

Q3 2018 1.9 0.9  43.8  19.7  63.5 الربع الثالث 
2018

Q3 2017  44.8 17.8 62.6 الربع الثالث 
2017

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

Period معدل 
التغير

القيمة
الفترة

2017 2018

Fertility of Adolescents
)19 - 15 years( 2.2  9.8  7.6  خصوبة المراهقات

)15 - 19سنة(

 Total fertility 0.1  2.4  2.3  الخصوبة الكلية

 المصدر : مسح صحة األسرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

 معدل البطالة للسكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب الجنس، للربع 
الثالث 2018 مقارنة بالربع الثالث 2017 )%(

 معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )15 سنة فأكثر( حسب الجنس، 
للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثالث 2017م )%(

رسوم بيانية ألهم النتائج:

 معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات 2018م

 التوزيــع النســبي لقــوة العمل الســعودية )15ســنة فأكثر( حســب الجنس 2018م

 معدل المشاركة االقتصادية للسعوديين )15 سنة فأكثر( حسب الجنس، 
للربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثالث 2017 )%(

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 

يتــم االســتفادة مــن نشــرة إحصــاءات النــوع االجتماعــي للســعوديين 
لعــام 2018 كاآلتــي:

توفيــر البيانــات الازمــة لصنــاع القــرار حــول تمكيــن المــرأة وتطويــر . 1
قدراتهــا بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030، وكذلــك متابعــة التطــورات 

والتقــدم المحــرز مــن خــال النشــرات حــول تمكيــن المــرأة.
اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــة المحليــة واإلقليميــة . 2

والدوليــة.
إيجــاد قاعــدة بيانــات يمكــن اســتخدامها كأســاس موثــوق بــه فــي . 3

تزويــد المهتميــن والمختصيــن بمجــال إحصــاءات النــوع االجتماعــي 
ــا(. ــا، ودوليًّ ــا، وإقليميًّ )محليًّ

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 

• صنــاع القــرار وذلــك فيمــا يخص أحد أهــداف الرؤية 2030 والمرتبطة 
بالمــرأة وهــي )رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن 

%22 إلى30%(. 
• مجلس الشورى.

• مجلس شؤون األسرة.
• المرصد الوطني للمرأة.

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• جامعة األميرة نورة.

 معدل البطالة للسكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب الجنس، للربع 
الثالث 2018 مقارنة بالربع الثالث 2017 )%(

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

 المصدر : نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء.

 المصدر : مجلس الشورى – وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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• نشرة سوق العمل
1. أهم النتائج:

 الســعوديون الباحثون عن عمل للربع الثاني 2019 مقارنة بالربع األول 2019

 العاملون على رأس العمل الخاضعون ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب الجنس والجنسية للربع الثاني 2019 مقارنة بالربع األول 2019

الرسوم البيانية:

 إجمالي المشتغلين للربع الثاني 2019 مقارنة بالربع األول 2019

الفترة
Period

ذكور
Male

إناث
Female

اإلجمالي
Total

2019177,719825,1361,002,855 الربع الثاني
2019167,811777,512945,323 الربع األول 

المصدر :مركز المعلومات الوطني .

الفترة
الجملةغير السعوديينالسعوديون

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

2019703,756478,6691,182,42526,10022,84348,943729,856501,5121,231,368 الربع الثاني
2019699,74247t9,1751,178,91726,16822,95249,120725,910502,1271,228,037 الربع األول

المصدر : وزارة الخدمة المدنية.

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وزارة الخدمة المدنية، مركز 
المعلومات الوطني.  

البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين 
غير المسجلين في سجات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة 

الخدمة المدنية.
*بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة 

المدنية بيانات أولية.    

 التوزيع النسبي إلجمالي المشتغلين حسب الجنس والجنسية )%(

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، مركز المعلومات الوطني.
البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين 

في سجات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.
*بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة المدنية بيانات أولية.

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يتم االستفادة من نشرة سوق العمل لعام 2018كاآلتي:

توفــر إحصــاءات شــاملة عــن ســوق العمــل فــي المملكــة يتــم . 1
ربــع ســنوي بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة، إصدارهــا بشــكل 

تســاعد متخــذي القــرار والباحثيــن فــي رســم السياســات الخاصــة . 2
بالقــوى العاملــة.

تســاهم فــي بنــاء قاعــدة بيانــات إحصائيــة خاصــة بســوق العمــل . 3
فــي المملكــة، يمكــن االســتفادة منهــا فــي اإلعــداد والتخطيــط 
فــي  المســتقبلية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنمويــة  للبرامــج 

المملكــة.
الدولــة . 4 أجهــزة  كافــة  مــن  المبذولــة  والجهــود  التوجهــات  تدعــم 

والقطــاع الخــاص الراميــة لزيــادة توطيــن الوظائــف، وإيجــاد فــرص 
عمــل للشــباب الباحثيــن عــن عمــل.

زيادة فرص عمل المرأة في مختلف القطاعات.. 5

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• وزارة الخدمة المدنية.

• صندوق تنمية الموارد البشرية.
• مركز المعلومات الوطني.
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• صندوق تنمية الموارد البشرية.
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• نشرة العمل التطوعي  
1. أهم النتائج:

المؤشرات الرئيسة:

المصدر: مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء.

 التوزيع النسبي لألعمال التطوعية للسعوديين خالل األربعة أسابيع السابقة للمتطوعين )15 سنة فأكثر( مقارنة بالعام السابق 

 التوزيع النسبي لألعمال التطوعية خالل األربع األسابيع السابقة للسعوديين 
حسب معدل التطوع مقارنة بالعام السابق )%( 

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يتم االستفادة من نشرة مسح العمل التطوعي لعام 2018 كاآلتي:

توفــر إحصــاءات شــاملة عــن العمــل التطوعــي فــي المملكــة يتــم . 1
إصدارهــا كل خمــس ســنوات بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.

تســاعد متخــذي القــرار والباحثيــن فــي رســم السياســات الخاصــة . 2
بالعمــل التطوعــي.

تســاهم فــي بنــاء قاعــدة بيانــات إحصائيــة خاصــة بالعمــل التطوعــي . 3
فــي المملكــة، يمكن االســتفادة منهــا في اإلعداد والتخطيط للبرامج 

التنمويــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتقبلية فــي المملكــة.
الدولــة . 4 أجهــزة  كافــة  مــن  المبذولــة  والجهــود  التوجهــات  تدعــم 

التطوعــي. العمــل  فاعليــة  لزيــادة  الراميــة  الخــاص  والقطــاع 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل التطوعي.

• المنظمات الدولية واإلقليمية.
• الباحثين والمخططين المهتمين بالعمل التطوعي.

المصدر: مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء.

المؤشرات

السعوديون
Saudi

اإلجمالي )سعودي, غير سعودي(
Total )Saudi, non-Saudi(

ذكور
Male

إناث
Female

جملة
Total

ذكور
Male

إناث
Female

جملة
Total

نسبة المتطوعين خال األربعة  أسابيع السابقة إلى إجمالي السكان  
)15 سنة فأكثر ( 

11.84.68.39.14.07.1

8.23.25.87.22.95.3نسبة المتطوعين خال األربعة أسابيع السابقة إلى إجمالي السكان  

نسبة المتطوعين خال الـ 12شهرًا السابقة إلى إجمالي السكان  ) 15 
سنة فأكثر ( 

22.610.816.818.49.314.7

15.77.511.714.46.611.1نسبة المتطوعين خال الـ  12شهرًا السابقة إلى إجمالي السكان

نسبة المتطوعين خال األربعة أسابيع  السابقة الذين قاموا  بعمل واحد 
على األقل  لصالح مؤسسات  إلى إجمالي السكان  )15 سنة فأكثر (

2.20.61.41.50.41.1

نسبة المتطوعين خال األربعة أسابيع  السابقة الذين قاموا بعمل  
لصالح أفراد فقط إلى إجمالي السكان  )15 سنة فأكثر (

9.64.16.97.63.66.0

متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين )15 سنة فأكثر( خال 
األربعة أسابيع السابقة.

11.511.411.411.011.811.2

متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين )15 سنة فأكثر( خال الـ 
12شهرًا السابقة. 

55.247.152.653.448.752.2

التوزيع النسبي لألعمال التطوعية للسعوديين خالل األربع االسابيع السابقة للمتطوعين
)15 سنة فأكثر( مقارنة بالعام السابق طبًقا إلجابة المتطوع )%(

37.8 أعمال تطوعية بنفس المعدل السابق

12.9    أعمال تطوعية أعلى من المعدل السابق

33.1أعمال تطوعية أقل من المعدل السابق

16.2لم يسبق له التطوع في العام السابق 

100المجموع 
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  نشرة إحصاءات المساكن  

1. أهم النتائج:

 عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( ونوع المسكن

 عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الحيازة

المنطقة
اإلدارية

Type of Housing Unit      نوع المسكن

منزل 
دور في فيالشعبي

فيال
دور في 

منزل 
شعبي

الجملةشقة

481603955601316721638288360865390الرياض

1838761178272109010150576285909228مكة المكرمة

المدينة 
60840373412604687151575253047المنورة

2585797980319921915100170948القصيم

المنطقة 
577701761183062810582253116528214الشرقية

57312112326325121140111972315262عسير

380558379122228278174126112تبوك

31825346753564781424184383حائل

الحدود 
655216500469819391084240531الشمالية

103649338641197037832560182421جازان

2241118018410052803272566نجران

14056240895248672923272692الباحة

146282256027882382091961133الجوف

66499110952372840882720316104083681927الجملة

المنطقة
اإلدارية

Type of Housing Support    نوع الدعم السكني

الجملة بناء
ذاتي

بيع على 
الخارطة 

وحدات 
جاهزة - 
الوزارة

وحدات 
جاهزة

35232144542195826149الرياض
3154312399958113446مكة المكرمة

1414419429224534المدينة المنورة
1643030136105554القصيم

31198386511058415192المنطقة الشرقية
1283442325333883عسير
519137611472043تبوك
598115822172974حائل

63902388571734الحدود الشمالية
978041111022491جازان
168127303499نجران
16009270439الباحة

3500747321156الجوف
17548141533155781680094الجملة

المنطقة
اإلدارية

Type of Housing Unit      نوع المسكن

منزل 
دور في فيالشعبي

فيال
دور في 

منزل 
شعبي

الجملةشقة

596522946476191496212275300652285786مملوك
6780012750190353557010154381306662إيجار

مقدم من 
66921260205406152785510صاحب العمل 

0018540633783969أخرى
66499110952372840882720316104083681927الجملة

 المصدر: مسح المساكن 2019 - الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: مسح المساكن 2019 - الهيئة العامة لإلحصاء

 عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع الدعم والمناطق اإلدارية

المصدر: وزارة اإلسكان - من 2018/4/26 إلى 2019/4/25.

مقارنة النتائج بين آخر سنتين: 

رسوم بيانية ألهم النتائج:

 التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب 
المنطقة اإلدارية

 التوزيع النسبي إلجمالي المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع 
العقد والمنطقة اإلدارية لعام 2019

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تحديــد احتياجــات تلــك الجهــات مــن اإلحصــاءات التــي توفرهــا نتائــج 
نشــرة مســح الخصائــص الســكانية وأخــذ آراء تلــك الجهــات بعيــن 
االعتبــار قبــل تنفيــذ المســح لضمــان تحقيــق جميــع أهــداف نشــرة 

المســح. 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة االسكان.

المؤشر
قسمة المؤشر

20182019

إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر 
3.591.0983.681.927سعودية

نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من 
%64.85%64.17إجمالي عدد المساكن

%2.35%2.47نسبة الزيادة في األسر

5.965.86متوسط حجم األسرة

المساكن )المشغولة بأسر سعودية( 
51.753.31المملوكة )%( *
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• نشرة إحصاءات تنمية الشباب
1. أهم النتائج:

تبين الجداول التالية أهم النتائج:

 عدد الشباب المشتغلين حسب مستوى رضاهم عن عملهم الحالي والفئة العمرية والجنس

 عدد الشباب أصحاب العمل حسب استفادتهم من برامج الدعم التي تقدمها 
المؤسسات والجنس

رسوم بيانية ألهم النتائج: 

 التوزيع النسبي إلجمالي عدد الشباب حسب المنطقة اإلدارية

الفئة العمرية

درجة الرضا عن العمل الحالي والجنس
الجملة المجموعغير راٍضراٍضراٍض تماما

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

19 - 1523440129973719506798020408469925107
24 - 205135067921657953523143787443126093246454307386
29 - 251723512660641902011646410845418659699825161729861554
34 - 3019518946346514977922107147513529781641152085933726
4212347974411127892476242287833759917628063649672127773المجموع

المصدر: مسح تنمية الشباب 2019م.

المصدر: مسح تنمية الشباب 2019م.

االستفادة
الشباب أصحاب العمل والجنس

المجموعإناثذكور

625911567415نعم
14619203916658إلى حد ما

16086350419590ال
36964669943663المجموع

قيمتهالمؤشر
نسبة الشباب السعودي )السكان السعوديين للفئة 

%36.70العمرية 15 - 34 سنة(

%87.48نسبة رضا الشباب المشتغلين عن عملهم الحالي.
نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من 

%55.13برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية.

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 

توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين المهتمين 
فــي هــذا المجــال؛ بحيــث يتــم:

توفير إحصاءات حول الشباب في مجال التعليم.. 1
توفير إحصاءات حول مشاركة الشباب االقتصادية واالجتماعية.. 2
الجوانــب . 3 مــن  عــدد  فــي  الشــباب  وتطلعــات  آراء  اســتطاع 

خصوًصــا فــي ســوق العمــل، والتــي تدعــم تخطيــط السياســات 
المســتقبل. فــي 

توفير إحصاءات حول ثقافة الشباب في االدخار والتخطيط المالي.. 4
توفير إحصاءات حول الترابط االجتماعي للشباب.. 5
معرفــة تصــور الشــباب حــول عــدد مــن القيــم المختلفــة والهويــة . 6

الوطنيــة.
التعرف على الوعي البيئي واالجتماعي للشباب.. 7
معرفة توجهات الشباب حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي.. 8
توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين . 9

المهتميــن فــي هــذا المجــال. 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• وزارة التعليم.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• المنظمات الدولية واإلقليمية.

• الباحثين والمخططين المهتمين بتنمية الشباب.

• مسح إنفاق ودخل األسرة
 جدول )1(  أهم مؤشرات دخل وإنفاق األسرة والفرد لعام 2018 مقارنة 

بعام 2013

المؤشر
20132018

اإلجماليالسعوديةاإلجماليالسعودية

متوسط الدخل الشهري 
13,61010,72314,82311,984لألسرة

10,7238,00011,4948,958وسيط الدخل الشهري لألسرة

2,2622,0622,7412,485متوسط الدخل الشهري للفرد

1,7921,6192,1501,964وسيط الدخل الشهري للفرد

متوسط الدخل الشهري 
7,9406,346لإلفراد ذوي الدخل

متوسط اإلنفاق الشهري 
15,36711,52216,12512,818العام )1( لألسرة

وسيط اإلنفاق الشهري
9,6826,93011,1898,605العام لألسرة

متوسط اإلنفاق الشهري 
2,521  2,857 2,5542,216العام للفرد

وسيط اإلنفاق الشهري
1,6821,4552,0511,822العام للفرد

متوسط اإلنفاق
13,28210,10314,58411,728االستهاكي)2( الشهري لألسرة

نسبة اإلنفاق الشهري 
لألسرة على "األغذية 

والمشروبات"
16,917,916.317.2

%42.2%45.9مؤشر جيني لإلنفاق العام 

1. اإلنفاق الشهري العام إجمالي اإلنفاق االستهاكي وغير االستهاكي.
2. اإلنفــاق الشــهري االســتهاكي ال يتضمــن اإلنفــاق علــى )شــراء أســهم، شــراء المبانــي، 
واألراضــي، أقســاط القــروض العقاريــة، ومهــر الــزواج، والســلف والهدايــا المقدمــة لآلخريــن، 

وتحويــات المعوليــن، وغيرهــا(.
متوســط الدخــل الشــهري لإلفــراد ذوي الدخــول هــو إجمالــي الدخــل لألفــراد ذوي الدخــول فقــط 

علــى عــدد األفــراد ذوي الدخــول.

23.02
21.67

6.47
4.95

16.09

8.28

3.59 2.62
1.45

6.01

2.17 1.86 1.81
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التصنيف المستخدم:  
اإلنفــاق  تصنيــف مجموعــات  عنــد  المســح  هــذا  فــي  اســتخدم  لقــد 
الرئيســة وبنــود الســلع والخدمــات تصنيــف االســتهاك الفــردي حســب 

الغــرض الصــادر مــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة. 

المستفيدون من البيانات:
• القطاعــات الحكوميــة ومــن أهمهــا: وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 

وزارة االقتصــاد والتخطيــط، ومؤسســة النقــد، وغيرهــا.
• الشركات والمؤسسات الخاصة.

• المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.
• إدارات الهيئــة العامــة لإلحصــاء ومــن أهمهــا: اإلدارة العامــة للدخــل 
القومــي، واإلدارة العامــة لألســعار، واالســتراتيجية الوطنيــة لإلنمــاء 
اإلنفــاق  ببنــود  المتعلقــة  البيانــات  توفيــر  تــم  حيــث  االجتماعــي، 
االســتهاكي حســب األهميــة النســبية لهــا وتزويــد اإلدارة العامــة 
لألســعار فــي الهيئــة بهــا، وذلــك الســتخدامها فــي حســاب األرقــام 
العامــة  اإلدارة  تزويــد  تــم  وكذلــك  المســتهلك،  ألســعار  القياســية 
للدخــل القومــي فــي الهيئــة ببيانــات عــن إنفــاق األســر المعيشــية 
علــى الســلع والخدمــات كأكبــر عنصــر مكــون لإلنفــاق النهائــي بالناتــج 
المحلــي اإلجمالــي. وأيضــًا تــم تزويد االســتراتيجية لإلنمــاء االجتماعي 
بعــدة جــداول تتضمــن بيانــات عــن اإلنفــاق والدخــل لألســر واألفــراد.

• الباحثون. 

• مسح صحة األسرة
1. أهم النتائج:

 أهم المؤشرات

جملةإناثذكورالمؤشر

نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
99.499.399.4صحيون مهرة.

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم 
99.099.599.2تسجيل والدتهم لدى سلطة مدنية.

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
9.37.78.5)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(.

نسبة األطفال أقل من سنتين المنتظمين
97.3--في الحصول على التطعيمات المقررة.

نسبة النساء في سن اإلنجاب )15 - 49 سنة( 
الاتي ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق 

حديثة. 
-32.9-

-1.92-معدل الخصوبة الكلي.
-7.4-معدل خصوبة اإلناث )15 - 19 سنة(. 

نسبة السكان 15 سنة فأكثر  حسب تقييمهم 
95.993.895.0الشخصي لحالتهم الصحية بجيدة جدا أو جيد.

نسبة السكان الذين يعانون من أمراض 
15.316.715.9مزمنة.

نسبة انتشار أمراض السرطانات
0.10.30.2)المشخصة( بين السكان 15 سنة فأكثر.

نسبة انتشار مرض السكري  )المشخص(
8.78.38.5بين السكان 15 سنة فأكثر.

نسبة انتشار أمراض القلب والشرايين  
1.31.11.2)المشخصة( بين السكان 15 سنة فأكثر.

نسبة السكان 15 سنة فأكثر الذين يقومون 
بإجراء فحص طبي دوري )سنوي أو أقل من 

سنوي(.
23.026.324.3

متوسط عدد مرات التنويم )اإلقامة في 
68.4--مستشفى( لكل ألف من السكان.

 مقارنة ألهم النتائج:

معدل التغيرالسنةالقيمةالسنةالقيمةالمؤشر

%0.3-99.4201899.72017نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة.
ع. %4.8-6.020186.32017معدل وفَيات األطفال الرضَّ

%8.520188.520170.0نسبة انتشار السكري بين السكان )15 سنة فأكثر(.

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية )جيدة 
ا( أو )جيدة(. %96.0201894.220170.8جدًّ

%4.0-1.9220182.02017معدل الخصوبة الكلي.

رسوم بيانية ألهم النتائج: 

 نسبة السكان والسكان السعوديين )15 سنة فأكثر( الذين يتمتعون بصحة 
ا جيدة أو جيدة جدًّ

 معدل الخصوبة الكلي لجملة اإلناث واإلناث السعوديات

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة )وفاة لكل ألف مولود حي(

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 

البيانــات  مــن  والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة  االحتياجــات  تلبيــة 
اإلحصائيــة فــي المجــاالت الصحيــة واالجتماعيــة وتلبيــة احتياجــات 
علــى االرتقــاء بمســتوى  الذيــن يعملــون  المخططيــن والدارســين 
الرعايــة الصحيــة والعنايــة والمتابعــة لشــؤون األمومــة والطفولــة 
ومتطلبـــات رؤيــة المملكـــة 2030 فـــي مجـــال المؤشــرات الصـــحية.

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 

• وزارة الصحة.
• المجلس الصحي السعودي.

• المنظمات اإلقليمية والدولية )كمنظمة الصحة العالمية(.
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رابًعا: اإلحصاءات االقتصادية 

• مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المؤشرات

من أهم مؤشرات مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يلي:
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ا  االقتصادية  حصاءاتال ل رابع 
 طةامل ش ت الصغيرة واملتوسمسح 

 لاملؤشرات
 من أهم مؤشرات مسح املنشآت الصغيرة واملتوسطة ما يلي:

 أهم النتائجل
 

 

 وصف  املؤشر املؤشر

 .جمالي املشتغلين خالل العامإ عدد املشتغلين

 .إجمالي املستحقات املالية التي تدفع للمشتغل من رواتب ومزايا وخالفها خالل العام تعويضات املشتغلين

 .قه املؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي الذي تقوم به خالل العامجميع ما تنف النفقات التشغيلية

 .هي كافة اليرادات املتحققة نتيجة ممارسة املؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى خالل العام اليرادات التشغيلية

 .ةأب العمل مصنفة حسب الحجم للمنشاحنسب املنشآت حسب الكفاءة العلمية لص ةهالكفاءة العلمية لصاحب امل ش

 .املستخدمة والنشاط االقتصادي ليكترونيةالنسب املنشآت  حسب الحجم مصنف حسب نوع األجهزة  املستخدمة ليكترونيةالنوف األجهزة 

ااثثذذككوورر ججممللههاانن ااثثذذككوورراالل ججممللههاانن ااثثذذككوورراالل ججممللههاانن االل
MMaalleeFFeemmaalleeTToottaall  MMaalleeFFeemmaalleeTToottaall  MMaalleeFFeemmaalleeTToottaall  

42,60135,14777,748844,57211,646856,218887,17346,793933,966Micro1متناهية الصغر1

219,832183,823403,6552,052,83638,0632,090,8992,272,668221,8862,494,554Small2صغيرة2

221,645138,894360,5391,356,93835,2561,392,1941,578,583174,1501,752,733Medium3متوسطة3

677,218184,406861,6242,425,315129,2412,554,5563,102,533313,6473,416,180Larg4كبيرة4

1,161,296542,2701,703,5666,679,661214,2066,893,8677,840,957756,4768,597,433
المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية  Source -GOSIالمصدر - 

ججممللةة   TToottaallاالل

Table 1جدول 1

ججننسسييةة ججننسس  وواالل ممننششأأةة  وواالل ممششتتغغلليينن  ححسسبب  ححججمم  االل ععدددد  االل
Number of Employees  by gender, nationality and establishment's size

ممننششأأةة ححججمم  االل
      SSaauuddii  __    وونن سسععوودديي يينن    __      nnoonn--  SSaauuddii  االل سسععوودديي رر  االل يي ممششتتغغلليينن    __  TToottaall  EEmmppllooyyeeeess    غغ     إإججمماالليي  االل

EEssttaabblliisshhmmeenntt''ss  SSiizzee  

أهم النتائج:

وصف المؤشرالمؤشر

إجمالي المشتغلين خال العام.عدد المشتغلين

تعويضات
المشتغلين

إجمالي المستحقات المالية التي تدفع للمشتغل 
من رواتب ومزايا وخافها خال العام.

النفقات
التشغيلية

جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط 
االقتصادي الذي تقوم به خال العام.

اإليرادات
التشغيلية

هي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة 
المؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية 

األخرى خال العام.

الكفاءة العلمية 
لصاحب المنشأة

نسب المنشآت حسب الكفاءة العلمية لصاحب 
العمل مصنفة حسب الحجم للمنشأة.

نوع األجهزة 
اإللكترونية 
المستخدمة

نسب المنشآت  حسب الحجم مصنف حسب 
نوع األجهزة اإللكترونية المستخدمة والنشاط 

االقتصادي.
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Table 2

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

19.518.919.319.4Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

331.4333.6306.5318.1Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

47.748.742.346.2ManufacturingCالصناعة التحويليةج

131.4140.3115.9124.1Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

34.225.632.930.1Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

33.735.732.234.0ConstructionFالتشييدو

27.228.226.727.4Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

46.441.653.846.7Transportation and storageHالنقل والتخزينح

21.122.420.921.7Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

105.9103.686.598.2Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

176.4141.7191.7155.2Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

24.631.834.227.3Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

45.559.747.451.9Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

33.033.025.730.6Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

28.633.238.134.5EducationOالتعليمع

36.635.733.935.0Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

28.425.926.126.5Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

20.522.921.721.0Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

29.338.541.534.9
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

ججممللةة االل

جدول 2

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق ممششتتغغلليينن  ححسسبب  االل ممتتووسسطط  تتععووييضضااتت  االل
Average Compensation of Employees by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل

TToottaall

Table 3

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

27,504,9256,538,5161,922,29735,965,738Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

371,2177,940,64311,063,27319,375,134Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

69,539,33571,064,97469,727,641210,331,949ManufacturingCالصناعة التحويليةج

294,2541,638,5083,421,4805,354,243Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

415,787818,915773,9272,008,629Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

5,716,99014,882,13614,541,55935,140,685ConstructionFالتشييدو

190,878,386100,868,43135,045,138326,791,955Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

6,333,64113,707,36811,895,24031,936,250Transportation and storageHالنقل والتخزينح

14,889,10516,126,9843,705,30834,721,397Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

7,798,08613,046,95411,103,43831,948,477Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

3,091,04719,740,3517,448,77230,280,169Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

4,173,3021,738,025712,4576,623,784Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

3,542,1815,233,5313,067,15411,842,866Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

4,294,8124,975,5204,243,82313,514,155Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

443,1215,255,2452,593,0908,291,456EducationOالتعليمع

365,1704,828,6093,325,1668,518,945Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

600,7301,136,966541,2502,278,946Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

5,839,9911,401,397413,9347,655,322Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

346,092,080290,943,073185,544,949822,580,101
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

ججممللةة االل

جدول 3

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق تتششغغييللييةة  ححسسبب  االل ننففققااتت  االل االل
Operating Expendeture by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل

TToottaall

Table 4

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

64,256,44417,705,2534,794,80886,756,505Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

2,124,42043,651,19161,070,357106,845,967Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

125,415,405127,943,311135,644,518389,003,235ManufacturingCالصناعة التحويليةج

625,8754,422,8178,817,65013,866,341Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

958,3971,928,9071,728,8954,616,199Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

12,711,02937,162,37742,647,40192,520,808ConstructionFالتشييدو

324,207,773163,005,09154,755,715541,968,579Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

12,324,28430,204,06226,658,98269,187,329Transportation and storageHالنقل والتخزينح

30,266,09526,966,9808,074,70965,307,784Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

13,913,14326,188,19021,926,36462,027,697Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

11,682,20565,713,37224,165,516101,561,093Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

10,676,3524,553,6842,174,60017,404,635Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

7,435,31512,730,6285,727,07125,893,014Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

10,439,3059,522,3318,702,48128,664,117Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

798,92410,600,0944,796,48716,195,504EducationOالتعليمع

1,092,57113,877,87210,326,73825,297,181Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

1,447,0743,763,2231,625,3626,835,659Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

12,534,3273,015,967977,85916,528,152Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

642,908,936602,955,349424,615,5141,670,479,799
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

الجملة

جدول 4

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق تتششغغييللييةة  ححسسبب  االل ررااددااتت  االل ااإلإليي
Operating Revenues by Economic Activity and Size of Establishment
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Table 2

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

19.518.919.319.4Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

331.4333.6306.5318.1Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

47.748.742.346.2ManufacturingCالصناعة التحويليةج

131.4140.3115.9124.1Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

34.225.632.930.1Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

33.735.732.234.0ConstructionFالتشييدو

27.228.226.727.4Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

46.441.653.846.7Transportation and storageHالنقل والتخزينح

21.122.420.921.7Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

105.9103.686.598.2Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

176.4141.7191.7155.2Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

24.631.834.227.3Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

45.559.747.451.9Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

33.033.025.730.6Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

28.633.238.134.5EducationOالتعليمع

36.635.733.935.0Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

28.425.926.126.5Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

20.522.921.721.0Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

29.338.541.534.9
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

ججممللةة االل

جدول 2

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق ممششتتغغلليينن  ححسسبب  االل ممتتووسسطط  تتععووييضضااتت  االل
Average Compensation of Employees by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل

TToottaall

Table 3

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

27,504,9256,538,5161,922,29735,965,738Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

371,2177,940,64311,063,27319,375,134Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

69,539,33571,064,97469,727,641210,331,949ManufacturingCالصناعة التحويليةج

294,2541,638,5083,421,4805,354,243Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

415,787818,915773,9272,008,629Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

5,716,99014,882,13614,541,55935,140,685ConstructionFالتشييدو

190,878,386100,868,43135,045,138326,791,955Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

6,333,64113,707,36811,895,24031,936,250Transportation and storageHالنقل والتخزينح

14,889,10516,126,9843,705,30834,721,397Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

7,798,08613,046,95411,103,43831,948,477Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

3,091,04719,740,3517,448,77230,280,169Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

4,173,3021,738,025712,4576,623,784Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

3,542,1815,233,5313,067,15411,842,866Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

4,294,8124,975,5204,243,82313,514,155Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

443,1215,255,2452,593,0908,291,456EducationOالتعليمع

365,1704,828,6093,325,1668,518,945Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

600,7301,136,966541,2502,278,946Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

5,839,9911,401,397413,9347,655,322Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

346,092,080290,943,073185,544,949822,580,101
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

ججممللةة االل

جدول 3

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق تتششغغييللييةة  ححسسبب  االل ننففققااتت  االل االل
Operating Expendeture by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل
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Table 4

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

64,256,44417,705,2534,794,80886,756,505Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

2,124,42043,651,19161,070,357106,845,967Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

125,415,405127,943,311135,644,518389,003,235ManufacturingCالصناعة التحويليةج

625,8754,422,8178,817,65013,866,341Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

958,3971,928,9071,728,8954,616,199Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

12,711,02937,162,37742,647,40192,520,808ConstructionFالتشييدو

324,207,773163,005,09154,755,715541,968,579Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

12,324,28430,204,06226,658,98269,187,329Transportation and storageHالنقل والتخزينح

30,266,09526,966,9808,074,70965,307,784Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

13,913,14326,188,19021,926,36462,027,697Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

11,682,20565,713,37224,165,516101,561,093Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

10,676,3524,553,6842,174,60017,404,635Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

7,435,31512,730,6285,727,07125,893,014Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

10,439,3059,522,3318,702,48128,664,117Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

798,92410,600,0944,796,48716,195,504EducationOالتعليمع

1,092,57113,877,87210,326,73825,297,181Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

1,447,0743,763,2231,625,3626,835,659Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

12,534,3273,015,967977,85916,528,152Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

642,908,936602,955,349424,615,5141,670,479,799
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(
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Operating Revenues by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل

Total

 
 

52 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 

 

 

 

Table 2

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

19.518.919.319.4Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

331.4333.6306.5318.1Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

47.748.742.346.2ManufacturingCالصناعة التحويليةج

131.4140.3115.9124.1Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

34.225.632.930.1Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

33.735.732.234.0ConstructionFالتشييدو

27.228.226.727.4Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

46.441.653.846.7Transportation and storageHالنقل والتخزينح

21.122.420.921.7Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

105.9103.686.598.2Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

176.4141.7191.7155.2Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

24.631.834.227.3Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

45.559.747.451.9Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

33.033.025.730.6Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

28.633.238.134.5EducationOالتعليمع

36.635.733.935.0Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

28.425.926.126.5Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

20.522.921.721.0Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

29.338.541.534.9
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

ججممللةة االل

جدول 2

ممننششأأةة ئئةة  ححججمم  االل تتصصاادديي  ووفف ننششااطط  ااالالقق ممششتتغغلليينن  ححسسبب  االل ممتتووسسطط  تتععووييضضااتت  االل
Average Compensation of Employees by Economic Activity and Size of Establishment

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittyyاالل

TToottaall

Table 3

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل
 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

27,504,9256,538,5161,922,29735,965,738Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

371,2177,940,64311,063,27319,375,134Mining and quarryingBالبترول والمعادنب
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 النفقات التشغيلية حسب حجم المنشأة النفقات التشغيلية حسب حجم المنشأة

 النفقات التشغيلية حسب حجم المنشأة

 توزيع المشتغلين حسب حجم المنشأة

 اإليرادات التشغيلية حسب حجم المنشأة

• نشرة مسح المؤشرات االقتصادية - الربع الثاني 2019م

المؤشرات:
تم احتساب المؤشرات االقتصادية وفق المعادالت التالية:

أهم النتائج: 

الوصفالمؤشر

عدد المشتغلين 
السعوديين الذكور

إجمالي عدد المشتغلين السعوديين الذكور  
في الربع المستهدف.

عدد المشتغلين غير 
السعوديين الذكور

إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين الذكور  
في الربع المستهدف.

عدد المشتغات 
السعوديات اإلناث

إجمالي عدد  المشتغات السعوديات اإلناث 
في الربع المستهدف.

عدد المشتغلين غير 
السعوديين اإلناث

إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين االناث  
في الربع المستهدف.

تعويضات 
المشتغلين

إجمالي المستحقات المالية التي تدفع 
للمشتغل من رواتب ومزايا وخافها في الربع 

المستهدف.

متوسط 
التعويضات

إجمالي تعويضات المشتغلين ÷ إجمالي عدد 
المشغلين

النفقات
التشغيلية

جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة 
النشاط االقتصادي الذي تقوم به   في الربع 

المستهدف.

اإليرادات 
التشغيلية

هي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة 
المؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة 

الثانوية األخرى  في الربع المستهدف.

إجمالي اإليرادات التشغيلية ÷ إجمالي عدد معدل اإلنتاجية
المشتغلين 

 عدد المنشآت حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني 2019

عدد المنشآتالنشاط االقتصادي

89,267الزراعة والحراجة وصيد السمك1

671التعدين واستغال المحاجر2

107,471الصناعة التحويلية3

791توصيل الكهرباء والغاز4

2,436إمدادات الماء والصرف الصحي5

32,986التشييد6

468,382تجارة الجملة والتجزئة7

16,648النقل والتخزين8

105,862اإلقامة والطعام9

5,582المعلومات واالتصاالت10

6,557أنشطة المال والتأمين11

33,970األنشطة العقارية12

12,440األنشطة المهنية13

22,180الخدمات اإلدارية والدعم14

8,954التعليم15

5,773الصحة والعمل االجتماعي16

2,506الفنون والترفيه17

78,436الخدمات األخرى18

1,000,912الجمـــلة

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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 توزيع المنشآت حسب النشاط االقتصادي من خالل الربع الثاني 2019

 نسبة المشتغلين في القطاع الخاص حسب المهنة نسبة المشتغلين حسب الفئة العمرية

15 -19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
+65

المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:

تســتفيد مــن نشــرة مســح المؤشــرات االقتصاديــة كافــة القطاعــات 
المهتمــة بمتابعــة التغيــرات االقتصاديــة التــي تطــرأ علــى األنشــطة 
االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتعتبــر كل مــن وزارة 
االقتصــاد والتخطيــط، ووزارة التجــارة، وزارة العمــل والتنمية االجتماعية، 
منهــا  المســتفيدين  أهــم  االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
ــة، والباحثــون األكاديميــون  إضافــة إلــى المنظمــات اإلقليميــة والدولي
والمســتثمرون. حيــث تفيــد نتائــج المســح المؤشــرات االقتصاديــة فــي 
التعــرف علــى التغيــرات قصيــرة المــدى التــي حدثــت علــى االقتصــاد 
الســعودي ومعرفــة معــدالت نمــو كل نشــاط اقتصــادي، ويســتفاد 
القــرار  مــن بيانــات مســح المؤشــرات االقتصاديــة فــي دعــم صنــاع 
ــث  ــة الســعودية بحي ــة العربي ــن لســوق العمــل فــي المملك والمخططي
نشــاط  كل  يســتوعبه  مــا  معرفــة  فــي  المســح  مؤشــرات  تســاعد 
مــن  نشــاط  كل  وقيــاس مشــاركة  المشــتغلين  حجــم  مــن  اقتصــادي 
األنشــطة االقتصاديــة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة، واســتخدام 
هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وإجــراء 

والتحليــات. الدراســات 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• قياس التغييرات قصيره المدى للقطاع الخاص. 

• معدل النمو في االقتصاد السعودي. 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• مجلس الغرف التجارية.

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• هيئة تنمية الصادرات.
• وزارة اإلعام.

• مسح النشاط الصناعي 2018م
1. أهم النتائج:

المنطقة
اإلدارية

متناهية 
اإلجماليكبيرةمتوسطةصغيرةالصغر

20,0485,4861,54720827,289الرياض
20,7575,0021,40615427,319مكة المكرمة

5,941944797487,730المدينة المنورة
5,164552225225,963القصيم

13,9384,3451,16315319,599المنطقة الشرقية
5,996301127146,438عسير
2,70524011183,064تبوك
2,4162028282,708حائل

1,078934431,218الحدود الشمالية
3,70230611864,132جازان
2,0882086442,364نجران
2,0291026432,198الباحة

1,7151088541,912الجوف
87,57717,8895,833635111,934المجموع

 عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والمنطقة اإلدارية 2018

 عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والمنطقة اإلدارية

 المصدر: مسح النشاط الصناعي 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء
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 عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 2018
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 عدد المنشآت الصناعية حسب سنة التأسيس والنشاط االقتصادي 2018



91

ــر السـنـوي التقـريـ
للعــام المالي 2019

90

 
 

60 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 

 

 

ببتترروولل   تتععددببنن  وواالل االل
رر ممححااجج ووااسستتغغالاللل  االل

ااتت   صصننااعع االل
للييةة تتححوويي االل

ممييااهه غغاازز  وواالل ااءء  وواالل ككههرربب يياالل مماالل ااإلإلجج

8,512289,87345,158343,543الرياض1
12,994216,19823,664252,856مكة المكرمة2
2,49036,47280239,764المدينة المنورة3
55528,31425329,122القصيم4
149,555211,62318,919380,097المنطقة الشرقية5
1,66727,9106,44636,023عسير6
11810,34116610,625تبوك7
39411,09039511,879حائل8
8923,9521234,967الحدود الشمالية9

58913,98329014,862جازان10
4676,3521356,954نجران11
2043,637893,930الباحة12

665,884646,014الجوف13

117788,,550033886655,,6622999966,,55004411,,114400,,663366
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2018 المصدر- 

22001188 تتصصااددييةة  خخالاللل       ييسسةة  للألألننششططةة  ااالالقق ررئئ ممججممووععااتت  االل ةة  وو  االل ممننططققةة  ااالالدداارريي ممششتتغغلليينن  ححسسبب  االل ععدددد  االل

جدول 5

ةة ممننططققةة  ااالالدداارريي االل

يي مماالل ااإلإلجج

 عدد المنشآت الصناعية حسب سنة التأسيس عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة

 عدد المشتغلين حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة لألنشطة 
االقتصادية 2018

 عدد المشتغلين حسب المنطقة اإلدارية والمجموعات الرئيسة لألنشطة 
االقتصادية

 نوع الحيازة للمنشآت حسب النشاط االقتصادي 2018
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%90.9%3.5%5.5تعدين الفحم والليغنيت5
%57.8%29.1%13.1استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6
%49.7%18.0%32.4تعدين ركازات الفلزات7
%13.4%49.3%37.3األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8
%45.1%7.4%47.5أنشطة خدمات دعم التعدين9

%68.1%20.6%11.3ُصنع المنتجات الغذائية10
%18.6%70.2%11.2ُصنع المشروبات11
%55.9%32.5%11.5ُصنع منتجات التبغ12
%66.4%17.9%15.6ُصنع المنسوجات13
%2.1%74.9%23.0ُصنع الملبوسات14
%58.0%7.1%35.0ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15
%23.5%39.2%37.3ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16
%82.5%5.6%11.8ُصنع الورق ومنتجات الورق17
%46.9%2.1%51.0الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18
%40.2%58.3%1.5صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19
%6.9%71.5%21.5ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20
%5.7%43.5%50.8صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21
%7.9%51.9%40.2صنع منتجات المطاط واللدائن22
%58.7%21.5%19.8صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23
%38.9%46.1%15.0صنع الفلزات القاعدية24
%19.6%53.0%27.4صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25
%22.4%34.8%42.9صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26
%8.3%58.5%33.2صنع المعدات الكهربائية27
%0.9%75.1%24.1صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28
%26.9%42.2%30.9صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29
%4.4%80.3%15.3صناعة معدات النقل األخرى30
%75.3%21.5%3.3صناعة األثاث31
%48.7%39.0%12.3الصناعة التحويلية األخرى32
%74.4%11.4%14.2إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33
%47.3%37.7%15.0توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35
%6.9%64.8%28.3تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36
%5.4%89.5%5.1الصرف الصحي37
%27.6%34.4%37.9أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38
%8.6%69.7%21.6أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

18.5%47.5%34.1%
المصدر- الهيئة العامه لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

اإلجمالي

جزء منها مستأجرمستأجرة بالكاملمملوكة بالكامل النشاط االقتصادي 

تتصصاادديي  22001188 ننششااطط  ااالالقق صصننااععييةة  ححسسبب  االل ححييااززةة  للللممننششآآتت  االل ووعع  االل نن
جدول رقم 15
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المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:
تســتفيد مــن نشــرة مســح النشــاط الصناعــي كافــة القطاعــات المهتمــة 
بمتابعــة التغيــرات االقتصاديــة التــي تطــرأ علــى األنشــطة الصناعيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتعــد كل مــن وزارة الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة، هيئــة المــدن االقتصاديــة، صنــدوق التنميــة الصناعــي، هيئــة 
المــدن الصناعيــة، وزارة التجــارة واالســتثمار، الهيئــة الملكيــة فــي الجبيل 
المنظمــات اإلقليميــة  إلــى  المســتفيدين منهــا إضافــة  وينبــع أهــم 

والدوليــة، والباحثــون األكاديميــون والمســتثمرون. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بيانــات مســح النشــاط الصناعــي يســاعد صانعــي القــرار وراســمي 

السياســات علــى صياغــة أهدافهــم، والتــي مــن ضمنهــا: 
قياس المساهمة النسبية لنشاط الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي.. 1
توفير بيانات تفصيلية عن قطاع الصناعة.. 2
إظهار التغيرات التي تطرأ على اإلنتاج الصناعي.. 3
توفير بيانات عن العاملين في النشاط الصناعي حسب الجنس والجنس.. 4
توفير بيانات عن حجم التعويضات المستحقة المدفوعة للعاملين.. 5
توفير بيانات عن النفقات واإليرادات التشغيلية للنشاط الصناعي.. 6
 التعرف على حجم استخدام الطاقة من الكهرباء والماء والوقود.. 7
معرفة مدى مساهمة القطاع الصناعي في اإلنفاق على البحث والتطوير.. 8
 التعرف على التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الصناعة.. 9

10. التعرف على أنواع الخطط االستثمارية للمنشأة.
11. معرفة الحوافز والتمويل التي حصلت عليها المنشآت الصناعية.

12. تلبيــة احتياجــات الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والباحثيــن عــن 
البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة.

ترتيــب  معرفــة  أجــل  مــن  والدوليــة  اإلقليميــة  المقارنــات  إجــراء   .13
التصنيــع. فــي  المملكــة 

• الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )شهر يوليو 2019م(

 نوع الحيازة للمنشآت الصناعية

 الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

 الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

التغير %الرقم القياسيالشهرالسنة

2109

125.55يناير
129.290.87فبراير
125.552.98مارس
126.340.63أيريل
125.160.93مايو
126.611.16يونيو
125,370,98يوليو

• نشرة مسح التجارة الداخلية – الربع األول 2019
1. أهم النتائج:
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  لأهم النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممننششآآتت ععدددد  االل
NNoo..  ooff  eessttaabblliisshhmmeennttss

92,660Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles45بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

35,132Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles46تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

342,757Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles47تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

447700,,554499
ع االول  2019( مسح التجاره الداخليه الرب المصدر : الهيئه العامه لإلحصاء ) 

ججممللةة TToottaallاالل

No. of establishments by economic activity,1st.Qrt. 2019

Table 1

ررببعع  ااالالوولل  22001199 تتصصاادديي  خخالاللل  االل ننششااطط  ااالالقق ممننششآآتت  ححسسبب  االل ععدددد  االل

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق EEccoonnoommiicc  aaccttiivviittyyاالل

جدول 1

24,2348,35932,593170,110687170,797194,3449,046203,390Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles45 بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

136,39287,802224,194767,13916,301783,440903,531104,1031,007,634Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles46 تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

113,08369,974183,057643,63211,532655,164756,71581,506838,221Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles47 تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

227733,,770099116666,,113355443399,,88444411,,558800,,8888112288,,55220011,,660099,,44001111,,885544,,559900119944,,66555522,,004499,,224455
المصدر - المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية 

ااثث ججممللةةإإنن

ججممللةة TToottaallاالل

Table (2)جدول 2

ررببعع  ااألألوولل  22001199 تتصصاادديي  ففيي  االل ننششااطط  ااالالقق ججننسسييةة  وواالل ججننسس  وواالل ممششتتغغللوونن  ححسسبب  االل   ععدددد  االل

تتصصاادديي ننششااطط  ااالالقق االل
ااججمماالليي

EEccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess
وونن سسععوودديي وونناالل رر  سسععوودديي يي   غغ

ااثثذذككووررذذككوورر ججممللةةإإنن

No. of  employees by Sex, nationality  and economic activity,1st .Qrt. 2019

ااثث ذذككووررججممللةةإإنن

 توزيع المنشآت حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2019

 عدد المنشآت حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2019

 عدد المشتغلون حسب الجنس والجنسية والنشاط االقتصادي خالل الربع األول 2019

عدد المنشآتالنشاط االقتصادي

92,660بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45

46
تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات 

35,132والدراجات النارية.

47
تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات 

342,757والدراجات النارية.

470,549الجملة
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2. المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:
ــة كافــة القطاعــات المهتمــة  تســتفيد مــن نشــرة مســح التجــارة الداخلي
ــر كل  ــة الســعودية، وتعتب ــة فــي المملكــة العربي بمجــال التجــارة الداخلي
مــن: وزارة االقتصــاد والتخطيــط ووزارة التجــارة واالســتثمار ومجلــس 
الغــرف التجاريــة وهيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وهيئــة توليــد 
الوظائــف ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة أهــم المســتفيدين منهــا 
ــة، والباحثــون األكاديميــون  إضافــة إلــى المنظمــات اإلقليميــة والدولي
والمســتثمرون، حيــُث ُتعــدُّ بيانــات ومؤشــرات التجــارة الداخليــة مــن أهــم 
الُمنتجــات اإلحصائيــة الرئيســة التــي تســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بهــذا المجــال، بحيــث تســاعد مؤشــرات المســح فــي معرفــة 
مــا يســتوعبه نشــاط التجــارة الداخليــة مــن حجــم المشــتغلين وقيــاس 
مشــاركة هــذا النشــاط فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة، واســتخدام 
هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وإجــراء 

الدراســات والتحليــات.

3. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفيــر بيانــات إحصائيــة حديثــة تســاعد متخــذي القــرار فــي تخفيــض . 1

البطالــة وزيــادة مشــاركة التوظيــف فــي القطــاع الخــاص فــي نشــاط 
التجــارة الداخليــة.

معرفــة حجــم نشــاط التجــارة الداخليــة )الجملــة والتجزئــة( فــي فتــرة . 2
قصيــرة المــدى.

قياس معدالت نمو نشاط التجارة الداخلية والتذبذبات ربع السنوية فيه.. 3
معرفــة حجــم المبيعــات اإلليكترونيــة مــن صافــي المبيعــات فــي . 4

الســوق.
معرفــة متوســط عــدد المشــتغلين وتعويضــات المشــتغلين، والنفقــات . 5

التشغيلية، واإليرادات التشغيلية )المبيعات(، والمبيعات اإلليكترونية، 
والتغيــر فــي األصــول الثابتــة فــي قطــاع التجــارة الداخليــة.

4. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• مجلس الغرف التجارية.

• هيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 عدد المشتغلون حسب الجنس والجنسية والنشاط االقتصادي خالل الربع 
األول 2019

 فائض التشغيل حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2019

 فائض التشغيل حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2019
عدد المنشآتالنشاط االقتصادي

14,320,159,265بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45

46
تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات 

19,992,452,792والدراجات النارية.

47
تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات 

13,901,174,873والدراجات النارية.

48,143,786,930الجملة

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• هيئة تنمية الصادرات.
• وزارة المالية.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• وزارة اإلعام.

• مسح التشييد والبناء
نتائج المسح:

 عدد المشتغلون حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 عدد المشتغلين السعوديين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 معدل إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي وفئة وحجم المنشأة
 عدد المشتغلون حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 عدد المشتغلون حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

1 - 5 النشاط االقتصادي
مشتغلين

 49 - 6
مشتغل

 249 - 50
مشتغل

250 مشتغل 
الجملةفأكثر

9578217179163تشييد المباني41

5778177163145الهندسة المدنية42

42
أنشطة التشييد 

180196435431379المتخصصة

10599250222200الجملة
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 التشييد والبناءمسح 

 لنتائج املسح

 

 

Table )1(

5 مشتغلين الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 

 )1- 5( emp )6-49( emp )50-249( emp
  250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 35,714115,99598,354443,145693,20741تشييد المباني41
Civil engineering - 11,93927,04826,811114,388180,18642الهندسة المدنية42
Specialized construction activities - 12,58430,59128,474123,822195,47243أنشطة التشييد المتخصصة43

60,237173,633153,638681,3561,068,865total

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التشييد و البناء (

جدول )1(

الجملة

  عدد المشتغلين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة
 Number of employees by economic activity & size of establishment

Economic activityالنشاط االقتصادي

Table (2)

5 مشتغلين الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 

 )1- 5( emp )6-49( emp )50-249( emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 13,83621,87913,86645,81695,39741تشييد المباني41
Civil engineering - 3,4394,6812,97210,60021,69242الهندسة المدنية42
Specialized construction activities - 3,1936,1194,77513,71127,79843أنشطة التشييد المتخصصة43

20,46832,67921,61370,127144,887total

جدول )2(

تتصصاادديي  ووففئئةة  ححججمم  االلممننششأأةة ننششااطط  ااالالقق   ععدددد  االلممششتتغغلليينن  االلسسععوودديييينن  ححسسبب  االل
Number of Saudi employees by economic activity & size of establishment 

Economic activityالنشاط االقتصادي

الجملة
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التشييد و البناء (
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5 مشتغلين الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 

 )1- 5( emp )6-49( emp )50-249( emp
  250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 35,714115,99598,354443,145693,20741تشييد المباني41
Civil engineering - 11,93927,04826,811114,388180,18642الهندسة المدنية42
Specialized construction activities - 12,58430,59128,474123,822195,47243أنشطة التشييد المتخصصة43

60,237173,633153,638681,3561,068,865total

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التشييد و البناء (

جدول )1(

الجملة

  عدد المشتغلين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة
 Number of employees by economic activity & size of establishment

Economic activityالنشاط االقتصادي

Table (2)

5 مشتغلين الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 

 )1- 5( emp )6-49( emp )50-249( emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 13,83621,87913,86645,81695,39741تشييد المباني41
Civil engineering - 3,4394,6812,97210,60021,69242الهندسة المدنية42
Specialized construction activities - 3,1936,1194,77513,71127,79843أنشطة التشييد المتخصصة43

20,46832,67921,61370,127144,887total

جدول )2(

تتصصاادديي  ووففئئةة  ححججمم  االلممننششأأةة ننششااطط  ااالالقق   ععدددد  االلممششتتغغلليينن  االلسسععوودديييينن  ححسسبب  االل
Number of Saudi employees by economic activity & size of establishment 

Economic activityالنشاط االقتصادي

الجملة
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التشييد و البناء (

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء
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 معدل إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي وفئة وحجم المنشأة

 نسبة المشاركة في ملكية رأس المال

 نسبة المشاركة في ملكية رأس المال

النسبةنوع القطاع

%1.1حكومي1

%90.9خاص2

%8.0أجنبي3
%100الجملة

 المصدر: مسح البناء والتشييد - الهيئة العامة لإلحصاء

• مسح االبتكار المؤسسي
أهم النتائج:

 إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت المبتكرة حسب الشهادة العلمية 
والجنس والجنسية لعام 2018

 إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت المبتكرة حسب الشهادة العلمية والجنس والجنسية لعام 2018
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 مسح االبتكار املؤسساي

 أهم النتائجل
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 التوزيع النسبي لتأثير استراتيجيات االبتكار على المنشآت

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 التوزيع النسبي لتأثير استراتيجيات االبتكار على المنشآت

 
 

72 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 
 

 

 
 

 

 التوزيع النسبي للمنشآت المبتكرة حسب حجم المنشأة لكل أنواع من أنواع االبتكار

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 التوزيع النسبي للمنشآت المبتكرة حسب حجم المنشأة لكل أنواع من أنواع االبتكار

 التوزيع النسبي للمنشآت المبتكرة لعام 2018 حسب حجم المنشأة في السوق الذي تبيع فيه

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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 (م2019 ول الربع األ )القطاف الخاص في عدل إنتاجية املشتغل م

حي  تصدر معدل النتاجية للمشتغل في نشاط   ( ألف لاير131) م2019اص للربع األول من عام بل  معدل إنتاجية املشتغل في القطاع الخ
( ألف لاير   بينما وصل 418( ألف لاير  يليه نشاط املال والتأمين بقيمة ) 2.306التعدين واستغالل املحاجر جميع االنشطة بقيمة بلغت ) 

 ( ألف لاير.399االت إلى )معدل إنتاجية املشتغل في نشاط املعلومات واالتص
نجد أن معدل إنتاجية املشتغل انخفض لجميع األنشطة  م 2018مع نتائج الربع الرا ع من عام م 2019وعند مقارنة نتائج الربع األول 

 . م2018( عما كانت عليه في الربع الرا ع  %5االقتصادية بنسبة ) 
( في جميع %1نجد أن معدل إنتاجية املشتغل قد ارتفع بنسبة )م 2018الربع من عام مع نتائج نفس م 2019أما بمقارنة نتائج الربع األول 

 .م2018األنشطة االقتصادية عما كانت عليه في الربع األول  
 
 

 
 
 

2019
الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1

8080828081الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

2,2462,4282,5212,7112,306التعدين واستغالل المحاجر2

175178180177168الصناعة التحويلية3

192262311214175توصيل الكهرباء والغاز4

5160626365إمدادات الماء والصرف الصحي5

5052545255التشييد6

8988858584تجارة الجملة والتجزئة7

136137139146145النقل والتخزين8

3840444750اإلقامة والطعام9

385382385396399المعلومات واالتصاالت10

407410398419418أنشطة المال والتأمين11

3840393940األنشطة العقارية12

7678798283األنشطة المهنية13

5153555860الخدمات اإلدارية والدعم14

2627282931التعليم15

6263677071الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 7171768081الفنون والت

2223242527الخدمات األخرى18

130134136139131

إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي   

بآألف الرياالت 

ه ( صاء ) مسح المؤشرات اإلقتصادي ه لإلح هيئه العام المصدر- ال

النشاط االقتصادي

الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

2018

• معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص )الربع األول 2019م(
بلــغ معــدل إنتاجيــة المشــتغل فــي القطــاع الخــاص للربــع األول مــن 
عــام 2019م )131( ألــف ريــال، حيــث تصــدر معــدل اإلنتاجيــة للمشــتغل 
فــي نشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر جميــع االنشــطة بقيمــة بلغــت 
ــف  ــن بقيمــة )418( أل ــه نشــاط المــال والتأمي ــال، يلي ــف ري ) 2.306 ( أل
ريــال,  بينمــا وصــل معــدل إنتاجيــة المشــتغل فــي نشــاط المعلومــات 

واالتصــاالت إلــى )399( ألــف ريــال.

وعنــد مقارنــة نتائــج الربــع األول 2019م مــع نتائــج الربــع الرابــع مــن عــام 
ــع األنشــطة  ــة المشــتغل انخفــض لجمي 2018م، نجــد أن معــدل إنتاجي
االقتصاديــة بنســبة ) %5 ( عمــا كانــت عليــه فــي الربــع الرابــع 2018م. 

أمــا بمقارنــة نتائــج الربــع األول 2019م مــع نتائــج نفــس الربــع مــن عــام 
2018م نجــد أن معــدل إنتاجيــة المشــتغل قــد ارتفــع بنســبة )%1( فــي 
جميــع األنشــطة االقتصاديــة عمــا كانــت عليــه فــي الربــع األول  2018م.

 التوزيع النسبي للمنشآت المبتكرة لعام 2018 حسب حجم المنشأة في 
السوق الذي تبيع فيه

 إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )مسح المؤشرات االقتصادية(

 إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
    للربع األول 2018

النشاط االقتصادي
2018

الربع األول

81الزراعة1
2,306البترول والمعادن2
168الصناعة التحويلية3
134الكهرباء والغاز والماء4
55التشييد والبناء5
84تجارة الجملة والتجزئة6
145النقل والتخزين7
50الفنادق والمطاعم8
399االتصاالت والمعلومات9

129المال واألعمال10
44الخدمات11

131الجمـــلة
 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )مسح المؤشرات االقتصادية(

 إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي في الربع األول 2018

• مسح المال والتأمين
المؤشرات:

من أهم مؤشرات مسح المال والتأمين ما يلي:

وصف المؤشرالمؤشر

عدد المشتغلين 
إجمالي عدد المشتغلين السعوديين.السعوديين

عدد المشتغلين
إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين.غير السعوديين

تعويضات 
المشتغلين

إجمالي المستحقات المالية التي تدفع للمشتغل من 
رواتب ومزايا.

جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي.النفقات التشغيلية

اإليرادات 
التشغيلية

هي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة 
لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى.
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أهم النتائج:

 مسح المال والتأمين 2018م )البيانات المالية بآالف الرياالت(
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 مسح املال والتهمين

 لاملؤشرات

 :ييل ما والتأمين املال مسح مؤشرات أهم من

 

 أهم النتائجل

 
 

   لاملستفيدون من ال شرة وأوجه االستفادة .1

 وتعد الســـــــعودية  العربية باململكة والتأمين املال بمجال العالقة ذات والخاصـــــــة الحكومية القطاعات كافة والتأمين املال نشـــــــرة من تســـــــتفيد

 الدولية املنظمات إلى إضــــــافة منها  املســــــتفيدين أهم التأمين شــــــركات وبعض الصــــــحي  اليــــــمان ومجلس الســــــعودي  العربي النقد مؤســــــســــــة

 ةالحصــائي املُنتجات أهم من والتأمين املال ؤشــراتوم بيانات ُتعد   حيُ   واالســتثمار املال إحصــاءاتب املهتمين واملخططين والباحثين والقليمية

 .املجال بهذا الخاصة القرارات اتخاذ دعم في تساهم التي الرئيسة

 
 
 
 

 وصف املؤشر املؤشر

 .إجمالي عدد املشتغلين السعوديين د املشتغلين السعوديينعد
 .إجمالي عدد املشتغلين غير السعوديين عدد املشتغلين غير السعوديين

 .إجمالي املستحقات املالية التي تدفع للمشتغل من رواتب ومزايا تعوييات املشتغلين
 .اط االقتصاديجميع ما تنفقه املؤسسة نتيجة مزاولة النش النفقات التشغيلية
 .هي كافة اليرادات املتحققة نتيجة ممارسة املؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى  اليرادات التشغيلية

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )مسح المال والتامين 2017(

المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:  
الحكوميــة  القطاعــات  كافــة  والتأميــن  المــال  نشــرة  مــن  تســتفيد 
العربيــة  بالمملكــة  والتأميــن  المــال  بمجــال  العاقــة  ذات  والخاصــة 
ومجلــس  الســعودي،  العربــي  النقــد  مؤسســة  وتعــد  الســعودية، 
الضمــان الصحــي، وبعــض شــركات التأميــن أهــم المســتفيدين منهــا، 

إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن 
المهتميــن بإحصــاءات المــال واالســتثمار حيــُث ُتعــدُّ بيانــات ومؤشــرات 
المــال والتأميــن مــن أهــم الُمنتجــات اإلحصائيــة الرئيســة التــي تســاهم 

فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

• مسح المنشآت السياحية
أهم النتائج: 

 شكل )1( التوزيع النسبي للمنشآت في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة 
حسب نوع النشاط

 شكل )3( توزيع المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة حسب 
نوع النشاط

 شكل )5( نسبة وظائف السعوديين في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة 
بحسب نوع النشاط

 شكل )4( توزيع المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة حسب حجم المنشأة

 شكل )2( التوزيع النسبي للمنشآت في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة 
حسب حجم المنشأة
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 شكل )6( التوزيع النسبي للمشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة حسب الجنس

 شكل )7( التوزيع النسبي للمشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة حسب 
الجنس ونوع النشاط

 شكل )8( التوزيع النسبي لإلناث المشتغالت في األنشطة المميزة للسياحة 
بالمملكة من إجمالي المشتغالت

 شكل )9( التوزيع النسبي للمشتغلين حسب المهنة

 شكل )10( التوزيع النسبي للمشتغلين السعوديين حسب المهنة

 شكل )11( التوزيع النسبي لتعويضات المشتغلين في األنشطة المميزة 
للسياحة حسب نوع النشاط

 شكل )12( العالقة بين نسبة المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم حسب 
النشاط

 التوزيع النسبي للمشتغلين السعوديين حسب المنطقة اإلدارية

 التوزيع النسبي للمشتغلين غير السعوديين حسب المنطقة اإلدارية

 شكل )13( توزيع تعويضات المشتغلين في األنشطة  المميزة للسياحة 
حسب حجم المنشأ

• المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات 
أهم النتائج:
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

  املسح االقتصادي السنوي للمؤسسات

 :أهم النتائج

 داريةاملنطقة ال حسب  السعوديين التوزيع ال سبي للمشتغلين

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪40.3 الرياض

 ٪22.6 مكة املكرمة

 ٪3.0 املدينة املنورة
 ٪2.3 القصيم

 ٪24.8 املنطقة الشرقية
 ٪2.6 عسير

 ٪0.8 تبوك

 ٪0.8 حائل

 ٪0.3 الحدود الشمالية

 ٪1.0 جازان

 ٪0.8 نجران

 ٪0.3 الباحة
 ٪0.4 الجوف
 %100 الجمالي

 

 للمشتغلين غير السعوديين حسب املنطقة الدارية التوزيع ال سبي

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪38.3 الرياض

 ٪22.8 مكة املكرمة
 ٪3.7 املدينة املنورة

 ٪4.1 القصيم
 ٪20.4 املنطقة الشرقية

 ٪3.5 عسير

 ٪1.1 تبوك
 ٪1.4 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.5 جازان
 ٪1.5 نجران
 ٪0.5 الباحة

 ٪0.7 جوفال
%100 الجمالي  

 
 املنطقة الداريةملشتغلين حسب جملة االتوزيع ال سبي ل

 النسبة داريةاملنطقة ال 

 ٪38.7 الرياض
 ٪22.7 مكة املكرمة

 ٪3.6 املدينة املنورة
 ٪3.7 القصيم
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

  املسح االقتصادي السنوي للمؤسسات

 :أهم النتائج

 داريةاملنطقة ال حسب  السعوديين التوزيع ال سبي للمشتغلين

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪40.3 الرياض

 ٪22.6 مكة املكرمة

 ٪3.0 املدينة املنورة
 ٪2.3 القصيم

 ٪24.8 املنطقة الشرقية
 ٪2.6 عسير

 ٪0.8 تبوك

 ٪0.8 حائل

 ٪0.3 الحدود الشمالية

 ٪1.0 جازان

 ٪0.8 نجران

 ٪0.3 الباحة
 ٪0.4 الجوف
 %100 الجمالي

 

 للمشتغلين غير السعوديين حسب املنطقة الدارية التوزيع ال سبي

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪38.3 الرياض

 ٪22.8 مكة املكرمة
 ٪3.7 املدينة املنورة

 ٪4.1 القصيم
 ٪20.4 املنطقة الشرقية

 ٪3.5 عسير

 ٪1.1 تبوك
 ٪1.4 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.5 جازان
 ٪1.5 نجران
 ٪0.5 الباحة

 ٪0.7 جوفال
%100 الجمالي  

 
 املنطقة الداريةملشتغلين حسب جملة االتوزيع ال سبي ل

 النسبة داريةاملنطقة ال 

 ٪38.7 الرياض
 ٪22.7 مكة املكرمة

 ٪3.6 املدينة املنورة
 ٪3.7 القصيم
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪21.3 املنطقة الشرقية
 ٪3.3 عسير
 ٪1.1 تبوك
 ٪1.3 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.4 جازان
 ٪1.4 نجران
 ٪0.5 الباحة
 ٪0.7 الجوف
 %100 الجمالي

 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب التوزيع العمري 

 النسبة الفئات العمرية

15-19 0.64٪ 
20-24 6.00٪ 
25-29 17.01٪ 
30-34 20.38٪ 
35-39 17.53٪ 
40-44 13.25٪ 
45-49 9.55٪ 
50-54 7.16٪ 
55-59 4.62٪ 
64-60 2.42٪ 
69-65 0.91٪ 
74-70 0.33٪ 
79-75 0.11٪ 
84-80 0.05٪ 
85+ 0.04٪ 

 %100 الجمالي
 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب ال شاط االقتصادي

 ال سبة ال شاط االقتصادي

 ٪4.21 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية
 ٪25.54 التجارة

 ٪37.96 التشييد والبناء
 ٪2.08 استغالل املحاجروالبترول و  التعدين

 ٪7.66 األخرى  واالجتماعيةالخدمات الجماعية 
 ٪1.05 الزراعة والصيد

 ٪10.07 الصناعات التحويلية
 ٪1.12 الكهرباء والغاز واملياه

 ٪10.29 األعمالاملال والتأمين والعقار وخدمات 
 ٪0.02 أنشطة أخرى 

 %100 جماليال 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪21.3 املنطقة الشرقية
 ٪3.3 عسير
 ٪1.1 تبوك
 ٪1.3 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.4 جازان
 ٪1.4 نجران
 ٪0.5 الباحة
 ٪0.7 الجوف
 %100 الجمالي

 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب التوزيع العمري 

 النسبة الفئات العمرية

15-19 0.64٪ 
20-24 6.00٪ 
25-29 17.01٪ 
30-34 20.38٪ 
35-39 17.53٪ 
40-44 13.25٪ 
45-49 9.55٪ 
50-54 7.16٪ 
55-59 4.62٪ 
64-60 2.42٪ 
69-65 0.91٪ 
74-70 0.33٪ 
79-75 0.11٪ 
84-80 0.05٪ 
85+ 0.04٪ 

 %100 الجمالي
 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب ال شاط االقتصادي

 ال سبة ال شاط االقتصادي

 ٪4.21 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية
 ٪25.54 التجارة

 ٪37.96 التشييد والبناء
 ٪2.08 استغالل املحاجروالبترول و  التعدين

 ٪7.66 األخرى  واالجتماعيةالخدمات الجماعية 
 ٪1.05 الزراعة والصيد

 ٪10.07 الصناعات التحويلية
 ٪1.12 الكهرباء والغاز واملياه

 ٪10.29 األعمالاملال والتأمين والعقار وخدمات 
 ٪0.02 أنشطة أخرى 

 %100 جماليال 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪21.3 املنطقة الشرقية
 ٪3.3 عسير
 ٪1.1 تبوك
 ٪1.3 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.4 جازان
 ٪1.4 نجران
 ٪0.5 الباحة
 ٪0.7 الجوف
 %100 الجمالي

 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب التوزيع العمري 

 النسبة الفئات العمرية

15-19 0.64٪ 
20-24 6.00٪ 
25-29 17.01٪ 
30-34 20.38٪ 
35-39 17.53٪ 
40-44 13.25٪ 
45-49 9.55٪ 
50-54 7.16٪ 
55-59 4.62٪ 
64-60 2.42٪ 
69-65 0.91٪ 
74-70 0.33٪ 
79-75 0.11٪ 
84-80 0.05٪ 
85+ 0.04٪ 

 %100 الجمالي
 التوزيع ال سبي للمشتغلين حسب ال شاط االقتصادي

 ال سبة ال شاط االقتصادي

 ٪4.21 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية
 ٪25.54 التجارة

 ٪37.96 التشييد والبناء
 ٪2.08 استغالل املحاجروالبترول و  التعدين

 ٪7.66 األخرى  واالجتماعيةالخدمات الجماعية 
 ٪1.05 الزراعة والصيد

 ٪10.07 الصناعات التحويلية
 ٪1.12 الكهرباء والغاز واملياه

 ٪10.29 األعمالاملال والتأمين والعقار وخدمات 
 ٪0.02 أنشطة أخرى 

 %100 جماليال 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

  املسح االقتصادي السنوي للمؤسسات

 :أهم النتائج

 داريةاملنطقة ال حسب  السعوديين التوزيع ال سبي للمشتغلين

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪40.3 الرياض

 ٪22.6 مكة املكرمة

 ٪3.0 املدينة املنورة
 ٪2.3 القصيم

 ٪24.8 املنطقة الشرقية
 ٪2.6 عسير

 ٪0.8 تبوك

 ٪0.8 حائل

 ٪0.3 الحدود الشمالية

 ٪1.0 جازان

 ٪0.8 نجران

 ٪0.3 الباحة
 ٪0.4 الجوف
 %100 الجمالي

 

 للمشتغلين غير السعوديين حسب املنطقة الدارية التوزيع ال سبي

 النسبة داريةاملنطقة ال 
 ٪38.3 الرياض

 ٪22.8 مكة املكرمة
 ٪3.7 املدينة املنورة

 ٪4.1 القصيم
 ٪20.4 املنطقة الشرقية

 ٪3.5 عسير

 ٪1.1 تبوك
 ٪1.4 حائل

 ٪0.5 الحدود الشمالية
 ٪1.5 جازان
 ٪1.5 نجران
 ٪0.5 الباحة

 ٪0.7 جوفال
%100 الجمالي  

 
 املنطقة الداريةملشتغلين حسب جملة االتوزيع ال سبي ل

 النسبة داريةاملنطقة ال 

 ٪38.7 الرياض
 ٪22.7 مكة املكرمة

 ٪3.6 املدينة املنورة
 ٪3.7 القصيم

 التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي التوزيع النسبي لجملة المشتغلين حسب المنطقة اإلدارية

 التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي

 التوزيع النسبي للمشتغلين حسب التوزيع العمري

النسبةالنشاط االقتصادي
الزراعة والحراجة وصيد السمك

التعدين واستغال المحاجر
الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
إمدادات الماء والصرف الصحي

التشييد
تجارة الجملة والتجزئة

النقل والتخزين
اإلقامة والطعام

المعلومات واالتصاالت
أنشطة المال والتأمين

األنشطة العقارية
األنشطة المهنية

الخدمات اإلدارية والدعم
التعليم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه
الخدمات األخرى

اإلجمالي

 
 

84 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 شتغلين حسب ال شاط االقتصاديالتوزيع ال سبي لتعويضات امل

 ال سبة ال شاط االقتصادي

 ٪2.1 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪12.2 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪18.0 الصناعة التحويلية

 ٪3.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.5 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪12.6 التشييد

الجملة و التجزئة تجارة   16.6٪ 

 ٪4.6 النقل والتخزين

 ٪4.7 القامة والطعام 

 ٪4.1 املعلومات و االتصاالت 

 ٪8.4 أنشطة املال والتهمين

 ٪1.3 األنشطة العقارية

 ٪3.0 األنشطة املهنية 

 ٪2.0 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪2.3 التعليم 

 ٪2.7 الصحة والعمل االجتماعي 

لترفيه الفنون وا  0.3٪ 

 ٪1.7 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي للرواتب واألجور حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪2.4 الزراعة والحراجة و صيد السمك
 ٪10.1 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪18.7 الصناعة التحويلية
وتكييف الهواء إمدادات الكهرباء والغاز والبخار   2.5٪ 

 ٪0.6 إمدادات املاء والصرف الصحي 
 ٪12.8 التشييد

 ٪17.6 تجارة الجملة و التجزئة 
 ٪4.3 النقل والتخزين
 ٪5.0 القامة والطعام 

 ٪4.6 املعلومات و االتصاالت 
 ٪7.6 أنشطة املال والتأمين

 ٪1.5 األنشطة العقارية
 ٪3.1 األنشطة املهنية 

 
 

84 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 شتغلين حسب ال شاط االقتصاديالتوزيع ال سبي لتعويضات امل

 ال سبة ال شاط االقتصادي

 ٪2.1 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪12.2 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪18.0 الصناعة التحويلية

 ٪3.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.5 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪12.6 التشييد

الجملة و التجزئة تجارة   16.6٪ 

 ٪4.6 النقل والتخزين

 ٪4.7 القامة والطعام 

 ٪4.1 املعلومات و االتصاالت 

 ٪8.4 أنشطة املال والتهمين

 ٪1.3 األنشطة العقارية

 ٪3.0 األنشطة املهنية 

 ٪2.0 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪2.3 التعليم 

 ٪2.7 الصحة والعمل االجتماعي 

لترفيه الفنون وا  0.3٪ 

 ٪1.7 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي للرواتب واألجور حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪2.4 الزراعة والحراجة و صيد السمك
 ٪10.1 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪18.7 الصناعة التحويلية
وتكييف الهواء إمدادات الكهرباء والغاز والبخار   2.5٪ 

 ٪0.6 إمدادات املاء والصرف الصحي 
 ٪12.8 التشييد

 ٪17.6 تجارة الجملة و التجزئة 
 ٪4.3 النقل والتخزين
 ٪5.0 القامة والطعام 

 ٪4.6 املعلومات و االتصاالت 
 ٪7.6 أنشطة املال والتأمين

 ٪1.5 األنشطة العقارية
 ٪3.1 األنشطة املهنية 

 التوزيع النسبي للرواتب واألجور حسب النشاط االقتصادي  التوزيع النسبي لتعويضات المشتغلين حسب النشاط االقتصادي 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

لدارية والدعم الخدمات ا  2.1٪ 
 ٪2.3 التعليم 

 ٪2.8 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.3 الفنون والترفيه 
 ٪1.9 الخدمات األخرى 

جماليال   100%  

 

 التوزيع ال سبي للمزايا والبدالت حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪0.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك
تغالل املحاجرالتعدين و اس  21.4٪ 

 ٪14.9 الصناعة التحويلية
 ٪6.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.4 إمدادات املاء والصرف الصحي 
 ٪11.6 التشييد

 ٪12.0 تجارة الجملة و التجزئة 
 ٪5.9 النقل والتخزين
 ٪3.3 القامة والطعام 

 ٪2.2 املعلومات و االتصاالت 
املال والتأمين أنشطة  11.7٪ 

 ٪0.8 األنشطة العقارية
 ٪2.4 األنشطة املهنية 

 ٪1.6 الخدمات الدارية والدعم 
 ٪2.1 التعليم 

 ٪2.0 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.1 الفنون والترفيه 
 ٪0.7 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي للنفقات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة االقتصادي النشاط

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪11.1 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪25.7 الصناعة التحويلية

 ٪2.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.3 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪7.1 التشييد

 ٪26.6 تجارة الجملة و التجزئة 

خزينالنقل والت  4.3٪ 

 ٪3.2 القامة والطعام 

 ٪5.8 املعلومات و االتصاالت 

 ٪3.8 أنشطة املال والتأمين

 ٪0.5 األنشطة العقارية

 ٪2.1 األنشطة املهنية 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪1.1 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.7 التعليم 

 ٪1.1 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.6 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لإليرادات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة ال شاط االقتصادي

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪29.2 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪20.1 الصناعة التحويلية

 ٪2.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

الصحي  إمدادات املاء والصرف  0.3٪ 

 ٪6.5 التشييد

 ٪17.4 تجارة الجملة و التجزئة 

 ٪3.8 النقل والتخزين

 ٪2.2 القامة والطعام 

 ٪4.9 املعلومات و االتصاالت 

 ٪5.1 أنشطة املال والتهمين

 ٪0.6 األنشطة العقارية

 ٪1.6 األنشطة املهنية 

 ٪0.9 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.5 التعليم 

والعمل االجتماعي  الصحة  1.2٪ 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.5 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لفائض التشغيل حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪3.0 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪44.9 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪16.4 الصناعة التحويلية

 ٪1.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.2 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪5.1 التشييد

 ٪10.9 تجارة الجملة و التجزئة 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

لدارية والدعم الخدمات ا  2.1٪ 
 ٪2.3 التعليم 

 ٪2.8 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.3 الفنون والترفيه 
 ٪1.9 الخدمات األخرى 

جماليال   100%  

 

 التوزيع ال سبي للمزايا والبدالت حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪0.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك
تغالل املحاجرالتعدين و اس  21.4٪ 

 ٪14.9 الصناعة التحويلية
 ٪6.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.4 إمدادات املاء والصرف الصحي 
 ٪11.6 التشييد

 ٪12.0 تجارة الجملة و التجزئة 
 ٪5.9 النقل والتخزين
 ٪3.3 القامة والطعام 

 ٪2.2 املعلومات و االتصاالت 
املال والتأمين أنشطة  11.7٪ 

 ٪0.8 األنشطة العقارية
 ٪2.4 األنشطة املهنية 

 ٪1.6 الخدمات الدارية والدعم 
 ٪2.1 التعليم 

 ٪2.0 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.1 الفنون والترفيه 
 ٪0.7 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي للنفقات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة االقتصادي النشاط

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪11.1 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪25.7 الصناعة التحويلية

 ٪2.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.3 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪7.1 التشييد

 ٪26.6 تجارة الجملة و التجزئة 

خزينالنقل والت  4.3٪ 

 ٪3.2 القامة والطعام 

 ٪5.8 املعلومات و االتصاالت 

 ٪3.8 أنشطة املال والتأمين

 ٪0.5 األنشطة العقارية

 ٪2.1 األنشطة املهنية 

 
 

85 
 

  

 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

لدارية والدعم الخدمات ا  2.1٪ 
 ٪2.3 التعليم 

 ٪2.8 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.3 الفنون والترفيه 
 ٪1.9 الخدمات األخرى 

جماليال   100%  

 

 التوزيع ال سبي للمزايا والبدالت حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪0.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك
تغالل املحاجرالتعدين و اس  21.4٪ 

 ٪14.9 الصناعة التحويلية
 ٪6.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.4 إمدادات املاء والصرف الصحي 
 ٪11.6 التشييد

 ٪12.0 تجارة الجملة و التجزئة 
 ٪5.9 النقل والتخزين
 ٪3.3 القامة والطعام 

 ٪2.2 املعلومات و االتصاالت 
املال والتأمين أنشطة  11.7٪ 

 ٪0.8 األنشطة العقارية
 ٪2.4 األنشطة املهنية 

 ٪1.6 الخدمات الدارية والدعم 
 ٪2.1 التعليم 

 ٪2.0 الصحة والعمل االجتماعي 
 ٪0.1 الفنون والترفيه 
 ٪0.7 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي للنفقات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة االقتصادي النشاط

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪11.1 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪25.7 الصناعة التحويلية

 ٪2.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.3 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪7.1 التشييد

 ٪26.6 تجارة الجملة و التجزئة 

خزينالنقل والت  4.3٪ 

 ٪3.2 القامة والطعام 

 ٪5.8 املعلومات و االتصاالت 

 ٪3.8 أنشطة املال والتأمين

 ٪0.5 األنشطة العقارية

 ٪2.1 األنشطة املهنية 

 التوزيع النسبي للنفقات حسب النشاط االقتصادي  التوزيع النسبي للمزايا والبدالت حسب النشاط االقتصادي 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪1.1 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.7 التعليم 

 ٪1.1 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.6 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لإليرادات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة ال شاط االقتصادي

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪29.2 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪20.1 الصناعة التحويلية

 ٪2.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

الصحي  إمدادات املاء والصرف  0.3٪ 

 ٪6.5 التشييد

 ٪17.4 تجارة الجملة و التجزئة 

 ٪3.8 النقل والتخزين

 ٪2.2 القامة والطعام 

 ٪4.9 املعلومات و االتصاالت 

 ٪5.1 أنشطة املال والتهمين

 ٪0.6 األنشطة العقارية

 ٪1.6 األنشطة املهنية 

 ٪0.9 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.5 التعليم 

والعمل االجتماعي  الصحة  1.2٪ 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.5 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لفائض التشغيل حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪3.0 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪44.9 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪16.4 الصناعة التحويلية

 ٪1.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.2 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪5.1 التشييد

 ٪10.9 تجارة الجملة و التجزئة 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪3.3 النقل والتخزين

 ٪1.1 القامة والطعام 

 ٪4.3 املعلومات و االتصاالت 

 ٪5.5 أنشطة املال والتأمين

 ٪0.5 األنشطة العقارية

ألنشطة املهنية ا  1.0٪ 

 ٪0.6 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.2 التعليم 

 ٪1.1 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.2 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 حسب ال شاط االقتصاديللتكوين الرأسمالي  التوزيع ال سبي

 النسبة ال شاط االقتصادي

ة و صيد السمكالزراعة والحراج  0.6٪ 

 ٪17.1 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪22.6 الصناعة التحويلية

 ٪13.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.0 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪7.0 التشييد

 ٪8.3 تجارة الجملة و التجزئة 

 ٪9.4 النقل والتخزين

 ٪1.0 القامة والطعام 

علومات و االتصاالت امل  6.0٪ 

 ٪1.5 أنشطة املال والتهمين

 ٪6.3 األنشطة العقارية

 ٪0.3 األنشطة املهنية 

 ٪0.7 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪1.7 التعليم 

 ٪3.2 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.3 الفنون والترفيه 

 ٪0.8 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪1.1 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.7 التعليم 

 ٪1.1 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.6 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لإليرادات حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة ال شاط االقتصادي

 ٪2.9 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪29.2 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪20.1 الصناعة التحويلية

 ٪2.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

الصحي  إمدادات املاء والصرف  0.3٪ 

 ٪6.5 التشييد

 ٪17.4 تجارة الجملة و التجزئة 

 ٪3.8 النقل والتخزين

 ٪2.2 القامة والطعام 

 ٪4.9 املعلومات و االتصاالت 

 ٪5.1 أنشطة املال والتهمين

 ٪0.6 األنشطة العقارية

 ٪1.6 األنشطة املهنية 

 ٪0.9 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.5 التعليم 

والعمل االجتماعي  الصحة  1.2٪ 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.5 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

 التوزيع ال سبي لفائض التشغيل حسب ال شاط االقتصادي

 النسبة النشاط االقتصادي

 ٪3.0 الزراعة والحراجة و صيد السمك

 ٪44.9 التعدين و استغالل املحاجر

 ٪16.4 الصناعة التحويلية

 ٪1.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.2 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪5.1 التشييد

 ٪10.9 تجارة الجملة و التجزئة 

 التوزيع النسبي لفائض التشغيل حسب النشاط االقتصادي  التوزيع النسبي لإليرادات حسب النشاط االقتصادي 
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 م2019املالي التقرير السنوي للعام 

 ٪3.3 النقل والتخزين

 ٪1.1 القامة والطعام 

 ٪4.3 املعلومات و االتصاالت 

 ٪5.5 أنشطة املال والتأمين

 ٪0.5 األنشطة العقارية

ألنشطة املهنية ا  1.0٪ 

 ٪0.6 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪0.2 التعليم 

 ٪1.1 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.2 الفنون والترفيه 

 ٪0.2 الخدمات األخرى 

 %100 جماليال 

 

 حسب ال شاط االقتصاديللتكوين الرأسمالي  التوزيع ال سبي

 النسبة ال شاط االقتصادي

ة و صيد السمكالزراعة والحراج  0.6٪ 

 ٪17.1 التعدين و استغالل اهحاجر

 ٪22.6 الصناعة التحويلية

 ٪13.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 ٪0.0 إمدادات املاء والصرف الصحي 

 ٪7.0 التشييد

 ٪8.3 تجارة الجملة و التجزئة 

 ٪9.4 النقل والتخزين

 ٪1.0 القامة والطعام 

علومات و االتصاالت امل  6.0٪ 

 ٪1.5 أنشطة املال والتهمين

 ٪6.3 األنشطة العقارية

 ٪0.3 األنشطة املهنية 

 ٪0.7 الخدمات الدارية والدعم 

 ٪1.7 التعليم 

 ٪3.2 الصحة والعمل االجتماعي 

 ٪0.3 الفنون والترفيه 

 ٪0.8 الخدمات األخر  

 %100 جماليال 

 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:  
• توفيــر بيانــات تســاهم فــي التعــرف علــى مــدى مســاهمة القطــاع 

الخــاص فــي الناتــج المحلــي.
• توفيــر بيانــات عــن جميــع األنشــطة االقتصاديــة إلعــداد المؤشــرات 

التــي تســاعد فــي معرفــة معــدالت النمــو.
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.

• معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين.
ــرادات  ــر فــي التعويضــات والنفقــات واإلي ــى حجــم التغي • التعــرف عل

حســب األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة.
• التعرف على حجم التكوينات الرأسمالية حسب النشاط االقتصادي.

• توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن مــن البيانــات 
والمعلومــات اإلحصائيــة.

المحليــة واإلقليميــة  المقارنــات  البيانــات ألغــراض  اســتخدام هــذه   •
والتحليــات. الدراســات  وإجــراء  والدوليــة 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• مجلس الغرف التجارية.

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• هيئة تنمية الصادرات.
• وزارة اإلعام.

• نشرة الحسابات القومية التوزيع النسبي للتكوين الرأسمالي حسب النشاط االقتصادي 
1. أهم النتائج:

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )ماليين الرياالت السعودية(

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ماليين الرياالت السعودية(

تشــير البيانــات إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2018م 
ــه  ــة بمــا كان علي ــة مقارن ــه باألســعار الجاري ــًا فــي قيمت قــد حقــق ارتفاع
فــي العــام الســابق حيــث ارتفعــت قيمتــه إلــى )2.949.457( مليــون 
ريــال وبنســبة )%14.22( مقارنــة بقيمتــه فــي عــام 2017م البالغــة 

ريــااًل. مليــون   )2.582.198(

2. الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
• متخــذو القــرارات وراســمو الخطــط والباحثــون وكافــة المســتفيدين 
أهمهــا  )ومــن  الحكوميــة  والمؤسســات  والهيئــات  الجهــات  مــن 
وزارة االقتصــاد والتخطيــط، وزارة الماليــة، مؤسســة النقــد العربــي 

الخــاص. والقطــاع  إلــخ(  الســعودي... 
)المركــز  أهمهــا  ومــن  والدوليــة  االقليميــة  والهيئــات  المنظمــات   •
العربــي،  النقــد  صنــدوق  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  اإلحصائــي 
اإلســكوا، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، جامعــة الــدول 

إلــخ(. العربيــة... 

3. كيفية االستفادة من هذه النشرة:
مســاهمة  مــدى  وتحديــد  االقتصاديــة  التنميــة  مســتوى  قيــاس   •
القطاعــات التنظيميــة واألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــي الناتــج 

اإلجمالــي. المحلــي 
كاإلنفــاق  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  علــى  اإلنفــاق  أوجــه  قيــاس   •
االســتهاكي الحكومــي واالنفــاق االســتهاكي الخــاص والتكويــن 

والــواردات. والصــادرات  الرأســمالي 
والنشــرات  التقاريــر  فــي  القوميــة  الحســابات  مؤشــرات  تضميــن   •

المســتفيدة. الجهــات  عــن  الصــادرة 

2018* 2017البيان

2,568,5692,631,091الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي 

2.43%0.74-%باألسعار الجارية

2018* 2017البيان

2,582,1982,949,457الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي 

14.22%6.77%باألسعار الجارية

* بيانات 2018م بيانات أولية

* بيانات 2018م بيانات أولية

تشــير البيانــات إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2018م 
ــه  ــة بمــا كان علي ــة مقارن ــه باألســعار الثابت ــًا فــي قيمت قــد شــهد ارتفاع
فــي العــام الســابق حيــث ارتفعــت قيمتــه إلــى )2.631.091( مليــون 
البالغــة  2017م  عــام  فــي  بقيمتــه  مقارنــة   )2.43%( وبنســبة  ريــال 

ريــال. مليــون   )2.568.569(

■ أسعار جارية
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• االدخار اإلجمالي
الجداول والرسومات البيانية:
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 االدخار الجمالي
 الجداول والرسومات البيانيةل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتعليق

( مليون  مائتان وســــــتة واربعون ملياراا وثمانمائة وثمانية وخمســــــون مليون لاير 246.858م )2019بل  إجمالي االدخار في الربع الثاني من عام 
( مليون  مائتان وخمسة واربعون ملياراا وتسعمائة 245.936م البالغة )2018٪( مقارنة بقيمته في نفس الفترة من عام 0.37بارتفاع نسبته )

٪( في 33.29٪( مقابل )33.36م )2019ى الناتج املحلي الجمالي في الربع الثاني من عام وبلغت نســــــــــــبة االدخار إل  وســــــــــــتة وثالثون مليون لاير
 ٪(.0.21نفس الفترة املماثلة من العام السابق ما يع ي تحقيقه ارتفاعاا بلغت نسبته )

 

 

 

22001188**  22001199

QQ22QQ22(ماليين الرياالت السعودية)

مماالليي ممححلليي  ااإلإلجج ننااتتجج  االل     003322,,774400    885511,,773388االل

مم   ععاالل ددخخلل  ممنن  االل صصااففيي  االل
خخااررججيي االل

99,,221177          44,,339922          

مماالليي ققوومميي  ااإلإلجج ددخخلل  االل     442244,,774444    006677,,774488االل

تتححووييالالتت  ممنن   صصااففيي  االل
خخااررججيي مم  االل ععاالل االل

--3399,,110066--3355,,116633

ممممككنن   ققوومميي  االل ددخخلل  االل االل
تتصصررفف  ببهه االل

770088,,996622    770099,,226611    

ففااقق  ااالالسستتههالالككيي   ااإلإلنن
ننههاائئيي االل

446633,,002255    446622,,440033    

مماالليي اارر  ااإلإلجج 885588,,224466    993366,,224455ااالالددخخ   

ننااتتجج   ىى  االل اارر  إإلل ننسسببةة  ااالالددخخ
مماالليي ممححلليي  ااإلإلجج االل

3333..2299%%3333..3366%%

* بيانات أولية
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء 
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نسبة االدخار إلى الناتج المحلي اإلجمالي

Gross Saving to GDP           

التعليق:

بلــغ إجمالــي االدخــار فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019م )246.858( 
ــارًا وثمانمائــة وثمانيــة وخمســون  مليــون، مائتــان وســتة واربعــون ملي
مليــون ريــال بارتفــاع نســبته )%0.37( مقارنــة بقيمتــه فــي نفــس الفتــرة 
مــن عــام 2018م البالغــة )245.936( مليــون، مائتــان وخمســة واربعــون 
مليــارًا وتســعمائة وســتة وثاثــون مليــون ريــال، وبلغــت نســبة االدخــار 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019م 
)%33.36( مقابــل )%33.29( فــي نفــس الفتــرة المماثلــة مــن العــام 

ــًا بلغــت نســبته )0.21%(. الســابق مــا يعنــي تحقيقــه ارتفاع

• نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نسبة االدخار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
    )الربع الثاني 2019م(

الجداول والرسومات البيانية: 

التعليق:

بلغــت قيمــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع 
واحــٌد  ريــال،   )21.693( الجاريــة  باألســعار  2019م  العــام  مــن  الثانــي 
بلغــت  بانخفــاض  ريــال  وتســعون  وثاثــة  وســتمائة  ألفــًا  وعشــرون 
نســبته )%2.20( مقارنــة بقيمتــه فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق 
2018م البالغــة )22.181( ريــال، اثنــان وعشــرون ألفــًا ومائــة وواحــد 

وثمانــون ريــال.
أمــا قيمــة نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومي في الربــع الثاني من العام 
2019م باألســعار الجاريــة فقــد بلغــت )21.822( ريــال، واحــٌد وعشــرون 
ألفــًا وثمانمائــة واثنــان وعشــرون ريــال بانخفــاض نســبته )%2.83( مقارنة 
بقيمتــه فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق 2018م البالغــة )22.457( 

ريــال، اثنــان وعشــرون ألفــًا واربعمائــة وســبعة وخمســون ريال.

• نسبة الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي - )الربع الثاني 2019(

الجداول والرسومات البيانية:
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 نصيب الفرد من الناتج املحلي الجمالي
 م(2019الربع الثاني )

 

 

  لالجداول والرسومات البيانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليقل
 

( لاير  واحد  21.693م باألسعار الجارية )2019بلغت قيمة نصيب الفرد من الناتج املحلي الجمالي في الربع الثاني من العام 

م 2018بق ٪( مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السا2.20وعشرون ألفاا وستمائة وثالثة وتسعون لاير بانخفاض بلغت نسبته )

 ( لاير  اثنان وعشرون ألفاا ومائة وواحد وثمانون لاير.22.181البالغة )

( لاير  واحد  21.822م باألسعار الجارية فقد بلغت )2019أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي في الربع الثاني من العام 

م البالغة 2018قارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق ٪( م2.83وعشرون ألفاا وثمانمائة واثنان وعشرون لاير بانخفاض نسبته )

 ( لاير  اثنان وعشرون ألفاا واربعمائة وسبعة وخمسون لاير.22.457)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018* 2019

Q2Q2

مماالليي ممححلليي  ااإلإلجج جج  االل ننااتت االل
(ماليين الرياالت السعودية)

مماالليي ققوومميي  ااإلإلجج ددخخلل  االل االل
(ماليين الرياالت السعودية)

عدد السكان
(ألف نسمه)

ممححلليي   جج  االل ننااتت ففرردد  ممنن  االل ننصصييبب  االل
مماالليي ااإلإلجج
(ريال سعودي)

ممححلليي   جج  االل ننااتت ففرردد  ممنن  االل ننصصييبب  االل
مماالليي ااإلإلجج

(دوالر أمريكي)

ققوومميي ددخخلل  االل ففرردد  ممنن  االل ننصصييبب  االل

(ريال سعودي)

ققوومميي ددخخلل  االل ففرردد  ممنن  االل ننصصييبب  االل
(دوالر أمريكي)

* بيانات أولية
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء 
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  نصيب الفرد من الدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي

GNI & GDP per capita  
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 نسبة الفائض أو العجز في الحساب الجاري مليزان املدفوعات إلي الناتج اهحلي الجمالي

 (2019الربع الثاني )

 
 لانيةالجداول والرسومات البي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتعليق
م  2019٪( إلى الناتج املحلي الجمالي خالل الربع الثاني من عام 6.29حقق مؤشر الحساب الجاري مليزان املدفوعات فائياا بلغت نسبته )

 ٪(.9.90م قد بلغت )2018م وكانت نسبة الفائض في الحساب الجاري مليزان املدفوعات إلى الناتج املحلي الجمالي في الربع الثاني من عا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22001188**  22001199
QQ22QQ22( ماليين الرياالت السعودية)

مماالليي   ممححلليي  ااإلإلجج ننااتتجج  االل 003322,,885511774400,,773388االل

--((  ففيي   ععججزز  )) ففاائئضض  ))++((  أأوو  االل االل
ممييززاانن   ججاارريي  لل ححسساابب  االل االل

ااتت**** ممددففووعع االل
7733,,1111004466,,552255

ععججزز   ففاائئضض  ))++((  أأوو    االل ننسسببةة  االل
ججاارريي   ححسساابب  االل --((  ففيي  االل ((
ىى   ااتت  إإلل ممددففووعع ممييززاانن  االل لل
يي مماالل ممححلليي  ااإلإلجج ننااتتجج  االل االل

99..9900%%66..2299%%

* بيانات أولية
0**   المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي  ) بيانات الربع الثاني 2019  تقديرية (
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…الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان 
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التعليق:

بلغــت  فائضــًا  المدفوعــات  لميــزان  الجــاري  الحســاب  مؤشــر  حقــق 
الثانــي  الربــع  خــال  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج  إلــى   )6.29%( نســبته 
مــن عــام 2019م، وكانــت نســبة الفائــض فــي الحســاب الجــاري لميــزان 
المدفوعــات إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 

2018م قــد بلغــت )9.90%(.

• الرقم القياسي ألسعار العقارات
1. أهم النتائج:

ــغ متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار العقــارات لعــام 2018م:  بل
)82.6( انخفاضــًا مــن )85.0( مســجًا انخفاضــًا نســبته )%2.8(، فــي حيــن 
كان المتوســط الســنوي للقطاعــات المكونــة للرقــم القياســي ألســعار 
العقــارات لعامــي 2019، 2018 ونســبة التغيــر بينهــا علــى النحــو التالــي:  

2. المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: 
تســتفيد مــن نشــرة الرقــم القياســي ألرقــام العقــارات كافــة القطاعــات 
المهتمــة بمجــال العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتعــدُّ 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أهــمَّ المســتفيدين منهــا إضافــة 
إلــى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن المهتميــن 
القياســي  الرقــم  ومؤشــرات  بيانــات  ُتعــدُّ  حيــُث  العقــارات،  بأســعار 
ألســعار العقــارات مــن أهــمِّ الُمنتجــات اإلحصائيــة التــي تســاهم فــي 

دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.
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 العقارات سعار الرقم القياساي أل 

 
 أهم النتائجل .1

(  في حين كان %2.8( مسجالا انخفاضاا نسبته )85.0( انخفاضاا من )82.6م: )2018بل  متوسط الرقم القياس ي العام ألسعار العقارات لعام 

 ونسبة التغير بينها على النحو التالي:   2018  2019العقارات لعامي املتوسط السنوي للقطاعات املكونة للرقم القياس ي ألسعار 

 

 

 

 

  

 
 

 
 املستفيدون من ال شرة وأوجه االستفادةل  .2

 
القطاعات املهتمة بمجال العقارات في اململكة العربية السعودية  وتعد  مؤسسة النقد تستفيد من نشرة الرقم القياس ي ألرقام العقارات كافة 

املستفيدين منها إضافة إلى املنظمات الدولية والقليمية والباحثين واملخططين املهتمين بأسعار العقارات  حيُ  ُتعد   العربي السعودي أهم  
 ال.ة التي تساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا املجالحصائيبيانات ومؤشرات الرقم القياس ي ألسعار العقارات من أهم   املُنتجات 

 

 

 

 

 الرقم القياساي ألسعار العقارات  
 نسبة التغير متوسط االرقام القياسية ألسعار العقارات خالل عام  القطاعات

*2019 2018 
 2.9- 82.6 80.2 الرقم القياس ي العام

 3.7- 85.4 82.2 السك ي
 1.4- 75.9 74.8 التجاري 
 0.4- 93.5 93.1 الزراعي

م2019توسط األرباع الثالثة األولى من عام م  
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• الرقم القياسي ألسعار الجملة 
1. أهم النتائج:

ســجل المتوســط الســنوي للرقــم القياســي العــام ألســعار الجملــة لعــام 
2019م، مقارنــة بالعــام الســابق 2018م ارتفاعــًا بلغــت نســبته 1.8%.  

 المتوســط الســنوي للرقم القياســي ألسعار الجملة لعام 2018م حسب األبواب
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 الجملة  سعار الرقم القياساي أل 

 :النتائج أهم (1

 .  %1.8 نسبته بلغت ارتفاعاا  م2018 السابق مقارنة بالعام م 2019 ألسعار الجملة لعام القياس ي العام للرقم السنوي  املتوسط سجل

 م حسب األبواب2018املتوسط السنوي للرقم القياساي ألسعار الجملة لعام 

 

 

 فقط. احد عشر شهر  أل  م2019ظةل املتوسط السنوي لعام * مالح

 ل الحصا يكيفية االستفادة من املنتج  (2
  يستخدم الرقم القياس ي ألسعار الجملة في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع املحلية أو املستوردة والتي يتم التعامل بها في

   األسواق.األسواق  وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات األسعار وألروف 
 رقم القياس ي ألسعار الجملة أحد األدوات الهامة املستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل واملجاميع ال ديع

 القومية من أثر تغيرات األسعار. 

 لالحصا يالجهات املستفيدة من املنتج  (3

 املنظمات القليمية والدولية. 

 وزارة االقتصاد والتخطيط. 

 الحكومية.وائر الحكومية وشبه أك ر من تسعين جهة من الد  

  الوسائل.العموم من خالل نشر بياناته في مختلف   
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م2019المتوسط السنوي للرقم القياسي السعار الجملة لعام  

2018
2019

 General Index & Sections % 2019* 2018 الرقم القياساي العام واألبواب

 General Index 1.8 118.9 116.8 مالرقم القياساي العا
 Agriculture and fishery products 1.6- 100.3 101.9 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 Ores and Minerals 1.2- 97.5 98.7 الخامات واملعادن
 Food products, beverages and tobacco and 0.7- 107.4 108.1 املنتجات الغ ائية واملشروبات والتبغ وامل سوجات

textiles 
 Other goods 1.0 145.4 143.9 سلع أخر  

 Metal products, machinery and equipment 4.7 105.8 101.1 املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 

• يســتخدم الرقــم القياســي ألســعار الجملــة فــي رصــد التغيــرات التــي 
تطــرأ علــى أســعار الســلع المحليــة أو المســتوردة والتــي يتــم التعامــل 
بهــا فــي األســواق، ومــا يتبــع ذلــك مــن الوقــوف علــى اتجاهــات 

األســعار وظــروف األســواق.  

• يعد الرقم القياســي ألســعار الجملة أحد األدوات الهامة المســتخدمة 
فــي إعــداد الحســابات القوميــة وذلــك بتخليــص الدخــل والمجاميــع 

القوميــة مــن أثــر تغيــرات األســعار. 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• المنظمات اإلقليمية والدولية.
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية. 
• العموم من خال نشر بياناته في مختلف الوسائل.  

 المتوسط السنوي للرقم القياسي السعار الجملة لعام 2019م

* ماحظة: المتوسط السنوي لعام 2019م ألحد عشر شهًرا فقط.
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 متوسط الرقم القياسي السعار المستهلك لعام 2019م

 متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك خالل عامي 2018 - 2019م

• الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
1. أهم النتائج:

ســجل المتوســط الســنوي للرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 
لعــام 2019، مقارنــة بالعــام الســابق 2018 انخفاضــا بلغت نســبته 1.2%.   

2. كيفية االستفادة من الرقم القياسي ألسعار المستهلك: 
تُعد بيانات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وسيلة إحصائية لـــــ:

دعــم اتخــاذ بعــض القــرارات االقتصاديــة المناســبة مــن قبــل الجهــات . 1
ألســعار  القياســي  الرقــم  تحــركات  متابعــة  خــال  مــن  الرســمية 

ومكوناتــه. المســتهلك 
يشــتريها . 2 التــي  والخدمــات  الســلع  أســعار  فــي  التغيــرات  قيــاس 

وأخــرى. فتــرة  بيــن  المســتهلك 
قيــاس العــبء الــذي يتحملــه المســتهلك وتطــور هــذا العــبء مــن . 3

فتــرة ألخــرى حســب اتجاهــات األســعار.
قيــاس اتجاهــات التضخــم واالنحســار االقتصــادي )قيــاس التضخــم أو . 4

االنكمــاش فــي اقتصــاد المملكة(.
قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.. 5
ــة الخاصــة . 6 يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي التحليــات االقتصاديــة واإلحصائي

ــرات زمنيــة مختلفــة. ــه خــال فت بتحــركات األســعار والتنبــؤات المســتقبلية ل
يتم استخدامها كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة.. 7

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• المنظمات اإلقليمية والدولية
• وزارة االقتصاد والتخطيط

• أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية. 
• العموم من خال نشر بياناته في مختلف الوسائل. 
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 املست لك  سعار الرقم القياساي أل 

  :النتائج أهم (1

 .   %1.2انخفاضا بلغت نسبته  2018  مقارنة بالعام السابق 2019سجل املتوسط السنوي للرقم القياس ي العام ألسعار املستهلك لعام 

 م2019-2018املست لك خالل عامي  ألسعار القياسية  ألرقاممتوسط ا

2013 = 100 
 % 2019* 2018 أقسام االنفاق

 1.2- 106.0 107.3 الرقم القياسي العام

 1.1 107.4 106.3 االغذية والمشروبات  

 0.1 192.2 192 التبغ 

 0.7- 92.3 93 المالبس واالحذية 

السكن والمياه والكهرباء وأنواع 
 ألخرىالوقود ا

110.4 103.3 -6.4 

 0.5 103.2 102.7 تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

 0.8 111.1 110.3 الصحة

 0.5 119.9 119.3 النقل

 0.7- 99.7 100.4 االتصاالت 

 0.4- 96.3 96.7 الترويح والثقافة

 1.4 111.8 110.2 التعليم 

 1.6 113.1 111.3 المطاعم والفنادق

 0.9 103.6 102.7 متنوعةالسلع والخدمات ال

 حد عشر شهراً فقط.    م أل2019مالحظة: المتوسط السنوي لعام 

2017*2019
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وصيانتها

الترويح االتصاالتالنقلالصحة
والثقافة
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0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

• تقارير الصادرات غير البترولية والواردات السلعية للمملكة 
العربية السعودية

أهم النتائج:
الصــادرات والــواردات الســلعية للمملكــة العربيــة الســعودية ســبتمبر 

2019م:

أواًل: الصادرات السلعية:
)ســتة  ريـــال  مليــون   )76,363( الســلعية  الصــادرات  قيمــة  بلغــت 
وســبعوَن مليــارا وثاثمائــة وثاثــة وســتوَن مليــوَن ريــال( فــي شــهر 
ســبتمبر 2019م مقابل )97,277( مليون ريـــال )ســبعة وتســعوَن مليارا 
ومائتــان وســبعة وســبعوَن مليــوَن ريــال( فــي شــهر ســبتمبر 2018م، 
ــال )عشــروَن مليــارا وتســعمائة  بانخفــاض مقــداره )20,914( مليــون ريـ

وأربعــة عشــر مليــوَن ريــال( ، بنســبة )%21.5( عــن ســبتمبر 2018.

كمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات الســلعية بالمقارنــة مــع الشــهر الســابق 
)أغسطس 2019( بمقدار )1,048( مليون ريـــال )مليار وثمانية وأربعوَن 

مليــوَن ريــال( وبنســبة )1.4%(.

الصادرات غير البترولية الرئيسة )مليون ريال(:

 الصادرات، شهري )مليون ريال(

 التغير في الصادرات )%(

م
 السلع المصدرة

)حسب أقسام النظام
)HS المنسق

سبتمبر 
2018

سبتمبر 2019

القيمة
 التغير عن
العام 
السابق

نسبة 
 التغير
)%(

0.0▲1▲6,3656,364اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما1

منتجات الصناعات الكيماوية وما 2
11.4▲698▲6,1085,409يتصل بها

13.4▼207▼1,5391,332معدات النقل وأجزاؤها3

20.6▼194▼9391,133المعادن العادية ومصنوعاتها4

اآلالت واألجهزة والمعدات 5
130.0▼730▼31761الكهربائية وأجزاؤها

الحيوانات الحية والمنتجات 6
69.1▼1,241▼1,795554الحيوانية

مواد غذائية محضرة والمشروبات 7
108.2▼272▼252524والخل والتبغ

اللؤلؤ؛ األحجار الكريمة؛ المجوهرات 8
7.0▼32▼457489المقلدة

ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة 9
13.3▲63▲476413في صناعته

5.8▲78▲1,3491,271بقية السلع10

5.5▼1,060▼19,31118,251اإلجمالي
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الواردات:

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية )40,101( مليــون ريـــال )أربعــوَن مليــارا 
مقابــل  2019م  ســبتمبر  شــهر  فــي  ريــال(  ومليــوَن  مليــوَن  ومائــة 
واثنــاِن  وثاثمائــة  مليــارا  وأربعــوَن  )اثنــاِن  ريـــال  مليــون   )42,392(
وتســعوَن مليــوَن ريــال( فــي شــهر ســبتمبر 2018م، بانخفــاض مقــداره 
)2,291( مليــون ريـــال )مليــاراِن ومائتــان وواحــد وتســعوَن مليــوَن ريــال(، 

بنســبة )%5.4( عــن ســبتمبر 2018م.
ــة مــع الشــهر الســابق  ــواردات الســلعية بالمقارن كمــا ارتفعــت قيمــة ال
مليــاراٍت  )ثاثــة  ريـــال  مليــون   )3,885( بمقــدار  2019م(  )أغســطس 

.)10.7%( ريــال( وبنســبة  وثمانمائــة وخمســة وثمانــوَن مليــوَن 

الواردات السلعية الرئيسة )مليون ريال(:

 التغير في الواردات )%(

 الواردات، شهري )مليون ريال(

م
 السلع المستوردة

)حسب أقسام النظام
)HS المنسق

سبتمبر 
2018

سبتمبر 2019

القيمة
 التغير عن
العام 
السابق

القيمة

اآلالت واألجهزة والمعدات 1
3.4▲302▲8,9159,217الكهربائية وأجزاؤها

8.1▲545▲6,7687,313معدات النقل وأجزاؤها2

منتجات الصناعات الكيماوية وما 3
0.8▼35▼4,5144,549يتصل بها

4.8▼174▼3,6603,485المعادن العادية ومصنوعاتها4

15.8▼245▼1,5451,790األنسجة ومصنوعاتها5

مواد غذائية محضرة والمشروبات 6
14.3▼298▼2,0821,783والخل والتبغ

30.1▼711▼2,3641,653منتجات نباتية7

13.2▼180▼1,3611,540اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما8

الحيوانات الحية والمنتجات 9
0.9▲13▲1,3831,370الحيوانية

24.5▲2,401▲9,8017,400بقية السلع10

5.4▼2,291▼42,39240,101اإلجمالي

المنطقة اإلدارية
الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

الجملة )%(أخرى )%(حطب )%(كهرباء )%(غاز )%(

 100.00 0.26 0.02 9.24 90.48 الرياض1

 100.00 0.30 0.34 5.17 94.19 مكة المكرمة2

 100.00 0.00 0.30 8.08 91.62 المدينة المنورة3

 100.00 0.00 0.00 2.94 97.06 القصيم4

المنطقة 5
 100.00 0.21 0.04 24.57 75.18 الشرقية

 100.00 0.08 0.49 5.41 94.02 عسير6

 100.00 0.29 0.42 1.89 97.40 تبوك7

 100.00 0.09 0.35 5.32 94.24 حائل8

الحدود 9
 100.00 0.10 0.20 2.54 97.16 الشمالية

 100.00 0.00 2.46 3.74 93.80 جازان10

 100.00 0.00 1.93 4.77 93.30 نجران11

 100.00 0.01 0.88 1.78 97.33 الباحة12

 100.00 0.38 0.74 2.84 96.04 الجوف13

 100.00 0.20 0.34 8.74 90.72 إجمالي المملكة

المنطقة اإلدارية
الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

الجملة )%(أخرى )%(حطب )%(كهرباء )%(غاز )%(

89.899.630.170.31100.00الرياض1

91.208.670.100.03100.00مكة المكرمة2

92.027.260.240.48100.00المدينة المنورة3

94.245.690.070.00100.00القصيم4

المنطقة 5
75.8523.800.120.23100.00الشرقية

91.716.931.230.13100.00عسير6

95.134.620.250.00100.00تبوك7

92.966.080.960.00100.00حائل8

الحدود 9
95.354.220.150.28100.00الشمالية

91.217.211.340.24100.00جازان10

94.164.710.920.21100.00نجران11

95.284.400.240.08100.00الباحة12

96.183.680.060.08100.00الجوف13

89.3410.180.300.18100.00إجمالي المملكة

خامًسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية  

• مسح الطاقة المنزلي
1. أهم النتائج: 

الجداول التالية تبين أهم النتائج: 

 النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى 
المناطق اإلدارية 2018م

 النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى 
المناطق اإلدارية 2019م
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 النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 
2018م

المنطقة 
اإلدارية

مصدر الكهرباء
الجملة )%(

مولد خاص)%(شبكة خاصة )%(شبكة عامة )%(

99.930.060.01100.00الرياض1

مكة 2
99.870.090.04100.00المكرمة

المدينة 3
99.880.110.01100.00المنورة

99.900.090.01100.00القصيم4

المنطقة 5
99.820.090.09100.00الشرقية

99.880.060.06100.00عسير6

99.980.010.01100.00تبوك7

99.880.110.01100.00حائل8

الحدود 9
99.730.240.03100.00الشمالية

99.540.220.24100.00جازان10

99.750.180.07100.00نجران11

99.750.250.00100.00الباحة12

98.591.370.04100.00الجوف13

99.850.110.04100.00إجمالي المملكة

المنطقة 
اإلدارية

مصدر الكهرباء
الجملة )%(

مولد خاص)%(شبكة خاصة )%(شبكة عامة )%(

99.820.030.15100.00الرياض1

مكة 2
98.771.180.05100.00المكرمة

المدينة 3
99.930.010.06100.00المنورة

99.090.850.06100.00القصيم4

المنطقة 5
99.720.010.27100.00الشرقية

99.990.000.01100.00عسير6

99.980.010.01100.00تبوك7

99.990.000.01100.00حائل8

الحدود 9
98.960.011.03100.00الشمالية

99.770.090.14100.00جازان10

99.960.000.04100.00نجران11

99.980.010.01100.00الباحة12

99.560.010.43100.00الجوف13

99.500.380.12100.00إجمالي المملكة

 النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 
2019م

 النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى 
المناطق اإلدارية 2018م

 النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى 
المناطق اإلدارية 2019م

المنطقة 
اإلدارية

الجملة نوع عداد الكهرباء 
)%( مشترك مع عدة منازل  )%(مستقل خاص بالمنزل )%(

86.1713.83100.00الرياض1

مكة 2
85.2514.75100.00المكرمة

المدينة 3
85.5814.42100.00المنورة

85.7914.21100.00القصيم4

المنطقة 5
84.7615.24100.00الشرقية

75.8224.18100.00عسير6

94.775.23100.00تبوك7

87.3912.61100.00حائل8

الحدود 9
90.279.73100.00الشمالية

78.7021.30100.00جازان10

67.2932.71100.00نجران11

73.6026.40100.00الباحة12

81.8418.16100.00الجوف13

84.3315.67100.00إجمالي المملكة

المنطقة 
اإلدارية

الجملة نوع عداد الكهرباء 
)%( مشترك مع عدة منازل  )%(مستقل خاص بالمنزل )%(

82.9717.03100.00الرياض1

مكة 2
85.5014.50100.00المكرمة

المدينة 3
82.1817.82100.00المنورة

80.4819.52100.00القصيم4

المنطقة 5
87.7812.22100.00الشرقية

84.8015.20100.00عسير6

93.566.44100.00تبوك7

94.195.81100.00حائل8

الحدود 9
92.767.24100.00الشمالية

87.7812.22100.00جازان10

82.3317.67100.00نجران11

86.6113.39100.00الباحة12

92.147.86100.00الجوف13

85.2914.71100.00إجمالي المملكة
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2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفيــر بيانــات إحصائيــة دقيقــه وشــامله تغطــي احتياجــات صانعــي 
القــرار ومســتخدمي البيانــات والباحثيــن وبنــاء مؤشــرات حــول الوضــع 

االقتصــادي ومســتوى المعيشــة لــدى األســرة.

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة.  

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
• مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. 

• الشركة السعودية للكهرباء.
• شركة أرامكو السعودية.

 شكل )1( النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على 
مستوى المملكة 2019م

 شكل )3( النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على 
مستوى المملكة 2019م

 شكل )2( النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى 
المناطق اإلدارية 2019م

• إحصاءات الطاقة الكهربائية 2018م
1. أهم النتائج: 

 الحمل األقصى

 الكهرباء المنتجة

2012201320142015201620172018الوحدةالسنوات

51,93953,86456,54762,26060,82862,12161,743م.والحمل األقصى

الوحدةالسنوات
السنوات

201020112012201320142015201620172018
240,067250,077271,679284,016311,807338,328345,445355,080358,853جيجا واط / الساعة  الكهرباء المنتجة

الكهرباء المنتجة من محطات 
189,416193,952211,603203,372219,133215,670209,692206,938192,606جيجا واط / الساعةالشركة السعودية للكهرباء

الوحدةالسنوات
السنوات

201020112012201320142015201620172018
القطاع السكني

جيجا واط /

الساعة

 109,021        109,623        120,652        126,113        136,368        144,513        143,660        143,473        130,428       

28,91832,62239,38838,88242,27447,16348,22548,34946,849القطاع التجاري

       43,909        38,666        38,498        39,674        35,940        32,126        30,614        27,746        28,753 القطاع الحكومي 

43,24746,72646,62655,63656,61851,85653,58754,86358,177القطاع الصناعي

       19,824        13,089        12,702        11,406        9,955        9,928        9,330        8,791        8,315 القطاعات األخرى

218,254225,509246,610262,685281,155294,612296,673298,439299,188المجموع 

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

 الطاقة الكهربائية المستهلكة على حسب القطاع
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 شكل )1( الكهرباء المنتجة

 شكل )2( الطاقة الكهربائية المستهلكة على حسب القطاع

 شكل )3( الحمل االقصى

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
معرفة المتغيرات بين اإلنتاج واستهاك الكهرباء في المملكة.

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة.  

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
• مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

• شركة أرامكو.

• مؤشرات الطاقة
1. أهم النتائج: 

الجداول التالية تبين أهم النتائج والمؤشرات:

السنوات

السنوات

 مخزون الطاقة للنفط
الخام

كمية إنتاج
النفط الخام

 عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج
النفط الخام

الوحدة
عدد ألف برميل/ يوم مليون برميل

2010240,067250,077271,679
2011189,416193,952211,603
2012189,416193,952211,603
2013189,416193,952211,603
2014189,416193,952211,603
2015189,416193,952211,603
2016189,416193,952211,603
2017189,416193,952211,603
2018189,416193,952211,603

السنوات

السنوات

 مخزون الطاقة للغاز
 الطبيعي

 كمية انتاج الغاز
الطبيعي

نسبة استخراج
 الغاز الطبيعي

الوحدة
عددبليون متر مكعببليون قدم مكعب

2010283,057971.21
2011287,8221021.25
2012290,7721111.35
2013293,6851141.37
2014299,7421171.38
2015303,2511201.40
2016304,3491261.46
2017307,9361291.48
2018320,4541331.47

 معدل التغير 2018 2017الوحدةالمتغيرات
)%(

266,260267,0260.29مليون برميلمخزون الطاقة للنفط الخام

9,96010,3153.57 ألف برميل/يوم كمية انتاج النفط الخام   

عدد السنوات المتعاقبة 
2.74-73.0071.00عددإلنتاج النفط الخام

 معدل التغير 2018 2017الوحدةالمتغيرات
)%(

266,260267,0260.29مليون برميلمخزون الطاقة للنفط الخام

9,96010,3153.57 ألف برميل/يوم كمية انتاج النفط الخام   

1.371.413.27%نسبة استخراج النفط الخام

السنوات

السنوات

 مخزون الطاقة للنفط
الخام

كمية انتاج
النفط الخام

نسبة استخراج
النفط الخام

الوحدة
عدد ألف برميل/ يوم مليون برميل

2010264,5168,1661.13
2011265,4109,3111.28
2012265,8539,7631.34
2013265,7909,6371.32
2014266,5809,7131.33
2015266,45510,1931.40
2016266,20810,4601.44
2017266,2609,9601.37
2018267,02610,3151.41

المصدر: وزارة الطاقة /مؤسسة النقد.

 معدل التغير لعدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام 2017 - 2018م

 معدل التغير للطاقة المستخرجة )النفط الخام( من إجمالي مخزون النفط 
الخام 2017 -  2018م
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 عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام

 نسبة استخراج الغاز الطبيعي من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي

 نسبة الطاقة المستخرجة للنفط الخام من إجماي مخزون النفط الخام

 معدل التغير للطاقة المستخرجة )الغاز الطبيعي( من إجمالي مخزون الغاز 
الطبيعي 2017 - 2018م

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بناء مؤشرات حول وضع الطاقة 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.  

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
• مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

• شركة أرامكو.

 معدل التغير 2018 2017الوحدةالمتغيرات
)%(

 بليون قدممخزون الطاقة للغاز الطبيعي
307,936320,4544.07مكعب

 بليون متركمية انتاج الغاز الطبيعي 
1291333.10مكعب

0.93-1.481.47%نسبة استخراج الغاز الطبيعي 

 التوزيع النسبي لمصدر المياه في المنازل على مستوى المملكة

 التوزيع النسبي لمصدر المياه في المنازل على مستوى المملكة

 التوزيع النسبي لإلجراءات المتخذة في حالة انقطاع المياه في المنازل على 
مستوى المملكة

 التوزيع النسبي لطرق التخلص من المخلفات اإللكترونية في المنازل على 
مستوى المملكة

 التوزيع النسبي إللمام األسر في مجال البيئة على مستوى المملكة

• مسح البيئة المنزلي
أهم النتائج: 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 

• توفيــر بيانــات إحصائيــة بيئيــة تســاعد علــى حســاب بعــض مؤشــرات 
التنميــة المســتدامة الخاصــة بالبيئــة باالعتمــاد علــى التعاريــف الدوليــة 

لهــذه المؤشــرات.
البيئيــة  اإلحصــاءات  تقريــر  اصــدار  تخــدم  احصائيــة  بيانــات  توفيــر   •

.2013 المتحــدة  األمــم  تطويــر  إطــار  علــى  والمعتمــد 

)%( التوزيع النسبيمصدر المياهم

77.61شبكة عامة1
19.81صهريج )وايت( 2
2.54بئر منزلي3
0.03أخرى 4

100.00اإلجمالي

 )%( التوزيع النسبيالمصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي م

61.65شبكة عامة1
0.67شبكة خاصة2
37.67بيارة )حفرة(3

100.00اإلجمالي
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المناخــي  التغيــر  مؤشــرات  حســاب  فــي  تســاعد  بيانــات  توفيــر   •
المنــازل. فــي  الطاقــة  اســتخدام  بســبب  واالنبعاثــات 

• توفيــر بيانــات عــن الميــاه والنفايــات تســاعد فــي تعبئــة االســتبيانات 
الدوليــة والتــي تخــص شــعبة االحصــاء فــي األمــم المتحــدة ومطلــوب 

تعبئتهــا دوريــًا.
• التوعيــة البيئيــة فــي مجــال توفيــر مــوارد الميــاه والطاقــة عــن طريــق 
اســتخدام أجهــزة موفــرة للطاقــة والميــاه والتوعيــة فــي مجــال فــرز 
النفايــات والتعليــم البيئــي واألســلوب األمثــل للتخلــص مــن النفايات 

اإلليكترونيــة.
• توفير قاعدة بيانات بيئية تدعم متخذي القرار، وراســمي السياســات، 

والباحثين والمهتمين.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.

• الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية.

• الباحثين واألكاديميين.

• مسح اإلنتاج الزراعي 
1. أهم النتائج: 

دعــم متخــذي القــرار، وراســمي السياســات، والباحثيــن والمهتميــن . 1
فــي  الزراعــي  باإلنتــاج  تتعلــق  وذات شــمولية  ثــة  محدَّ بإحصــاءات 

المملكــة العربيــة الســعودية.
توفيــر بيانــات ســنوية عــن اإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيواني ومعرفة . 2

عناصــر اإلنتاجية وأســاليب وطــرق اإلنتاج.
ثة عن: . 3 توفير إحصاءات محدَّ

• المســاحة المزروعــة وكميــة اإلنتــاج واإلنتــاج المبــاع للمحاصيــل الحقليــة 
)حبــوب وأعــاف( والخضــروات المكشــوفة حســب نــوع المحصــول 

والموســم الزراعــي.
• المســاحة المزروعــة، وعــدد البيــوت المحميــة، وكميــة اإلنتــاج، واإلنتــاج 
المحميــة  القطــف  وأزهــار  المحميــة،  الخضــروات  لمحاصيــل  المبــاع 

حســب نــوع المحصــول.

• إجمالــي أعــداد وكميــات اإلنتــاج واإلنتــاج المبــاع ألشــجار النخيــل، وعــدد 
المثمــر منهــا حســب صنــف أشــجار النخيــل.

• إجمالــي أعــداد وكميــات اإلنتــاج واإلنتــاج المبــاع لألشــجار الدائمــة عــدا 
أشــجار النخيــل، وعــدد المثمــر منهــا حســب النــوع.

• أعــداد الثــروة الحيوانيــة )ضــأن، ماعــز، أبــل، أبقــار( مــن حيــث النــوع 
والســالة وفئــة العمــر والجنــس.

• أعــداد الدواجــن المنزليــة حســب النــوع، وكذلــك عــدد البيــض المنتــج 
مــن الدواجــن المنزليــة.

• كمية اإلنتاج من خايا النحل حسب نوع الخلية.

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
ــازات الزراعيــة عــدا  ــاج الزراعــي لجميــع الحي ــر بيانــات ســنوية لإلنت • توفي
)المــزارع التجاريــة المتخصصــة( إلعــداد المؤشــرات التــي تســاعد فــي 

معرفــة مقاييــس اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي.
الموســمي  التأثيــر  معرفــة  فــي  تســاعد  التــي  المؤشــرات  إعــداد   •

الزراعــي. القطــاع  علــى  لإلنتــاج 
ــة  ــات اإلنتاجي ــة التــي ُتســتخدم فــي العملي • معرفــة العناصــر اإلنتاجّي

ــة. الزراعي
• معرفــة أســاليب وطــرق اإلنتــاج المســتخدمة فــي العمليــات اإلنتاجيــة 

النباتيــة والحيوانيــة.
• التعــرف علــى كميــات اإلنتــاج للبيــوت المحميــة ومقارنتهــا باإلنتــاج 

فــي الزراعــة المكشــوفة )الصيفيــة أو الشــتوية(.
ــة  ــاج الزراعــي فــي المملك ــات مســتقبلية عــن اإلنت ــاء سلســلة بيان • بن

العربيــة الســعودية.

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.

• صندوق التنمية الزراعية.
• المؤسسة العامة للحبوب.

• منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.
• الكليات الزراعية بالجامفعات السعودية.

• الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.

• مسح الحيازات الزراعية
1. أهم النتائج: 

دعــم متخــذي القــرار، وراســمي السياســات، والباحثيــن والمهتميــن . 1
ــة  ــازات الزراعي ــق بمســح الحي ــة وذات شــمولية تتعل بإحصــاءات محدث

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
بنــاء قاعــدة بيانــات محدثــه مــن إطــار التعــداد الزراعــي يتــم االعتمــاد . 2

عــن  بيانــات  سلســلة  لتوفيــر  الزراعيــة  البيانــات  جمــع  فــي  عليهــا 
بالمملكــة. بالحيــازة والحائــز  تتعلــق  الزراعــي  النشــاط 

توفير إحصاءات محدثة عن: . 3
• الحائزيــن )كالعمــر والجنــس والجنســية والمهنــة الرئيســة والمســتوى 
التعليمــي(، حيــث بلــغ عــدد الحائزيــن الزراعييــن لعــام 2017 )283203( 

حائــزًا.
الرئيــس  والغــرض  القانونــي  والكيــان  )كالمســاحة  الزراعيــة  الحيــازة   •
الحيــازات  عــدد  بلــغ  الرئيــس( وقــد  الحيــازة والنشــاط  لإلنتــاج ونــوع 
الزراعيــة لعــام 2017 )283786( حيــازة علــى مســاحة بلغــت 34 مليــون 

دونــم.
• عــدد أفــراد أســرة الحائــز ســواء المقيميــن داخــل الحيــازة أو خارجهــا، وقد 
بلــغ إجمالــي عــدد أفــراد أســرة الحائــز داخــل وخــارج الحيــازة )2260943( 

نسمة.
• العمالــة الزراعيــة حســب النــوع والجنــس والجنســية، وتعويضاتهــم 
الماليــة. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العمالــة الزراعيــة مــن غيــر أســرة الحائــز 

ــًا. لعــام 2017)827،846( عامــًا زراعي
اآلبــار  عــدد  بلــغ  وقــد  اآلبــار.  وعــدد  الــري  لميــاه  الرئيــس  المصــدر   •

بئــرًا.  )319390( واليدويــة  االرتوازيــة 
• طرق التخلص من المخلفات والنفوق.

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• توفيــر بيانــات عــن عــدد الحيــازات الزراعيــة مصنفــة حســب النشــاط 
الرئيــس للحيــازة )نباتيــة، حيوانيــة، دواجــن، أســماك، مختلطة( وحســب 
نــوع الحيــازة )تقليديــة متخصصــة(، وحســب مســاحة الحيــازات الزراعيــة، 
وكذلــك حســب الكيــان القانونــي والغــرض الرئيــس مــن اإلنتــاج خــال 

العــام الزراعــي لتنفيــذ المســح.

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.

• صندوق التنمية الزراعية.
• المؤسسة العامة للحبوب.

• منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.
• الكليات الزراعية بالجامعات السعودية.
• الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.

• مسح المشاريع الزراعية المتخصصة
1. أهم النتائج: 

دعــم متخــذي القــرار، وراســمي السياســات، والباحثيــن والمهتميــن . 1
بإحصــاءات محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بمســح المشــاريع الزراعيــة 

المتخصصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ــاج للمشــاريع . 2 الحصــول علــى بيانــات عــن اإلنتــاج ومســتلزمات اإلنت

ــة المتخصصــة. الزراعي
توفير إحصاءات محدثة عن المشاريع الزراعية المتخصصة: . 3

• كعــدد األبقــار حســب نــوع الســالة وفئــة العمــر والجنــس، وبيانــات 
عــن الطاقــة االســتيعابية وعــدد الحظائــر، باإلضافــة الــى بيانــات عــن 

اإلنتــاج )كميــة اإلنتــاج وكميــة اإلنتــاج المبــاع(.
• أعــداد البــرك المســتخدمة فــي تربيــة األســماك والروبيــان فــي 

النــوع والحجــم. الســمكي حســب  مــزارع االســتزراع 
وكميــة  اإلنتــاج  مــن  والفاقــد  ذاتيــًا  والمســتهلك  اإلنتــاج  كميــات   •

الســمكي. االســتزراع  لمــزارع  المبــاع  اإلنتــاج  وقيمــة 
• كعــدد الطيــور خــال العــام والطاقــة االســتيعابية وعــدد الحظائــر 
المتخصصــة،  البياضــة  الدجــاج  مــزارع  فــي  ونوعهــا  ومســاحتها 
باإلضافــة إلــى بيانــات عــن إنتــاج البيــض ســواء كان بيــض مائــدة أو 

بيــض تفقيــس.
ــات  • أنــواع مشــاريع الفقاســات )الحــم، بيــاض، أمهــات( وأيضــًا بيان
عــن نــوع البيــض المســتخدم )الحــم، بيــاض، أمهــات( وعــدد البيــض 
المســتخدم حســب مصــادر الحصــول عليــه، باإلضافــة إلــى نــوع 

وعــدد الصيصــان المنتجــة.
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وعــدد  االســتيعابية  والطاقــة  المتخصصــة  الاحــم  الدجــاج  مــزارع   •
الحظائــر ومســاحتها، باإلضافــة الــى بيانــات عــن انتــاج الدجــاج الاحــم 

ــاع. ــة المب مــن الطيــور كعــدد الصيصــان والدجــاج المنتــج وكمي
ــة انتاجهــا  ــث أعــداد النعــام وكمي • مــزارع النعــام المتخصصــة مــن حي
ــة انتاجهــا مــن  مــن اللحــوم، البيــض، الجلــود والريــش، وأيضــا كمي

الســماد العضــوي.
• مــزارع األرانــب والســمان والحمــام المتخصصــة مــن حيــث عددهــا 
ــاج مــن الســماد  ــة اإلنت ــاج مــن اللحــوم والبيــض، وكمي ــة اإلنت وكمي

العضــوي.

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• توفيــر بيانــات عــن عــدد الحيــازات الزراعيــة المتخصصــة مــن الثــروة 
ــة، ومســاحة الحيــازات الزراعيــة خــال العــام الزراعــي لتنفيــذ  الحيواني
المســح، والحيــازة الزراعيــة مــن حيــث النــوع والكيــان القانوني والغرض 

الرئيــس مــن اإلنتــاج.
ــة  ــوع والســالة وفئ ــة موزعــة حســب الن ــروة الحيواني ــر إعــداد الث • تقدي

العمــر والجنــس.
• تقديــر كميــة وقيمــة اإلنتــاج لمــزارع األبقــار التجاريــة )لحــوم عجــول، 

ألبــان(.
التجاريــة  الدواجــن  أنــواع مــزارع  لكافــة  تقديــر كميــة وقيمــة اإلنتــاج   •

...الــخ(. أمهــات  بيــض،  )لحــوم، 
• تقدير كمية وقيمة اإلنتاج لمزارع االستزراع السمكي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.

• صندوق التنمية الزراعية.
• المؤسسة العامة للحبوب.

• منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.
• الكليات الزراعية بالجامعات السعودية.
• الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.

• نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد
1. أهم النتائج: 

الجداول التالية تبين أهم النتائج لعام 2018م:

هاتف راديوتلفزيون  المناطق اإلدارية
ثابت

هاتف متنقل 
ذكي

هاتف متنقل 
غير ذكي

حاسوب 
مكتبي

حاسوب 
محمول 

حاسوب 
لوحي

نفاذ إلى 
االنترنت

 اشتراك انترنت 
بالمسكن

89.4817.3925.5293.2442.6412.8849.1829.3489.3135.25الرياض
93.9933.9330.3591.9044.9313.1743.8024.2988.7832.31مكة المكرمة

88.8310.5313.8389.8248.388.3635.6716.5781.4621.64المدينة المنورة
84.3816.0626.6292.1048.6212.1646.6722.5493.2622.26القصيم

94.3212.9538.0796.6333.7914.3960.8436.1494.7047.94المنطقة الشرقية
95.7415.7023.2789.8946.798.3342.9116.6688.1822.57عسير
96.217.7321.2994.4757.204.8534.3218.1194.8521.81تبوك
91.0328.1516.7083.0455.156.2224.6924.7886.5022.38حائل

96.9616.0725.8996.0950.563.8227.459.3092.6221.86الحدود الشمالية
96.5024.6218.1289.9155.739.0648.6322.7489.4919.01جازان
92.104.9521.5390.8939.416.7727.789.6495.1425.46نجران
95.948.2131.8991.7037.649.1544.1531.7085.4729.14الباحة

90.225.5013.7594.7056.525.4034.1114.4684.2217.05الجوف

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجمالية

 التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت حسب المناطق اإلدارية
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االنترنتالحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكي الهاتف المتنقل الذكي المناطق اإلدارية

71.7512.3931.0674.19الرياض
66.9314.4731.8869.89مكة المكرمة

62.5212.8718.3763.76المدينة المنورة
71.9514.3829.5974.59القصيم

78.619.3838.5780.09المنطقة الشرقية
61.2215.625.5767.82عسير
63.7419.2620.2866.16تبوك
57.9921.1216.5667.79حائل

65.2713.0315.1866.38الحدود الشمالية
63.5211.9822.5364.58جازان
52.9713.1816.1857.66نجران
68.578.2733.0566.98الباحة

63.2717.3516.8363.47الجوف
66.913.6926.6869.56النسبة اإلجمالية

 التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل 3 أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية

 التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت حسب نوع المسكن على مستوى المملكة

هاتف راديوتلفزيون نوع المسكن
ثابت

هاتف
متنقل ذكي

هاتف متنقل 
غير ذكي

حاسوب 
مكتبي

حاسوب 
محمول 

حاسوب 
لوحي

نفاذ الى 
االنترنت

 اشتراك انترنت 
بالمسكن

92.3627.419.2481.8962.494.2618.318.780.6611.92منزل شعبي
98.9915.5248.797.2151.1220.2465.4542.8696.4947.66فيا

95.5131.0215.3185.7156.337.3527.9616.5384.4918.12دور في منزل شعبي
99.2827.5435.4897.0148.3910.9952.2728.6793.5536.27دور في فيا

92.9915.4324.3894.9137.699.646.2723.0391.3429.5شقة
60.944.873.1477.4649.961.734.794.4675.975.11أخرى

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجمالية

الرسوم البيانية التالية توضح أهم النتائج لعام 2018م:

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
ــاع القــرار ومســتخدمي البيانــات مــن الباحثيــن والدارســين  1. دعــم صن
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  إحصــاءات  ببيانــات  والمهتميــن 
الســتخدامها فــي مجــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي تســاهم 

ــر النشــاط فــي المملكــة. ــراز وتطوي فــي إب
2. إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدولية حــول قطاع االتصاالت 

وتقنيــة المعلومات لألســر واألفراد. 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
• هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

• مؤسسة البريد السعودي.
• الباحثون واألكاديميون.

الهاتف المتنقل الجنس
الذكي

الهاتف المتنقل 
االنترنتالحاسوبغير الذكي 

70.5216.1429.7874.19ذكر
62.1510.4722.6169.89أنثى

النسبة 
66.913.6926.6869.56اإلجمالية

 التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت )خالل 
3 أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

 النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت 
حسب الجنس لعام 2018م

 النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت 
حسب المناطق اإلدارية لعام 2018م
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• مسح الثقافة والترفيه األسري
1. أهم النتائج: 

 النسبة المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية 
بالمملكة

النسبة المئوية % المناطق اإلدارية

34.72مكة المكرمة
30.39المدينة المنورة

33.57القصيم
37.72المنطقة الشرقية

37.56عسير
27.50تبوك
26.76حائل

15.30الحدود الشمالية
35.16جازان
30.61نجران
23.90الباحة

13.77الجوف
35.36النسبة اإلجمالية

أهم المؤشرات الثقافية والترفيهية
اإلجماليغير سعوديسعودي

اإلجماليأنثىذكر اإلجماليأنثىذكر اإلجماليأنثىذكر 

67.1451.4859.4647.7343.6146.5757.2049.1253.96قراءة الصحف أو المجات

61.7754.4558.1844.1651.0246.1052.7653.4253.02قراءة الكتب

63.3365.0664.1838.9955.4243.6350.8762.1755.41زيارة األماكن الثقافية والترفيهية في مقر اإلقامة

96.1397.0796.5984.2689.8085.8390.0694.8992.00مشاهدة التلفاز

63.0023.7843.7639.0419.5433.5450.7422.5039.40االستماع إلى المحطات اإلذاعية

 النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 15 سنة فأكثر حسب الجنس والجنسية على مستوى المملكة

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
ــاع القــرار ومســتخدمي البيانــات مــن الباحثيــن والدارســين  1. دعــم صن
والمهتميــن ببيانــات إحصــاءات الثقافــة والترفيــه الســتخدامها فــي 
مجــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي تســاهم فــي إبــراز وتطويــر 

النشــاط فــي المملكــة.
المواضيــع  حــول  والدوليــة  المحليــة واإلقليميــة  المقارنــات  إجــراء   .2

والترفيــه.   بالثقافــة  المتعلقــة 

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• الهيئة العامة للترفيه.
• الهيئة العامة للثقافة.

• وزارة الثقافة.
• الباحثين واألكاديميين.

 الفنون الجميلة

201620172018السنوات
98-90عدد اللوحات والرسومات المعروضة

85-90إجمالي عدد الفنانين المشاركين 

1,546-7,300عدد الزوار

20142015201671022018السنوات

707285120254عدد المهرجانات السنوية

عدد المعارض التي تقام 
3517,5978,75810,13910,580في الداخل

20142015201671022018السنوات

عدد القنوات التلفزيونية 
2323171716الوطنية )أرضية + فضائية(

عدد القنوات التلفزيونية 
الوطنية )أرضية + فضائية( 

تبث على اإلنترنت
1717999

عدد القنوات اإلذاعية 
1111111111الوطنية

عدد القنوات اإلذاعية 
1212121212الوطنية تبث على اإلنترنت

20142015201671022018السنوات

1414141313الصحف المحلية )عدد( 

460460485444461المجات المحلية )عدد(

7777777777المجات الرقمية )عدد( 

 النسبة المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية

• المؤشرات الثقافية 
أهم النتائج: 

تبيــن الجــداول التاليــة أهــم النتائــج لسلســلة مــن الســنوات للمؤشــرات 
الثقافيــة:  

 أعداد المهرجانات السنوية والمعارض التي تقام في الداخل

 الصحف والمجالت

 القنوات التلفزيونية واإلذاعية
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 أنواع المتاحف وعدد الزيارات

السنوات
20142015201620172018

الزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددها
20622,44921642,39422596,65520568,760331,083,099متاحف اآلثار والتراث والتاريخ

12,62511,86511,130170643,308متاحف طبيعية
-195-173-170-149-134متاحف خاصة

السنوات
20142015201620172018

تصاريح الزوارعددهاتصاريح الزوارعددهاتصاريح الزوارعددهاتصاريح الزوارعددهاتصاريح الزوارعددها

8,449178,020-8,209-8,043-7,602-7,468األماكن األثرية والتراثية والتاريخية

 عدد االتحادات الرياضية والنوادي والفرق الرياضية

20142015201671022018السنوات

3240476154االتحادات الرياضية
النوادي الرياضية ونوادي 

188188188188189ذوي االحتياجات الخاصة

4,2474,2206,1497,5007,617المباريات لكل أنواع األلعاب
الماعب لكل أنواع األلعاب 
153157161181205)يشمل الصاالت المغلقة(

1,0731,1251,1881,2401,251الفرق الرياضية

20142015201671022018السنوات

3535353535المسارح
4653555555العروض المسرحية

الحفات الغنائية على
-1091323خشبة المسرح

20142015201671022018السنوات

2,3852,4152,4882,5372,519عدد محات التصوير
عدد العاملين بمحات 

5,3175,3825,5275,7155,743التصوير

 عدد األماكن األثرية والتراثية والتاريخية

 عدد محالت التصوير الفوتوغرافي وعدد العاملين عدد المسارح والعروض على المسرح

السنوات
20142015201620172018

الزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددهاالزوارعددها

-163,690153,225153,461153,81615المحميات الحيوانية والنباتية

 عدد المناظر الطبيعية والتراث الطبيعي

• مسح ممارسة األسرة للرياضة 
1. أهم النتائج: 

الجداول التالية تبين أهم النتائج لعام 2018م:

 التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي والجنس والجنسية على مستوى المملكة )150 دقيقة فأكثر في األسبوع(

 التوزيع النسبي لألفراد الذين ال يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى المملكة

حالة ممارسة النشاط الرياضي )150 دقيقة
فأكثر في االسبوع( لألفراد )%(

الجملةغير سعوديسعودي

الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر 

10.142.9413.083.620.694.3213.763.6417.40ممارس1

25.6930.1355.8218.867.9226.7844.5538.0582.60غير ممارس2

أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي )%(
الجملةغير سعوديسعودي

الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر 

10.9522.5533.505.955.2811.2316.9027.8344.73عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

3.766.3310.1015.564.0919.6519.3210.4229.74عدم توفر الوقت الكافي2

2.089.6511.720.360.971.332.4310.6213.06عدم وجود مرافق مهيأة في الحي3

4.625.199.810.590.421.015.215.6110.83اإلصابة أو العجز4

0.280.811.090.290.260.550.571.071.64أخرى5
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 التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى 
المملكة )150 دقيقة فأكثر في األسبوع(

نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد )%(
الجملةغير سعوديسعودي

الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر 

25.5814.7640.3412.133.5815.7137.7118.3456.05المشي1

1.760.181.940.380.020.402.140.202.34السباحة2

1.990.282.270.420.020.452.410.312.72الجري3

21.920.0922.003.680.013.6825.590.0925.69لعب كرة القدم4

4.310.074.381.410.021.425.720.095.80بناء األجسام5

4.021.845.862.240.362.606.262.208.46أخرى6

 حالة ممارسة النشاط الرياضي )150 دقيقة فأكثر في األسبوع( لألفراد في المملكة

 األفراد الذين ال يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب على مستوى المملكة

2. كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
1.  دعــم صنــاع القــرار ومســتخدمي البيانــات مــن الباحثيــن والدارســين 
والمهتميــن ببيانــات إحصــاءات ممارســة الرياضــة الســتخدامها فــي 
مجــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي تســاهم فــي إبــراز وتطويــر 

النشــاط فــي المملكــة.
2.  إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدولية حول نســب ممارســي 

الرياضة.  

3. الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• الهيئة العامة للرياضة.

• الباحثون واألكاديميون. 

سادًسا: الكتاب اإلحصائي السنوي

• الكتاب اإلحصائي السنوي 
وصف محتويات الكتاب اإلحصائي السنوي:

مــن أبــرز المنتجــات اإلحصائيــة التــي تنتجهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
ا الكتــاب اإلحصائــي، وهــو كتــاب يحتــوي علــى نطــاق عريــض مــن  ســنويًّ
البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة التــي تمثــل األنشــطة والخدمــات 
مختلــف  فــي  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  األجهــزة  تقدمهــا  التــي 
بعــض  نتائــج  إلــى  باإلضافــة  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  المجــاالت 
المســوح الميدانيــة والدراســات التــي تجريهــا الهيئــة فــي عــدة مجــاالت.

• الكتاب اإلحصائي
الكتاب اإلحصائي السنوي:

والمعلومــات  البيانــات  مــن  عريــض  نطــاق  علــى  يحتــوي  كتــاب  هــو   
اإلحصائيــة التــي تمثــل األنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا األجهــزة 
االقتصاديــة  المجــاالت  مختلــف  فــي  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة 
واالجتماعيــة، باإلضافــة الــى نتائج بعض المســوح الميدانية والدراســات 

التــي تجريهــا الهيئــة فــي عــدة مجــاالت..

وصف محتويات الكتاب اإلحصائي السنوي 2019م:
إحصائيــة  ومعلومــات  بيانــات  2019م،  اإلحصائــي  الكتــاب  يتضمــن 
شــاملة لمختلــف أنشــطة األجهــزة الحكوميــة وغيــر الحكومية في مختلف 
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويحتــوي الكتــاب اإلحصائــي علــى:
معلومــات عامــة عــن المملكــة، تشــمل الموقــع والمســاحة والمامــح 

الجغرافيــة والمنــاخ والتقســيم اإلداري وغيرهــا.
عشرون فصًا، وهي كالتالي:

1. السكان والخصائص الحيوية:
يتضمــن هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة، تصــف حجــم 
الســكان داخــل المحافظــات، ويتــم إعــداد بيانــات هــذا الفصــل عــن طريــق 
عمــل تقديــرات أوليــة، وذلــك باســتخدام معــدالت النمــو واإلســقاطات 
للســكان  العــام  التعــداد  نتائــج  إلــى  ذلــك  فــي  مســتندة  الســكانية، 

والمســاكن.

وتعــد مخرجــات هــذا الفصــل مــن أهــم البيانــات التــي يعتمــد عليهــا فــي 
إجــراء الدراســات والبحــوث وعمــل المؤشــرات الخاصــة بالســكان، والتــي 

مــن خالهــا يمكــن تلبيــة متطلبــات التنميــة فــي جميــع المحافظــات.

2. المساكن والعقار:  
يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات عــن عــدد المســاكن المشــغولة بأســر 
ســعودية حســب المنطقــة اإلداريــة ونــوع المســكن ونــوع الحيــازة، كمــا 
البنــاء الممنوحــة  البنــاء والهــدم، وعلــى رخــص  يحتــوي علــى رخــص 
مــن قبــل البلديــات، ومشــاريع اإلســكان والمنتجــات الســكنية حســب 

المنطقــة اإلداريــة.

3. الصحة:
يتضمــن هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائية التي تشــتمل على 
بيانــات ومعلومــات إحصائيــة عامــة تبيــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة 
ــة  ــة الصحي ــز الرعاي ــع مراك بالمملكــة، مــن خــال إحصــاءات شــاملة لجمي
والمســتوصفات والمستشــفيات فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، 

باإلضافــة إلــى الخدمــات الصحيــة المقدمــة لضيــوف الرحمــن.

4. التعليم والتدريب:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى جملــة مــن الجــداول التــي تلقــي الضــوء 
علــى أنشــطة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة )التعليــم العــام، التعليــم 
العالــي، التدريــب التقنــي والمهنــي( بشــقيه الحكومي واألهلي، ويتم 
إعــداد هــذا الفصــل مــن خــال التعــاون مــع وزارة التعليــم والمؤسســة 
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ومعهــد اإلدارة العامــة، حيــث يتــم 
هــذه  لــدى  اإلداريــة  الســجات  فــي  المســجلة  البيانــات  أهــم  رصــد 

الجهــات الخاصــة.

5. الزراعة والمياه والبيئة:
ويتضمــن هــذا الفصــل بيانــات إجماليــة إحصائيــة زراعيــة عــن تقديــرات 
ــه واألعــاف وأعــداد  ــوب والخضــروات والفواك ــاج للحب المســاحة واإلنت
الحيوانــات والدواجــن وكميــة العســل المنتــج بالمناحــل وإنتــاج األســماك 
والربيــان، وجــدول خــاص بمبيعــات المؤسســة العامــة للحبــوب وكذلــك 
بيانــات الميــاه تشــمل كميــة الميــاه المســتهلكة للمــدن الرئيســة وكميــة 
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الجويــة  االحــوال  عــن  وبيانــات  التحليــة  مــن محطــات  المنتجــة  الميــاه 
حســب األشــهر الشمســية وتشــمل معلومــات عــن العناصــر المناخيــة 
مثــل الحــرارة، الرطوبــة، هطــول األمطــار، ظاهــرة الغبــار وهــي مســتمدة 
مــن القــراءات المســتحصلة مــن شــبكة محطــات األرصــاد الجويــة فــي 

مختلــف أنحــاء المملكــة .

6. الثقافة واالعام:
يتضمــن هــذا الفصــل جــداول تخــص المســارح والعــروض فــي المملكــة 
المنشــورة  والكتــب  النشــر  ودور  الكتــب  ألنــواع  النســبي  والتوزيــع 
ــات  ــة والمكتب ــة اليومي ــة والورقي ــدد الصحــف اإلليكتروني والمجــات وع
العامــة والخاصــة واعــداد الــزوار وعــدد األنديــة األدبيــة فــي المملكــة.

7. التجارة الخارجية:
يتضمــن هــذا الفصــل جــداول عــن التجــارة فــي المملكــة، وتبيــن الجــداول 
تبيــن  كمــا  والمســتوردة  المصــدرة  البضائــع  والكميــات ألهــم  القيــم 
أوزان وكميــات هــذه الصــادرات والــواردات حســب األقســام والفصــول 
الدولــي  المنســق  النظــام  تصنيــف  ويســتخدم  الــدول.  ومجموعــات 
)H.S( فــي تصنيــف الســلع، وكذلــك تصنيــف الدليــل التجــاري الدولــي. 
وتــم احتســاب قيمــة الســلع المســتوردة علــى أســاس القيمــة ســيف 

.)F.O.B( وقيــم الصــادرات علــى أســاس القيمــة فــوب .)C.I.F(

8. الخدمات والتنمية االجتماعية:
يحتــوي الفصــل علــى مجموعــة مــن الجــداول التــي تعنــى بالخدمــات 
والتنميــة االجتماعيــة حيــث تســتعرض عــدد مراكــز التنميــة االجتماعيــة 
الــدور  المســتفيدين منهــا، كذلــك  الخدمــة االجتماعيــة وعــدد  ومراكــز 
االجتماعيــة التابعــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة التــي تشــمل 
كافــة شــرائح المجتمــع ، أيضــًا برنامــج كفالــة اإليتــام يعــرض عــدد األســر 
الكافلــة لإليتــام وعــدد اإليتــام خــال العــام، كذلــك التنميــة االجتماعيــة 
كذلــك يتــم الدعــم المالــي لألســر ويتــم عــرض إجمالــي مبالــغ معاشــات 
الضمــان االجتماعــي وعــدد حــاالت المســتفيدين حســب المنطقــة خــال 
العــام، أيضــًا لتمكيــن ونمــو القطــاع غيــر الربحــي بواســطة  بنــاء قــدرات 
القطــاع غيــر الربحــي عــن طريــق توفيــر الدعــم المــادي الكافــي للجمعيــات 

التعاونيــة حيــث يتــم عرضهــا حســب المنطقــة.

9. المال والتأمين واالسعار:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى انشــطة مؤسســة النقــد والتامين والســوق 
الماليــة واالســعار وتبــرز اهميــة هــذا الفصــل فــي اعــداد المؤشــرات 
االقتصاديــة باإلضافــة الــى مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي االجمالــي 
وقــد اســتخدم التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع االنشــطة 

االقتصاديــة الصــادر عــن االمــم المتحــدة.

10. الخدمات اإلدارية:
ــة والرســومات  يحتــوي الفصــل علــى مجموعــة مــن الجــداول اإلحصائي
البيانيــة والتــي تختــص بالخدمــات اإلداريــة بالمملكــة ويتضمــن بيانــات 
العمــل  بــوزارة  الخاصــة  المفتشــين  وعــدد  التفتيشــية  الزيــارات  عــدد 
والتنميــة االجتماعيــة ثــم يعــرض بيانــات القضايــا الــواردة والمنتهيــة 
لــدى اللجــان االبتدائيــة واللجنــة العليــا بــوزارة العمــل علــى مســتوى 
امــام  المرفوعــة  القضايــا  بيانــات  الفصــل  يعــرض  كذلــك  المناطــق، 
وقضايــا  الحقوقيــة  القضايــا  عــدد  بهــا  موضــح  االســتئناف   محاكــم 
األحــوال الشــخصية وقضايــا حقوقيــة وأحــوال شــخصية وجزائيــة ثاثيــة 
ــم  ــا  المنظــورة أمــام المحاك ــات القضاي وخماســية، وأيضــًا يعــرض بيان
بالمملكــة، ويعــرض بيانــات أنشــطة كتابــات العــدل حســب المناطــق 

خــال العــام.

11. سوق العمل والحماية االجتماعية:
يحتــوي هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات وارقــام ســوق العمل فــي المملكة 
فــي القطــاع الحكومــي والخــاص مثــل عــدد المشــتغلين والباحثيــن عــن 
العمــل ومعــدالت البطالــة، كذلــك يضــم مؤشــرات التقاعــد وبرامــج 
ــل مؤشــرات  ــات أخــرى مث ــى احصائي ــة، باإلضافــة ال ــة االجتماعي الحماي
العمــل كمتوســط االجــور فــي القطــاع الخــاص وتأشــيرات العمــل حســب 

النشــاط االقتصــادي. 

12. الصناعة:
والتحويليــة  االســتخراجية  الصناعــات  الفصــل  هــذا  بيانــات  تتضمــن 
والمشــاريع المنتجــة فــي المملكــة والمعــادن المســتخرجة والصــادرات 
الصناعيــة وإنتــاج شــركة الجبــس األهليــة وشــركات اإلســمنت والمصانــع 

ــاج الذهــب  ــات إنت المرخصــة وعــدد المواقــع المكتشــفة للمعــادن وبيان
والفضــة والنحــاس والزنــك والرصــاص وبيانــات عــن رخــص محاجــر مــواد 

ــة المســتغلة.   ــات الخامــات المعدني ــاء وبيان البن

13. الناتج المحلي وإنفاق األسرة:
المتغيــرات  عــن  مفصلــة  إحصائيــات  علــى  الفصــل  هــذا  يحتــوي 
االقتصاديــة الكليــة التــي تراقــب بدقــة أهــم التطــورات االقتصاديــة، 
ممــا يســاهم فــي تقديــم صــورة حقيقيــة عــن اقتصــاد المملكــة العربيــة 
حســب  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إحصــاءات  السعودية. ويشــمل 
النمــو  ومعــدالت  والثابتــة،  الجاريــة  باألســعار  االقتصــادي  النشــاط 
المحلــي  الناتــج  فــي  االقتصاديــة  األنشــطة  ومســاهمة  الســنوية، 
النشــاط  بواســطة  المــال  رأس  تكويــن  إلــى  باإلضافــة  اإلجمالــي، 
االقتصــادي، وغيرهــا مــن البيانــات المتعلقــة باقتصــاد المملكــة العربيــة 

الســعودية.

14. النقل والمواصات:
يســتعرض هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات قطــاع النقــل والمواصــات 
الدوليــة  المملكــة  مطــارات  فــي  الطيــران  حركــة  مثــل  المملكــة  فــي 
والداخليــة ونشــاط الموانــئ البحريــة، وأطــوال الطــرق المعبــدة والترابيــة 
واحصائيــات الجســور واالنفــاق وعــدد الرخــص المروريــة وعــدد المركبــات 
ــري والبحــري والجــوي والســكك  ــًا قطاعــات النقــل المختلفــة الب متضمن

الحديديــة.

15. التقنية واالتصاالت:
يحــوي هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات وبيانــات قطــاع االتصــاالت والتقنيــة 
والمتنقلــة  الثابتــة  االتصــاالت  خدمــات  تقيــس  ومؤشــرات  بالدولــة، 
ــة والصــرف  ــت والنطــاق العريــض بالمملك ــك نســبة انتشــار االنترن كذل
الــى  باإلضافــة  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  خدمــات  وإيــرادات 
الســعودي، وتبــرز أهميــة هــذه  البريــد  مؤشــرات واحصائيــات قطــاع 
المؤشــرات مــن أهميــة قطــاع التقنيــة واالتصــاالت التــي تعتبــر مــن 
التنميــة  وأهــداف  غايــات  تحقيــق  فــي  والحيويــة  المهمــة  المجــاالت 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

16. الشؤون اإلسامية والحج والعمرة:
يتنــاول هــذا الفصــل مجموعــة مــن المؤشــرات المختلفــة الخاصــة بأعــداد 
الشــريف وأعــداد  المصحــف  الجــدد وطباعــة  المســاجد، والمســلمين 
الجمعيــات الخيريــة واعــداد المســلمين الجــدد، كمــا يتنــاول مجموعــة مــن 

الجــداول الخاصــة بالحــج والعمــرة حســب المناطــق اإلداريــة.

17. السياحة والترفيه والرياضة:
المختلفــة  المؤشــرات  مــن  مجموعــة  الفصــل  هــذا  بيانــات  تتضمــن 
الســياح  إحصــاءات  وتشــمل  والترفيــه  والرياضــة  بالســياحة  الخاصــة 
والرحــات الســياحية وكذلــك عــدد الفنــادق وإشــغالها، وكذلــك األنشــطة 
الترفيهيــة التــي أقيمــت بالمملكــة وأيضــًا عــدد األنديــة الرياضيــة وعــدد 

الاعبــون والمدربــون باالتحــادات الرياضيــة.

18. الطاقة:
ــت الخــام  ــاج واســتهاك الغــاز والزي ــات فصــل الطاقــة انت وتتضمــن بيان
والمشــتقات البتروليــة، وبيانــات عــن أعــداد المشــتركين فــي الكهربــاء، 
وعــدد محطــات النقــل والمحــوالت الكهربائيــة، وكذلــك بيانــات تتعلــق 
باالســتهاك الســنوي مــن الغــاز المســال فــي المملكــة، وبيانــات معــدل 
االســتهاك اليومــي مــن اســطوانات الغــاز لــكل فــرع بالمملكــة، وبيانــات 
عــن الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة والمســتهلكة والمرســلة علــى الشــبكة.

19. المنشآت االقتصادية:
يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات عــن الســجات التجاريــة القائمــة والســجات 
التجاريــة المشــطوبة باإلضافــة إلــى رخــص المنشــآت التجاريــة الصــادرة 
مــن البلديــة، وكذلــك نشــاط المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، 
وأيضــًا تلقــي الضــوء عــن تطور اعداد المؤسســات االقتصادية المشــتركة 
فــي القطــاع الحكومــي والخــاص حســب المناطــق والجنســية والنشــاط 
االقتصــادي وملكيــة رأس المــال وفئــات المشــتركين والكيــان القانونــي.

20. بيانات الميزانية:
فــي هــذا الفصــل تظهــر اهميــة ميزانيــة الدولــة وتقســيماتها لتلبيــه 
متطلبــات الشــفافية الازمــة للتحليــل الســليم والدقيــق لسياســة ماليــة 
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حكوميــة مــن جهــة، ومســاندة مســئولي الدولــة علــى وضــع الخطــط 
بنــود  تــم تصنيــف  لــذا  اخــرى،  المناســبة مــن جهــة  القــرارات  واتخــاذ 
الميزانيــة العامــة بطريقــة تضمــن المزيــد مــن الوضــوح علــى مســتوى 
ــة اطــار يســمح  ــات، وتضمــن صياغ ــرادات والمصروفــات والتموي االي
ــر  ــات اكث ــر معلومــات وبيان ــد المحاســبية وتوفي ــق افضــل القواع لتطبي
شــمولية ودقــة وموثوقيــة، كمــا يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات توضــح 
الديــن العــام، كذلــك اإليــرادات والمصروفــات الفعليــة لميزانيــة الدولــة 
حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن الســنة الماليــة، باإلضافــة الــى تقديــرات 

ــة العــام القــادم. لميزاني

• خطة إعداد الكتاب اإلحصائي:
مــن منطلــق رؤيتنــا فــي إصــدار كتــاب إحصائــي متميــز وشــامل يبــرز 
أهــم اإلحصــاءات فــي مختلــف األنشــطة والخدمــات فــي الدولــة، بحيث 
يشــمل مختلــف المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والديموغرافيــة 

ويدعــم متخــذي القــرار والمســتفيدين. 
فــإن آليــة إعــداد الكتــاب اإلحصائــي تعتمــد علــى التعــاون والتنســيق 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة  مــع شــركائنا فــي عــدد كبيــر مــن 
وشــبه الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص لرصــد أهــم اإلحصــاءات 
الســجلية فيهــا، باإلضافــة إلــى أهــم نتائــج مــا تجريــه الهيئــة مــن مســوح 

ــف المجــاالت. ــة فــي مختل ــة ودراســات إحصائي ميداني
ففــي المراحــل األولــى مــن إعــداد الكتــاب يتــم تصميــم وتجهيــز جــداول 
ــم  ــث يت ــات، حي ــك بالتنســيق مــع الجهــات المــزودة بالبيان ــة وذل إحصائي
إرســالها ســنويا لهــذه الجهــات مرفقــة بخطــاب يتــم مــن خالــه طلــب 
البيانــات بتعبئــة تلــك الجــداول فــي وقــت محــدد، كمــا يتــم طلــب تعييــن 
منســق مــن تلــك الجهــات ليكــون حلقــة وصــل ومتابعــه، يلــي ذلــك 
مرحلــة متابعــة ورود البيانــات فــي الوقــت المحــدد مــن خــال االتصــال 
البريــد اإللكترونــي أو االتصــال الهاتفــي،  المباشــر بهــم عــن طريــق 
المســتمرة  والمتابعــة  الجهــات  بعــض  الهيئــة  عــدد موظفــي  وزيــارة 
حتــى الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة، وبعــد التأكــد مــن ورود جميــع 
البيانــات مــن شــركائنا. تتــم بعــد ذلــك مراجعــة البيانــات بدقــه والتأكــد من 
منطقيتهــا واتســاقها مــع البيانــات الســابقة لهــا، يلــي ذلــك مرحلــة جمــع 
وتبويــب البيانــات ودعمهــا بالرســوم البيانيــة المناســبة والتــي تســهل 
علــى القــارئ فهــم البيانــات بصــورة أســرع، يتــم التنســيق بعــد ذلــك مــع 

البرامــج التطبيقيــة فــي الهيئــة للقيــام بالمرحلــة مــا قبــل األخيــرة إلعــداد 
الكتــاب اإلحصائــي وذلــك مــن خــال تصميــم الجــداول وتحويلهــا إلــى 
صيــغ إليكترونيــة مناســبة للتحميــل اإللكترونــي ومــن ثــم نشــرها علــى 

الموقــع اإللكترونــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء.
بعــد النشــر اإللكترونــي علــى موقــع الهيئــة والتأكــد مــن تحديــث البيانــات 
يتــم بعــد ذلــك المرحلــة األخيــرة وهــي الطباعــة والتــي تتــم عــن طريــق 
طباعــة لمحــة مختصــرة للكتــاب اإلحصائــي يرفــق معهــا نســخة إليكترونية 
)ذاكــرة رقميــة( تقــدم الــى عــدد كبيــر مــن المســئولين فــي الــوزارات 

والمؤسســات الحكوميــة.

• مصادر الكتاب اإلحصائي:
يعتمــد إصــدار الكتــاب اإلحصائــي الســنوي علــى مصدريــن رئيســيين 

لتوفيــر البيانــات:

المصــدر األول: أهــم نتائــج مــا تقــوم بــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن 
األبحــاث والدراســات اإلحصائيــة فــي المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة وغيرهــا.
المصــدر الثانــي: بيانــات مــن الســجات اإلداريــة فــي إدارات اإلحصــاء 
القطــاع  مــن  ســواء  وجهــة؛  مؤسســة   )51( وخمســين  واحــد  فــي 
الحكومــي أو مــن القطــاع الخــاص، وهــي موضحــة فــي الجــدول التالي: 

نوع الجهةمصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئةم

حكوميالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني1

حكوميمعهد اإلدارة العامة2

حكوميوزارة التعليم3

حكوميالمؤسسة العامة للحبوب4

حكوميصندوق التنمية الزراعية5

حكوميالجمارك السعودية6

حكوميوزارة التجارة واالستثمار7

حكوميوزارة البيئة والمياه والزراعة8

حكوميالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(9

حكوميوزارة الحج والعمرة10

خاصشركات اإلسمنت11

خاصشركة الجبس األهلية12

خاصشركة الغاز والتصنيع األهلية13

حكوميهيئة المساحة الجيولوجية السعودية14

حكوميوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية15

حكوميالمؤسسة العامة للتقاعد16

حكوميالهيئة العامة للموانئ17

حكوميمؤسسة البريد السعودي18

حكوميوزارة االسكان  19

حكوميهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات20

حكوميوزارة النقل21

حكوميالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية22

حكوميالهيئة العامة للطيران المدني23

حكوميوزارة الخدمة المدنية24

حكوميالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة25

حكوميهيئة الهال األحمر السعودي26

نوع الجهةمصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئةم

حكوميوزارة الصحة27

حكوميبنك التنمية االجتماعية28

حكوميالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية29

حكوميصندوق التنمية العقارية30

حكوميصندوق االستثمارات العامة31

حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي32

حكوميمؤسسة النقد العربي السعودي33

حكوميوزارة المالية34

حكومياألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية35

حكوميالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني36

حكوميالهيئة العامة للرياضة37

حكوميالمديرية العامة للجوازات38

حكوميالمديرية العامة للدفاع المدني39

حكوميديوان المظالم40

حكوميهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج41

حكوميوزارة اإلعام42

حكوميوزارة الداخلية- اإلدارة العامة للمرور43

حكوميوزارة الداخلية- األمن العام44

حكوميوزارة الداخلية- وكالة الوزارة لألحوال المدنية45

حكوميوزارة الشؤون البلدية والقروية46

حكوميوزارة العدل47

حكوميوزارة العمل والتنمية االجتماعية48

حكوميوزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد49

حكوميوزارة الثقافة50

حكوميالهيئة العامة للترفيه51
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• أهم مخرجات الكتاب اإلحصائي: 
• بيانــات وقــراءات موازيــن الحــرارة وملخصــات شــهرية، حســب محطــات 
الرصــد لدرجــة الحــرارة المئويــة والتكــرارات للظواهــر الطبيعيــة مثــل 
الغبــار، العواصــف الرعديــة، الضبــاب، كميــة هطــول األمطــار، وأيضــًا 

المعــدالت الشــهرية للرطوبــة والضغــط الجــوي وســرعة الريــاح.
• أعــداد الســكان حســب الجنــس، والجنســية، وفئــة العمــر، وتوزيعهــم 

حســب المناطــق اإلداريــة فــي المملكــة.  
ــن  ــع المراحــل فــي القطاعي ــم العــام لجمي ــداد الطــاب فــي التعلي • أع
الحكومــي والخــاص، حســب الصفــوف، وكذلــك أعــداد المتدربيــن، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس، وأعداد المعاهــد والكليات التقنية والخريجين 
فــي التعليــم التقنــي والمهنــي، باإلضافــة إلــى حصــر شــامل ألعــداد 

طــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية.
• بيانــات توضــح أعــداد المستشــفيات واألســرة فــي القطــاع الصحــي 
بشــقيه العــام والخــاص، وإجمالــي القــوى العاملــة لجميــع الفئــات مــن 
أطبــاء وتمريــض وصيادلــة وفئــات غيــر طبيــة، وكذلــك بيانــات ألعــداد 
المنوميــن وزيــارات المراجعيــن للقطاعــات الصحيــة، باإلضافــة إلــى 
بيانــات العمليــات والمواليــد، كمــا يتوافــر بيانــات عــن أعــداد الفحــوص 
المخبريــة والشــعاعية وأنشــطة بنــوك الــدم، والحــاالت اإلســعافية 

ومراكــز اإلســعاف لهيئــة الهــال األحمــر مفصلــة حســب المناطــق.  
• جملــة مــن اإلحصــاءات تتعلــق بالخدمــة االجتماعيــة مــن أعــداد المراكــز 
البلديــة،  والخدمــات  الرياضــة  وإحصــاءات  االجتماعيــة  واألنشــطة 
الســيارات  وحــوادث  األمنيــة  والقضايــا  الحجــاج  إحصــاءات  وكذلــك 
والحرائــق، وعــدد األجانــب القادميــن والمغادريــن، كمــا يتوافــر أيضــًا 
بيانــات مفصلــة ألعــداد القضايــا المنظــورة بالمحاكــم وعقــود الــزواج 

وصكــوك الطــاق، وأنشــطة وزارة الشــؤون اإلســامية. 
والمشــتركين، حســب  الخــاص  القطــاع  منشــآت  ونســب  معــدالت   •

بالســنوات. اإلداريــة  المناطــق 
• بيانــات أطــوال الطــرق وأعــداد الــركاب لجميــع وســائل النقــل، وبيانــات 

عدديــة لاتصــاالت. 
• كمية الطاقة والمياه المنتجة والمســتهلكة، وبيانات أعداد المشــتركين 

حســب المحطات بالسنوات. 
• بيانــات تفصيليــة عــن أعــدد العامليــن بالدولــة، حســب فئــات الوظائــف 
بالســنوات، وأعــداد الوظائــف المعتمــدة والتعييــن، وبيانــات أعــداد 

المشــتغلين حســب النشــاط والمنطقــة اإلداريــة.  

• بيانــات لمتوســطات أســعار الســلع والخدمــات، ومتوســطات أســعار 
التجزئــة بالســنة، وكذلــك الرقــم القياســي لتكلفــة المعيشــة بالمــدن، 

والمتوســط الســنوي للرقــم القياســي العــام.
قيمــة  وكذلــك  ومصروفــات،  إيــرادات  مــن  الدولــة  ميزانيــة  بيانــات   •
الناتــج المحلــي حســب النشــاط والقطــاع بالســنوات، ومعــدالت النمــو 
واإلنفــاق فــي الناتــج المحلــي بالســنة، وكميــة النقــد المتــداول ســنويًا.
• كميــات اإلنتــاج، ونســب أهــم المحاصيــل الزراعيــة، ومســاحات ونســبة 

المســاحات الزراعيــة، وتقديــرات أعــداد اإلنتــاج الحيوانــي. 
• بيانــات تفصيليــة عــن صــادرات وواردات المملكــة، مفصلــة حســب 

الــوزن والدولــة. 

المستفيدون من الكتاب اإلحصائي:

يعكــس الكتــاب اإلحصائــي بدقــة أبعــاد التنميــة الشــاملة التــي حققتهــا 
كبيــرة  شــريحة  الســنوي  اإلحصائــي  الكتــاب  يســتهدف  المملكــة، 
مــن المجتمــع لمــا يحتويــه مــن بيانــات ومعلومــات ومعــدالت للنمــو 
تعكــس التطــور الحاصــل فــي كافــة المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة 
ــاب اإلحصائــي وال  ــوع مجــاالت االســتفادة مــن الكت ــة، وتتن االقتصادي
تقتصــر علــى فئــة معينــة، فهــو مصــدر مهــم لرجــال األعمــال والشــركات 
الباحثيــن، علــى ســبيل المثــال  والمخططيــن، كمــا يخــدم الكثيــر مــن 
تخــص  التــي  الباحثيــن االجتماعييــن فــي عمــل األبحــاث والدراســات 
القضايــا االجتماعيــة، ويعــدُّ الكتــاب اإلحصائــي أيضــًا مصــدًرا مهًمــا 
لمتخــذي القــرار فــي أجهــزة الدولــة، وكذلــك فــي القطــاع الخــاص لرســم 
الخطــط والسياســات، باإلضافــة إلــى اســتفادة طــاب الجامعــات فــي 

إجــراء الدراســات والبحــوث.

كيفية االستفادة من الكتاب اإلحصائي:

يعــد الكتــاب اإلحصائــي الســنوي مصــدًرا رئيًســا وشــامًا يرصــد مختلــف 
مــة مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة،  األنشــطة والخدمــات المقدَّ
وهــو مهــم للباحثيــن والمخططيــن وغيرهــم نظــًرا لمــا يحتويــه مــن بيانات 
ومعلومــات متنوعــة فــي كافــة القطاعــات، ومجــاالت االســتفادة مــن 

الكتــاب اإلحصائــي كثيــرة ومتعــددة، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

• فصــل الســكان والخصائــص الحيويــة مــن أهــم مصــادر البيانــات التــي 
المؤشــرات  والبحــوث وعمــل  الدراســات  إجــراء  فــي  عليهــا  ُيعتمــد 
الخاصــة بالســكان، والتــي مــن خالهــا يمكــن تلبيــة متطلبــات التنميــة 

ــع المــدن والمحافظــات. فــي جمي

• فصــل التعليــم والتدريــب يمكــن أن يســتفيد منــه متخــذو القــرار فــي 
الحكومــة والقطــاع الخــاص لعمل الخطط الازمة إلنشــاء المؤسســات 
التعليميــة الازمــة الســتيعاب األعــداد المتوقعــة، كمــا يســتفيد مــن 

هــذه البيانــات المخططــون والمهتمــون بســوق العمــل.

• فصــل المــال والتأميــن واألســعار تخــدم البيانــات المنتجــة فيــه عــدًدا 
كبيــًرا مــن الباحثيــن والمهتميــن بالمجــال االقتصــادي، وذلــك في عمل 
الدراســات التــي توضــح معــدالت التضخــم والنمــط االســتهاكي لــدى 

الســكان، وغيرهــا مــن المؤشــرات.

سابًعا: نظم المعلومات اإلحصائية الجغرافية

وصف اإلحصاءات الجغرافية:
تقــوم بــدور إدارة أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة فــي الهيئــة، وتعمــل 
علــى توفيــر جميــع مــا يخــص اإلدارات اإلحصائيــة مــن معلومــة جغرافيــة 
بيانــات جغرافيــة لجميــع  الخرائــط االسترشــادية أو قواعــد  مــن حيــث 
حســب  العمــل  مجموعــات  توزيــع  أو  التعــددات  أو  البحــوث  عينــات 
المواقــع الجغرافيــة والفئــات اإلشــرافية فــي التعــددات ومتابعــة مــا 
يخــص األعمــال الميدانيــة مــن بيانــات جغرافيــة مــن مواقــع وإحداثيــات، 
والعمــل علــى تطويــر الخرائــط الرقميــة المســتخدمة فــي الهيئــة مــع 

الجهــات األخــرى المنتجــة لتلــك الخرائــط فــي الدولــة.

األعمال المنجزة خال عام 2019م:
• اإلشــراف والمتابعــة المكتبيــة والميدانيــة لتحديــث خريطــة العنــوان 
الهيئــة  جانــب  مــن  الســعودي  البريــد  الخاصــة بمؤسســة  الوطنــي 

العامــة لإلحصــاء وتزويــد مؤسســة البريــد بتلــك التحديثــات.
• اإلشــراف والمتابعــة إلجــراءات ربــط قواعــد بيانــات العنــوان الوطنــي 
تطويــر  إدارة  وتزويــد  الســكاني  المســميات  دليــل  بيانــات  بقواعــد 

التطبيقــات بتلــك البيانــات.

• إنتــاج خرائــط إحصائيــة رقميــة للبحوث توضح مناطــق العمل اإلحصائية 
الميدانية لكافة مســوح الهيئة خال 2019م.

• تحديث خرائط حدود المناطق والمحافظات الرقمية اإلحصائية.
المكانيــة  الجغرافيــة  بالبيانــات  والباحثيــن  الحكوميــة  الجهــات  تزويــد   •

الرقميــة عنــد طلبهــا.
• تحديث   الخريطة التفاعلية إلحصاءات الحج لعام 1440هـ.

• البــدء فــي توفيــر وتطويــر خريطــة أســاس رقميــة موحــدة شــاملة 
تغطــي جميــع مــدن وقــرى المملكــة لتكــون أســاس لإلطــار الجغرافــي 

2020م. لتعــداد 
• تقســيم مناطــق القــوى العاملــة فــي تعــداد 2020 باســتخدام قواعــد 
بيانــات العنــوان الوطنــي للمشــرفين ونــواب المشــرفين ومســاعدين 

المشــرفين والمفتشــين والمراقبيــن.
• االشــراف ومتابعــة إجــراءات ربــط قواعــد بيانــات العنــوان الوطنــي 

بقواعــد بيانــات األحيــاء فــي المــدن.
• مراجعــة البيانــات الســجلية الــواردة مــن مختلــف الجهــات لتضمينهــا 

فــي التقريــر الســنوي للخدمــات القــادم.
• معالجــة االحداثيــات للبيانــات الــواردة مــن الجهــات المختلفــة والخاصــة 

بالتقريــر الســنوي للخدمــات.
• المشــاركة فــي عضويــة بوابــة الريــاض الجيومعلوماتيــة فــي الهيئــة 

العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض.
• المشــاركة مــن ضمــن فريــق العمــل لتكامــل المعلومــات الجغرافيــة 

اإلحصائيــة بالمركــز اإلحصائــي الخليجــي.
• العضوية في لجنة إطاق مركز البيانات الجيومكانية.

• المشــاركة فــي عضويــة اللجنــة العربيــة لخبــراء األمــم المتحــدة إلدارة 
المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة.

• جودة البيانات
مفهوم جودة البيانات:

يشــمل مفهــوم جــودة البيانــات جوانــب متعــددة بــدًءا مــن التخطيــط 
األولــي ألي منتــج إحصائــي، وانتهــاًء بنشــر بياناتــه واالســتفادة منهــا، 
إلــى جميــع  العمــل اإلحصائــي تشــير  بيانــات  ومــن هنــا فــإن جــودة 
المجــاالت المتعلقــة بمــدى تلبيــة هــذه البيانــات لحاجــة المســتفيدين مــن 
حيــث األداء والمضمــون، باإلضافــة إلــى الدقــة العاليــة فــي البيانــات، 

ــات ومتخــذي القــرارات. بمــا يتوافــق مــع حاجــة مســتخدمي البيان
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تعريف جودة البيانات:
هــي مجموعــة مــن الســمات والخــواص فــي المنتج والخدمــة اإلحصائية 

ــي حاجة المســتخدم ورضاه.  التــي ُتَلبِّ

ضوابط إجراءات جودة البيانات:
هنــاك ضوابــط إلجــراءات العمــل علــى جــودة البيانــات فــي كافــة مراحــل 

العمــل اإلحصائــي:
1. المرحلة التحضيرية.

2. مرحلة العمل الميداني.
3. مرحلة معالجة البيانات.

أهم آليات الضبط في المرحلة التحضيرية: 
االلتزام بالتوصيات الدولية.. 1
االستفادة من التجارب السابقة.. 2
أهم آليات الضبط في مرحلة العمل الميداني:. 3
تحديث الخرائط.. 4
توزيــع المهــام ومناطــق العمــل الميدانــي بشــكل يضمــن الشــمولية . 5

وعــدم التداخــل.
وضع ضوابط الختيار المشتغلين األكفاء.. 6
عمليــات . 7 وغــرف  البيانــات،  لجــودة  مركزيــة  عمليــات  غرفــة  إنشــاء 

مصغــرة فــي مناطــق اإلشــراف، لمتابعــة ســير العمــل الميدانــي، 
المناطــق. مــع مشــرفي  بالتنســيق  الميدانيــة  المشــاكل  وحــل 

تكليــف فريــق فنــي متخصــص فــي غرفــة العمليــات يتولــى الــرد . 8
علــى االستفســارات الميدانيــة ســواء مــن فئــات المشــتغلين أو مــن 

أربــاب األســر.

أهم آليات الضبط في مرحلة معالجة البيانات:
ا أواًل بأول.. 1 مراجعة االستمارات آليًّ
مراجعة الترميز.. 2
ة ومنطقية البيانات.. 3 تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقَّ

أنواع األخطاء في البيانات:
أخطــاء التغطيــة: تتمثــل فــي تكــرار أو حــذف بعــض مفــردات المجتمــع . 1

)األســر واألفــراد(.
أخطاء المحتوى: وهي األخطاء في خصائص األفراد كاألعمار مثًا.. 2

غرف جودة البيانات:
• غرفة جودة بيانات المسوح األسرية.

• غرفة جودة بيانات المسوح االقتصادية.

أهداف مراقبة جودة البيانات:
ة العمل. • إشعار الباحثين الميدانيين بأهمية وجديَّ

ق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح. • التحقُّ
ق من منطقية وصحة البيانات. • التحقُّ

• التأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة لألسرة أو المنشأة.
ــات ومراجعــة بعــض مؤشــرات  ــة البيان ــة ومنطقي ــد مــن موثوقي • التأكُّ

المســح المهمــة للتأكــد مــن دقــة البيانــات.

غرف جودة البيانات:
ــة  ــة الشــهادات الجامعي ــا مــن حمل ــا متفرًغ ــن عــدد )25( متعاوًن ــم تعيي ت
فأعلــى، ومــن تخصصــات محــددة للعمــل فــي غرفــة جــودة البيانــات 
جــودة  غرفــة  فــي  متفرًغــا  متعاوًنــا   )25( وكذلــك  األســرية  للمســوح 
بعــد  وذلــك  الزراعيــة  والمســوح  االقتصاديــة،  للمســوح  البيانــات 
ترشــيحهم واجتيازهــم المقابلــة الشــخصية مــن ِقبــل المــوارد البشــرية.
ولقــد تــمَّ عمــل برنامــج تدريبــي للعامليــن المتعاونيــن فــي غرفتــي 
ــن محاضــرات نظريــة، وتنفيــذ ورش عمــل  جــودة بيانــات المســوح يتضمَّ
لــكل مســٍح تقــوم بــه الهيئــة يشــمل تعليمــات االســتمارة والمراجعــة 
ــة للبيانــات باإلضافــة إلــى األســاليب المثلــى فــي التعامــل  اآلليــة اآلنيَّ

مــع األســر أو المنشــآت مــن خــال االتصــال الهاتفــي.
ــا  وقــد تــمَّ تدريــب المتعاونيــن فــي غرفــِة جــودِة البيانــات للمســوح ميدانيًّ
ليتــمَّ تعريفهــم بآليــة العمــل وطريقــة وصــول الباحــث إلــى األســر أو 

. المنشــآت عــن طريــق البيانــات الجغرافيــة المميــزة لــكلِّ منطقــة عــدٍّ

أبرز مهام غرفة جودة البيانات:
• قبل العمل الميداني:

تدريب منسوبي غرف جودة البيانات على تفاصيل المسح.. 1
التأكد من وضوح كافة تعليمات المسح، ووصول التعليمات للجميع.. 2
إرفاق إلكتروني للتعليمات في جهاز الباحث.. 3
ــة تربــط حقــول االســتمارة مــع بعضهــا . 4 ــة وآنيَّ إعــداد قواعــد تصحيــح آليَّ

البعــض )فــي المتوســط 150 قاعــدة تصحيــح(.

• أثناء العمل الميداني:
ــة للبيانــات، وإرســال ماحظــات عبــر النظــام إلــى . 1 المراجعــة اآلليــة اآلنيَّ

الباحــث الميدانــي، والمفتش، والمشــرف.
االتصــال بعينــة مــن األســر وإعــادة المعاينــة لبعــض أســئلة االســتمارة . 2

للتأكــد مــن صحــة ومنطقيــة اإلجابــات، وشــمولية جميــع األفــراد، ومــدى 
تنفيــذ الباحــث للتعليمــات، وأســلوب المقابلــة وااللتــزام بالــزي الرســمي.

إرســال رســالة نصيــة ) )SMS لشــكر رئيــس األســرة علــى تعاونــه مــع . 3
الباحــث الميدانــي.

متابعــة إنتاجيــة المشــتغلين فــي الميــدان، وإرســال رســائل تنبيــه . 4
فــي حــال انخفــاض اإلنتاجيــة عــن المعــدل المطلــوب.

التنســيق مــع مركــز االتصــال فــي الهيئــة لتذليــل كافــة العقبــات التــي . 5
قــد تقابــل المشــتغلين فــي الميــدان.

المتابعة الميدانية للباحثين الميدانيين عن طريق اإلحداثيات المكانية.. 6
ة . 7 البيانــات الســجليَّ بيــن  الربــط اإللكترونــي برقــم الهويــة الوطنيــة 

ــة، لجميــع الســعوديين المتعطليــن؛ للتأكــد مــن مصداقيــة  والميدانيَّ
بيانــات التعطــل.

• بعد العمل الميداني:
مراجعة الشمولية للتأكد من استيفاء كل األسر في جميع مناطق العد.. 1
إعــادة المعاينــة عــن طريــق غــرف الجــودة لألســر التــي يكــون أحــُد . 2

ــِة بحثــه عــن عمــل. أفراِدهــا باحًثــا عــن عمــل؛ للتأكــد مــن جديَّ
ــا فــي حــال عــدم اكتمــال بعــض البيانــات . 3 التواصــل مــع األســر هاتفيًّ

واســتيفاؤها.

ــات المســوح  ــي تمــت مراجعتهــا فــي غرفــة جــودة بيان المســوح الت
خــال عــام 2018م:

تحديث إطار التعداد.. 1
مسح القوى العاملة )الربع األول(.. 2
مسح الطاقة المنزلي.. 3
مسح القوى العاملة )الربع الثاني(.. 4
تحديث إطار التعداد 2010م )التحديث 3(.. 5
مسح الغذاء والدواء.. 6
مسح الثقافة والترفيه األسري.. 7
مسح المساكن.. 8

مسح القوى العاملة )الربع الثالث(.. 9
ممارسة الرياضة لألسرة.. 10
مسح القوى العاملة )الربع الرابع(.. 11
مسح العمرة.. 12
مسح صحة األسرة.. 13
مسح القطاع غير الربحي )األسري(. 14
مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد.. 15
مسح رعاية األمومة والطفولة.. 16
إحصاءات الحج.. 17
مسح تقدير حجاج مدينة مكة المكرمة.. 18
مسح مشاركة المرأة في التنمية.. 19
مسح اإلنتاج الصناعي )الربع األول(.. 20
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع األول(. . 21
المسح االقتصادي السنوي.. 22
مسح االستثمار األجنبي. . 23
  مسح المال والتأمين. . 24
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الثاني(.. 25
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الثاني(.. 26
مسح البيئة االقتصادي)الصناعي(.. 27
 مسح التجارة الداخلية )الربع الثاني( الربعي السنوي.. 28
مسح التوظف واألجور. . 29
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الثالث(.. 30
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الثالث(. . 31
 مسح نشاط الصناعي.. 32
مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. 33
  مسح نشاط التشييد والبناء.. 34
 مسح التجارة الداخلية )الربع الثالث(.. 35
مسح التجارة الداخلية )الربع الرابع(.. 36
 مسح السياحة.. 37
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الرابع(. . 38
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الرابع(.. 39
مسح المشاريع الزراعية المتخصصة.. 40
 مسح اإلنتاج الزراعي.. 41
مسح الحيازات الزراعية.. 42
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آلية تصعيد ماحظات غرف جودة البيانات:
)غرفة جودة البيانات(. 1
باحث.. 2
مفتش.. 3
مشرف.. 4
إدارة دعم العمليات وإدارة تنسيق العمل الميداني.. 5

• التحليل اإلحصائي
• إدارة دعم اتخاذ القرار: 

تقارير األيام العالمية والتقارير الخاصة:
 تأتي األيام الدولية كمناســبات ســنوية لاحتفال باإلنجازات اإلنســانية 
وتعزيزهــا حيــث أن األمــم المتحــدة تبنــت هــذه االحتفــاالت كأداة قويــة 
لنشــر الوعــي، وتشــارك الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال البيانــات 
والمعلومــات والمســوح والســجات اإلداريــة التــي تعمــل عليهــا إلثــراء 
ــق بهــا  ــوي إحصــاءات تتعل ــة تحت ــام العالمي ــر خاصــة بمناســبة األي تقاري

وتحاكــي تفاصيــل اإلنجــازات بالمملكــة:

1.1. تقرير المرأة:
إيمانــًا بــدور المــرأة فــي المجتمــع الســعودي ومســاهمتها فــي التنميــة 
تــم إعــداد تقريــر عــن بيانــات المــرأة الســعودية، ويتضمــن هــذا التقريــر 
علــى اإلحصــاءات )الســكانية، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة، والتعليميــة، 
والصحيــة، والثقافيــة والترفيهيــة( للفئــة العمريــة )15ســنة فأكثــر(، وتــم 
اســتخدام بيانــات التقريــر مــن اخــر نتائــج مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

1.2. تقرير الشباب في السعودية:
ــى إحصــاءات تخــص الشــباب الســعودي فــي  ــر عل تضمــن هــذا التقري
الفئــة العمريــة )15-34ســنة(، وتــم اســتخدام بيانــات التقريــر مــن اخــر 

نتائــج مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

1.3. تقرير الوطن بلغة األرقام:
الخــاص(  التقريــر  الكــرام  عماءهــا  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  شــاركت 
وطنــي باألرقــام )والمتضمــن بعــض المؤشــرات والبيانــات التنمويــة 
ــر  ــة كتقري ــة وترفيهي ــة وثقافي ــة وتعليمي وإحصــاءات ســكانية واقتصادي
خــاص باليــوم الوطنــي وتــم اســتخدام بيانــات التقريــر مــن آخــر نتائــج 

مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء وبيانــات ســجلية.

1.4. تقرير المسنين في المملكة:
تــم فــي هــذا التقريــر دراســة التقديــرات الســكانية للمســنين الســعوديين 
واالجتماعيــة،  )الســكانية،  أهمهــا  مــن  إحصــاءات  التقريــر  ويتضمــن 
واالقتصاديــة، والتعليميــة، والصحيــة( ويرتكــز التقريــر علــى المســنين 
الســعوديين مــن الفئــة العمريــة )65ســنة فأكثــر(، وتــم اســتخدام بيانــات 
التقريــر بنــاًء علــى أحــدث نتائــج مســوح الهيئــة العامة لإلحصاء لهــذه الفئة.

1.5. تقرير عن المعلم:
حرصــت الهيئــة علــى المشــاركة فــي االحتفــاء بهــم فــي اليــوم العالمــي 
للمعلــم مــن خــال تســليط الضــوء علــى بعــض الحقائــق واألرقــام حــول 
المعلميــن والمعلمــات بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتضمــن هــذا 
ــر مــن  ــات التقري ــم اســتخدام بيان ــة( وت ــر علــى إحصــاءات )تعليمي التقري

الهيئــة العامــة لإلحصــاء وبيانــات ســجلية مــن وزارة التعليــم.

1.6. تقرير أطفالنا:
ــرات الســكانية للطفــل الســعودي  ــر دراســة التقدي ــم فــي هــذا التقري ت
ويتضمــن ذلــك اإلحصــاءات )الســكانية، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة، 
هــذا  ويرتكــز  بالطفــل،  الخاصــة  والثقافيــة(  والصحيــة،  والتعليميــة، 
التقريــر علــى الطفــل الســعودي مــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 ســنة، 
وقــد تــم انتاجــه باســتخدام آخــر نتائــج مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء، 

وبيانــات الســجات اإلداريــة

1.7. اإلحصاء في عهد الملك سلمان:
تقريــر يســلط الضــوء علــى بعــض االنجــازات واإلصاحــات التــي حققــت 
لإلحصــاء فــي عهــد خــادم الحرميــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وهــو 

تقريــر خــاص بمناســبة ذكــرى البيعــة الخامســة. 

1.8. يوم التطوع العالمي:
تشــارك الهيئــة العامــة لإلحصــاء ببعــض البيانــات عــن العمــل التطوعــي 
والقطــاع غيــر الربحــي  إيمــان بــدور الهيئــة فــي المســاهمة المجتمعيــة، 

باســتخدام بيانــات مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

1.9. تقرير لغتنا هويتنا:
ــر يشــارك ببعــض األرقــام التــي تحكــي واقــع اللغــة العربيــة فــي  تقري

ــة. ــات المتعلقــة باللغــة العربي ــق واإلحصائي ــم، وأبــرز الحقائ العال

• تقارير خاصة لدعم متخذي القرار: 
ــن  ــن عمــل م ــن ع ــن الباحثي ــن م ــات المتعطلي ــل بيان ــر تحلي 2.1. تقري

البيانــات الســجلية:
يقــدم التقريــر دراســة عــن مجتمــع الباحثيــن عــن عمــل مــن »الســجات 
اإلداريــة« ضمــن أعمــال لجنــة موائمــة بيانــات ســوق العمــل والمنبثقــة 
وذلــك حســب  العمــل(  )لجنــة سياســات ســوق  الوزاريــة  اللجنــة  مــن 
عــدد مــن المتغيــرات األساســية لمعرفــة مــن تنطبــق عليهــم معاييــر 
المتعطليــن وفقــًا إلجــراءات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تتبعهــا الهيئة 
العامــة لإلحصــاء حيــث قــام فريــق العمــل المكــون مــن الجهــات )الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء، مكتــب االشــراف علــى الخطــة الوطنيــة للتوظيــف 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وزارة الخدمــة المدنيــة، صنــدوق تنميــة 
المــوارد البشــرية، مركــز المعلومــات الوطنــي( بوضــع اســتبانة علــى 
منصــات الخدمــة المدنيــة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لدراســة 
المجتمــع المســتهدف والــذي يمثــل الباحثيــن عــن عمــل بحيــث تحــوي 
األســئلة الخاصــة بتحديــد معاييــر المتعطليــن ، ويهــدف التقريــر بشــكل 
عــام إلــى إيجــاد مؤشــرات و اســتنتاجات مــن واقــع البيانــات المتوفــرة  
فــي الســجات اإلداريــة عــن الباحثيــن عــن عمــل ممــن تنطبــق عليــه 

معاييــر المتعطليــن 
وقــد قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء ممثلــة بمركــز التحليــل اإلحصائــي 

ودعــم القــرار باألشــراف علــى المشــروع مــن خــال مراحلــه المختلفــة:
- تصميــم اســتمارة خاصــة بالباحثيــن عــن عمــل لتطبيــق معاييــر البطالــة 
المســتخدمة فــي مســح القــوى العاملــة وتحديــد قواعــد األخطــاء 

والتنقــل لرفــع جــودة التطبيــق.
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- حصر المؤشرات وبناء مسودة مقترحة للتقرير النهائي.
ــة  - تشــكيل فريــق لمراجعــة اســتمارة الباحثيــن عــن عمــل مراجعــة نهائي

ــى محتوياتهــا. واالتفــاق عل
- تحليل البيانات وإصدار التقرير.

- المشاركة في وضع والتوصيات.
- دراســة مــدى جــدوى دوريــة تنفيــذ المشــروع وكيفيــة تحقيق االســتفادة 

منــه بواســطة الجهــات المختلفة.

القــرار بمقابــل مالــي عــن طريــق  تقاريــر خاصــة لدعــم متخــذي   •
اإلحصــاء: أكاديميــة 

يقــوم مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار بدعــم أكاديميــة اإلحصــاء 
ــي  ــب التحليل ــق بالجان ــي فيمــا يتعل ــل مال ــواردة بمقاب ــات ال فــي الطلب

للبيانــات عــن طريــق:
- المشاركة في تصميم االستمارة والتأكد من توافقها مع التحليل المطلوب.

- بناء المؤشرات المتوافقة مع اهداف الدراسة .
- بناء جداول النشر بعد تحديد جميع المتغيرات المطلوبة من العميل

- تحليل البيانات واستخاص النتائج. 
- يتم االشراف على إعداد التقرير النهائي.

ومن ضمن هذه التقارير:

3.1. مســح ســلوك االدخــار لــدى األســر واألفــراد ومعرفــة طــرق 
الســعودي: العربــي  النقــد  لمؤسســة  التابــع  لادخــار  تحفيزهــم 

ــة العامــة لإلحصــاء  ــي الســعودي للهيئ تقدمــت مؤسســة النقــد العرب
بطلــب إجــراء مســح )ســلوك االدخــار لــدى األســر الســعوديين ومعرفــة 
طــرق تحفيزهــم لادخــار(. ويهــدف هــذا المســح إلــى معرفــة ســلوك 
والســبب  لادخــار  المفضلــة  القنــوات  وتحديــد  األفــراد  لــدى  االدخــار 

الرئيســي لعــدم االدخــار.

3.2. حصــر األســر المشــمولين بخدمــات الهيئــة العامــة للواليــة علــى 
الُقصــر واألفــراد المشــمولين:

تقدمــت الهيئــة العامــة للواليــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن فــي 
إجــراء حصــر شــامل لجميــع  العامــة لإلحصــاء بطلــب  للهيئــة  حكمهــم 
المســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة. يهــدف هــذا الحصــر بشــكل رئيســي 

الهيئــة  مــن خدمــات  المســتفيدين  عــن  بيانــات تفصيليــة  إلــى جمــع 
وغيرهــا. واالقتصاديــة  والصحيــة  والســكنية  االجتماعيــة  للمجــاالت 

3.3. مســح مؤشــر البطالــة بمحافظــة العــا التابــع للهيئــة الملكيــة 
لمحافظــة العــا:

تقدمــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا للهيئــة العامــة لإلحصــاء بطلــب 
إجــراء مســح لقيــاس معــدل البطالــة فــي محافظــة العــا بشــكل خــاص 

باإلضافــة الــى عــدد مــن المتغيــرات األخــرى. 

الحالةنسبة اإلنجازالمنتجات

%100تمت المشاركةتقرير المرأة

%100تم النشرتقرير الشباب في السعودية

%100تم النشرتقرير  الوطن بلغة األرقام

%100تم النشرتقرير المسنين في المملكة

%100تم النشرتقرير عن المعلم

%100تم النشرتقرير أطفالنا

%90جاري العملاإلحصاء في عهد الملك سلمان

%90جاري العمليوم التطوع

%80جاري العمللغتنا هويتنا

تقرير تحليل بيانات المتعطلين من الباحثين عن 
%100تمت المشاركةعمل من البيانات السجلية

مسح سلوك االدخار لدى األسر واألفراد ومعرفة 
طرق تحفيزهم لادخار التابع لمؤسسة النقد 

العربي السعودي
%30جاري العمل

حصر األسر المشمولين بخدمات الهيئة العامة 
%20جاري العملللوالية على الُقصر واألفراد المشمولين

مسح مؤشر البطالة بمحافظة العا التابع للهيئة 
%10جاري العملالملكية لمحافظة العا

• وثيقة السياسات العامة للتحليل اإلحصائي:
تنطلــق وثيقــة السياســات العامــة للتحليــل اإلحصائــي مــن رؤيــة الهيئــة 
وتحقيقــًا لرســالتها فــي تقديــم منتجــات وخدمــات إحصائيــة محدثــة ذات 
قيمــة مضافــة تتميــز بالدقــة والشــمولية والمصداقيــة، ووفقــًا ألفضل 
المعايير والممارســات العالمية، والريادة في تطوير القطاع اإلحصائي 
لدعــم اتخــاذ القــرار، ولتنظيــم التحليــل اإلحصائــي كمنتــج إحصائــي يجــرى 
مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة، ووفقــا لألمــر الســامي رقــم 31986 
بتاريــخ 4/رجــب/ 1437هـــ بضــرورة توثيــق سياســات وإجــراءات العمــل 

فــي مختلــف القطاعــات والجهــات الحكوميــة.

وتســتند هــذه السياســات علــى مجموعــة مــن القواعــد التــي تنظــم 
عمليــة التحليــل اإلحصائــي، بمــا يتوافــق مــع مــا يلــي:

1 . )23( رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  العامــة  نظــام اإلحصــاءات 
1379/12/7هـــ. وتاريــخ 

تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر . 2
رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ، وتهــدف السياســات العامة للتحليل 

اإلحصائــي إلى: 
• تفعيــل دور الهيئــة ومنظومــة القطــاع اإلحصائــي فــي تنظيــم وتطوير 

التحليــل اإلحصائــي فــي المملكة.
• ضبــط تنفيــذ التحليــل اإلحصائــي الــذي ينتــج عنــه تقديــرات لمؤشــرات 

تنمويــة أو نتائــج يتــم تعميمهــا علــى المجتمــع.
• تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي مجــال التحليــل اإلحصائــي بمــا يضمــن 
ــة  ــية لإلحصــاءات الرسميـ ــادئ األساسـ توافــق الممارســات مــع المبـ
والدقــة  الجــودة  علــى  والتأكيــد  المتحــدة،  األمــم  فــي  المعتمــدة 
والمســئولية فــي تحليــل ونشــر نتائــج التحليــل المتعلقــة بالمجــاالت 

اإلحصائيــة فــي المملكــة.
• تنميــة وتطويــر عمليــات التحليــل اإلحصائــي من خــال ضبط صاحيات 

التنفيــذ واالســتفادة من عمليــات التحليل اإلحصائي.
• تعزيز االستخدام األمثل لطرق ومنهجيات التحليل اإلحصائي.

ــي فــي مجــال  ــات القطــاع اإلحصائ ــن مكون ــات التنســيق بي ــز آلي • تعزي
التحليــل اإلحصائــي:

سياسات ضبط جودة 
التحليل اإلحصائي )5(

سياسات تنفيذ التحليل 
اإلحصائي )4(

سياسات تنفيذ التحليل 
اإلحصائي )4(

سياسات تنفيذ التحليل 
اإلحصائي )4(

السياسات 
العامة للتحليل 

اإلحصائي

وتتضمــن 18 سياســة للتحليــل اإلحصائــي، تــم تقســيمها الــى 4 
أقســام:
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• مبادرة تطوير التحليل اإلحصائي ضمن مبادرات االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية:
يعمــل مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار علــى مبــادرة تطويــر التحليــل اإلحصائــي بالمملكــة ضمــن أهــداف ومحــاور االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 

اإلحصائيــة كمــا بالجــدول التالــي:

الهدف االستراتيجي الرمزالمحور
الهدف االستراتيجي الرمزالرئيسي

المبادرات الرمزالفرعي
المشاريع التشغيليةاالستراتيجية

االتصال 
الهدف االستراتيجي الرمزوالتوعية

الهدف االستراتيجي الرمزالرئيسي
الرمزالفرعي

المبادرات على 
المستوى 

االستراتيجي
المشاريع 

SG10الحوكمة
10. رفع فعالية 

القطاع اإلحصائي 
وتقليص الفجوة بين 

مكوناته

SG10-1

تعزيز الشراكات 
االستراتيجية بين 
الهيئة ومختلف 
مكونات القطاع 

اإلحصائي
SGI10-1

تطوير التحليل 
اإلحصائي 

بالمملكة

88. تنفيذ وتفعيل السياسات العامة للتحليل اإلحصائي.
89. التعاون مع اقسام اإلحصاء والتحليل اإلحصائي في 

الجامعات و المؤسسات البحثية االكاديمية.
90. إنشاء منصة تفاعلية إليكترونية Dashboard  لدعم 

القرار.
91. التواصل مع اإلدارات اإلحصائية وإدارات الدراسات 

واألبحاث في الجهات الحكومية.
92.عقد اتفاقات مع اإلدارات اإلحصائية وإدارات الدراسات 

واألبحاث في جهات القطاع الخاص والمكاتب 
االستشارية.

93. تقديم الدعم في اختبارات التراخيص المهنية

SG11-2

إرساء ثقافة اإلدارة 
القائمة على تحقيق 

النتائج، من خال 
تفعيل نظام الرصد 

والتقييم المقترح

• األدلة اإلرشادية للتحليل اإلحصائي:
قــام مركــز التحليــل اإلحصائــي علــى اعــداد أدلــة ارشــادية تهــدف إلــى تطويــر عمليــات التحليــل اإلحصائــي بالمملكــة والــى وضــع منهجيــات موحــدة للقطــاع 
اإلحصائــي تســاهم فــي ضبــط وتنظيــم ورفــع جــودة التحليــل اإلحصائــي مــن خــال الدليــل االرشــادي إلجــراءات السياســات العامــة بالمملكــة وكذلــك 
دليــل فنــي لطــرق التحليــل اإلحصائــي وايضــًا منهجيــة إعــداد التقريــر والنشــرة اإلحصائيــة والقائمــة التاليــة توضــح األدلــة واالهــداف والفئــات المســتهدفة:

المالك الفئة المستهدفةالهدف العاماسم الدليل

1. الدليل االرشادي إلجراءات 
السياسات العامة للتحليل 

اإلحصائي بالمملكة.

يهدف إلى وضع  إرشادات لخطوات تطبيق السياسات 
العامة للتحليل اإلحصائي بالمملكة بما يضمن سامة 

تنفيذها.
إدارة تطوير التحليل القطاع اإلحصائي بالمملكة .

اإلحصائي.

2. الدليل االرشادي لطرق التحليل 
اإلحصائي.

يهدف الى توفير إرشادات فنية وعلمية مبسطة للعاملين 
في مجال التحليل اإلحصائي في مختلف الجهات.

الفنيين  الممارسين لعملية التحليل 
اإلحصائي في القطاع اإلحصائي بالمملكة.

إدارة دعم اتخاذ 
القرار.

10. رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص SG10الحوكمة.
الفجوة بين مكوناته.

إدارة تطوير التحليل 
اإلحصائي.

لعمــاء   )Dashboard( التفاعليــة  اإلليكترونيــة  المنصــة  إنشــاء   •
مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار:

هــي منصــة تفاعليــة خاصــة بمخرجــات التحليــل اإلحصائــي، يتــم ربطهــا 
ــات حيــث تحتــوي الصفحــة الرئيســية للمنصــة علــى عــدد  بقواعــد البيان
مــن المؤشــرات التفاعليــة التــي تــم العمــل عليهــا فــي بعــض التقاريــر، 
كمــا تتيــح للمســتخدم اســتخدام الرســوم البيانيــة وبنــاء الجــداول وكذلــك 
تقديــم طلــب عــن طريــق المنصــة وتقييــم الخدمــة المقدمــة بعــد انتهــاء 
الطلــب واســتعراض التقاريــر المنتجــة مــن المركــز. بحيــث يكــون هنــاك 

فئــات للمســتخدمين حســب العمــاء.

• المستهدفون للمنصة التفاعلية اإلليكترونية:
متخــذو القــرار وصانعــي السياســات مــن عمــاء التحليــل اإلحصائــي 

الذيــن تقــدم لهــم التقاريــر التــي تتميــز بالخصوصيــة والســرية.

ما الذي تهدف له المنصة التفاعلية اإلليكترونية Dashboard؟
• توفــر المنصــة خدمــات مميــزة الحتياجــات العمــاء مــن متخــذي وصنــاع 
القــرار وذلــك مــن خــال تقديــم أدوات الســتخراج التحليــات والتقاريــر 

اإلحصائيــة الخاصــة. 
• كمــا تقــدم المنصــة مــن خــال التقاريــر والرســومات البيانيــة والخرائــط 
للمملكــة ومناطقهــا اإلداريــة عبــر مؤشــرات )اقتصاديــة - ســكانية - 

اجتماعيــة - بيئيــة – وغيرهــا( مــن نتائــج ومســوح الهيئــة المتوفــرة. 
• عــرض نتائــج التحليــل اإلحصائــي بجــودة ودقــة عاليــة مــن خــال ارتبــاط 
المنصــة بقواعــد بيانــات الهيئــة حيــث يقــوم »العميــل« باســتخدام 

األدوات المناســبة الحتياجاتــه. 
إجــراءات  خــال  مــن  التحليــل  لعمــاء مركــز  والجهــد  الوقــت  توفيــر   •

اإلحصائيــة. التقاريــر  علــى  للحصــول  المنصــة  تقدمهــا  مبســطة 
• تبلــغ نســبة اإلنجــاز لمبــادرة إنشــاء المنصــة االليكترونيــة التفاعليــة 

.)Dashboard( )40%(
اختبــارات التراخيــص المهنيــة بالشــراكة مــع المركــز الوطنــي للقيــاس 

والتقويــم:
دور مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار فــي اختبــارات التراخيــص 

المهنيــة: 
والتحليــل  والدراســات  البحــوث  مجــال  فــي  العامليــن  دعــم  بهــدف 
اإلحصائــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص قامــت الهيئة العامــة لإلحصاء 

ــز  ــل اإلحصائــي ودعــم القــرار بالتعــاون مــع المرك ــز التحلي ــق مرك عــن طري
الوطنــي للقيــاس والتقويــم بالتجهيــز الختبــارات علميــة لقيــاس المهــارات 
المطلوبــة والتعــرف علــى المعلومــات والعلــوم والممارســات الضروريــة 
والكفايــات المهنيــة التــي تمكــن القائميــن علــى العمــل اإلحصائــي مــن 
أداء وظيفتهــم بقــدرة وكفــاءة عاليــة ومناســبة لطبيعــة العمل اإلحصائي.

أهداف االختبارات للرخص المهنية:
ــة أو التعامــل  • تحديــد مســتويات مــن التحليــل أو الممارســة اإلحصائي

مــع البيانــات.
• تمكيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى ترخيــص بممارســة العمــل البحثي 

والتحليلــي فــي والتعامــل مــع البيانــات والمعلومات.
• والمهارات والكفايات الازمة المؤهلة لذلك.

• حصــر التعامــل مــع البيانــات فــي األشــخاص المؤهلين علميــا وأكاديميا 
أو تلقوا التدريبات الكافية للمســتوى المســتهدف.

• نسبة اإلنجاز 50%.

• أكاديمية اإلحصاء
1. الطلبــات الــواردة لألكاديميــة الخاصــة بالخدمات االستشــارية اإلحصائية 

)المســوح الميدانية(

ــة العامــة لإلحصــاء  ــن الهيئ ــم خدمــة مســح بي ــة تقدي ــع اتفاقي ــم توقي ت
ووزارة اإلســكان لتنفيــذ مســح نســبة األســر الســعودية التــي تســكن 
فــي مســاكن مملوكــة ونســبة الشــاغر منهــا فــي المملكــة فــي 24 ينايــر 

2019م. 

تلقــت ونفــذت األكاديميــة عــدد )23( طلــب لتنفيــذ المســوح الميدانيــة 
خــال عــام 2019م، موضــح فــي التالــي حصــر لحالــة كل طلــب:

منتهي
إعداد 
التقرير 
النهائي

تحت معتمدة
االعتماد

بانتظار 
العميل

مرفوض من 
العميل /

األكاديمية

114386
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  موضح أدناه الطلبات الواردة وحالتها:

الــواردة لألكاديميــة الخاصــة بمشــروع برنامــج تفعيــل  2. الطلبــات 
الحكوميــة. الوحــدات اإلحصائيــة فــي األجهــزة 

تلقــت األكاديميــة عــدد )8( طلب لتفعيل/تطوير/تأســيس الوحدة اإلحصائية 
فــي الجهــاز الحكومــي خــال عــام 2019م، موضــح فــي التالــي حصــر لحالــة 

كل طلب:

خالل عام 2018 
يؤجللم يبدأاعداد العروضوتحت االعتماد

1232

الطلباتم

مسح الجانب االجتماعي لمشاركة المرأة في التنمية التابع للمرصد 1
الوطني للمرأة ومؤسسة الوليد اإلنسانية )منتهي في 23 ابريل 2019(

مسح نسبة األسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة ونسبة 2
الشاغر منها التابع لوزارة اإلسكان

دراسة المسح الغذائي والتغذوي السعودي )مشروع ماذا نأكل في 3
السعودية( التابع لهيئة الغذاء والدواء 

مسح سلوك االدخار لدى األسر واألفراد السعوديين ومعرفة طرق 4
تحفيزهم لادخار التابع لمؤسسة النقد السعودي

مسح قياس المؤشرات االستراتيجية الخاصة بالهيئة الملكية لمحافظة 5
العا التبع للهيئة الملكية لمحافظة العا 

6
حصر أسر المشمولين بخدمات الهيئة العامة للوالية على الُقصر واألفراد 
المشمولين التابع للهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في 

حكمهم

دراسة واقع تقنية المعلومات واألمن السيبراني في المنشآت التابع 7
للهيئة الوطنية لألمن السيبراني

طلب لدراسة األطفال المصابين بطيف التوحد التابع لمستشفى الملك 8
فيصل التخصصي ومركز األبحاث

9
مسح المنشئات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية مختلفة 

بالمملكة التابع للمركز الوطني للدراسات االستراتيجية التنموية بوزارة 
االقتصاد والتخطيط

مسح نسبة شيوع التوحد واإلعاقة التابع لمركز التميز للتوحد )وزارة العمل 10
والتنمية االجتماعية(

مسح/دراسة الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه التابع للجمعية 11
السعودية )جمعية إشراق(

مسح قياس حساب متوسط اإلنفاق التابع لهيئة الترفيه )مركز برنامج 12
جودة الحياة(

طلب مقدم من برنامج جودة الحياة13

الطلباتم

طلب مقدم من شركة مشاري الشثري لاستشارات الهندسية  14

طلب مقدم من الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون15

المسح الوطني للجريمة في المملكة العربية السعودية التابع لوزارة 16
الداخلية 

مسح مشروع الحسابات الصحية الوطنية المقدم من قبل المركز الوطني 17
للمعلومات الصحية

مسح حصر وتعداد المستفيدين من اإلسكان الخاص بالمنافذ البرية التابع 18
للهيئة العامة للجمارك

مسح استطاع آراء حجاج بيت الله الحرام حول القضايا والمشكات 19
األمنية التابع لوزارة الداخلية

حصر للدراسة االقتصادية واالجتماعية ألحياء وسط الرياض التابع لشركة 20
تطوير وسط مدينة الرياض )مناقصة(

طلب مقدم من شركة هرفي 21

مسح مؤسسة مسك القيم التابع لمؤسسة مسك الخيرية22

تقارير الفعاليات الموسمية والتقرير السنوي لقطاع الترفيه التابع لهيئة 23
الترفيه )مناقصة(

موضح أدناه الطلبات الواردة وحالتها:

3. الطلبات الواردة لألكاديمية الخاصة بتقديم البيانات اإلحصائية
تلقــت األكاديميــة عــدد )16( طلــب لتقديــم بيانــات احصائيــة خــال عــام 

2019م، موضــح فــي التالــي حصــر لحالــة كل طلــب:

الطلباتم

تطوير وتفعيل اإلدارة اإلحصائية بوزارة الصحة )كوحدة جاهزة(1

تأسيس الوحدة اإلحصائية في المركز الوطني للنخيل والتمور تحت مظلة 2
وزارة البيئة والمياه والزراعة )كوحدة ناشئة(

تفعيل الوحدة اإلحصائية في وزارة البيئة والمياه والزراعة )كوحدة جاهزة(3

طلب مقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية لتفعيل الوحدة اإلحصائية4

تأسيس اإلدارة اإلحصائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل )كوحدة إحصائية 5
ناشئة(

تأسيس الوحدة اإلحصائية في مركز البيانات الضخمة بإمارة منطقة مكة 6
المكرمة  

تطوير الوحدة اإلحصائية لمركز ماس التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث 7
الوطني )كوحدة ناضجة( 

طلب تقديم خدمة تفعيل الوحدة اإلحصائية في الجهة الحكومية من قبل 8
هيئة المدن االقتصادية حول إنشاء وحدة إحصائية

تحت 
االعتماد

اعداد 
العروض

بانتظار 
يؤجلالعميل

مرفوض من 
العميل /

االكاديمية
تم تحويلة إلدارة 

الشراكات

311452

 موضح أدناه الطلبات الواردة وحالتها:

الطلباتم

طلب بيانات عن منافذ بيع والمحات المتخصصة في منتجات اإلضاءة 1
مقدم من قبل مصنع االضاءات الدولية 

طلب مقدم من قبل ابيات للحصول على البيانات المتوفرة من وقاع نتائج 2
التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م

3Nielsen طلب مقدم من قبل شركة نيلسون

طلب مقدم من قبل )المياه الوطنية( بالحصول على بيانات من التعداد 4
الزراعي لعام 2015م

طلب مقدم من قبل شركة رواد التجديد االهلية5

طلب بيانات إحصائية تفصيلية محدثة عن عدد السكان في كل حي من 6
’Leejam Sports مدن المملكة العربية السعودية من قبل

7 Bain & طلب بيانات إحصائية مقدم من قبل الشركة االستشارية
Company, Inc

8
طلب من قبل شركة الراجحي العالمية )تركي البواردي( للحصول على 

بعض البيانات وهي كاآلتي: عدد أحياء مدينة الرياض مع عدد سكانها عدد 
أحياء مدينة الخبر مع عدد سكانها عدد أحياء مدينة الدمام مع عدد سكانها.

طلب بيانات إحصائية )جداول بيانات من التعداد السكاني( مقدم من قبل 9
شركة ارامكوا 

طلب بيانات على مستوى االحياء للوصول للمناطق ذات المواقع 10
المحتملة بداخل المدن مقدم من قبل ايكيا 

الحصول على خريطة لمدينة الرياض وخريطة لمدينة جدة مقسمة بحسب 11
األحياء مع عدد سكان كل حي طلب مقدم من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني 

طلب تحديث – تقديرات )لبيانات إحصائية لتعداد السكان في المملكة 12
 JLL على مستوى الحي( مقدم من قبل شركة

طلب بيانات إحصائية مقدم من قبل نماء المعرفية لاستشارات اإلدارية 13

التزويد ببيانات إحصائية طلب مقدم من قبل كلية سليمان الراجحي لألعمال14

طلب بيانات إحصائية عن مدينة مكة المكرمة واحيائها من قبل فرع عبد 15
  )TOYOTA( اللطيف جميل

طلب مقدم من قبل " نما المعرفية " للبيانات وذلك للتزويد ببيانات إحصائية16
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4. الطلبــات الــواردة لألكاديميــة الخاصــة بالخدمات التنظيمية لممارســة 
العمــل اإلحصائي )التراخيــص اإلحصائية(

والمركــز  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  تــم   •
الوطنــي للقيــاس مــن فــي 15 يوليــو 2019 لغــرض تصميم االختبارات 

والمقاييــس المتعلقــة بالمجــال اإلحصائــي.
• تلقــت األكاديميــة عــدد )23( طلــب للرخــص اإلحصائيــة خــال عــام 

التالــي حصــر لحالــة كل طلــب: 2019م، موضــح فــي 
  أ. )22( طلب لرخصة ممارس احصائي - لألفراد.  

ب. )1( طلب لرخصة مزاولة أعمال إحصائية - للمنشآت. 

تم إصدار 
الرخصة

تحت اإلجراء 
– السبب عدم 

االختصاص

عدم استكمال 
الوثائق 

والمستندات

مرفوض – عدم 
وجود وثائق أو 

مستندات

تحت اإلجراء – 
لوجود تحديث 

بالنظام 

1 )طلب رخصة 21712
المنشآت(
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المسار االستراتيجي للثقافة والمعرفة اإلحصائية:
ــارًزا  ــا ب ــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال اســتراتيجيتها اهتماًم ــي الهيئ تول
علــى  المجتمــع  فــي  اإلحصائــي  والوعــي  والمعرفــة  الثقافــة  لرفــع 
ــك فــي تخصيــص هــذا المحــور األساســي  ــه ويتجلــى ذل مختلــف فئات
لــه فــي اســتراتيجية الهيئــة، ويتمثــل الوعــي اإلحصائــي فــي اإلدراك 
ــاة ومــا يترتــب  ــة اإلحصــاء وعلومــه فــي مفاصــل الحي والشــعور بأهمي
علــى هــذا اإلدراك مــن ســلوك تجــاه البيانــات والمعلومات والمؤشــرات 
التــي تصدرهــا الهيئــة، وتجــاه مــن يعمــل علــى إنتاجهــا، وتجــاه طريقــة 
ــة  ــرف المعرفــة اإلحصائي ــا. وُتَع اســتخدامها أو نشــرها والتعامــل معه
بأنهــا القــدرة علــى فهــم وتحليــل وتقييــم محتــوى المنتجــات اإلحصائيــة 
التــي تتطلــب الوعــي بالهــدف، وكيفيــة االســتخدام والوصــول بشــكل 
لــدى  القــدرة  ثــم  المحتــوى  فــي  المقصــودة  الــدالالت  إلــى  دقيــق 

ــى نقــل المعرفــة بطريقــة صحيحــة. ــات عل مســتخدمي البيان
وتقــوم الهيئــة فــي هــذا اإلطــار بإعــداد اســتراتيجية داخليــة للتوعيــة 

اإلحصائيــة ترتكــز علــى المحــاور التاليــة:
• التوعية بمفهوم اإلحصاء كعلم مهم، وإبراز دوره في التنمية المستدامة. 

• التوعيــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء كمؤسســة ذات هويــة مســتقلة 
.)corporate level(

• التوعية بمنتجات الهيئة وبرامجها ومبادراتها ومشروعاتها. 
• التوعية بأهمية شراكة جميع أطراف القطاع اإلحصائي.

ويعــدُّ هــذا المحــور نقطــة انطــاق الهيئــة فــي التخطيــط ألعمالهــا كافــة 
فــي االتصــال والتواصــل مــع العمــاء ومخاطبــة الجمهــور وتوصيــل 
البيانــات والمعلومــات بطريقــة دقيقــة، تضمن الفهم الشــامل لمحتوى 
المنتجــات اإلحصائيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، ورفــع الوعــي اإلحصائــي 
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  يســاهم  بمــا  معهــا،  كافــة  المتعامليــن  لــدى 
القطــاع  وتطويــر  العمــاء  علــى  التركيــز  مســاري  فــي  االســتراتيجية 
اإلحصائــي. ويأتــي إفــراد االتصــال والتوعيــة فــي محــور مســتقل مــن 
محــاور اســتراتيجية الهيئــة العامــة لإلحصــاء انطاقــًا مــن أهميــة تفعيــل 
قــدرة الهيئــة فــي توصيــل المحتــوى اإلحصائــي بشــكٍل ميســر لألطــراف 
إلــى  والوصــول معهــم  الهيئــة،  معهــا  تتعامــل  التــي  كافــة  األخــرى 
الفهــم المشــترك والعميــق للمخرجــات اإلحصائيــة كافــة. ويعــد االتصــال 
الوســيلة الرئيســة لرفــع الوعــي اإلحصائــي عنــد مســتخدمي البيانــات 

والمســتفيدين كافــة، إضافــة إلــى المجتمــع بشــرائحه كافــة.

ويتناول هذا المحور اتجاهين رئيسيين في االتصال والتوعية، هما: 
االتجــاه األول: االتصــال الفعــال مــن أجــل رفــع المعرفــة اإلحصائيــة 
لــدى مســتخدمي البيانــات، وهــي القــدرة علــى فهــم وتحليــل وتقييــم 
ــة  ــة التــي تتطلــب الوعــي بالهــدف، وكيفي محتــوى المنتجــات اإلحصائي
االســتخدام والوصــول بشــكل دقيــق إلــى الــدالالت المقصــودة فــي 
ــى نقــل المعرفــة  ــات عل ــدى مســتخدمي البيان ــم القــدرة ل ــوى، ث المحت

بطريقــة صحيحــة.
االتجــاه الثانــي: االتصــال الفعــال مــن أجــل رفــع الوعــي اإلحصائــي 
لــدى شــرائح المجتمــع كافــة، وهــو اإلدراك والشــعور بأهميــة اإلحصــاء 
يترتــب علــى هــذا اإلدراك مــن  الحيــاة، ومــا  وعلومــه فــي مفاصــل 
ســلوك تجــاه البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي تصدرهــا الهيئة، 
وتجــاه مــن يعمــل علــى إنتاجهــا، وتجــاه طريقــة اســتخدامها أو نشــرها 

والتعامــل معهــا.

يتضمن محور الثقافة والمعرفة اإلحصائية األهداف التالية:

الربط مع أهداف رؤية الهدف االستراتيجي
المملكة 2030

الربط مع األهداف 
التفصيلية لرؤية
المملكة 2030

زيادة الوعي اإلحصائي 
في المجتمع.

تعزيز فاعلية الحكومة: 
التفاعل بشكل فعال مع 

المواطنين.
تعزيز الشفافية في جميع 

القطاعات الحكومية.

تحسين االستخدام 
الصحيح للبيانات 

والمعلومات اإلحصائية.

تعزيز فاعلية الحكومة: 
تحسين أداء الجهاز 

الحكومي.
تحسين أداء الجهات العامة.

ــة فــي هيكلتهــا  ــق هــذه األهــداف االســتراتيجية اقــرت الهيئ ولتطبي
ــة: المحدث

لوكالــة االتصــال  تابعــة  العامــة لإلعــام والوعــي اإلحصائــي  اإلدارة 
االســتراتيجي ودعــم العمــاء ومرتبطــة مباشــرة برئيــس الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء.

وتهدف اإلدارة العامة لإلعام والوعي اإلحصائي:
زيــادة الوعــي اإلحصائــي بيــن األفــراد واألســر والمنشــآت ومنســوبي 
الهيئــة والمتعاونيــن معهــا، و تعزيــز الثقــة واآلراء اإليجابيــة حــول الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء وبنــاء العاقــات مــع وســائل اإلعــام، وتعزيــز تواجــد 

الهيئــة فــي كافــة منافــذ النشــر وترويــج المنتجــات اإلحصائيــة ونشــرها 
ــقِدمها  الهيئــة لعمائهــا وجمهورهــا مــن خــال  ــراز الجهــود التــي ُتـ وإب
كافــة  وتنظيــم  الهيئــة،  فــي  اإلحصائــي  الوعــي  اســتراتيجية  تنفيــذ 
الحمــات والفعاليــات وأنشــطة اإلعــام واإلعــان وأنشــطة الوعــي 
داخــل الهيئــة وخارجهــا إضافــة إلــى دعــم كافــة اإلدارات اإلحصائيــة داخــل 

ــة المســاندة. الهيئــة مــن خــال تقديــم  الخدمــات الفنيَّ

ومن مهامها:
• اإلشــراف علــى عمــل اإلدارات التابعــة لهــا والتنســيق بينهــا، والربــط 

بينهــا وبيــن وكيــل الهيئــة لاتصــال االســتراتيجي ودعــم العمــاء.  
والوعــي  لإلعــام  التابعــة  واإلدارات  الهيئــة  إدارات  بيــن  التنســيق   •

اإلحصائــي. 
• إعــداد االســتراتيجية العامــة لإلعــام والوعــي اإلحصائــي ومتابعــة 

تحقيــق أهدافهــا ومؤشــرات األداء الخاصــة بهــا.  
• اإلشراف على إدارة هوية الهيئة.

• اإلشراف على برامج إدارة السمعة للهيئة.
• اإلشــراف علــى تقديــم كافــة الخدمــات الفنيــة المتعلقــة بهــا لضمــان 

اتســاق الصــورة البصريــة الموحــدة للهيئــة.
• اإلشــراف علــى عمليــات التواصــل الداخلــي والخارجــي، وعمليــات 

النشــر عبــر جميــع القنــوات.
ــوى لكافــة المنتجــات واألنشــطة  ــة إعــداد المحت • اإلشــراف علــى عملي

ــات النشــر. واألحــداث وعملي
• تقديم الدعم ألنشطة التواصل في الهيئة لمختلف اإلدارات داخل الهيئة. 
• أية مهام أخرى يتم التكليف بها في مجال اختصاص اإلدارة العامة.

وتتكون من اإلدارات التالية:
علــى . 1 الفعــال  التواصــل  برامــج  إدارة  المؤسســي:  االتصــال  إدارة 

مســتوى المؤسســات واألفــراد عبــر تخطيــط وإدارة برامــج التوعيــة 
التوعــوي. والمحتــوى 

اإلعــام، . 2 وســائل  مــع  الهيئــة  عاقــة  اإلعامــي:  االتصــال  إدارة 
والتخطيــط اإلعامــي والتحريــر والنشــر اإلعامــي، والرصــد والتحليــل.

وإدارة . 3 االجتماعــي،  التواصــل  اإللكترونــي:  والنشــر  المحتــوى  إدارة 
محتــوى البوابــة اإللكترونيــة، والنشــر اإلحصائــي الرقمي، والتســويق 

ــة. اإللكتروني

إدارة اإلنتــاج والطباعــة الرقميــة: دعــم برامــج اإلعــام كافــة والوعــي . 4
اإلحصائــي واإلعــداد والتنظيــم واإلنتــاج الفنــي. 

ــات االتصــال . 5 إدارة التواصــل الداخلــي: إدارة برامــج وحمــات وفعالي
داخــل الهيئــة. 

السياسات العامة لنشر اإلحصاءات:
مكونــات  أهــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  اإلحصــاءات  تعــد 
البنيــة المعلوماتيــة لعمليــات التخطيــط وصناعــة القــرار التنمــوي ورســم 
سياســاته كافــة، فضــًا عــن كونهــا المعلومــة األكثر بحًثا لــدى المنظمات 
ــن والدارســين،  ــة ووســائل اإلعــام، والباحثي ــة والدولي كافــة؛ اإلقليمي
ــر والنشــرات التــي  ــم االســتناد عليهــا فــي الدراســات والتقاري حيــث يت
أحــد مجاالتهــا  أو  المملكــة  الحديــث عــن  الجهــات عنــد  تصدرهــا هــذه 

التنمويــة المختلفــة.
العامــة  الهيئــة  إلــى  الموكلــة  المهــام  مــن  اإلحصــاءات  نشــر  ويعــد 
لإلحصــاء بموجــب الفقــرة )5( مــن المــادة الرابعــة فــي تنظيــم الهيئــة، 
ــخ 1437/1/13هـــ،  ــوزراء الموقــر رقــم 11 وتاري الصــادر بقــرار مجلــس ال
التــي نّصــت، ضمــن مهــام الهيئــة، علــى إعــداد النشــرات والتقاريــر 

ونشــرها. والبحــوث،  للمســوح  اإلحصائيــة 
تــم إقــرار السياســات العامــة لنشــر اإلحصــاءات مــن مجلــس إدارات 
الهيئــة بقــرار رقــم )39/2293/3869(، وتاريــخ 1439/04/09هـــ، وذلــك 

لتحقيــق األهــداف التاليــة:

أهداف السياسة:
تنظيم وتوحيد نشر اإلحصاءات في المملكة.. 1
تعزيز الثقة في اإلحصاءات عن المملكة.. 2
المجتمــع . 3 أحــوال  واقــع  تعكــس  دقيقــة،  إحصــاءات  نشــر  ضمــان 

المملكــة. فــي  ونشــاطاته 
قنــوات . 4 عبــر  إتاحــة اإلحصــاءات وتوفيرهــا لمســتخدميها،  تحســين 

نشــر حديثــة وفعالــة.
تعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع مكونــات القطــاع اإلحصائــي فــي نشــر . 5

اإلحصــاءات.
مواكبة التطور في مجال نشر اإلحصاءات.. 6
تعزيز الشفافية واإلفصاح.. 7
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النطاق وأنواع اإلحصاءات المنشورة:
ُتصنف اإلحصاءات المنشورة بحسب مسؤولية تنفيذها إلى نوعين:

البيانــات،  تشــمل:  التــي  الهيئــة،  مــن  الصــادرة  كافــة  اإلحصــاءات  أ. 
والمعلومــات، والمؤشــرات، التــي تــم جمعهــا أو حســابها عــن أحــوال 

المجتمــع ونشــاطاته.
ب. اإلحصــاءات كافــة الصــادرة مــن الجهــات العامــة أو المنشــآت الخاصة 

التــي تســتند إلى:

1. المسوح اإلحصائية التي تنفذها تلك الجهات والمنشآت.
ت الورقيــة أو اإلليكترونيــة التــي تــدّون فيهــا البيانــات أو  2. الســجاَّ
المعلومــات فــي مختلــف النشــاطات التــي تشــرف عليهــا الجهــات 
العامــة أو المنشــآت الخاصــة، المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة، 
وغيــر ذلــك فيمــا يتعلــق بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته، باإلضافــة 
ــة لتلــك الجهــات والمنشــآت. ــات اإلنتاجي ت عــن العملي إلــى الســجاَّ

ويتمثــل نطــاق تطبيــق هــذه السياســة فــي النوعيــن المشــار إليهمــا 
أعــاه، وُيســتثنى مــن تطبيــق هــذه السياســة، نشــر إحصــاءات نتائــج 

األبحــاث والدراســات التــي ينفذهــا الباحثــون مــن األفــراد.

مسؤولية الهيئة في تنظيم نشر اإلحصاءات وسريتها:
بتنظيــم . 1 يتعلــق  مــا  كل  عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  الهيئــة  تعــد 

نشــر اإلحصــاءات للمملكــة، ويشــمل ذلــك المحتــوى اإلحصائــي، 
النشــر. وكيفيــة  النشــر،  ومواعيــد  المتبعــة،  والمنهجيــات 

احتياجــات . 2 يلبــي  بمــا  عنهــا،  الصــادرة  اإلحصــاءات  الهيئــة  تنشــر 
مســتخدمي اإلحصــاءات، وفــق مواعيــد معلنــة مســبقًا للنشــر تلتــزم 

بهــا الهيئــة، إضافــة إلــى نشــر المنهجيــات المســتخدمة.
للهيئــة تحديــد مــدى ســرية اإلحصــاءات التــي ال ينبغــي إفشــاؤها . 3

ــر محــددة  ــا لمعايي ــك طبًق أو نشــرها تحقيقــًا للمصلحــة العامــة، وذل
ــة. ــس إدارة الهيئ تصــدر بقــرار مــن مجل

مسؤولية الجهات العامة والمنشآت الخاصة في نشر اإلحصاءات:
ُتحــدد الجهــات العامــة أو المنشــآت الخاصــة، اإلحصــاءات التــي تقــع . 1

بالتنســيق المســبق مــع  ضمــن نشــاطها وتــود نشــرها ودوريتهــا 
الهيئــة، وتلتــزم تلــك الجهــات ومنســوبيها بعــدم نشــر مــا عداهــا مــن 

إحصــاءات أو اإلفصــاح عنهــا.

أو . 2 بيانــات  أي  الخاصــة نشــر  والمنشــآت  العامــة  للجهــات  يجــوز  ال 
تزويــد  أو  رســمية  إحصائيــة  مؤشــرات  أو  دراســات  أو  معلومــات 
المنظمــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة بهــا، إال بعــد التنســيق 
مــع الهيئــة، وفــق اإلجــراءات النظاميــة التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة، 
وللهيئــة حــق التعديــل فيهــا أو الحــذف منهــا، أو غيــر ذلــك مــن األمــور 

اإلحصائيــة الفنيــة.
والمؤشــرات . 3 والمعلومــات  البيانــات  ســرية  مــدى  تحديــد  للهيئــة 

ــة التــي ال ينبغــي إفشــاؤها أو نشــرها تحقيقــًا للمصلحــة  اإلحصائي
العامــة، وذلــك طبًقــا لمعاييــر محــددة تصــدر بقــرار مــن مجلــس إدارة 
الهيئــة، وال يجــوز للجهــات العامــة اعتبــار أي بيانــات أو معلومــات أو 

ــة. ــل التنســيق مــع الهيئ ــة ســرية قب مؤشــرات إحصائي

ضوابط نشر اإلحصاءات:
تلتــزم الهيئــة والجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة بمبــادئ جــودة . 1

نشــر اإلحصــاءات، والمتمثلــة فــي أن تكــون هــذه اإلحصــاءات مائمة 
الحتياجــات مســتخدميها، وأن تكــون شــاملة وموثوقــة ويتــم نشــرها 

وفــق مواعيــد محــددة معلنــة مســبقًا.
دون . 2 للجميــع،  واحــد  وقــت  فــي  وإتاحتهــا  اإلحصــاءات  نشــر  يتــم 

أخــرى. عــن  جهــة  تفضيــل 
يتم نشر اإلحصاءات بشفافية وحيادية تامة.. 3
يجــب أن يصاحــب نشــر اإلحصــاءات التوضيحــات والتعريفــات الازمــة . 4

لإلحصــاءات لتفــادي أي تفســيرات أو اســتخدامات خاطئــة.
ُتنشــر اإلحصــاءات فــي شــكل جــداول إحصائيــة عامــة، ال تتنــاول بحــال . 5

مــن األحــوال أي بيانــات فرديــة.

قنوات ومنافذ نشر اإلحصاءات:
بعــد التنســيق مــع الهيئــة يمكــن للجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة . 1

نشــر اإلحصــاءات الخاصــة بهــا عبــر الوســيلة التــي تــرى مناســبتها، 
اإلحصــاءات  بوابــة  علــى  بالتزأمــن  اإلحصــاءات  ترفــع  أن  علــى 
الســعودية كقنــاة نشــر موحــدة لإلحصــاءات الصــادرة عــن الجهــات 

كافــة فــي المملكــة.
الرســمية . 2 القنــاة  العامــة لإلحصــاء  للهيئــة  الرســمي  الموقــع  يعــد 

المعتمــدة للهيئــة فــي نشــر إحصاءاتهــا كافــة، علــى أن يتزأمــن النشــر 
فيهــا مــع النشــر علــى بوابــة اإلحصــاءات الســعودية.

ُيمكــن للهيئــة والجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة، نشــر وترويــج . 3
اإلعــام،  وســائل  مثــل:  األخــرى؛  النشــر  قنــوات  عبــر  إحصاءاتهــا 
وحســابات التواصــل االجتماعــي أو التطبيقــات الذكيــة، بعــد نشــرها 

علــى قنواتهــا الرســمية وبوابــة اإلحصــاءات الســعودية.
فــي . 4 اإلحصــاءات  نشــر  سياســات  تفعيــل  علــى  تعمــل  والهيئــة 

المملكــة، وإعــداد دليــل إرشــادي لتنفيذهــا، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
لتطبيقهــا، لضمــان أن تكــون تلــك السياســات أداة فعالــة لتنظيــم 
نشــر اإلحصــاءات فــي المملكــة مــن قبــل الجهات كافــة ذات العاقة، 
وتنظيــم وتفعيــل نشــرها بيــن الهيئــة والجهــات العامــة والمنشــآت 

الخاصــة والجهــات األخــرى.

الوعي اإلحصائي:
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء باالتصــال الفعــال مــن أجــل رفــع الوعــي 
اإلحصائــي لــدى شــرائح المجتمــع كافــة، وهــو اإلدراك والشــعور بأهميــة 
اإلحصــاء وعلومــه فــي مفاصــل الحيــاة، ومــا يترتــب علــى هــذا اإلدراك 
مــن ســلوك تجــاه البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي تصدرهــا 
الهيئــة، وتجــاه مــن يعمــل علــى إنتاجهــا، وتجــاه طريقــة اســتخدامها 
فــي  اإلحصائيــة  المعرفــة  وتعزيــز  معهــا،  والتعامــل  نشــرها  أو 
المجتمــع وإرســاء ثقافــة االتصــال لــدى الفاعليــن فــي قطــاع اإلحصــاء 

والمعلومــات، مــن خــال العمليــات االتصاليــة واإلعاميــة للهيئــة.

الوعــي  لرفــع  الهيئــة  عليهــا  تعمــل  التــي  البرامــج  يلــي  وفيمــا 
ئــي: اإلحصا

االتصــال المؤسســي: إدارة برامــج التواصــل الفعــال علــى مســتوى . 1
المؤسســات واألفــراد عبــر تخطيــط وإدارة برامــج التوعيــة والمحتــوى 

التوعــوي.
االتصــال اإلعامــي: عاقــة الهيئــة مــع وســائل اإلعــام، والتخطيــط . 2

اإلعامــي والتحريــر والنشــر اإلعامــي، والرصــد والتحليــل.
المحتــوى والنشــر اإللكترونــي: التواصــل االجتماعــي، وإدارة محتــوى . 3

والتســويق  الرقمــي،  اإلحصائــي  والنشــر  اإللكترونيــة،  البوابــة 
اإللكترونيــة.

والوعــي . 4 كافــة  اإلعــام  برامــج  دعــم  الرقميــة:  والطباعــة  اإلنتــاج 
الفنــي.  واإلنتــاج  والتنظيــم  واإلعــداد  اإلحصائــي 

التواصــل الداخلــي: إدارة برامــج وحمــات وفعاليــات االتصــال داخــل . 5
الهيئــة. 

األعمــال التــي تــم تنفيذهــا فــي مجــال الوعــي اإلحصائــي خــال عــام 
1441/1440هـ – 2019م:

1.1 قياس نسبة مستوى الوعي اإلحصائي في المجتمع:
المجتمــع فــي  الوعــي اإلحصائــي فــي  تــمَّ قيــاس نســبة مســتوى 
األربــاع الثاثــة األولــى مــن عــام 2019م، ولــم يتــم قيــاس الربــع الرابــع 

بســبب مشــاكل تقنيــة، وكانــت النتائــج كمــا يلــي: 

المجموعالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

59%62%62% 0%*61%

1.2 قيــاس الصــورة الذهنيــة للهيئــة ومهامهــا ومســتوى انتشــار 
الهيئــة:  موضوعــات 

قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 2019م بقيــاس مســتوى 
ــوات اإلعــام  ــة المنشــورة فــي قن ــع الهيئ ــاع المتلقــي ولمواضي انطب
اإللكترونــي والتواصــل االجتماعــي، حيــث نشــر أكثــر مــن 350 منشــور 
ــة:  ــج التالي ــى النتائ ــم الوصــول إل ــت خــال عــام 2019م وت فــي اإلنترن

 تحليل الموضوعات المنشورة في منصات التواصل االجتماعي
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اســتمرار التواجــد فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي )تويتــر، فيســبوك، 
إنســتجرام، لينكــد إن، يوتيــوب( وتعزيــز بناء المجتمعــات الرقمية والتعرف 
علــى ســلوكيات العمــاء، وبنــاء الخطــط الازمــة للوصــول إليهــم، عبــر 
عــدد مــن الحمــات التــي تــم إطاقهــا بشــكل منتظــم خــال العــام، تهدف 
إلــى التعريــف بالهيئــة وتســويق منتجاتهــا، ورفــع معــدل الزيــارات علــى 
البوابــة اإلليكترونيــة، والرســم البيانــي التالــي يوضــح مســتوى تفاعــل 

المجتمــع اإللكترونــي مــع حســابات الهيئــة والبوابــة اإللكترونيــة: 

1.3 األنشطة والبرامج لتعزيز الوعي اإلحصائي:
البيانــات الصحفيــة وأنشــطة التفاعــل اإلعامــي مــع المــواد المنشــورة 
ــة العامــة لإلحصــاء،  ــت الهيئ ــي والمقــروء؛ إذ تفاعل فــي اإلعــام المرئ
خــال العــام 2019، مــع عــدد من المواد المنشــورة فــي الصحف الورقية 
واإلليكترونيــة والقنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة، وفــق التفاصيــل التالية:

 عدد مرات زيارة الملف التعريفي للهيئة عبر منصة توتير

 رسم بياني يوضح أعداد جمهور الهيئة بقنوات التواصل االجتماعي

 رسم بياني يوضح أعداد جمهور الهيئة بقنوات التواصل االجتماعي
 رسم بياني يوضح أعداد جمهور الهيئة بقنوات التواصل االجتماعي

العددالبيان

1
إجمالي عدد المواد االعامية المنشورة في ) الصحافة ، 

8.978التلفزيون ، االذاعة (  المتعلقة بالهيئة ومنتجاتها

8.838عدد المواد المنشورة باللغة العربية2
140عدد المواد المنشورة  باللغة االنجليزية3
144عدد المقاالت ) كتاب الرأي (4

37عدد الحمات االعامية5

1.3.1 اســتمرار التواصــل والتفاعــل عبــر قنــوات التواصــل االجتماعيــة، 
والنشــر  اإلليكترونيــة،  والمجتمعــات  العمــاء  بيانــات  قواعــد  وزيــادة 

واإلحالــة إلــى البوابــة اإلليكترونيــة. 
)تويتــر،  االجتماعــي  التواصــل  فــي قنــوات  التواجــد  اســتمرار   1.3.2
فيســبوك، إنســتجرام، لينكــد إن، يوتيــوب( وتعزيــز بنــاء المجتمعــات 
الخطــط الازمــة  العمــاء، وبنــاء  الرقميــة والتعــرف علــى ســلوكيات 
للوصــول إليهــم، عبــر عــدد مــن الحمــات التــي تــم إطاقهــا بشــكل 
منتظــم خــال العــام، تهــدف إلــى التعريــف بالهيئــة وتســويق منتجاتهــا، 
البيانــي  البوابــة اإلليكترونيــة، والرســم  علــى  الزيــارات  ورفــع معــدل 
مــع حســابات  اإللكترونــي  المجتمــع  تفاعــل  التالــي يوضــح مســتوى 

الهيئــة والبوابــة اإللكترونــي: 

الفعاليات اإلعالمية:
أقامــت الهيئــة ممثلــة فــي فروعهــا المختلفــة عــدًدا مــن الفعاليــات 
لــت فــي إقامــة أنشــطة توعويــة بالمــدارس والجامعــات  اإلعاميــة، تمثَّ
فــي مختلــف المناطــق، كمــا تضّمنــت عــدًدا مــن الحمــات التوعويــة 
فــي مــدن ومناطــق المملكــة للتعريــف ببرامجهــا ومبادراتهــا، وشــاركت 
التوعويــة  والمعــارض  العامــة،  المعــارض  مــن  عــدد  فــي  -أيًضــا- 
باألســواق التجاريــة والمطــارات، وشــملت تلــك الفعاليــات األنشــطة 
التوعويــة المرتبطــة بالمنتديات والمســوح اإلحصائيــة، وجاءت الفعاليات 

اإلعاميــة للهيئــة كالتالــي:

 رسم بياني يوضح مستوى تفاعل الجمهور مع منشورات الهيئة في قنوات 
التواصل االجتماعي

المنطقة / المدينةاسم الفعالية

القصيممعرض القصيم للكتاب1

حائلمحاضرة تعريفية عن الهيئة العامة لإلحصاء )جامعة حائل(2

حائلمعرض اإلحصائي الذكي3

حائلجناح نشاركك رحلتك األكاديمية "جامعة حائل"4

حائلمحاضرة تفاعلية في إدارة التعليم "مدرسة حطين"5

الرياضأسبوع المهنة في )جامعة الملك سعود(6

المنطقة / المدينةاسم الفعالية

الرياضأسبوع المهنة في )جامعة األميرة نورة(7

الرياضمؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية8

الرياضمعرض حملة التوفير واالدخار )جامعة الملك سعود(9

الرياضمحاضرة " االبتكار في المجاالت اإلحصائية" "منشآت"10

الرياضورشة عمل التعريف باالستراتيجية الوطنية11

الرياضزيارة لجنة سيدات األعمال من "غرفة الرياض" للهيئة.12

الرياضزيارة رئاسة أمن الدولة للهيئة.13

14
اللقاء التعريفي بالهيئة العامة لإلحصاء في "وزارة 

الرياضالبيئة والمياه والزراعة"

الرياضندوة "مستقبل اإلحصاءات االقتصادية " اإلسكوا 15

الرياضورشة عمل "وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات"16

الرياضورشة العصف الذهني لبرنامج الخبراء األكاديميين17

18
اجتماع "رؤساء األقسام اإلحصائية في الجامعات 

الرياضالسعودية"

19
اللقاء التعريفي بالهيئة العامة لإلحصاء في "هيئة 

الرياضالسوق المالية"

الرياضمنتدى "صناعة الترفيه 2019"20

21
اللقاء اإلعامي التعريفي بالمنتجات اإلحصائية 

الرياضالزراعية

الرياضالمشاركة في اليوم العالمي للزهايمر22

الرياضالمعسكر التحضيري للمنظمات غير الربحية23

الرياضالملتقى الثالث للجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية24

الرياضورشة عمل المنظمات الدولية25

الخبرملتقى بيبان "منشآت"26

الرياضزيارة وفد البنك الدولي للهيئة27
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األعمال في برنامج مصدر:
تواصــل الهيئــة العمــل علــى قــدم وســاق فــي مشــروع برنامــج البيانــات 
اإلحصائيــة الوطنيــة )مصــدر( حيــث تــم اإلصــدار األول، ثــم اإلصــدار 
الثانــي، بــدء العمــل علــى أعمــال اإلصــدار الثالــث مع الجهات المشــاركة، 
حيــث تــم االنتهــاء مــن معظــم األعمــال اإلحصائيــة وبــدء العمــل علــى 

األعمــال التقنيــة. 
ومن منجزات برنامج مصدر حتى تاريخه اآلتي:

• استكمال تجهيز مركز البيانات الموحد.
• اســتكمال توريــد األجهــزة والمعــدات وتراخيــص البرمجيــات الخاصــة 

بالبرنامــج.
للهيئــة  المتكاملــة  الشــبكة  المرحلــة األولــى مــن  أعمــال  اســتكمال   •

لإلحصــاء. العامــة 
• استكمال أنظمة مراقبة مركز البيانات والشبكات واألمان.

• بدء أعمال الدعم الفني للبرنامج. 
• اســتكمال بنــاء بيئــات العمــل التقنيــة فــي البرنامــج )بيئــة التطويــر، 

بيئــة االختبــار، البيئــة المرحليــة، بيئــة اإلنتــاج(.
• إطــاق مؤشــرات اإلصــدار الثانــي للبرنامــج ويشــمل كافــة المؤشــرات 
ــة  ــة و 7 جهــات خارجي ــة لعــدد 4 إدارات فــي الهيئ ــات اإلحصائي والبيان
تمثــل قطــاع الســكان وســوق العمــل )وتشــمل: وزارة العمــل والتنمية 
المؤسســة  المدنيــة،  الخدمــة  وزارة  اإلســكان،  وزارة  االجتماعيــة، 
وزارة  للتقاعــد،  العامــة  المؤسســة  االجتماعيــة،  للتأمينــات  العامــة 

ــي(. ــز المعلومــات الوطن ــة، مرك ــة والقروي الشــؤون البلدي
• إطــاق مؤشــرات اإلصــدار األول مــن إدارات الهيئــة وعددهــا 4 ومــن 
الجهات وعددها 6 )وتشــمل: وزارة التجارة واالســتثمار، وزارة المالية، 
ــة العامــة، وزارة  مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، ديــوان المراقب
االســتراتيجية  للدراســات  الوطنــي  المركــز  والتخطيــط،  االقتصــاد 

.)SDMX( ــات ــة( وتمثيلهــا فــي منصــة تشــارك البيان التنموي
• اســتكمال أعمــال جمــع وتوثيــق البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة باإلصــدار 
الثالــث مــن إدارات الهيئــة وعددهــا 3 ومــن الجهــات وعددهــا 6 جهــات 
الحــرس  وزارة  االتصــاالت،  وزارة  الطاقــة،  وزارة  )وتشــمل:  خارجيــة 

الوطنــي، وزارة التعليــم، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة(
• اســتكمال أعمــال بنــاء وتطويــر البرامج والتطبيقــات ولوحات المعلومات 

الخاصــة باإلصــدار الثالــث وجهوزية إطاقها.
• االنتهاء من أعمال المرحلة التحسينية األولى للمكونات التقنية.

الخطط المستقبلية بهذا الشأن: 
• التخطيط لبدء أعمال اإلصدار الرابع. 

اســتكمال العمــل مــع باقــي الجهــات فــي اإلصــدار الثالــث لجمــع   •
وتوثيــق البيانــات اإلحصائيــة وتمثيلهــا فــي منصــة تشــارك البيانــات 

.)SDMX(
• اإلطاق الرسمي لإلصدار الثالث. 

البنية التحتية لتقنية المعلومات:
منــذ  أولوياتهــا  أهــم  ضمــن  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  الهيئــة  وضعــت 
تحولهــا؛ حيــث تــم االنتهــاء وافتتــاح مركــز البيانــات والخــوادم )تطويــر 
البنيــة التحتيــة والشــبكة لتقنيــة المعلومــات( بعــد حصولــه علــى شــهادة 
االعتمــاد الدوليــة لمراكــز البيانــات )Uptime-Tier II certificate(، كمــا تــم 
االنتهــاء مــن مشــروع تصميــم وتوحيــد الشــبكة التقنيــة للهيئــة العامــة 
لإلحصــاء التــي تتكامــل وتتوحــد مــع المبــادرات التقنيــة الكبيــرة فــي 
الهيئــة كبرنامــج البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة )مصدر( وتعداد الســعودية 
الهيئــة  إلــى ذلــك تعمــل  وأعمــال االكاديميــة اإلحصائيــة، باإلضافــة 
علــى تقييــم أمــن المعلومــات مســتمر مــن خــال تطبيــق اشــتراطات 
)ISO27001( والتــي حصلــت الهيئــة ممثلــة فــي تقنيــة المعلومــات 
علــى شــهادة المعاييــر األمنيــة المذكــورة لجميــع مكونــات البنيــة التحتيــة 

لتقنيــة المعلومــات.

• األعمال في إدارة النظم والعمليات:

بناء األنظمة التشغيلية ومكونات البنية التحتية: 
• االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع إنشــاء مركــز البيانــات للهيئــة وحصولــه 
برعايــة  ا  رســميًّ وافتتاحــه   Uptime-Tier II االعتمــاد  شــهادة  علــى 

الهيئــة. رئيــس  معالــي 
.Physical تطبيق تكنولوجيا الحوسبة التخيلية على الخوادم •

• تطبيــق نظــام النســخ االحتياطــي الجديــد IBM TSM وتطويــر السياســة 
الخاصــة به.

• تطبيــق تقنيــة ال Multithread علــى المعالــج الرئيســي لرفــع قــدرة 
المعالجــة اللحظيــة.

• تطبيــق السياســات األمنيــة علــى الخــوادم ومركــز البيانــات بما يتماشــى 
.ISO27001 مع

• تطبيق متطلبات المراجعة الداخلية.
• تطبيــق نظــام النســخ لجميــع بيانــات الهيئــة علــى وســائط خارجيــة 
وحفظهــا خــارج الهيئــة مــن اجــل ضمــان توافــر األعمــال عنــد الحاجــة.
البيانــات لضمــان  الكترونــي لمكونــات مركــز  تطبيــق نظــام مراقبــة   •
التدخــل عنــد الضــرورة خــارج أوقــات العمــل مــن خــال رســائل تحذيريــة 

للمعنييــن.

تحديث األنظمة التشغيلية ومكونات البنية التحتية:
ــات علــى مســتوى نظــام  • تحديــث خــوادم المســتضيفة لقواعــد البيان

.Suse 12 service pack 4 التشــغيل الــى
• تحديث نظام التشغيل للمعالج الرئيسي Zvm إلى اإلصدار 6.4.

الذاكــرة  حجــم  رفــع  خــال  مــن  الرئيســي  المعالــج  قــدرات  تطويــر   •
.70% بنســبة  العشــوائية 

• تطويــر الحــل التقنــي للبنيــة التقنية لتعداد الســعودية 2020 بمشــاركة 
جميــع اإلدارات التقنية ذات العاقة.

ــذ التدريــب التقنــي بالشــراكة مــع  ــدء فــي تنفي ــر والب • تصميــم وتطوي
شــركة )DevStat( العالميــة لمســار تقنيــة المعلومــات.

السياسات واإلجراءات:
تطوير وتطبيق سياسة النسخ االحتياطي   . 1
تطوير وتطبيق سياسة الدخول لمركز البيانات  . 2
تطويــر خطــة مركــز التعافــي مــن الكــوارث األوليــة )DRP( ألنظمــة . 3

الهيئــة التقنيــة.

األعمال في إدارة قواعد البيانات:
2020بكافــة  للتعــداد  األوليــة  المراحــل  بيانــات  قواعــد  جميــع  إنشــاء 
البيئــات )االختباريــة، التطويريــة اإلنتاجيــة( مــع تقديــم الدعــم التقنــي 

لكافــة تلــك المراحــل والتــي تشــتمل علــى:
مراحل تحديث دليل المسميات.. 1
مراحل ترقيم المدن.. 2

• تــم إعــداد وتهيئــة خــوادم العــد التجريبــي لتعــداد 2020 وتثبيــت قواعــد 
البيانــات بخاصيــة Cluster وتعريــف وحــدة التخزيــن وتشــغيلها.

• بناء وتطبيق واعتماد مؤشرات قياس قواعد البيانات )ربع سنوي(.
• بنــاء خــوادم قواعــد بيانــات وتطبيقــات الويــب لوجيــك للعــد التجريبــي 
وكذلــك مرحلــة المفتــش وهــي المرحلــة األولــى مــن مراحــل التحضيــر 

للعــد النهائــي.
• تــم بنــاء وإعــداد وتهيئــة عــدد 2 خــادم ويــب لوجيــك وتفعيلهــا مــع كامــل 
الربــط مــع خــوادم قاعــدة بيانــات التعــداد 2020 لزيــادة أداء وكفــاءة 

النظــام.
•إعــداد وتعريــف الــــ data source علــى الويــب لوجيــك وربطهــا بقاعــدة 

.)RAC Database 18c( )Real Application Cluster 18c( البيانــات
• بنــاء قاعــدة البيانــات لبوابــة الترشــيح لمشــروع التعــداد 2020 علــى 

خــادم الــكاود وربطهــا مــع التطبيقــات التابعــة لبوابــة الترشــيح.
• بنــاء ســكربت للنســخ االحتياطــي اليومــي للـــــ RMAN إلرســال التقاريــر 
 Oracle بشــكل تلقائــي يوميــًا الــى البريــد عــن طريقــة أداة التحكــم

.Enterprise Manager
.Oracle Enterprise Manager تثبيت أداة •

تحديث أنظمة قواعد البيانات: 
• تحديــث قواعــد البيانــات الــى آخــر اصــدار وذلــك مــن Oracle12c إلــى 

.Oracle 18c آخــر إصــدار مــن
• تحسين استهاك موارد أنظمة قواعد البيانات.

• تفعيــل التقاريــر اليوميــة )Daily Report( علــى جميــع أنظمــة قواعــد 
ــات. البيان

• تحديــث وإغــاق جميــع الثغــرات األمنيــة علــى قواعــد البيانــات بنــاء 
علــى توصيــات وتقاريــر إدارة أمــن المعلومــات.

• رفع مستوى أداء النسخ االحتياطي على قواعد البيانات.
.)RAMN( تفعيل تقنية النسخ االحتياطي •

تطوير أنظمة قواعد البيانات:
• أرشفة قواعد البيانات القديمة.

• تفعيل خاصية )Data Masking( على بعض البحوث الميدانية. 
Data encryption تفعيل سياسة تشفير البيانات •

• إضافة عدد 4 كرت شــبكة لخوادم Cluster database لتعداد 2020 وفصلها 
عــن باقــي الخــوادم بحيــث تصبــح مســتقلة وذات أداء وكفاءة أعلى.

• تفعيــل خاصيــة التنبيهــات )Email Notification( علــى جميــع قواعــد 
.Oracle Enterprise Manager البيانــات عــن طريقــة أداة التحكــم
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• إزالــة كلمــات المــرور الخاصــة بقواعــد البيانــات مــن ســكربتات النســخ 
االحتياطــي ومــن ســكربتات التقاريــر اليوميــة )Daily Report( اليومــي 

تماشــيًا مــع سياســات أمــن المعلومــات.

السياسات واإلجراءات:
• تطبيق توصيات المراجعة الداخلية.

• تحديد مدة الربط )dblink( بين جميع قواعد البيانات. 
ــل  ــإلدارة مــع تفعي ــات ل ــة لسياســات قواعــد البيان • إنشــاء وثيقــة أولي

العمــل بهــا.
• تغطيــة جميــع متطلبــات وتوصيــات االيــزو ISO27001 الخــاص بأمــن 

المعلومــات.

األعمال في إدارة الشبكات واالتصاالت:
• تطوير البنية التحتية للشبكة.

إعــادة بنــاء الشــبكة وتغييــر التصميــم جذريــاًّ بمــا يتناســب مــع المعاييــر . 1
العالميــة بعمــل تقســيم واعتمــاد مــا هو أدنــاه: 

:Extranet Block
 The connections between GASTATS and all governments as

  … YESSER, NIC
 :Internet Block

 The connection to access the internet by the servers and the
.users

:WAN Block
.The connection between HQ and all branches

• إنشاء Virtual Local Area Networks لكل من:
الشبكات والعمليات لربط )508 خادم(.. 1
النسخ االحتياطي. . 2
أمن المعلومات باإلمكان ربط )254 خادم(.. 3
التحكــم بالخــوادم وادارتهــا وتوفيــر االتصــال عــن بعــد وباإلمــكان . 4

ربــط )254 خــادم(.
• عزل الشبكة الاسلكية عن الشبكة السلكية.

• زيــادة ســرعة نقــل البيانــات تصــل 10GB لبعــض الخــوادم وتطبيــق 
LOAD BALANCER عليهــا لتوزيــع نقــل البيانــات بيــن المســارات.

الربط الداخلي والخارجي:
الربط األمن للمبنى الرئيسي بفروع الهيئة في جميع المناطق.. 1
ربط خوادم الهيئة بنظم التسجيل في أمن المعلومات.. 2
إعــادة التنظيــم التصــال وربــط الخــوادم بالشــبكة واإلتاحــة العاليــة . 3

للمنافــذ لتصــل الــى 200 خــادم.
الربــط مــع المزيــد مــن الجهــات الحكوميــة وإصــاح المشــاكل الســابقة . 4

فــي الربــط.

بناء مكونات إدارة شبكة جديدة:
1 .Panorama تثبيت نظام إدارة الجدر النارية المركزي
والترقيــات . 2 األمنيــة  التحديثــات  لتثبيــت   )SCCM( برنامــج  إطــاق 

والتحديثــات الازمــة والتحكــم بالبرامــج عــن طريــق وحــدة تحكــم مركزيــة.
إعــادة بنــاء وتصميــم تطبيــق بروتوكــول التهيئــة اآلليــة للمضيفيــن . 3

)DHCP( بالكامــل ودمجــه مــع الخــادم الرئيســي وتــم إعــادة إعــدادات 
جميــع )Scopes( بمــا يقــارب 25 نطــاق وكل نطــاق يوجــد فيــه 255 

ــوان. ــا 249 عن ــاح منه ــوان المت عن
4 . Map( المســتخدمين  وربــط  لــإلدارات   )Shared Folder( الـــ  تطبيــق 

network drive( وتدريــب مســؤول فــي اإلدارة المعنيــة علــى كيفيــة 
إضافــة أو تعديــل الصاحيــات دون الحاجــة للرجــوع إلــى اإلدارة.

5 ..)2FA Two Factor Authentication( تفعيل وتطبيق التوثيق الثنائي
إنشــاء خــادم محلــي لتطبيــق )KMS( كمــا تــم إدخــال عــدد مــن الرخــص . 6

االحتفــاظ  مــع  تلقائيــًا  تفعيلهــا  لضمــان  مايكروســوفت  لمنتجــات 
ــة . ــج فــي حــال خــروج الجهــاز مــن مجــال الهيئ برخصــة المنت

إنشاء سياسة البريد اإللكتروني ومتابعة تطبيقها وتنفيذ ما جاء فيها.. 7
إنشاء سياسة لخادم المشاركة ومتابعة تطبيقها.. 8
تطبيق حلول مايكروســوفت إلدارة األرقام الســرية لحســابات مســؤولي . 9

.)LAPS( النظام

األعمال في مجال أمن المعلومات:
• تفعيــل الضوابــط المناســبة علــى األنظمة الشــبكة، الخــوادم، األجهزة 
التهديــدات  مــن  والحــد  اإللكترونيــة  الهجمــات  مــن  للحــد  المكتبيــة 

الداخليــة.

• تفعيــل مكونــات وعناصــر أمــن المعلومــات وتطويــر أمن البنيــة التحتية 
يشــمل أمــن الشــبكة ومركــز البيانات وقواعــد البيانات.

المكتبيــة  لألجهــزة   )Anti-Virus( الحمايــة  نظــام  ومركزيــة  توحيــد   •
والشــبكة. والخــوادم 

 Security Awareness( األمنيــة  للتوعيــة  برنامــج  وتفعيــل  تطويــر   •
.)Program

ــة عــن أمــن  ــة بإرســال رســائل يومي ــة األمني • تخصيــص أســبوع للتوعي
رســائل  اإللكترونــي،  البريــد  خــال:  مــن  نشــرها  يتــم  المعلومــات 
القيــادات وموظفيــن الهيئــة  SMS، قروبــات  الجــوال   للموظفيــن 

علــى الواتــس، قــروب التليجــرام.
• االنتهــاء مــن متطلبــات المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي )المكتــب 
– السياســات واإلجــراءات – زيــارة المركــز الوطنــي للموقــع – الوثائــق 
الرقمــي  التصديــق  المطلوبــة( وتشــغيل وتفعيــل خدمــات مكتــب 
علــى  والحفــاظ  الهويــة  مــن  للتثبــت  اإللكترونــي  التوقيــع  لتفعيــل 

ســامة البيانــات مــن العبــث والتغييــر.
.ISO27001 تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات •

األعمال في إدارة حوكمة البيانات:
العمل على تنفيذ المهام واألعمال التالية:

• إعــداد كراســة المواصفــات والشــروط لمبــادرة حوكمــة بيانــات الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء. 

• البحــث ألفضــل الممارســات فــي حوكمــة البيانات فــي مراكز ومنظمات 
إحصائية عالمًيا.

• قيادة مشروع اعداد نموذج حوكمة وتشغيل للمراصد القطاعية.
• تســليم مرحلــة التطبيــق التجريبــي لمشــروع اعــداد نمــوذج حوكمــة 

لــإلدارة العامــة للتقاريــر العامــة. وتشــغيل للمراصــد القطاعيــة 
• المشــاركة فــي تقريــر تقييــم موقــع الهيئــة مــن قبــل منظمــة البيانــات 
اتاحــة  فــي  المملكــة  مرتبــة  لرفــع   Open Data Watch المفتوحــة 

البيانــات اإلحصائيــة.
• إعداد مســودات للسياســات المنظمة للتعامل مع البيانات )والنماذج 

الخاصــة بهــا( االتية:
سياسة تصنيف البيانات.. 1
سياسة تشفير البيانات.. 2

سياسة حفظ السجات اإللكترونية.. 3
سياسة تداول البيانات. . 4
سياسة جمع البيانات.. 5
سياسة نشر البيانات.. 6
اتفاقية مستوى التشغيل.. 7

• إجــراء مقابــات واختيــار المرشــحين لمعســكر علــوم البيانــات التابــع 
لهيئــة االتصــاالت المناســبين إلضافتهــم إلــى فريــق العمــل. 

• االجتماع مع جهات خارجية للبحث عن سبل التعاون في مجال الحوكمة:
مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة: توجيهــات متعلقــة بسياســية تصنيف . 1

البيانات.
شركة D+B : اقتراح برنامج تدريبي إلدارة حوكمة البيانات.. 2

• إضافة محور تصنيف البيانات ضمن خارطة طريق اإلتاحة والنشر.

األعمال في إدارة الخدمات اإللكترونية:
عملــت اإلدارة خــال العــام المنصــرم علــى تعزيــز األهــداف التشــغيلية 

لــإلدارة والتــي ركــزت علــى: 
• تطوير البوابات الرسمية.

• تطوير الخدمات اإلليكترونية.
• أتمتة إجراءات األعمال.

• تطوير مستودعات وإدارة البيانات.
• النشر اإللكتروني وأدوات التحليل اإلحصائي.

فــت الجهــود علــى تعزيــز البيئــة مــن خــال إيجــاد وتطبيــق أفضــل  حيــث كثَّ
الســبل والممارســات وسنســتعرض فــي هــذا التقريــر ما تم إنجــازه لذلك.

أ. البوابة الرسمية للهيئة العامة لإلحصاء.
• بنــاء مؤشــر قيــاس أداء الســتمرارية عمــل البوابــة الرســمية للهيئــة 
يقــاس بصفــة دوريــة )3 أشــهر( وعملــت علــى توفيــر أداة موثوقــة 
ــر دوريــة أســبوعية ألصحــاب القــرار  لقيــاس االســتمرارية تقــدم تقاري
ــاذ القــرار. ــة وســرعة اتخ ــى البواب ــة عل ــع االحــداث الطارئ لســهولة تتب
• دعــم البنيــة التحتيــة للبوابــة الرســمية وتوفيــر الخــوادم الازمــة لزيــادة 

اســتمرارية البوابــة وتقليــل االنقطاعــات.
• مــن ناحيــة تطويريــة تــم إنشــاء صفحــة لتوفيــر بيانــات دليــل األنشــطة 

االقتصاديــة ISIC محــدث تلقائيــًا.
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ب. البوابة الداخلية:
• طــورت الهيئــة العديــد مــن الصفحــات لزيــادة التواصــل مــع موظفــي 

الهيئــة منهــا صفحــة: 
من أنا )للتعريف بموظف وإرسال رسائل تشجيعية من خال الصفحة(.. 1
العروض والمزايا )لتقديم العروض والمزايا لمنسوبي الهيئة(.. 2
إحصائيات المناطق.. 3
االستراتيجية الوطنية.. 4
األعمال الميدانية.. 5

تطوير الخدمات اإللكترونية:
عملــت إدارة الخدمــات اإلليكترونيــة علــى تقديــم الخدمــات اإلليكترونيــة 
داخــل وخــارج الهيئــة مــن خــال البوابــات الرســمية ســواء كانــت الخدمــة 
داخليــة مــن خــال البوابــة الداخليــة أو الخدمــة للمســتفيدين خــارج الهيئــة 

مــن خــال البوابــة الرســمية.

أ. الخدمات المقدمة للمستفيدين من خارج الهيئة:
قام فريق تطوير الخدمات في اإلدارة على تقديم خدمة: 

إصدار التراخيص اإلحصائية لألفراد.. 1
إصدار التراخيص اإلحصائية للمنشئات والمؤسسات.. 2

مــن خــال منصــة مــراس حيــث تختــص هــذه الخدمــة فــي تقديــم اللوائــح 
والقــرارات والتعاميــم التــي تتضمــن الضوابــط التنظيميــة لممارســة 
العمــل اإلحصائــي وتشــمل ذلــك التراخيــص والتســعيرات فــي مجــال 

االحصــاء، حيــث انهــا تشــمل:
• منــح تراخيــص لمؤسســات نشــر البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات 

باســتخدام التقنيــات الحديثــة.
• منح تراخيص للمنشآت الخاصة التي تمارس العمل اإلحصائي.

• منح تراخيص لألفراد الذين يمارسون العمل اإلحصائي.

ب. الخدمات المقدمة لمنسوبي الهيئة:
اســتكملت اإلدارة العمــل علــى إضافــة وتطويــر العديــد مــن الخدمــات 
والتالــي  للموظفيــن  الهيئــة  فــي  المختلفــة  اإلدارات  مــن  المقدمــة 
توضيــح بهــذه الخدمــات والتــي تــم نشــرها مــن خــال البوابــة الداخليــة:

أتمتة إجراءات األعمال:

ألهميــة أتمتــة إجــراءات األعمــال فــي توثيــق مخرجــات األعمــال وســرعة 
إنجازهــا، عملــت اإلدارة خــال العــام المنصــرم علــى تطويــر كل مــن:

إدارة . 1 إلــى  النظــام  يهــدف  المســتدامة:  التنميــة  مؤشــرات  نظــام 
مؤشــرات التنميــة المســتدامة، حيــث يتيــح النظــام صاحيــات اتاحــة 
واضافــة األهــداف والغايــات الخاصــة بــكل هــدف وقيمــة المؤشــر، 

ويدعــم النظــام نشــر المؤشــرات علــى البوابــة الرســمية للهيئــة.
نظــام التعــاون والعاقــات الدولــي )النســخة الثانيــة(: يهــدف النظــام . 2

بنســخته الثانيــة الــى اطــاع الموظفيــن علــى المشــاركات والفعاليــات 
المشــاركين بهــا وكذلــك إمكانيــة إضافــة التقاريــر لــكل مشــاركة او فعاليــة.

نظــام االوصــاف الوظيفيــة: طور النظام لصالــح اإلدارة العامة للموارد . 3
البشــرية لتســهيل إدارة األوصــاف الوظيفيــة بحســب الوظيفــة ومــا 

تتطلبــه مــن مهــارات وكفــاءات مطلوبــة.

مستودعات البيانات وإدارة البيانات:

الهيئــة  أعمــال  المنصــرم  العــام  خــال  اإللكترونيــة  الخدمــات  إدارة  دعمــت 
فــي  اإلحصائيــة  البيانــات  جمــع  أعمــال  جميــع  ضمنــت  حيــث  اإلحصائيــة 
مســتودعات البيانــات المخصصــة لذلــك، لتجهيــز البيانــات بشــكل مميــز ألعمال 
للهيئــة. الرســمية  للبوابــات  البيانــات  النشــر والتحليــل اإلحصائــي وتوفيــر 

الوصفالخدمة

تقديم باغ عن مخالفات قواعد السلوك المهني.تقديم باغ

تمكن الموظف المتعاون من التقديم على االجازة ومتابعة إجازة - متعاون
سير اإلجراء.

تمكن الموظف المتعاقد من التقديم على االجازة ومتابعة إجازة - متعاقد
سير اإلجراء.

تساعد الموظف المستجد من طلب الخدمة التي يحتاجها مرحًبا
لبدء األعمال حين مباشرته.

خدمة الدعم
الفني

تم العمل على تعديل النسخة الحالية بحيث تشمل العديد 
من التقارير وتفصيل لطلبات الدعم وسبل متابعتها.

• قائمة نماذج التحليل المطورة للمسوح االجتماعية:• قائمة بمستودعات البيانات المطورة للمسوح االجتماعية:

2019المسوح/ المسح

اقتصاد األسرة

الربع الربع األولالقوى العاملة
الربعالربع الثالثالثاني

الرابع

إنفاق ودخل األسرة
مؤشرات ثقة المستهلك

استخدام الوقت
القطاع الغير هادف للربح

تنمية الشباب

2019المسوح/ المسح

اقتصاد األسرة

الربع الربع األولالقوى العاملة
الربعالربع الثالثالثاني

الرابع

إنفاق ودخل األسرة
مؤشرات ثقة المستهلك

استخدام الوقت
القطاع الغير هادف للربح

تنمية الشباب

2019المسوح

الغذاء التغذوي )المقصود بالغذاء التغذوي 
عاقة األطعمة بوظائف الجسم ونشاطه(.

الربع الثانيالربع األولتملك المساكن

2018المسوح

الغذاء التغذوي

الربع الثانيالربع األولتملك المساكن

• قائمة بمستودعات البيانات المطورة لمسوح المعرفة والموارد الطبيعية.

• قائمة بمستودعات البيانات المطورة لمسوح األكاديمية اإلحصائية.

المسوح/ المسح

ممارسة الرياضة

الثقافة والترفيه 

االتصاالت

الطاقة

الزراعي

البيئة األسري

النشر اإللكتروني وأدوات التحليل اإلحصائي:
• أدوات التحليل اإلحصائي

أدوات  تطويــر  يتــم  اإلحصائيــة  للمســوح  المعالجــة  أعمــال  ضمــن   •
 SQL SERVER ANALYSIS TOOL التحليل اإلحصائي باســتخدام األداة

ــل المطــورة: ــة لنمــاذج التحلي والقائمــة التالي

• قائمة نماذج التحليل المطورة لمسوح المعرفة والموارد الطبيعية:

المسوح/ المسح
ممارسة الرياضة
الثقافة والترفيه 

االتصاالت
الطاقة

المسح الزراعي
البيئة األسري
تنمية الشباب

• قائمة نماذج التحليل المطورة لمسوح األكاديمية اإلحصائية:

ب. النشر اإللكتروني:
اإللكترونــي  النشــر  فريــق  مــن  المطــورة  التقاريــر  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
918 لمختلــف المنتجــات اإلحصائيــة ممــا ســاعد علــى ســرعة اســتخراج 
النشــرات وموثوقيــة البيانــات المســتخلصة منهــا، التالــي قائمــة بعــدد 

التقريــر المطــورة: 
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ج. النشر اإللكتروني
وســهلة  تفاعليــة  عــرض  لوســيلة  القــرار  ومتخــذي  القيــادات  لحاجــة 
القــراءة طــور الفريــق 4 نمــاذج لــذكاء األعمــال، التالــي قائمــة بالصفحــات 

المطــورة لنمــاذج ذكاء األعمــال:

األعمال في إدارة تطوير تطبيقات األجهزة الذكية 
تم تنفيذ التطبيقات التالية:

.)IOS/Android( بنظام )تطبيق سلة األسعار )اإلصدار الثاني •
.)IOS( تطبيق نظام المسوح الميدانية •

 AppوGoogle Play وتــم نشــر التطبيقــات التاليــة علــى المتاجــر علــى
:Store

Apple تطبيق سلة األسعار )اإلصدار الثاني(: تطبيق في متجر •
  وGoogle Play لنشر أسعار السلع حسب الشهر.

 Google Playو Apple تطبيــق المســوح الميدانيــة: تطبيــق فــي متجــر •
يمكــن هــذا التطبيــق المتعاونيــن مــع الهيئــة فــي تنفيــذ المســوح 
الشــخصية  )البيانــات  الترشــيح  بيانــات  اســتكمال  مــن  الميدانيــة 
والعمليــة( واختيــار المســح الميدانــي مــن قائمــة المســوح الميدانيــة 

المتاحــة أثنــاء تســجيل البيانــات ومتابعــة حالــة الترشــيح.
• تطبيــق نظــام دليــل: تطبيــق فــي متجــر Apple وGoogle Play ويهــدف 

الــى متابعــة إجــراءات العمــل اإلحصائي.
.Google Playو Apple تطبيق مصدر: تطبيق في متجر •

األعمال في إدارة ضمان الجودة: 
.)Android( )اختبار تطبيق سلة األسعار )اإلصدار الثاني •

.)IOS( )اختبار تطبيق سلة األسعار )اإلصدار الثاني •
.)IOS( اختبار تطبيق نظام المسوح الميدانية •

.)IOS( اختبار تطبيق تقييم المتدربين •
.)Android( اختبار تطبيق المشتغلين •

.)IOS( اختبار تطبيق المشتغلين بنظام •
.)WEB( اختبار نظام التراخيص اإلحصائية •

)Android( الربع األول )اختبار تطبيق المسوح االقتصادية )2019 •
.)Android( اختبار تطبيق مسح القوى العاملة •

• اختبار تطبيــق المســح االقتصــادي االســري واالجتماعــي )جــودة الحيــاة( 
.)Android(

عدد التقاريرالمسح

179مسح االتصاالت1

99مسح العمرة2

25مسح الصحة3

416مسح الزراعة4

192مسح البيئة األسري5

3تقارير التصانيف6

2تقارير المؤشرات الزراعية للتنمية المستدامة7

2تقارير متابعة حالة العناوين الوطنية للتعداد8

918اإلجمالي

عدد التقاريرالمسح

إحصاءات الحج

صفحة الفرع الرئيس.
صفحة نسخة لألجهزة المحمولة.

صفحة مؤشرات المراكز.
صفحة مؤشرات المراكز نسخة األجهزة المحمولة.

صفحة النشر النهائي عام 2018
صفحة النشر النهائي عام 2018 للمراكز

صفحة الدعم الفني للحج
صفحة الخريطة اإلحصائية للحج

التعداد العام - مرحلة 
صفحة التحديث للعناوين الوطنية عام تعداد 202تحديث العناوين الوطنية

التعداد العام - مرحلة 
صفحة التحديث للعناوين الوطنية مراكز تعداد 202تحديث العناوين الوطنية

صفحة بيانات الموظفينتحديث بيانات الموظفين

التعداد العام - مرحلة 
صفحة مؤشرات التسجيل للتعداد 2020التسجيل

.)Android( اختبار تطبيق نظام مسح نسبة تملك المساكن •
.)Android( الربع الثاني ) اختبار تطبيق المسوح االقتصادية )2019 •

.)WEB( اختبار نظام العاقات والتعاون الدولي •
.)Android( اختبار تطبيق مسح رفاهية الشباب •

.)Android( الربع الثالث ) اختبار تطبيق المسوح االقتصادية ) 2019 •
)Android( اختبار تطبيق مسح ممارسة الرياضة •

.)Android( اختبار تطبيق نظام الباحث الميداني للتعداد •
.)Android( اختبار تطبيق مسح الحماية االجتماعية •

.)IOS( اختبار تطبيق تقييم المتدربين •
العامــة  )المســاكن  للتعــداد  الميدانــي  الباحــث  نظــام  اختبار تطبيــق   •

.)Android( فقــط( 
.)WEB( اختبار بوابة الهيئة المطورة •

• متابعة روابط األنظمة البوابة الرئيسية للهيئة بشكل أسبوعي.
• تحميل بيانات شريط الجمارك )شهري - ربعي - سنوي(.

األعمال في إدارة تطوير التطبيقات: 
تم تطوير األنظمة التالية:

ــا )اســتمارات إليكترونيــة( لجمــع البيانــات باســتخدام  • 40 نظاًمــا إلكترونيًّ
األجهــزة اللوحيــة.

• نظــام موحــد لجمــع بيانــات المســوح الهاتفيــة )الغــذاء والتغــذوي، 
ــر، مســح االدخــار(. مســح صحــة المــرأة، الواليــة علــى القصَّ

• أنظمة الجودة الميدانية )إعادة المعاينة للمفتش(.
• نظام حساب األوزان للمسوح األسرية.

• نظام التوثيق )فهرسة البيانات اإلحصائية(.
• نظام الحسابات القومية اإللكتروني.

• نظام األدلة والتصانيف )إضافة دليل المهن السعودي(.
• نظــام خدمــات المــوارد البشــرية )بيانات الموظــف الوظيفية، التعاريف، 

اإلجازات، سلســلة الموافقات(.
• نظام تقييم الموظفين )إدارة تطوير الموارد البشرية(.

• نظام إدارة العهد واألصول إلدارة الشئون المالية.
• الربط مع نظام صرف المالي )وزارة المالية(.

• تطوير نظام التعداد الموحد.

أنظمة جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية:
• نظام المفتش. 
• نظام المراقب.

• نظام الباحث.
• نظام المساكن العامة.

• نظام الدعم الفني وتداول األجهزة.
• نظام التحضير.

أنظمة إدارة ومتابعة العمل الميداني:
• الترشيح والتدريب. 
• إدارة المشتغلين. 

• مناطق العمل واإلسناد. 
• البيانات. 

• متابعة العمل الميداني. 
• الدعم الفني.

• الخرائط. 
• الجودة. 

األعمال في مجال الدعم الفني:
• المســاهمة فــي صياغــة اســتراتيجية وخطــط وميزانيــة قطــاع تقنيــة 
المعلومــات مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تقديــم الدعــم والمســاعدة 

فــي مجــال تقنيــة المعلومــات.
• مراجعــة القــوى العاملــة للدعــم الفنــي بشــكل ســنوي واقتــراح خفــض 

أو زيــادة العــدد والرفــع بــه لوكيــل تقنيــة المعلومــات.
• المحافظــة علــى قائمــة جــرد دقيقــة لألجهــزة التقنيــة والبرمجيــات 

الحاليــة. المعلومــات  تقنيــة  ومــوارد 
• أضافــة أجهــزة الحواســيب فــي الهيئــة علــى النطــاق Domain الخــاص 

بالهيئة.
تنفيــذ ومتابعــة طلبــات صيانــة أجهــزة الحواســيب وملحقاتهــا عبــر   •

للهيئــة. الداخليــة  البوابــة 
بشــكل  الفنــي  الدعــم  خدمــات  مســتخدمي  وتعليقــات  آراء  جمــع   •

الخدمــات. تطويــر  بغيــة  إلكترونــي 
• مراقبة تنفيذ اإلجراءات لتحسين مستوى الخدمات.
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ــر  ــذ معايي • التنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية لوضــع وتنفي
الهيئــة علــى الوصــف الوظيفــي للوظائــف المســتحدثة للدعــم الفنــي.

المعلومــات  تقنيــة  ألجهــزة  الدوريــة  الفحوصــات  علــى  اإلشــراف   •
ومراجعتهــا.

• التأكد من توفر قطع الغيار ومستلزمات الصيانة الضرورية.
• إصــدار تعليمــات تســهل لموظفــي الهيئــة إيجــاد حلــول ألي مشــاكل 

تقنيــة ذاتًيــا.
• متابعــة بيئــة االتصــال المقدمــة للباحثيــن الميدانييــن والتأكــد مــن 

فعالياتهــا.
• تنســيق حجــز قاعــات التدريــب واالجتماعــات الرئيســية مــع تجهيــز أجهــزة 

العــرض وبيئــة االتصــال المرئــي والمســموع. 
• تقديم توصيات بشأن شراء األجهزة والبرمجيات.

• فحص األجهزة التي يتم شراؤها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
• تجهيز االجهزة الجديدة بالبرمجيات الازمة لتشغيل أنظمة الهيئة.

• أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة.
• األعمال في مجال الدعم الفني للمسوح الميدانية وإحصاءات الحج.

• متابعــة متطلبــات المراجعــة الداخليــة مــع جميــع إدارات وكالــة تقنيــة 
المعلومــات.

والمواصفــات  الشــروط  كراســة  ومراجعــة  دراســة  فــي  المشــاركة   •
التقنيــة. لعقــود 

• متابعــة السياســات مــع جميــع إدارات وكالــة تقنيــة المعلومــات وإدارة 
الجــودة والتميــز المؤسســي – عــدد السياســات 34 سياســة.

• متابعــة مبــادرات خارطــة الطريــق لتحــول الهيئــة العامــة لإلحصــاء 2 
.KPMG وخطــة التنفيــذ وتقريــر شــركة

• متابعة مبادرة إنشاء مكتب إدارة الموردين مع مدير إدارة المشتريات.
• المشــاركة كعضــو تقنــي فــي العديــد مــن اللجــان لدراســة العــروض 

المقدمــة مــن المورديــن.

األعمال المنجزة في إدارة التنسيق والتحليل التقني: 
الربط مع الجهات الحكومية:

قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء بعمليــة الربــط مــع الجهــات الحكوميــة عــن 
طريــق الشــبكة الحكوميــة األمنــة )GSN(، وذلــك إلتاحــة تبــادل البيانــات 
بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء والجهــات الحكوميــة األخــرى، وتوحيــد آليــة 
ــر  ــة، وتوفي ــة مــن الكفــاءة واالعتمادي ــن الجهــات بدرجــة عالي ــاط بي االرتب
ســرعات نقــل عاليــة وأمنــة للبيانــات، وفيمــا يلــي الجهــات التــي تــم 

الربــط معهــا:
وزارة العدل.. 1
البريد السعودي.. 2
الجمارك السعودية.. 3
وزارة التجارة واالستثمار.. 4
المنصة اإلليكترونية الموحدة لخدمات قطاع األعمال )مراس(. . 5
ديوان المراقبة العامة. . 6
برنامج المراسات الحكومية )مراسات( – )تحت التجربة(.. 7
وزارة المالية – خدمة سداد.. 8

كمــا أن الهيئــة العامــة لإلحصــاء تعتبــر مــن أوائــل الجهــات الحكومية التي 
بــادرت وأنهــت الربــط بشــكل تــام كمــزود للبيانــات ومســتقبل للبيانــات 
عــن طريــق منصــة تكامــل الحكوميــة )GSB( والتــي ســتتيح للهيئــة العامــة 
ــة  ــر مــن 107 جهــة حكومي ــات بشــكل مباشــر ألكث ــادل البيان لإلحصــاء تب
حاليــًا. والعــدد مرشــح للزيــادة خــال الســنة القادمــة حتــى الوصــول 
للنضــج النهائــي المســتهدف لبرنامــج التعامــات اإلليكترونيــة )يســر(. 

عـدد 
المسوح

عـدد طلبات 
الدعم عبر 

النظام 
المكتبي

عـدد 
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لتجربة 
استمارة 

المسح

عـدد أجهزة 
التدريب 
وورش 
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عـدد 
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عدد أجهزة 
الالب توب 
للموظفين 

والمتعاقدين 
والمتدربين
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األعمال المنجزة في إدارة تراخيص وعقود التقنية: 
ضمــان إدارة وفعاليــة تراخيــص وعقــود مشــاريع تقنيــة المعلومــات 

المواصفــات. أفضــل  وفــق 

المهام التي تم العمل عليها في عام 2019م:
• دراسة طلبات التراخيص التقنية لتقديم أفضل الخيارات للمستفيدين.
• استام ومراجعة التراخيص التقنية الخاصة بمشروع التعداد 2020.

• متابعة حسابات تراخيص الهيئة في مواقع الشركات المنتجة.
• متابعــة مبــادرة إنشــاء خــادم KMS لتراخيــص شــركة مايكروســوفت مــع 

إدارة الشــبكات واالتصاالت.

األنظمة والمبادرات التي تم تنفيذها:
2020م: . 1 والمســاكن  الســكن  لتعــداد  والتدريــب  الترشــيح  نظــام 

ويعتبــر نظــام متقــدم يخــدم كافــة وحــدات وأعمــال التعــداد بحيــث 
المســتهدفين  المتعاونيــن  لكافــة  ضخمــة  بيانــات  قاعــدة  يوفــر 
لتنفيــذ أعمــال التعــداد بجــودة تقييــم إليكترونيــة وفــرز يوفر الوصول 

لجــودة ترشــيح عاليــة. 
نظــام التراخيــص اإلحصائيــة: وهــو عبــارة عــن نظــام متكامــل مــع . 2

مركــز المعلومــات الوطنــي ووزارة التجــارة ومتــاح عــن طريق المنصة 
اإلليكترونيــة الموحــدة لخدمــات قطــاع األعمــال )مــراس(، ويعتبــر 
هــذا النظــام إضافــة لتســهيل إشــراف الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى 
القطــاع واألنشــطة اإلحصائيــة وتقديــم الرخــص المهنيــة الازمــة 
لهــذا القطــاع الحيــوي ممــا ســيرفع مــن جــودة ومخرجــات األعمــال 

اإلحصائيــة ســواء علــى مســتوى األفــراد أو المنشــآت.
نظــام تــداول األجهــزة لمشــروع تعــداد الســكن والمســاكن 2020م: . 3

حيــث يقــدم هــذا النظــام بإجــراءات ســهلة إليكترونيــة بالكامــل توثيــق 
وضبــط تــداول األجهــزة بيــن كافــة العامليــن بتعــداد 2020م، ممــا 
ضبــط  فــي  والســهولة  والســرعة  والتوثيــق  التكاليــف  ســيوفر 

ــز لهــا. ومراقبــة ســير األعمــال والتجهي
الــذي . 4 التغييــر  أمــر  إدارة  النظــام  هــذا  يوفــر  التغييــر:  إدارة  نظــام 

يقصــد بــه االنتقــال مــن حالــة معينــة إلــى وضــع جديــد مســتهدف 
تقنيــة  التحتيــة فــي وكالــة  البنيــة  أو  فــي األنظمــة اإلليكترونيــة 
ــر هــذا النظــام مــن أهــم المتطلبــات القياســية  المعلومــات. ويعتب

ألي منشــأة بســبب أهميــة المعلومــات التــي يتــم اتخاذهــا. 
تطويــر نظــام ســجل المهــام: تــم اســتهداف تطويــر نظــام ســجل . 5

المهــام ليقــوم بمهــام متقدمــة تســاهم متخــذي القــرار والقيادييــن.
6 . :SLA(: Service Level Agreement( إنشاء اتفاقية مستوى الخدمة

وهــي اتفاقيــة تفــاوض بيــن طرفيــن )مــزود خدمــة - عميــل(. وهــذه 
والمســؤوليات  واإلجــراءات  الحقــوق  لحفــظ  ضروريــة  االتفاقيــة 

التــي تتــم بيــن الهيئــة واألطــراف الخارجيــة والداخليــة.
7 . OLA(:)Operation Level( التشــغيل  مســتوى  اتفاقيــة  إنشــاء 

ــكل إدارة  ــة تحــدد مناطــق المســؤولية ل Agreement(: وهــي اتفاقي
مــن اإلدارات فــي وكالــة تقنيــة المعلومــات وقــد تشــمل األطــراف 

الخارجيــة حســب طبيعــة العمــل المســتهدف. 
8 . :PIR )Post( إنشاء وثيقة مراجعة ما بعد التطبيق لألنظمة التطبيقية

9 ..Implementation Review
 إن الهــدف الرئيســي مــن إنشــاء وتطبيــق هــذه الوثيقــة هو مراجعة . 10

الضوابــط القابلــة للتعريــف ومعرفــة مــا إذا كان قــد تــم تعريــف 
التطبيــق وفقــا الحتياجــات العمــل باإلضافــة لمعالجــة الفجــوات 
فــي ضوابــط النظــام التطبيقــي. فغيــاب مراجعــة مــا بعــد التطبيــق 
غالبــا مــا تــؤدي إلــى وجــود ثغــرات فــي ضوابــط النظــام التطبيقــي، 
بحيــث يمكــن اســتخدام ثغــرات ضوابــط النظــام التطبيقــي إجــراء 
عمليــات غيــر مصــرح بهــا قــد تــؤدي الــى خســائر ماديــة والتأثيــر علــى 
ســمعة الهيئــة وهــذه الوثيقــة تعتبــر إجــراء مهــم يحــدد لصاحــب 
األهــداف  تحقيــق  مــدى  المعلومــات  تقنيــة  وكالــة  فــي  القــرار 
المرجــوة مــن تطبيــق األنظمــة الجديــدة وموائمتهــا مــع أهــداف 
العمــل، وكذلــك  فعاليــة الخطــوات والضوابــط المتعلقــة بضمــان 
المعالجــة الكاملــة والدقيقــة للبيانــات ، باإلضافــة لتعزيــز فعاليــة 
ضوابــط إدارة الدخــول والصاحيــات علــى مســتوى التطبيقــات ،  
فعاليــة الضوابــط اآلليــة علــى النظــام التطبيقــي ، فعاليــة ضوابــط 
وإعــدادات توافــر األنظمــة اســتعادة األعمــال فــي حــال االنقطــاع 

ــات. للحفــاظ علــى ســامة البيان
11 . Software Development Life Cycle( البرمجيــات  حيــاة  دورة 

SDLC(: تهــدف إدارة التنســيق والتحليــل التقنــي بتنفيــذ وترميــز 
دورة حيــاة البرمجيــات ليتحقــق لوكالــة تقنيــة المعلومــات منهجيــة 
واإلجــراءات  اإلصــدارات  تعييــن  عمليــة  ُتحكــم  ومعتمــدة  موثقــة 
وعــدم  الكفــاءة  رفــع  اســتهداف  ليتــم  األنظمــة  وإنشــاء  لتطويــر 

والتكلفــة.  الوقــت  لتوفيــر  واألعمــال  الصاحيــات  تداخــل 
تأســيس إجــراءات وضوابــط قيــاس األداء KPI: يعتبــر عــام 2019م . 12

هــو العــام األول لتأســيس مفاتيــح األداء وتكويــن مقومــات علــى 
أســس صحيحــة بــدأت باســتهداف نقــاط القــوة والمخــرج األساســي 
لــكل إدارة تقنيــة والمرتبــط بــاإلدارات األخــرى بشــكل يؤثــر بعمــق 

علــى كفــاءة وســير األعمــال. 
فقــد نفــذت إدارة التنســيق والتحليــل التقنــي وبالتعــاون مــع إدارة . 13

الخدمــات اإلليكترونيــة ورشــة عمــل تــم فيهــا اســتعراض وتبيــان 
األهــداف والخطــة المــراد تنفيذهــا خــال ســنتين قادمــة بالتوافــق 
تقنيــة  وكالــة  فــي  العليــا  اإلدارة  مــن  بــه  التوجيــه  يتــم  مــا  مــع 

المعلومــات.
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لابتــكار . 14 العامــة  اإلدارة  تعتبــر  اإلحصائيــة:  المعامــل  نظــام  تحليــل 
والتطوير اإلحصائي هي اإلدارة المالكة والمشــغلة لنظام المعامل 
ــن  ــن اإلحصائيي ــن والمتخصصي ــذي يســتهدف الباحثي ــة وال اإلحصائي
ــة  ــح للمســتخدم إمكاني ــث يتي ــة العامــة لإلحصــاء، حي ــارج الهيئ مــن خ
والدراســات  للبحــوث  مفيــدة  إحصائيــة  منتجــات  مــن  االســتفادة 
والحصــول علــى بيانــات ومعالجــات إحصائيــة عــن طريــق حجــز مســبق 

ــات بالنظــام. وبعــد موافقــات مــن أصحــاب الصاحي
تحليــل نظــام المســح الشــامل للموظفيــن: تعتبــر اإلدارة العامــة . 15

للمــوارد البشــرية هــي مالــك نظــام المســح الشــامل للموظفيــن، 
ويعتبــر مــن أهــم األنظمــة التــي تســاهم فــي تغطيــة أي تغيــر قــد 
يطــرأ علــى الموظــف خــال مســيرته الوظيفيــة، حيــث يســتطيع 
الموظــف بــأن يحــدث معلوماتــه عــن طريــق أيقونــة النظــام المتاحــة 
بالبوابــة العامــة وبــكل ســهولة، ممــا يعطــي اإلدارة العامــة للمــوارد 
البشــرية ميــزة التأكــد مــن أن كافــة البيانــات الوظيفيــة موثوقــة 

ــة باســتمرار.  ومحدث

4. المخرجات: 
Web Application Firewall تفعيل -

- توحيــد ومركزيــة نظــام الحمايــة )Anti-Virus ( لألجهــزة المكتبيــة 
والشــبكة.  والخــوادم 

5. مدة المشروع: ثاث شهور. 
6. المنجز عام 2019م:

- تهيئة واختبار األنظمة.
- تطبيق التدريجي لألنظمة. 

7. نسبة اإلنجاز: )90%(.
 Security( 8. اســم المشــروع: تطويــر وتفعيــل برنامــج للتوعيــة األمنيــة

.)Awareness Program
9. نطاق المشروع: جميع موظفي الهيئة.

10. أهــداف المشــروع: تطويــر وتفعيــل برنامــج التوعيــة األمنيــة لجميــع 
موظفيــن الهيئــة .

11. المخرجات: 
- إرسال رسائل توعية لموظفين الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني.

- إجــراء اختبــارات لقيــاس مســتوى التوعيــة بأمــن المعلومــات عــن 
المســتخدمين. 

12. مدة المشروع: مستمر.
13. المنجز عام 2019م:

- تخصيــص أســبوع للتوعيــة األمنيــة بإرســال رســائل يوميــة عــن 
أمــن المعلومــات يتــم نشــرها مــن خــال: البريــد اإللكترونــي، 
رســائل الجوال للموظفيــن SMS، مجموعــات )قروبــات( القيــادات 

ــة علــى الواتــس، قــروب التليجــرام. ــن الهيئ وموظفي
- اختبار تصيد لجميع الموظفين.

  ISO27001 عقد اجتماع مع إدارات التقنية توعوي لتطبيق معايير -
14. نسبة اإلنجاز: )100%(.

• مشروع: تشغيل مكتب التصديق الرقمي:
اسم المشروع: تشغيل مكتب التصديق الرقمي. . 1
إلصــدار . 2 الرقمــي  التصديــق  مكتــب  تشــغيل  المشــروع:  نطــاق 

الشــهادات الرقميــة.  
أهداف المشروع: . 3

- التثبت من الهوية.
- الحفاظ على سامة البيانات من العبث والتغير.

مشروعات أمن المعلومات خالل عام 2019م
• مشروع: تفعيل مكونات وعناصر أمن المعلومات:

اســم المشــروع: تفعيــل مكونــات وعناصر أمن المعلومــات وتطوير أمن . 1
البنيــة التحتيــة( يشــمل أمن الشــبكة ومركز البيانــات وقواعد البيانات(. 

نطاق المشروع: البنية التحتية واألجهزة المكتبية. . 2
أهداف المشروع: . 3

- تفعيــل الضوابــط المناســبة علــى األنظمــة )الشــبكة، الخــوادم، 
المكتبيــة(. األجهــزة 

- الحد من الهجمات اإلليكترونية.
- الحد من التهديدات الداخلية.

العدداألعمال واإلنجازات

8الربط مع الجهات الخارجية.

9تحليل األنظمة.

52االجتماعات

4ورش العمل.

مــن  كالتحقــق  الرقمــي  التصديــق  خدمــات  تفعيــل  المخرجــات:   .4
الهوية للتوقيع  اإللكتروني،  وتشفير البيانات.             

5. مدة المشروع: شهران.
6. المنجــز مــن المشــروع خــال عــام 2019م: تــم االنتهــاء مــن متطلبــات 
السياســات   - )المكتــب  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي  المركــز 
المطلوبــة(. الوثائــق   - للموقــع  الوطنــي  المركــز  زيــارة   - واإلجــراءات 

7. نسبة اإلنجاز:)95%(.
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الموارد البشرية:
ا تســعى الهيئــة مــن خالــه إلــى   تعــد المــوارد البشــرية عنصــًرا أساســيًّ
تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا، والمســاهمة فــي نجــاح برنامجهــا للتحــول 
االســتراتيجي، ومنــذ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )11(

بتاريــخ 1437/1/13هـــ، القاضــي بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء، والتــي نصــت المــادة )2/1( منــه علــى أنهــا تتمتــع بالشــخصية 
االعتباريــة واالســتقال المالــي واإلداري، وصــدور قــرار مجلــس الــوزراء 
الموقــر رقــم )70( وتاريــخ 1438/1/30هـــ، القاضــي بتعديــل البنــد ثانًيــا 
مــن قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـ، ليكون 
بالنــص اآلتــي: »فيمــا عــدا رئيــس الهيئــة، يطبــق علــى منســوبي الهيئة 
لوائــح وســالم العامليــن فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 

والتعديــات التــي تطــرأ عليهــا«.

السياسات واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية:
تهــدف أدلــة سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية إلــى توثيــق وتوفيــر 
إطــار عــام إلدارة وتنظيــم ورصــد األنشــطة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية 

فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء؛ وذلــك مــن خــال:

• إرشــاد فريــق العمــل والمديريــن المختصيــن بمعالجــة األمــور المتعلقة 
بالمــوارد البشــرية للهيئــة، ولتنظيــم العاقــة بيــن الهيئــة والموظفيــن 

العامليــن بها.
• تقديــم التوضيــح والتعريــف المتعلــق بسياســات وإجــراءات المــوارد 

البشــرية واإلرشــادات لجميــع الموظفيــن.
لسياســات  والتطبيــق  الفهــم  عمليــة  فــي  التناغــم  إلــى  التوصــل   •

البشــرية. المــوارد  وإجــراءات 
• توضيــح التــزام الهيئــة فــي إيجــاد والمحافظــة علــى بيئــة عمــل مبنيــة 

علــى الشــفافية والعدالــة.
• تنظيم سلوكيات العمل وعاقات الهيئة مع موظفيها.

ــة سياســات وإجــراءات  ــاء اســتخدام أدل ــار أثن ــن االعتب • يجــب األخــذ بعي
تمامــًا،  متطابقتيــن  عمــل  حالتــا  توجــد  ال  أنــه  البشــرية،  المــوارد 
ــا التنبــؤ بــكل أمــور وحــاالت العمــل  ــا أو منطقيًّ كمــا أنــه ليــس عمليًّ
ــة جاهــزة  ــم أجوب ــي تناســبها بشــكل مســبق، وتقدي والسياســات الت

ومتكاملــة لجميــع األمــور واالستفســارات، ولذلــك يجــب التعامــل مــع 
حــاالت العمــل المختلفــة، وعاقــات الموظفيــن التــي قــد تنشــأ أثنــاء 
ــة سياســات  ســير العمــل الطبيعــي اليومــي ضمــن إطــار عمــل وأدل

وإجــراءات المــوارد البشــرية.

القوى البشرية:
الكفــاءات  العامــة لإلحصــاء علــى اســتقطاب أفضــل  الهيئــة  تحــرص 
البشــرية المؤهلــة والمدربــة علــى إنجــاز العمــل اإلحصائــي المــوكل 
إليهــا بأعلــى قــدر مــن الكفــاءة واإلتقــان واالحترافيــة، وفيمــا يلــي أعــداد 

القــوى البشــرية فــي الهيئــة موزعــة بحســب الجنســية:

• تــم تحديــث الدليــل التنظيمــي الــذي يشــمل جميــع األهــداف ومهــام 
كل إدارة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

• تــم تفعيــل نظــام التوظيــف الجديــد وتهيئــة الموظفيــن الجــدد؛ وذلــك 
ــة، ورفــع جــودة العمــل، واختصــار الوقــت  بهــدف رفــع كفــاءة العملي

المســتغرق لــكل إجــراء.
كافــة  علــى  تطبيقــه  وتــم  الشــامل،  المســح  نظــام  اســتحداث  تــم   •
بيانــات  علــى  الحصــول  بهــدف  العامــة لإلحصــاء  الهيئــة  موظفــي 
ــا، والتأكد  ثــة، باإلضافــة إلــى عكــس األوصــاف الوظيفيــة إلكترونيًّ ُمحدَّ

ــاع جميــع الموظفيــن عليهــا. مــن اطِّ
نظــام  عــن  عبــارة  وهــي  والتنســيق،  االتصــال  وحــدة  اســتحداث  تــم   •
إلكترونــي )تكامــل( لإلجابــة علــى كافــة استفســارات المــوارد البشــرية، 
حيــث يعــد نقطــة االتصــال بيــن جميــع موظفــي الهيئــة واإلدارة العامــة 
للمــوارد البشــرية؛ إذ بلــغ عــدد االستفســارات حتــى هــذا الوقــت )1620(. 
• تــم العمــل علــى قيــاس العــبء الوظيفــي لــدى جميــع إدارات الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء، وذلــك مــن خــال االجتمــاع مــع جميــع موظفــي 
العمــل، وذلــك  قــوة  بحجــم  للتنبــؤ  كمــي  أســلوب  واتبــاع  الهيئــة، 
بالمســح الميدانــي الشــامل عــن طريــق أســلوبين متبعيــن، همــا:

- األســلوب األول: الساســل الزمنيــة التــي تقــوم بدراســة عاقــة 
الزمــن أو الوقــت بمتابعــة مــا يطــرأ مــن تغييــر )زيــادة أو نقــص فــي 

حجــم القــوى العاملــة(.
- األســلوب الثانــي هــو أســلوب الموازنــة الــذي يتــم عــن طريــق جمــع 
ــة  ــة، ومحاول ــب مــن القــوى العامل المعلومــات عــن العــرض والطل
ــا لحــدوث فائــض أو نقــص، وعكــس دراســة  الموازنــة بينهــا تافيًّ

العــبء الوظيفــي علــى خطــة القــوى العاملــة.
• تــم العمــل علــى برنامــج التعاقــب الوظيفــي، حيث تــم تحديد الوظائف 
المهمــة والحساســة وترشــيح الموظفيــن ذو الكفــاءة العاليــة حســب 
المعاييــر المتفــق عليهــا لبرنامــج التعاقــب الوظيفــي، وتــم تحديــد 

الكفــاءات التــي تحتــاج إلــى تطويــر بهــدف ســد الفجــوات فيهــا.
• تــم الربــط بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ووزارة الماليــة فيمــا يخــص 
الرواتــب )نظــام صــرف( وتمــت العمليــة علــى عــدة مراحــل، وامتــدت 

إلــى مــا يقــارب ثاثــة أشــهر.
والماليــة  اإلداريــة  بالشــؤون  معنــي  جديــد  نظــام  اســتحداث  تــم   •
التعــداد والمســوح  والفنيــة للمتعاونيــن المشــاركين فــي كل مــن 
الدوريــة بشــكل آلــي؛ وذلــك لضمــان ســرعة ودقــة تصفيــة وصــرف 

ــا.  إدارتهــم فنيًّ الماليــة، فضــًا عــن  اســتحقاقاتهم 

• تــم تحديــث نظــام الحضــور واالنصــراف، بهــدف متابعــة منســوبي 
ــًة، وأقــلَّ إجــراءاٍت؛ وذلــك  الهيئــة العامــة لإلحصــاء بشــكل أكثــَر دقَّ

اختصــاًرا للوقــت.
• باإلضافــة إلــى أنــه تــم التحــاق 344 موظـــًفا/ موظفـــة فــي برامــج 

تدريبيــة مختلفــة علــى النحــو التالــي: 
• تنفيــذ برنامــج نقــل المعرفــة مــن خــال االســتفادة مــن زيــارة 13 خبيــًرا 

لـــ 13 إدارة داخــل الهيئــة.
• تــم عقــد ورش عمــل داخــل الهيئــة مثــل )ورشــة عمــل علــى مؤشــرات 
البيانــات المفتوحــة( و)ورشــة عمــل عــن صياغــة األهــداف الذكيــة فــي 

األداء الوظيفــي(.
إدارة  الحالــي تطويــر نظــام  الوقــت  يتــم فــي  أنــه  إلــى  باإلضافــة   •
األداء الوظيفــي المبنــي علــى تقييــم األهــداف والكفــاءات الفنيــة 

2020م. والســلوكية، وتــم إطاقــه مطلــع عــام 

التحديات التي تواجه الموارد البشرية في الهيئة:
• مــن أبــرز التحديــات التــي تواجهــه المــوارد البشــرية فــي الهيئــة، ويجــب 

العمــل علــى إيجــاد حلــوٍل ســريعة لهــا:
- الحاجــة إلــى بنــٍد خــاص بالتوظيــف الســتقطاب كفــاءات جديــدة فــي 

مجــال اإلحصــاء. 

النوعالعددالجهة

4صندوق النقد الدولي.

موظفين

18المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

14شركة دي آر سي.

3مركز أداء.

69معهد اإلدارة العامة.

118شركة ديفستات.

1معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

28شركة الحل الذكي.

89شركة أكاديمية الفيصل.

4برنامج إيفاد الداخلي في معهد اإلدارة العامة.

متدرًبا61تدريب تعاوني داخل الهيئة لطاب الجامعات.
العددالجنسية

1الجمهورية التركية

1الجمهورية التونسية

1جمهورية السودان

4جمهورية مصر العربية

5المملكة االردنية الهاشمية

1041المملكة العربية السعودية

1053اإلجمالي الكلي

ــد المــوارد البشــرية  ــرز اإلنجــازات علــى صعي وفيمــا يلــي نعــرض ألب
ــي 1441/1440هـــ )2019م(: خــال العــام المال

• تــم االنتهــاء مــن إعــداد األوصــاف الوظيفيــة واعتمادهــا، والتــي تعــد 
أحــد أســس إدارة المــوارد البشــرية، حيــث إن الوصــف الوظيفــي يعــد 
أحــد أدوات العمــل التــي تعتمــد عليهــا كافــة أنشــطة المــوارد البشــرية 
تخطيــط  عمليــات  منهــا  تبــدأ  التــي  البدايــة  نقطــة  يمثــل  إذ  األخــرى؛ 
القــوى العاملــة، واالســتقطاب والتوظيــف، وإدارة األداء الوظيفــي، 
والتعاقــب الوظيفــي، إضافــة إلــى المســاهمة فــي تحديــد االحتياجــات 
التدريبيــة للموظفيــن. حيــث تــم العمــل علــى اســتيفاء جميع المســميات 
ــق لهــا مــن خــال  ــد مــن وجــود وصــف وظيفــي دقي ــة، والتأك الوظيفي
التواصــل مــع جميــع مــدراء اإلدارات وتــم تصنيفهــا إلــى 5 قطاعــات 

ــا(. ــا وظيفيًّ بعــدد )290 وصًف
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- الحاجــة إلــى الدعــم التقنــي والمالــي واإلداري بهــدف تطبيــق كافــة 
سياســات اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية وحْوَكَمتهــا بطريقــة احترافيــة.

- الحاجــة إلــى تطويــر البيئــة المكانيــة فــي الهيئــة لتكــون بيئــة جاذبــة 
وتعكــس رؤيــة ورســالة وقيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

طموحات الهيئة بشأن الموارد البشرية:
فيمــا يختــص بطموحــات الهيئــة بشــأن المــوارد البشــرية فمــن المقــرر 
خــال عــام 2020م أن يجــري العمــل بــإذن اللــه علــى تفعيــل المبــادرات 

فــي نســختها الثانيــة، وهــي كالتالــي:
• تطويــر اســتراتيجية المــوارد البشــرية ونمــوذج التشــغيل وبيئــة العمــل 

المؤسسية.
• تطوير نظام عمل المسح الشامل.

• تحسين الئحة ودليل الموارد البشرية.
• االرتقاء بأطر تحديد وتوزيع القوى العاملة واستقطاب الكفاءات.

• تعزيز قدرات وبرامج التعلم والتطوير.
• تنفيذ خطط تطوير القادة والتعاقب الوظيفي.

• تحديث نظام إدارة أداء الموظفين ووضعه حيز التنفيذ.
• مراجعة وتحديث نظام المكافآت.



07
الفصل السابع: 

الصعوبات والتحديات 
والحلول خالل عام 

2019م
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مــن الطبيعــي أن تصاحــب أي عمــل بعــض العقبــات التــي تظهــر علــى أرض الواقــع عنــد الممارســة العمليــة، وهــذه عامــة 
ــة ومؤشــر علــى حيويــة األداء؛ إذ مــن المتوقــع دائًمــا أن تواجــه أي عمــل عــدٌد مــن التحديــات والصعوبــات خــال التنفيــذ  صحيَّ
ناتــه وتفاصيلــه الكثيــرة المتداخلــة، بــل والمعقــدة أحياًنــا - يؤثــر فــي  لتحقيــق األهــداف والتطلعــات المطلوبــة، فالواقــع - بمكوِّ

أي عمــل أو مشــروع.

وقــد واجهــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــدًدا مــن التحديــات والصعوبــات فــي تنفيــذ برامجهــا وأعمالهــا اإلحصائيــة خــال عــام 
2019م، لكنهــا اســتطاعت فــي معظــم األحيــان التغلــب علــى هــذه الصعوبــات وتجــاوز التحديــات؛ بمــا تحظــى بــه مــن اهتمــام 
ودعــم كبيريــن مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، وبمســاندة متميــزة مــن 
مجلــس إدارتهــا، وفيمــا يلــي موجــز بأهــم الصعوبــات والتحديــات التــي واجهــت العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة خــال عــام 
2019م – 1441/1440هـــ وأبــرز الحلــول التــي تــم تنفيذهــا للتعامــل مــع هــذه التحديــات بأســلوب احترافــي مؤســس علــى 

معاييــر  علميــة مرنــة تضــع فــي حســبانها مــن البدايــة طبيعــة البيئــة الواقعيــة التــي يتــم فيهــا العمــل اإلحصائــي:

ت بالفعلالتحدي/ الصعوبةم ذَّ الحلول المقترحة/أو التي ُنفِّ

1
قلة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على 

العمل اإلحصائي االحترافي، والهيئة في حاجة 
ماسة لبند خاص بالتوظيف الستقطاب الكفاءات. 

تسعى الهيئة إلى إيجاد بند خاص بالتوظيف الستقطاب كوادر بشرية جديدة 
مؤهلة ومدربة لتولي مهام العمل اإلحصائي.

عدم تطبيق التصانيف اإلحصائية في بعض 2
األجهزة الحكومية.

هناك محاوالت لدعم الهيئة في مبادراتها حيال تطبيق التصانيف اإلحصائية 
ت اإلدارية لدى الجهات، ويجري العمل مع  لجنة تحسين  المختلفة في السجاَّ

بيئة العمل )لجنة تيسير(  لمتابعة التطبيق.

3
الموارد المالية ال تكفي احتياجات الهيئة بسبب 

ضخامة حجم العمل اإلحصائي الذي يغطي كافة 
المجاالت في المملكة.

يتم مناقشة وزارة المالية لرفع السقف المالي المحدد للهيئة.

4
الهيئة تحتاج إلى دعم تقني ومالي واداري بهدف 
تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية وحوكمتها 

بطريقة أكثر احترافية.
يجري العمل على توفير ذلك.

عدم توحيد استخدام المعايير اإلحصائية.5
هناك مبادرات لاستفادة من المعايير اإلحصائية التي تنتجها الهيئة وتطبيقها 

في المؤشرات اإلحصائية المختلفة التي تنتجها الجهات الحكومية؛ بهدف توحيد 
استخدام المعايير اإلحصائية.

ت بالفعلالتحدي/ الصعوبةم ذَّ الحلول المقترحة/أو التي ُنفِّ

6
قلة  فرص إلحاق الموظفين ببرامج تأهيلية 

وتطويرية متوسطة وطويلة المدى، وهناك حاجة 
ماسة لتدريب وتطوير الموارد البشرية لزيادة 

كفاءتها لتتناسب مع متطلبات عمل الهيئة.

يتم عقد دورات تدريب وورش عمل لتطوير الموظفين وزيادة كفاءتهم المهنية، 
ويتم التركيز مع الخبراء والمدربين على التطبيق أثناء الممارسة العملية في 

مجال اإلحصاءات االقتصادية.

انخفاض مستوى استفادة الجهات العامة العليا 7
من دعم القرار وتحليل البيانات بالهيئة.

يتم عقد الكثير من ورش العمل واللقاءات المتخصصة، وهناك مبادرات إلبراز 
دور مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار.

ال يزال هناك ضعف في استجابة بعض الجهات 8
يتم التصعيد وتكوين لجان عمل من الجهتين في المواضيع ذات الصلة.التي تتعامل معها الهيئة.

9
واجهت أكاديمية اإلحصاء إشكالية محدوديِة 

ة للشركاء الخارجيين مقارنًة بمعايير  القدرات الفنيَّ
الهيئة وتوقعات عماء األكاديمية.

- تعزيز القدرات الذاتية لألكاديمية بالخبرات االستشارية والفنية لتقليل االعتماد 
على الشركاء الخارجيين.

- العمل مع أكثر من شريك في كل مسار من مسارات األكاديمية.

10

تعاني أكاديمية اإلحصاء من عدم وجود نظام 
تقني لمتابعة أعمال األكاديمية )أي عدم وجود 

 CRM آلية محددة مخصصة لمتابعة حالة العماء
من استام العروض ومراجعتها وحالة القبول 

والرفض ومتابعة حالة الدفعات المالية(.

يجري العمل على توفير هذه اآللية التقنية لمتابعة أعمال األكاديمية.

11
طول المدة الزمنية لإلجراءات الداخلية لدى العميل 
مما يتسبب في تأخر جدولة المسح المطلوب بما 

يتناسب مع الهيئة.
يتم التنسيق بين الهيئة والعميل بشأن معالجة هذا األمر.

12
ضخامة حجم العمل في إنتاج خرائط لكافة مسوح 
الهيئة على مستوى العينات المسحوبة من إطار 

المسوح اإلحصائية في الوقت المطلوب.

تم مخاطبة الجهات المختصة في العمليات بتزويد اإلدارة بالعينات المطلوب 
إنتاج خرائط لها في وقت كاٍف لبدء تلك المسوح.

13
تحتاج الهيئة إلى تطوير بيئتها المكانية لتكون بيئة 

جاذبة وتعكس رؤية ورسالة وقيم الهيئة العامة 
لإلحصاء.

يجري العمل على توفير ذلك.



08
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أواًل: على مستوى تنظيم العمل في القطاع 
اإلحصائي في المملكة: 

• إنتــاج العديــد مــن التصانيــف اإلحصائيــة الوطنيــة المعتمــدة علــى 
الدوليــة. والتصانيــف  األدلــة 

ــة المســتخدمة فــي  ــر والتصانيــف اإلحصائي ــر المعايي ــث وتطوي • تحدي
ــي. القطــاع اإلحصائ

• ربــط التصانيــف اإلحصائيــة المختلفــة ببعضهــا لتســهيل عمليــة الربــط 
بيــن البيانــات مــن مصادرهــا المختلفــة.

بمــا  اإلحصائيــة  والتصانيــف  للمعاييــر  اإللكترونــي  النظــام  تطويــر   •
المختلفــة.  البيانــات  مصــادر  الجــودة  معاييــر  أقصــى  يحقــق 

• إنشــاء إطــار محــدث للتصانيــف اإلحصائيــة مــن خــال بيانــات التعــداد 
العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020م.

• تطبيــق التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة في بيانات الســجات 
اإلداريــة لجميــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقة.

• تطبيــق التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن المزمــع صــدور األداة 
العســكري  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  لجميــع  بتطبيقــه  النظاميــة 

والخــاص. 
• توحيــد اســتخدام التصانيــف اإلحصائيــة فــي مصــادر البيانات المختلفة 

)الســجات اإلدارية & التعدادات والمســوح اإلحصائية(.
لمختلــف  اإلحصائيــة  والمصطلحــات  والمفاهيــم  التعاريــف  توحيــد   •

بالمملكــة. اإلحصائــي  القطــاع  علــى مســتوى  الجهــات 

ثانًيا: على مستوى المنتجات اإلحصائية الجديدة 
وتطوير األعمال اإلحصائية القائمة:

المنتجــات اإلحصائيــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات المملكــة  تطويــر   •
للبيانــات. مختلفــة  مصــادر  باســتخدام 

• اســتثمار البيانــات الضخمــة فــي مجــال إحصــاءات أســعار المســتهلك 
مــن بيانــات الباركــود باســتخدام البيانــات الضخمــة.

• توفير بيانات المؤشرات الدولية:
- العمل على مؤشر الفجوة بين الجنسين.

- العمل على مؤشر السعادة العالمي.
- العمل على مؤشر األداء البيئي.

- العمل على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
- العمل على مؤشر التقدم االجتماعي.
- تطوير الخدمات والعمليات اإلحصائية:

- تطوير سياسة واستراتيجية االبتكار في الهيئة.
- تفعيــل مبــادرة تكامــل وربــط بيانــات الســجات اإلداريــة مــع بيانــات 

المســوح.
• تطوير نظام األفكار والمقترحات االبتكارية.

ثالًثا: على مستوى المشروعات والمبادرات لدعم 
برنامج التحول في العمل اإلحصائي:

ــك مــن خــال  ــن القطــاع اإلحصائــي، وذل 1. العمــل علــى برنامــج تمكي
ــة:   ــذ المشــاريع التالي تنفي

ــة لإلحصــاء فــي بنــاء وتطويــر الشــراكة  ــة الوطني ــل دور اللجن - تفعي
مــع القطــاع الخــاص. 

- عقــد اتفاقيــات لتفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة في الجهــات الحكومية 
ومشــاركة البيانات. 

العــام  التعــداد  ت اإلداريــة فــي مشــروع  2. االســتفادة مــن الســجاَّ
التالــي:  النحــو  علــى   2020 والمنشــآت  والمســاكن  للســكان 

- اعتمــاد دليــل المســميات الســكانية )المناطــق اإلدارية، المحافظات، 
المراكــز، المســميات الســكانية( الســتخدامه فــي التعــداد العــام 

للســكان والمســاكن والمنشــآت.
- استكمال األعمال الميدانية لتحديث العناوين الوطنية في المدن.

- إعــداد الخطــط التنفيذيــة والتــي ســينفذ مــن خالهــا التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن والمنشــآت مثــل )خطــة العــد، خطــة التدريــب، 
خطــة الجــودة، خطــة المراجعــة، خطــة ترشــيح القــوى العاملــة، خطــة 

النشــر ... إلــخ(.
الترقيــم وتوزيــع مناطــق  تجــارب ميدانيــة الختبــار أســلوب  إجــراء   -
اســتمارة  الذاتــي،  العــد  )اســتمارة  التعــداد  العمــل واســتمارات 

الســكاني(.  التعــداد  اســتمارة  المنشــآت،  تعــداد 
ت اإلداريــة  3. برنامــج إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية عــن طريــق الســجاَّ
مــع  اإللكترونــي  الربــط  خــال مشــروع  مــن  عليــه  العمــل  والجــاري 
الجهــات المختلفــة لدعــم اإلحصــاءات ومشــروع مذكــرات التفاهــم مــع 

الجهــات المختلفــة. 

4. تطوير منصة للبيانات اإلحصائية الموجودة في الهيئة.
5. تنفيــذ مبــادرة اســتيفاء المتطلبــات اإلحصائيــة لمؤشــرات اهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030.
6. تنفيذ برنامج تطوير مؤشرات االقتصاد الكلي. 

رابًعا: على مستوى الموارد البشرية: 
البشــرية  المــوارد  مســتوى  علــى  الهيئــة  بطموحــات  يختــص  فيمــا 
والمقــررة خــال العــام القــادم 2020م فســيجري العمــل بــإذن اللــه علــى 

تفعيــل المبــادرات فــي نســختها الثانيــة، وهــي كالتالــي:
• تطويــر اســتراتيجية المــوارد البشــرية ونمــوذج التشــغيل وبيئــة العمــل 

المؤسسية.
• تطوير نظام عمل المسح الشامل.

• تحسين الئحة ودليل الموارد البشرية.
• االرتقاء بأطر تحديد وتوزيع القوى العاملة واستقطاب الكفاءات.

• تعزيز قدرات وبرامج التعلم والتطوير.
• تنفيذ خطط تطوير القادة والتعاقب الوظيفي.

• تحديث نظام إدارة أداء الموظفين ووضعه حيز التنفيذ.
• مراجعة وتحديث نظام المكافآت.

خامًسا: على مستوى اإلعالم والوعي اإلحصائي:
تنفيــذ مشــروع تعــداد الســعودية 2020وتكثيــف حمــات التوعيــة . 1

ــه. ــز المجتمــع علــى المشــاركة في ــه لتحفي ــة ل ــة المصاحب اإلحصائي
االستعداد لإلعان عن نتائج تعداد السعودية 2020.. 2
إدراج مواد توعوية في مناهج التعليم العام.. 3
االســتمرار فــي قيــاس الوعــي اإلحصائــي لــدى مختلــف شــرائح . 4

الجمهــور بشــكل ربــع ســنوي.
تنفيــذ حمــات الوعــي المصاحبــة لمنتجــات الهيئــة كافــة، تتضمــن . 5

)النتائــج- التعريفــات( لــكل منتــج يتــم اإلعــان عنــه.
المشاركة في عدة فعاليات عامة تتعلق بالمنتجات اإلحصائية.. 6
تنفيذ مسابقة تستهدف القطاع األكاديمي.. 7
تنفيذ 5 لقاءات مجتمعية.. 8
عقد عدد 4 لقاءات متخصصة تستهدف اإلعام والكتاب والمؤثرين.. 9

تنفيــذ 20 )لقــاء– ورشــة عمــل( ضمــن برامــج التواصــل اإلحصائــي، . 10
إضافــة إلــى تنفيــذ ورش العمــل واالجتمــاع التــي تطلبهــا اإلدارات 

اإلحصائيــة ضمــن مراحــل وإجــراءات العمــل اإلحصائــي.
تنفيذ 8 فعاليات تواكب األيام العالمية.. 11
تنفيــذ 3 لقــاءات مــع 3 لجــان الغــرف التجاريــة فــي )الريــاض– جــدة– . 12

الشــرقية( بهــدف التعريــف وتحســين االســتخدام.
ــات ألقســام اإلحصــاء فــي الجامعــات الســعودية، . 13 ــذ 5 فعالي تنفي

ــة التدريــس– الطــاب(. تســتهدف )أعضــاء هيئ
إقامــة عــدد 4 ورش عمــل تتعلــق بجــودة المنتجــات وطــرق تحســين . 14

المخرجــات للعمــاء.

سادًسا: على مستوى الشراكات ودعم العمالء: 
أكاديميــة . 1 ودعــم  تجــاري  بأســلوب  العمــل  رفــع  فــي  المســاهمة 

اإلحصــاء.
)بنــك . 2 العمــاء  طلبــات  علــى  للــرد  الذاتــي  االكتفــاء  كفــاءة  رفــع 

المعلومــات(. 
رفع كفاءة التواصل مع العماء على مستوى الهيئة وفروعها.. 3
مــع . 4 للتعامــل  الهيئــة  وخــارج  داخــل  المقامــة  الفعاليــات  دعــم 

مباشــر. بشــكل  العمــاء  وطلبــات  استفســارات 
دعــم حمــات قيــاس وعــي العمــاء بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة . 5

لألعــام والوعــي اإلحصائــي. 
المســاهمة فــي تحديــث وتعديــل البيانــات اإلحصائيــة بالمناهــج . 6

فــي مختلــف المراحــل الدراســية. 
قنــوات جديــدة للتواصــل )تويتــر – لينكــد إن – المحادثــة الفوريــة( . 7

ــرد علــى العمــاء مــن خالهــا. ــة ال ووضــع آلي
توعيــة إدارات الهيئــة بآليــة عمــل إدارة الهاتــف اإلحصائــي وكيفيــة . 8

التعامــل مــع العمــاء.
تطبيــق اتفاقيــة مســتوى الدعــم SLA بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى . 9

لتقديــم خدمــة فعالــة.
إضافة أيقونة لألسئلة الشائعة في موقع الهيئة.. 10
العمل على تسويق الرقم الموحد عبر وسائل اإلعام. . 11
تعزيز التواصل مع الجهات الشريكة. . 12
العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بشكل كامل.. 13
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بنــاء شــراكات جديــدة وتبــادل الخبــرات مــع المؤسســات ذات العاقة . 14
بالقطــاع اإلحصائي.

المســاهمة فــي رفــع نســبة تفعيــل وتأســيس الوحــدات اإلحصائيــة . 15
باألجهــزة الحكومية.

سابًعا: على مستوى مركز التحليل االحصائي ودعم 
القرار: 

التوسع في استقبال الطلبات والتوسع في دائرة المستفيدين . 1
تقارير دورية نوعية خاصة لعماء المركز قابله وغير قابله للنشر  . 2
إطــاق النســخة األولــى مــن المنصــة االلكترونيــة التفاعليــة لنشــر . 3

اإلحصــاءات الوطنيــة والبيانــات الجديــدة والتقاريــر التحليليــة
مشــاركة االدارات االخــرى فــي الهيئــة مــن التدريــب وإقامــة ورش . 4

عمــل احصائيــة 
االســتفادة مــن بيانــات التعــداد لعــام 2020 فــي التقاريــر الخاصــة . 5

باإلضافــة  تحليلهــا  فــي  والتوســع  القــرار  صناعــة  تدعــم  التــي 
المركــز.  منتجــات  فــي  منهــا  لاســتفادة 

تفعيل خارطة الطريق فيما يخص المبادرات الخاصة بالعام 2020.. 6

ثامًنا: التطلعات والطموحات الخاصة بأكاديمية 
اإلحصاء لعام 2020م:

إطاق برنامج للتدريب ورفع القدرات داخل الهيئة.. 1
تطوير آلية العمل على المشاريع االستشارية وأتمتتها.. 2
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