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االفتتاحية
َأعــ َّـدت الهيئــة العامــة لإلحصــاء تقريـــرها الســنوي للعــام المالــي
(2020م) بموجــب المــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس
الموقــر الصــادر باألمــر الملكــي رقــم (/13أ) وتاريــخ 3ربيــع
َّ
الــوزراء
األول 1414هـــ والقاضــي بأنــه« :علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة
ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال
الحكوميــة األخــرى أن
َ
حق َقتــه
عمــا َّ
كل ســنة ماليــة
يومــا مــن بدايــة ِّ
تقريــرا َّ
ً
تســعين ً
مــن إنجــازات مقارنـ ًـة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال
الســنة الماليــة المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن صعوبــات ،ومــا
تــراه مــن مقترحــات لحســن ســي ِر العمــل فيهــا».
ض الهيئــة مــن خــال تقريرهــا الســنوي أبــرزَ مــا قامــت بــه
وتعــ ِر ُ
مــن أعمــال ومــا أنتجتــه مــن مؤشــرات ومنتجــات إحصائيــة ،ومــا
بذلتــه مــن جهــود مختلفــة لدعــم وتطويــر القطــاع اإلحصائــي فــي
المملكــة خــال عــام 2020م رغــم جائحــة كورونــا التــي َّأثــرت علــى
مختلــف القطاعــات فــي جميــع دول العالــم.

واضحــة لمــا قامــت بــه
ً
ونأمــل أن يعكــس هــذا التقريــر صــورةً
ُ
الهيئــة مــن أعمــال ،ومــا واجهتْ ــه مــن صعوبــات وعقبــات ،ومــا
ُّ
وتطلعــات إلنجــاز
تــراه مــن مقترحــات ومــا تُ ِعـ ُّـد لــه مــن طموحــات
الكثيــر مــن المنتجــات والمؤشــرات اإلحصائيــة الدقيقــة التــي
تدعــم صنــاع القــرار وراســمي السياســات فــي وضــع خطــط
التنميــة الوطنيــة ،وتُ ِّلبــي المتطلبــات اإلحصائيــة مــن المملكــة
وفقــا ألعلــى المعاييــر
ً
ودوليــا علــى النحــو األكمــل
وإقليميــا
محليــا
ًّ
ًّ
ًّ
عالميــا.
المطبقــة
ًّ
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الرؤية

الرسالة

القيم

ـكارا لدعــم
ْ
أن تكــون الهيئــة العامــة لإلحصــاء المرجــع اإلحصائــي األكثــر تميــزً ا وابتـ ً
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

قيمــة مضافــة تتميــز بالدقــة
ذات
ثــة
وخدمــات
منتجــات
تقديــم
ٍ
ِ
مح َّد ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إحصائيــة ُ
ُ
وفقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة ،والريــادة
والشــمولية والمصداقيــة،
ً
فــي تطويــر القطــاع اإلحصائــي لدعــم اتخــاذ القــرار.

الجودة

التركيز على
العمالء

االستقاللية

االحترافية

الشفافية

التشاركية
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كبيــرا خــال الســنوات
ـورا
ً
شــهد القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة تطـ ً
العامــة
ِ
مصلحــة اإلحصــاءات
ِ
الماضيــة ،الســيما بعــد تحويــل
بشــخصية
ٍ
ــع
ٍ
والمعلومــات إلــى
هيئــة عامــة ُمســتقلة لإلحصــاء تتمتَّ ُ
ـوات اإلحصائيــة فــي كافــة
اعتباريــة ،وخــال هــذه الفتــرة تســارعت الخطـ ُ
تقودهــا الهيئــة؛ وتــم تنفيــذ الكثيــر
مجــاالت العمــل اإلحصائــي التــي
ُ
مــن المشــاريع اإلحصائيــة المهمــة ،كمــا تــم إصــدار الكثيــر مــن المنتجــات
دعمــا لصنَّ ــاع القــرار وراســمي السياســات؛
والمؤشــرات اإلحصائيــة
ً
وتلبيـ ًـة لمتطلبــات التنميــة المســتدامة التــي تشــهدها مملكتنــا الغاليــة
فــي شــتى القطاعــات ،وفــي جميــع مجــاالت العمــل واإلنتــاج.
ورغــم جائحــة كورونــا التــي َّأثــرت علــى مختلــف مناحــي الحيــاة فــي عــام
2020م إال أن الهيئــة العامــة لإلحصــاء قــد أنجــزت بفضــل اللــه وتوفيقــه
الكثيــر مــن المؤشــرات اإلحصائيــة المهمــة ،كمــا قامــت بترتيــب البيــت
مــن الداخــل بشــكل يتــاءم واآلمــال الكبيــرة المعقــودة علــى الهيئــة فــي
صناعــة منتجــات إحصائيــة دقيقــة تدعــم تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة
2030م ،وتنفيــذ الخطــط التنمويــة الطموحــة فــي كافــة مناطــق المملكة
اإلداريــة الثــاث عشــرة.
ـام
أن أتقـــ َّـد َم إلــى مقـ ِ
ـرفني فــي مسـ ِّ
ويشـــ ُ
ـتهل هــذا التقريــر الســنوي ْ
ُ
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود
خــادم الحــــرمين الشــريفين الملــك
َ
صاحــب الســمو الملكــي
األميــن
عهــده
وســمو ولــي
 حفظــه اللــه ،-ِ
ِّ
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه -
ـان علــى الدعــم الكبيــر المقــدم لقطــاع
بخالــص الشــك ِر والتقدي ـ ِر واالمتنـ ِ
اإلحصــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والرعايــة الكريمــة لهــذا
إيمانً ــا بــدوره الحيــوي والمحــوري ،وأثــره اإليجابــي فــي مســيرة
القطــاع َ
النهضــة والتنميــة المســتدامة بالمملكــة.
وجميــع الباحثيــن
أقــد َم للمســئولين
وإنــه لمــن دواعــي ســروري أن
ِّ
ِ
والمهتميــن بمنجــزات وإحصــاءات المملكــة العربيــة الســعودية علــى

كافــة التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام
ً
المســتويات
ِّ
يســلط الضــوء علــى أبــرز أعمــال الهيئــة خــال هــذا
(2020م) الــذي
العــام ،حيــث عملــت الهيئـ ُـة علــى تعزيـ ِز ِبنْ َيتِ هــا اإلداريــة مــن خــال تطويــر
هيكلهــا ومنظومتهــا اإلداريــة ،وحــدوث تطــورات مهمــة فــي عــدد مــن
القطاعــات واإلدارات بالهيئــة.
حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 2020م علــى تنفيــذ
ْ
وقــد
تصــب فــي خدمــة
التــي
الســامية
والتوجيهــات
القــرارات
مختلــف
ُّ
مصلحــة العمــل اإلحصائــي بالمملكــة وتطويــره وتنظيمــه ،تأكيـ ًـدا علــى
أنهــا المرجــع الرســمي والوحيــد للبيانــات اإلحصائيــة ،وذلــك مــن خــال
أهدافهــا االســتراتيجية التــي حرصــت علــى أن تكــون متوائمـ ًـة مــع رؤيتها
ورســالتها وأهدافهــا.
وفــي ســبيل تحقيــق رســالتها والقيــام بالمهــام الموكلــة إليها تـ َّـم تعديل
دوليــة للمشــاركة
تنظيــم الهيئــة ،كمــا تــم اســتقطاب كفــاءات إحصائيــة
َّ
فــي مجلــس إدارة الهيئــة للمســاهمة فــي االنتقــال بهــا النقلــة النوعيــة
حرصــا علــى الخــروج بمنتجــات
التــي ينتظرهــا الجميــع؛ لتطويــر العمــل
ً
إحصائيــة دقيقــة وبنَّ ــاءة تفيــد قطاعــات الدولــة كافــة ،وتســهم فــي بنــاء
االقتصــاد الوطنــي.
وختامــا ..نحمــد اللــه تعالــى علــى أن يســر لنــا العمــل طــوال الفتــرة
ً
الماضيــة مــن عــام 2020م رغــم ظــروف جائحــة كورونــا التــي كان لهــا
تأثيــر ســلبي علــى معظــم المجــاالت فــي مختلــف دول العالــم ،نســأل
اللــه تعالــى أن يحفــظ بالدنــا والعالــم كلــه مــن الجوائــح واألمــراض،
ـزم علــى إكمــال مــا قــد بدأنــاه خــال األشــهر الماضيــة مــن جهــود
وكلنــا عـ ٌ
كبيــرة لتطويــر المجــال اإلحصائــي ،وآمــل أن يكــون هــذا التقريــر قــد
أعطــى الصــورة الواضحــة لمــا قامــت بــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن
أعمــال خــال عــام 2020م  ..وعلــى اللــه قصــد الســبيل ،ومنــه ســبحانه
التوفيــق والســداد.

الـتــقـريــر الــسـنـوي

14

كلمة رئيس
الهيئة

د .كونراد بيسندورفر
رئيس الهيئة العامة لإلحصاء

2020م | 1442 - 1441هـ

15

واضحــا لجميــع المســئولين وصنَّ ــاع القــرار حــول العالــم األهميــة
بــات
ً
الحيويــة للبيانــات الدقيقــة الموثوقــة فــي وضــع خطــط التنميــة،
الســيما البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة التــي يتــم إنجازهــا بجــودة
عاليــة وتوفيرهــا بســرعة وتقديمهــا ،فــي الوقــت المناســب.
المخولــة بإنتــاج
والهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي الجهــة الرســمية الوحيــدة
َّ
اإلحصــاءات والمؤشــرات اإلحصائيــة التــي تغطــي جميــع جوانــب الحيــاة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن مصادرهــا المختلفــة ،حيــث
تقــدم الهيئــة بيانــات ومؤشــرات إحصائيــة عــن التنميــة االقتصاديــة
ِّ
واالجتماعيــة والســكانية والبيئيــة فــي المملكــة ،وفــي مقدمتهــا الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وهــو المؤشــر الرئيــس لــأداء االقتصــادي فــي
المملكــة ،ومــن أبــرز المؤشــرات اإلحصائيــة التــي تقدمهــا الهيئــة معــدل
البطالــة ،وغيــره مــن المؤشــرات المهمــة فــي ســوق العمــل ،باإلضافــة
إلــى مؤشــر معــدل التضخــم ،وهــو المؤشــر الــذي يبيــن تطــور أســعار
المســتهلك بمــرور الوقــت.
والحقيقــة أن الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال مــا تقدمــه وتوفــره
لصنــاع القــرار وراســمي السياســات مــن إحصــاءات دقيقــة وفــي
الوقــت المناســب تســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة ( )2030ورصــد إنجازاتهــا.
ومــن دواعــي فخــري أن أكــون علــى رأس ِفــرق العمــل الحاليــة فــي
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســيما وأنهــا تمــر بعمليــة تحــول عميــق مــن
أجــل تلبيــة متطلبــات البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة التــي تحتــاج
وخصوصــا فــي هــذه اآلونــة وهــي تصنــع
إليهــا المملكــة العربيــة بشــدة
ً
نهضتهــا الواعــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
جميعــا فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء
إن هدفنــا الحالــي الــذي نضعــه
ً
نصــب أعيننــا بــكل دقــة وتركيــز هــو «أن نصبــح مــن بيــن أهــم قــادة مراكــز
اإلحصــاء الحديثــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم» ،وتهــدف اســتراتيجية
حاليــا إلــى إنجــاز وتحقيــق
التحــول اإلحصائــي التــي تتبناهــا الهيئــة
ًّ
مجموعــة مــن األهــداف المهمــة ،مــن بينهــا:
 .1ضمــان جــودة عاليــة للبيانــات والمؤشــرات والنشــرات ومختلــف
اإلحصــاءات التــي تنتجهــا ،مــن خــال:
• تطبيق الطرق العلمية إلنتاج اإلحصاءات.
• استخدام البيانات من مصادر متعددة.
• تطبيق أعلى المعايير الدولية.

 .2إتاحــة البيانــات ،وتســهيل وصــول المســتخدمين إليهــا مــن خــال
الوســائل الحديثــة.
 .3تحسين طريقة تقديم اإلحصاءات.
الفعالة مع المستخدمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
 .4المشاركة
َّ
 .5توفيــر بيئــة عمــل ممتــازة تجتــذب الكفــاءات والكــوادر المتميــزة،
وتســاعدها فــي تطويــر قدراتهــا ومواهبهــا.
شخصيا اآلن هو:
والسؤال المهم بالنسبة لي أنا
ًّ
مــاذا يعنــي عملــي فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وهــي الجهــاز الرســمي
لإلحصــاءات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذلــك البلــد النفطــي
الكبيــر ذي الثقــل الضخــم اإلقليمــي والدولــي؟! ومــا اإلضافــة التــي
ســيمثلها لــي عملــي هــذا أســجلها فــي ســجلي المهنــي غيــر القصيــر
 علــى أيــة حــال -؟!حاليــا علــى رأس الهيئــة العامــة لإلحصــاء
فــي الواقــع إن وجــودي
ًّ
يعنــي بالنســبة لــي الكثيــر ليــس فقــط علــى الصعيــد المهنــي ،بــل
أيضــا ،فشــعور رائــع أن تســاعد
علــى الصعيــد النفســي واإلنســاني ً
بعملــك وتشــارك بخبراتــك للمســاهمة فــي تقديــم بيانــات إحصائيــة
دقيقــة تغطــي جميــع المجــاالت فــي دولــة مهمــة كالمملكــة ،ومجتمــع
ثــري ومتنــوع كمجتمعهــا؛ ألن ذلــك ســوف يســاهم بشــكل أو بآخــر فــي
صنــع القــرار القائــم علــى بيانــات شــاملة ودقيقــة ذات موثوقيــة عاليــة.
وإذ أقــدم لهــذا التقريــر الســنوي للعــام المالــي 2020م أود اإلشــادة
بمــا يلقــاه القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة مــن دعــم حكومــي مهــم
وترحيــب كبيــر بدورهــا ،وثقــة عاليــة فــي إمكانياتهــا وقدراتهــا ،وهــي
ـال مــن
بالفعــل تمتلــك نخبــة متميــزة مــن الزمــاء األكارم علــى قــد ٍر عـ ٍ
الخبــرة والكفــاءة.
إن الهيئــة العامــة لإلحصــاء تســير فــي الطريــق الصحيح لتطوير وترســيخ
اســتراتيجيتها اإلحصائيــة ،وهــذا يعنــي أن عليهــا استكشــاف طــرق
وأســاليب جديــدة إلنجــاز منتجاتهــا اإلحصائيــة فــي الوقــت المناســب
بأعلــى قــدر مــن الجــودة وبأقــل تكلفــة ممكنــة ،وأمامهــا الكثيــر مــن
الفــرص الواعــدة وســوف تصــل إلــى مكانــة عالميــة مرموقــة فــي مجــال
العمــل اإلحصائــي إذا مــا تـ َّـم اســتثمار إمكاناتهــا بالشــكل الصحيــح الــذي
يركــز علــى الجوهــر والمضمــون.
مــع أطيــب األمنيــات بمســتقبل مشــرق زاهــر ،ومزيــد مــن اإلنجــازات
المشــرفة التــي ينتظرهــا الجميــع مــن الهيئــة.
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الملخص التنفيذي
1.فــي الصفحــات التاليــة الملخــص التنفيــذي للتقريــر الســنوي للهيئــة
العامــة لإلحصــاء للعــام المالــي 2020م وفيــه موجــز مختصــر ألهــم
األعمــال التــي قامــت بهــا الهيئــة ،والتطــورات التــي شــهدتها خــال
ـاء علــى المــادة
العــام الماضــي ،وقــد َأعــ َّـدت الهيئــة هــذا التقريــر بنـ ً
الموقــر الصــادر
َّ
التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء
باألمــر الملكــي رقــم (/13أ) وتاريــخ 3ربيــع األول 1414ه والقاضــي
ترفــع
بأنــه« :علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن
َ
كل ســنة
يومــا مــن بدايــة ِّ
إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين ً
حق َقتــه مــن إنجــازات مقارنـ ًـة بمــا ورد فــي الخطــة
عمــا َّ
ماليــة تقريـ ًـرا َّ
العامــة للتنميــة خــال الســنة الماليــة المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن
صعوبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســي ِر العمــل فيهــا».
عامــا
ٍ
2.وفــي الواقــع ليــس
بخــاف علــى أحــد أن عــام 2020م كان ً
الصعــد كافــة؛ فقــد شــهد العالــم
اسـ
ـتثنائيا بــكل المقاييــس وعلــى ُّ
ًّ
بأســره جائحــة كورونــا (كوفيــد  )-19وهــو أمــر غيــر مســبوق ،وال
ُيعــرف لــه نظيـ ٌـر فــي تاريــخ البشــرية الحديــث مــن حيــث حجــم التأثيــر
الــذي َّ
خلفتــه هــذه الجائحــة علــى مختلــف المجــاالت.
3.وبرغــم وقــوع هــذا الحــدث الجلــل إال أن المملكــة العربيــة الســعودية
كانــت  -بفضــل اللــه تعالــى  -مــن الــدول القالئــل التــي اســتوعبت
ـريعا ،وتعاملــت معهــا وقامــت باحتوائهــا بشــكل جيــد،
الصدمــة سـ ً
واســتأنفت مختلــف الــوزارات والهيئــات والمؤسســات فــي المملكة
أعمالهــا فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية ،ومــن بينهــا الهيئــة
العامــة لإلحصــاء التــي قامــت بالكثيــر مــن األعمــال وبذلــت الكثيــر
مــن الجهــد بالرغــم مــن هــذه الجائحــة العامــة ،فضـ ًـا عــن الظــروف
الخاصــة التــي تعيشــها الهيئــة.
4.وقــد واصلــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء العمــل فــي إنتــاج ونشــر
المؤشــرات واألرقــام اإلحصائيــة الداعمــة لكافــة مجــاالت التنميــة،
والنهــوض بالقطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
الميدانيــة عبر
ـددا مــن المســوح
كمــا َّ
ًّ
نفــذت الهيئــة فــي عــام 2020م عـ ً
الهاتــف ،وتـ َّـم كذلــك إصــدار العديــد مــن النشــرات والتقاريــر مــن واقع
إحصــاءات السـ َّ
ـجلت اإلداريــة لــدى مختلــف األجهــزة الحكوميــة ،وقــد
وفـ َـرت هــذه المنتجــات اإلحصائيــة العديــد مــن البيانــات والمؤشــرات
َّ
والبيئيــة
ـة
ـ
واالقتصادي
ـة
ـ
واالجتماعي
ة
ـكاني
ـ
الس
ـاالت:
ـ
المج
ـع
ـ
جمي
ـي
فـ
َّ
َّ
والمعرفيــة؛ تلبيـ ًـة لمتطلبــات عمــاء الهيئــة فــي الداخــل والخــارج.
َّ

نفـ َـذت الهيئــة خــال
 5.وفــي إطــار برنامــج الهيئــة للتحــول اإلحصائــي َّ
ـددا مــن المشــروعات المهمــة ،واســتنفرت كل قواهــا
عــام 2020م عـ ً
البشــرية خــال شــهري ينايــر وفبرايــر مــن عــام (2020م) واســتكملت
خططهــا المختلفــة إلنجــاز مشــروع التعــداد العــام للســكان والمســاكن
والمنشــآت (تعــداد 2020م) ،والــذي صــدر فيــه األمــر الســامي
ُ
ـوم
ـاء يـ ِ
ـ
مس
ـون
ـ
يك
أن
ـى
ـ
عل
1440/2/15ه
ـخ
ـ
وتاري
8592
ـم
ـ
رق
ـم
ـ
الكري
ُ
الثالثــاء الموافــق  22رجــب 1441ه الموافــق (17مارس 2020م) هو
بدايـ ُـة أعمــال العـ ِّـد الفعلــي لهــذا التعــداد الــذي اتفــق علــى تســميته
إعالميــا بـــ (تعــداد الســعودية ،)2020والــذي ُي َعـ ُّـد التعــداد الخامــس
ًّ
أتمــت
ـث
ـ
حي
ـعودية،
ـ
الس
ـة
ـ
العربي
ـة
ـ
المملك
ـي
ـ
ف
ـاكن
ـ
والمس
ـكان
للسـ
َّ
كافــة الخطــط واالســتعدادات واإلجــراءات المطلوبــة لتنفيــذ التعــداد
ميدانيــا فــي الموعــد المحــدد لكــن أرجــئ ذلــك بســبب جائحــة كورونــا.
ًّ
6.وخــال عــام 2020م شــاركت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــن بعــد في عدد من
والدوليــة على مســتوى االجتماعــات ،أو المؤتمرات،
اإلقليميـ ًـة
الفعاليــات
َّ
َّ
أو اللجــان ،أو ورش العمــل ،وتـ َّـم تبــادل الخبــرات وبحــث التعــاون المشــترك
فــي المجــال اإلحصائــي مــع عــدد مــن الجهــات المختلفة.
7.ونتيجـ ًـة لتزايــد الطلــب علــى البيانات والمنتجــات اإلحصاءات المختلفة
ـت خــال عــام 2020م نحــو
التــي تُ نتِ جهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاءَ ،تل َّقـ ْ
الملبــاة نحــو ( ،)93%ووصــل
طلبــا ،وبلغــت نســبة الطلبــات
َّ
(ً )24592
ـوم
الوقــت المســتغرق لتلبيــة طلبــات العمــاء إلــى أقــل مــن نصــف يـ ٍ
ـدل
عمــل ،وأمــا معــدل رضــا العمــاء فقــد بلــغ ( ،)92%كمــا بلـ َـغ معـ ُ
ـف عمــاءِ الهيئــة بمنتجاتهــا وخدماتهــا (.)95%
تعريـ ِ
8.وتأكيـ ًـدا للتواصــل بيــن الهيئــة وعمالئهــا مــن الجهــات المختلفــة تــم
ــد العديــد مــن االجتماعــات وورش العمــل مــع الكثيــر
عــن بعــد َ
عق ُ
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة واألكاديميــة ،شــملت :الــوزارات
ـدد مــن جهــات
والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى عـ ٍ
القطــاع الخــاص بالمملكــة.
9.وقــد حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال العــام الماضــي علــى
المؤهلة
االســتمرار فــي سياســة اســتقطاب أفضــل الكفــاءات البشــرية
َّ
والمدربــة علــى إنجــاز العمــل اإلحصائــي المــوكل إليهــا بأعلــى قـ ْـد ٍر مــن
َّ
الكفــاءة واإلتقــان واالحترافيــة ،واهتمــت الهيئة بتدريــب وتأهيل كوادرها
البشــرية عبــر تقديــم عــدد كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة ِو ْف ًقــا ألفضــل
عالميــا فــي المجــال اإلحصائــي.
المعاييــر العلميــة المعمــول بهــا
ًّ
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اهتمامــا بــارزً ا بموضــوع رفــع الثقافــة والوعــي
أو َلــت الهيئــة
ً
	10.كمــا ْ
اإلحصائــي فــي المجتمــع بمختلــف فئاتــه ،وعلــى هــذا الصعيــد
وصــل إجمالــي عــدد المــواد اإلعالميــة المنشــورة فــي وســائل
اإلعــام التــي تــم رصدهــا ،والتــي تتضمــن بيانــات إحصائيــة
وتضمنت البيانات واالستفســارات
مصدرهــا الهيئــة ( )6054مــادة،
َّ
الصحفيــة ( )49بيانً ــا ،كمــا بلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة عبــر
البوابــات اإلليكترونيــة للهيئــة ( )83مــادة ،وبلــغ عــدد متابعــي
متابعــا ومتابعــة خــال
حســاب الهيئــة علــى منصــة تويتــر ()153233
ً
عــام 2020م.
	11.ويضـ ُّـم هــذا التقريــر خمســة فصــول رئيســة :حيــث يتنــاول الفصــل
األول (اإلطــار التنظيمــي) القــرارات التنظيميــة للهيئــة العامــة
ً
شــامل أهــم القــرارات المرتبطــة بالعمــل اإلحصائــي،
لإلحصــاء،
كمــا يتنــاول المهــام والمســئوليات ،والقــرارات الحديثــة المرتبطــة
بتطويــر ورفــع مســتوى القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة،
ومــن أبــرز القــرارات المتعلقــة بالهيئــة القــرار رقــم ( )212وتاريــخ
1441/3/15ه الموافــق 2019/11/12م بشــأن تعديــل تنظيــم
الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،واشــتمل التنظيــم علــى أن يكــون للهيئــة
ويعفــى مــن منصبــه بقــرار مــن المجلــس ،وأن ترتبــط
رئيــس ُيعيــن ُ
تنظيميــا بوزيــر االقتصــاد والتخطيــط الــذي يــرأس مجلــس إدارة
ًّ
المكــون مــن أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة:
الهيئــة
ّ
	12.معالــي أ .محمــد بــن عبــد اللــه الجدعــان وزيــر الماليــة ووزيــر
االقتصــاد والتخطيــط المكلــف ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر
عبــد العزيــز بــن ســلمان آل ســعود وزيــر الطاقــة ،ومعالــي م .أحمــد
بــن ســليمان الراجحــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة،
ومعالــي د .حمــد بــن محمــد آل الشــيخ وزيــر التعليــم ،ومعالــي
أ .بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة،
ومعالــي د .عصــام عبــد اللــه الوقيــت مديــر مركــز المعلومــات
الوطنــي ،وســعادة الدكتــور كونــراد بيســندورفر (Dr. Konrad
 )Pesendorferرئيــس الهيئــة ،وســعادة د .فهــد بــن محمــد التركــي
مــن المتخصصيــن فــي عمــل الهيئــة ،واألســتاذ ديفيــد كاليــش
( )Mr. David KALISCHالرئيــس الســابق إلحصــاءات أســتراليا مــن
المتخصصيــن فــي عمــل الهيئــة.

	13.ويتنــاول الفصــل الثانــي (المنتجــات اإلحصائيــة وأعمــال إدارات
ـل اإلحصائــي الــذي تـ َّـم خــال العــام
الهيئــة خــال عــام 2020م) العمـ َ
المالــي المنصــرم ،ومــا قامــت بــه اإلدارات اإلحصائيــة المختلفــة
فــي الهيئــة مــن أعمــال ،ومــا تــم إنجــازه مــن مؤشــرات وأرقــام
إحصائيــة ســاهمت فــي خدمــة عجلــة التنميــة الوطنيــة ،وتنظيــم
وتوحيــد إجــراءات نشــر المؤشــرات واألرقــام والنشــرات اإلحصائية،
وضمــان نشــر إحصــاءات دقيقــة تعكــس واقــع أحــوال المجتمــع
ونشــاطاته فــي المملكــة ،وتحســين إتاحــة اإلحصــاءات وتوفيرهــا
وفعالــة ،لتعزيــز الشــراكة
لمســتخدميها ،عبـ َـر قنــوات نشــر حديثــة
َّ
مكونــات القطــاع اإلحصائــي فــي نشــر اإلحصــاءات،
والتعــاون مــع
ِّ
كمــا عكــس هــذا الفصــل التطــور فــي جوانــب تقنيــة المعلومــات
فــي الهيئــة.
	14.أمــا الفصــل الثالــث (العمــاء ودعــم الشــراكات اإلســتراتيجية)
فيســتعرض الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي مجــاالت دعــم
العمــاء والشــراكات االســتراتيجية فمــن خــال هــذا الفصــل يمكــن
تــم
التعــرف علــى تصنيــف عمــاء الهيئــة وآليــات دعمهــم ،ومــا َّ
فــي عــام 2020م مــن جهــود فــي اســتقبال الطلبــات وتلبيتهــا،
تــم
وعقــد الشــراكات علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي ،ومــا َّ
لتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مجــال تبــادل الخبــرات والتجــارب
والممارســات اإلحصائيــة الناجحــة.
	15.ويركــز الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر (القــوى العاملــة واإلفصــاح
المالــي) علــى أبــرز مــا قامــت بــه الهيئــة في مجــال القوى البشــرية،
ويســتعرض كافــة أرقــام الميزانيــة والمصروفــات تعزيــزً ا للشــفافية
واإلفصاح.
وتــم تخصيــص الفصــل الخامــس لالطــاع علــى أبــرز الصعوبــات
َّ 16.
والتحديــات التــي واجهــت عمــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام
2020م والحلــول والجهــود الحثيثــة التــي ُبذلــت مــن أجــل التغلــب
ـق مــا توافــر لــدى الهيئة من اختصاصــات وإمكانات متاحة،
عليهــا ،وفـ َ
كمــا تنــاول أهـ َّـم التطلعــات والخطــط والطموحــات لعــام 2021التــي
تعتــزم الهيئــة القيــام بهــا هــذا العــام بمشــيئة اللــه تعالــى.
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التنظيم الخاص بالهيئة العامة لإلحصاء
بموجب األمر السامي الكريم رقم ( )64283وتاريخ 1436/12/26هـ القاضي بتحويل مصلحة اإلحصاءات العامة
والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة بمسمى الهيئة العامة لإلحصاء صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ()11
وتاريخ 1437/01/13هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقرار رقم ( )212وتاريخ 1441/3/15هـ
تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء سبع عشرة مادة ،هي:
تضمن
بشأن تعديل تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقد
ُ
َّ
المادة األولى:
ألغــراض هــذا التنظيــم ،يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعانــي
الموضحــة قريــن كل منهــا:
التنظيم :تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الجهــات العامــة :الــوزارات والهيئــات والمؤسســات والمصالــح العامــة،
ويشــمل ذلــك الشــركات المملوكــة بكاملهــا للدولــة.
المنشــآت الخاصــة :جميــع الشــركات بمــا فيهــا الشــركات التــي تســهم
فيهــا الدولــة ،والمنشــآت الفرديــة الخاصــة ،والجمعيــات األهليــة.
البيانــات :األرقــام والخصائــص الوصفيــة المتعلقــة بالمجــاالت
اإلحصائيــة أو غيــر ذلــك فيمــا يتعلــق بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته ،وقــد
تكــون بيانــات فرديــة أو مجموعــة مــن البيانــات الفرديــة.
البيانــات الفرديــة :البيانــات التــي تحــدد هويــة الشــخص ذي الصفــة
بنــاء علــى الطلــب.
الطبيعيــة أو االعتباريــة ويقدمهــا
ً
المجــاالت اإلحصائيــة :المجــاالت اإلحصائيــة الخمســة ،الســكانية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة ومــا تشــمله مــن مجاالت
إحصائيــة تفصيليــة مــن :ســكنية ،أو تعليميــة ،أو تجاريــة ،أو صناعيــة ،أو
صحيــة ،أو حيويــة ،أو ســياحية ،أو زراعيــة ،أو غيرهــا.
ـجلت اإلداريــة :السـ َّ
السـ َّ
ـدون فيهــا
ـجلت الورقيــة أو اإللكترونيــة التــي تـ ّ
البيانــات أو المعلومــات فــي مختلــف الجهــات العامــة ،أو المنشــآت
الخاصــة ،المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة ،وغيــر ذلــك فيمــا يتعلــق
بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته ،باإلضافــة إلــى السـ َّ
ـجلت عــن العمليــات
اإلنتاجيــة لتلــك الجهــات والمنشــآت.
المعلومــات :البيانــات التــي تتــم معالجتهــا إمــا بتبويبهــا أو بتحليلهــا أو
بتلخيصهــا ،أو بــأي طريقــة معالجــة أخــرى لتصبــح ذات معنــى يتعلــق
بالمجــاالت اإلحصائيــة.

مكانيا ،أو
زمنيا أو
المؤشــرات :البيانــات أو المعلومــات بداللــة مثيالتهــا
ًّ
ًّ
بداللــة أي مــن مصادرهــا ،ويتـ ُّـم احتســابها عــادة وفق معــادالت رياضية.
اإلحصــاء :البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي يتــم جمعهــا عــن
أحــوال المجتمــع ونشــاطاته باســتخدام األســاليب العلميــة ،وتكــون
قابلــة للتبويــب والتحليــل بهــدف الوصــول إلــى نتائــج وقــرارات وفــق
بدائــل محــددة.
العمل اإلحصائي :أي دراســة أو بحث ،أو اســتطالع ،أو مســوح ،أو أي
عمــل يتعلــق بالمجــاالت اإلحصائيــة ،ســواء يتـ ُّـم بشــكل كلــي أو جزئي.
المســوح :عمليــة جمــع البيانــات مــن مصادرهــا ،ســواء كانــت وفــق
أســلوب الحصــر الشــامل ،أو وفــق أســاليب وطــرق اختيــار العينــات
اإلحصائيــة.
الخدمــات اإلحصائيــة :األعمــال التفصيليــة للعمــل اإلحصائــي ،أو ذات
العالقــة بــه ،وتشــمل تقديــم االستشــارات اإلحصائيــة بشــأن تصميــم
المســوح ،أو البحــوث أو الدراســات ،واختيــار العينــات وتحليــل النتائــج
وتفســيرها ،ونحــو ذلــك.
الوثائق اإلحصائية :الخرائط والمخططات والسـ َّ
ـجلت واألدلة والمنهجيات
وقوائم العينات وغيرها المســتخدمة في العمل اإلحصائي.
اللجنــة التنســيقية :لجنــة دائمــة لتنســيق العمــل اإلحصائــي بيــن الجهــات
العامــة ذات العالقــة ومندوبــي الهيئــة األشــخاص مــن غيــر منســوبي
الهيئــة الذيــن تســتعين بهــم للعمــل فــي تنفيــذ المســوح.
المادة الثانية:
 .1تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة العامــة وباالســتقالل المالــي
تنظيميــا بوزيــر االقتصـــاد والتخطيــط.
واإلداري ،وترتبــط
ًّ
فروعــا
 .2يكــون مقــر الهيئــة الرئيــس فــي مدينــة الريــاض ،وتنشــئ لهــا
ً
ي مــن مناطــق المملكــة.
ومكاتــب فــي أ ٍّ
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المادة الثالثة:
يهــدف التنظيــم إلــى تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة وتفعيلــه
مــن خــال إيجــاد منظومــة إحصائيــة شــاملة ودقيقــة وموحــدة ومتابعــة
تنفيذهــا ،ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمة لتلبية االحتياجات اإلحصائية؛
خدمـ ًـة لخطــط التنميــة والبحــث العلمــي واألنشــطة المختلفــة.
المادة الرابعة:
الهيئــة هــي الجهــة المعنيــة باإلحصــاء ،وهــي المرجــع الرســمي الوحيــد
لتنفيــذ العمــل اإلحصائــي والمشــرف الفنــي والمنظــم لــه ،ولهــا فــي
ســبيل تحقيــق أهدافهــا االختصاصــات اآلتيــة:
 .1إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للعمــل اإلحصائــي في المملكة بالتنســيق
مــع الجهــات العامــة ذات العالقــة ،ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا
واقتــراح تحديثهــا بشــكل دوري.
وفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا،
ً
 .2القيــام بالعمــل اإلحصائــي
ويشــمل ذلــك مــا يأتــي:
• تحديد منهجية العمل اإلحصائي.
• تصميم وتنفيذ المسوح.
• إجراء الدراسات والبحوث.
• تحليل البيانات والمعلومات.
• توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق اإلحصائية.
 .3جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تغطــي جميــع جوانــب الحيــاة
فــي المملكــة مــن مصادرهــا المختلفــة وتدوينهــا وتبويبهــا ،وجمــع
البيانــات والمعلومــات مــن السـ َّ
ـجلت اإلداريــة فــي الجهــات العامــة
والمنشــآت الخاصــة وتبويبهــا وتحليلهــا واســتخراج مؤشــراتها.
وفقــا للمعاييــر
ً
 .4إعــداد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة
الدوليــة ،واســتخدامها والعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا متــى
دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
 .5إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح والبحوث ،وغيرها.
 .6تكويــن منظومــة شــاملة مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة
لمختلــف المجــاالت اإلحصائيــة.

 .7إيجــاد نظــام مركــزي للمعلومــات فــي الهيئة على المســتوى الوطني
آليــا بجميــع الجهــات العامــة.
يرتبــط ًّ
 .8تقديــم العمــل اإلحصائــي والخدمــات االستشــارية والفنيــة فــي
مجــال اإلحصــاء للجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة.
 .9تقديــم االقتراحــات للجهــات العامــة لتطوير جميــع أنظمة المعلومات
والعمــل اإلحصائــي ،للوصــول إلــى منظومــة إحصائيــة شــاملة
ودقيقــة وموحــدة.
 .10تزويــد الجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة واألفــراد والهيئــات
الدوليــة باإلحصــاءات الرســمية ،وفــق اإلجــراءات النظاميــة.
 .11التنســيق والتعــاون مــع نظيراتهــا فــي الــدول األخــرى والهيئــات
والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،فيمــا يتعلــق بالجوانــب
وفقــا لإلجــراءات النظاميــة.
ً
اإلحصائيــة،
 .12إعــداد برامــج ودورات فــي مجــال العمــل اإلحصائــي وتنفيذهــا،
وتدريــب وتأهيــل كــوادر متخصصــة فــي هــذا المجــال.
وخارجيــا فيمــا يتعلــق باختصاصــات الهيئــة،
داخليــا
 .13تمثيــل المملكــة
ًّ
ًّ
وفقــا لإلجــراءات النظاميــة.
ً
وذلــك
 .14نشــر الوعــي اإلحصائــي وإعــداد وتنفيــذ الخطــط والبرامــج الالزمــة
بمــا يحقــق تفاعــل المجتمــع مــع العمــل اإلحصائــي.
المادة الخامسة:
تباشــر الهيئــة جمــع البيانــات المتعلقــة بخططهــا وبرامجهــا اإلحصائيــة
بواســطة موظفيهــا ،أو بواســطة مندوبــي الهيئــة إذا اقتضــى األمــر
ذلــك ،وفــق األنظمــة واإلجــراءات المتبعــة.
المادة السادسة:
تُ قــدم الهيئــة الخدمــات اإلحصائيــة وإجــراء المســوح وإعــداد البحــوث
والدراســات اإلحصائيــة والتزويــد بالبيانــات مــن قواعــد بياناتهــا
للمنشــآت الخاصــة بأســلوب تجــاري خاضــع لحســاب الرســوم والتكاليــف،
ولهــا االســتفادة مــن عوائدهــا الماليــة فــي تمويــل الخدمــات اإلحصائيــة
والمعلوماتيــة المقدمــة وتطويرهــا ،وفــق آليــة عمــل تنفيذيــة محــددة
تعدهــا الهيئــة.
لذلــك ُّ
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المادة السابعة:
َّل المجلس على النحو التالي:
ُي َشك ُ
			
• وزير االقتصاد والتخطيط.
					
• وزير الطاقة.
• وزير المالية.
		
• وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
					
• وزير التعليم.
			
• وزير الصناعة والثروة المعدنية.
			
• مدير مركز المعلومات الوطني.
					
• رئيس الهيئة.
• اثنان من المختصين في مجال عمل الهيئة
بنـاء علـى
(يعيـنـان بقـرار مـن مجلس الـوزراء
ً
َّ
			
ترشيح من رئيس المجلس).

رئيس المجلس
عضو.
عضو.
عضو.
عضو.
عضو.
عضو.
عضو.

• تعيين مراجع حسابات خارجي ،ومراقب مالي داخلي.
• تشكيل اللجان وتخويلها الصالحيات الالزمة إلنجاز المهام المنوطة بها.
ويجــوز للمجلــس تفويــض بعــض تلــك المهــام إلــى مــن يــراه مــن
المســؤولين فــي الهيئــة ،وفــق مــا يقتضيــه ســير العمــل فيهــا.
المادة التاسعة:
.1
.2

عضوان.

المادة الثامنة:
المجلــس هــو الســلطة المهيمنــة علــى إدارة شــؤون الهيئــة وتصريــف
أمورهــا ،ويتخــذ جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا فــي حــدود
أحــكام التنظيــم ،ولــه علــى وجــه خــاص مــا يأتــي:
• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
• إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
والفنيــة واإلجــراءات والقواعــد والمعاييــر
• إقــرار اللوائــح الداخليــة
َّ
المتعلقــة بنشــاط الهيئــة.
• إقرار مشروع ميزانية الهيئة ،ورفعه بحسب اإلجراءات النظامية.
• إقــرار الحســاب الختامــي للهيئــة وتقريــر مراجــع الحســابات والتقريــر
تمهيــدا لرفعهــا بحســب اإلجــراءات النظاميــة.
الســنوي
ً
بنــاء علــى ترشــيح
• تشــكيل اللجنــة التنســيقية ،وتســمية أعضائهــا
ً
جهاتهــم ،وإقــرار اللوائــح المتعلقــة بهــا.
• إقــرار مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومــن تســتعين بهــم مــن غيــر موظفيها
باالتفــاق مــع وزارة الماليــة ووزارة الخدمــة المدنية.
• إقــرار آليــات العمــل التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــل المالــي وتكاليــف
العمــل اإلحصائــي الــذي تُ نفــذه الهيئــة للمنشــآت الخاصــة ،وكذلــك
آليــات التزويــد بالبيانــات باالتفــاق مــع وزارة الماليــة.
• قبــول التبرعــات والهبــات واألوقــاف والوصايــا والمنــح والمســاعدات
وفقــا لإلجــراءات النظاميــة.
ً
التــي تُ قـ َّـدم للهيئــة،

.3
.4
.5
.6

تعقــد اجتماعــات المجلــس فــي مقــر الهيئــة ،ويجــوز عنــد االقتضــاء
عقدهــا فــي مــكان آخــر داخــل المملكــة.
بنــاء علــى
يجتمــع المجلــس ثــاث مــرات فــي الســنة علــى األقــل
ً
ويتعيــن أن تكــون
دعــوة مــن رئيســه ،ومتــى اقتضــت الهيئــة ذلــك،
َّ
الدعــوة مصحوبــة بجــدول أعمــال االجتمــاع ،وعلــى رئيــس المجلــس
أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك (خمســة) مــن
أعضائــه علــى األقــل ،ويشــترط لصحــة االجتمــاع حضــور أغلبيــة
األعضــاء بمــن فيهــم رئيــس المجلــس أو نائبــه ،وتصــدر القــرارات
بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب
صــوت معــه رئيــس االجتمــاع ،وللعضــو المعتــرض تســجيل
الــذي
َّ
اعتراضــه وأســباب االعتــراض ضمــن محضــر اجتمــاع المجلــس.
تثبــت مــداوالت المجلــس وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس
االجتمــاع واألعضــاء الحاضــرون ،وتبلــغ الهيئــة هــذه القــرارات إلــى
الجهــات المعنيــة بهــا مباشــرة وبالطريقــة المناســبة.
ال يجــوز للعضــو االمتنــاع عــن التصويــت أو تفويــض عضــو آخــر
بالتصويــت عنــه عنــد غيابــه.
ً
شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
ال يجوز للعضو أن يفشي
للمجلــس أن يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــرى االســتعانة بهــم دون
أن يكــون لهــم حــق التصويــت.

المادة العاشرة:
يكــون للهيئــة رئيــس يعيــن ويعفــى مــن منصبــه بقــرار مــن المجلــس،
ويحــدد القــرار أجــره ومزايــاه الماليــة األخــرى ،وتتركــز مســؤولياته فــي
حــدود هــذا التنظيــم ،ويمــارس االختصاصــات اآلتيــة:
طبقــا للصالحيــات الممنوحــة لــه
ً
• اإلشــراف علــى منســوبي الهيئــة
ومــا تحــدده اللوائــح.
• اإلشراف على أعمال الهيئة الفنية واإلدارية والمالية.
• اقتراح خطط الهيئة وبرامجها ،ورفعها إلى المجلس.
• اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ،ورفعه إلى المجلس.
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• رئاسة اللجنة التنسيقية ،واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
• اقتــراح مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومن تســتعين بهم مــن غير موظفيها،
ورفعهــا إلى المجلس.
• اقتــراح إعــداد آليــات العمــل التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــل المالــي
وتكاليــف األعمــال اإلحصائيــة التــي تنفذهــا الهيئة للمنشــآت الخاصة،
وكذلــك آليــات التزويــد بالبيانــات ،ورفعهــا إلــى المجلــس.
• إصدار األوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
• متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
• تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس عــن أعمــال الهيئــة ومنجزاتهــا
ونشــاطها.
• تقديــم االقتراحــات إلــى المجلــس فــي شــأن الموضوعــات الداخلــة
فــي اختصاصــه.
• اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة ،والتقريــر الســنوي،
والحســاب الختامــي ،وعرضهــا علــى المجلــس.
• تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
• إصــدار القــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام التنظيــم واللوائــح والقواعــد
واإلجــراءات المعتمــدة ،وذلــك بحســب الصالحيــات المفوضــة لــه.
تخولــه إيــاه قــرارات المجلــس واألنظمــة واللوائــح الخاصــة
• مباشــرة مــا ّ
بالهيئــة مــن اختصاصــات.
• القيام بأية مهمة يكلفه بها المجلس.
المادة الحادية عشرة:
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة:
• تتكون موارد الهيئة من اآلتي:
• ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
• جميــع األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي تــؤول إليهــا مــن
جهــات حكوميــة أخــرى.
• األصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
• المقابل المالي التي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.
• الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.
• مــا يقبلــه المجلــس مــن تبرعــات والهبــات واألوقــاف والوصايــا والمنح
والمساعدات.
• أية موارد أخرى يقرها المجلس.

• تودع أموال الهيئة في حساب خاص في البنك المركزي السعودي،
ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
الســنة الماليــة للهيئــة هــي الســنة الماليــة للدولــة ،واســتثناء مــن ذلــك
تبــدأ الســنة الماليــة األولــى للهيئــة مــن تاريــخ نفــاذ التنظيــم ،وتنتهــي
بنهايــة الســنة الماليــة للدولــة.
المادة الرابعة عشرة:
ترفــع الهيئــة إلــى مجلــس الــوزراء حســابها الختامــي الســنوي خــال
يومــا مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة ،ويــزود ديــوان المراقبــة
(تســعين) ً
العامــة بنســخة منــه.
المادة الخامسة عشرة:
يومــا من تاريخ
ترفــع الهيئــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء  -خــال (تســعين) ً
ـنويا عمــا حققتــه الهيئــة مــن إنجــازات،
انتهــاء الســنة الماليــة  -تقريـ ًـرا سـ ًّ
مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال الســنة المنقضيــة،
ومــا واجههــا مــن صعوبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات لتحســين ســير
العمــل فيهــا.
المادة السادسة عشرة:
مــع عــدم اإلخــال بحــق ديــوان المراقبــة العامــة فــي الرقابــة علــى
خارجيــا (أو أكثــر) مــن
حســابات الهيئــة ،يعيــن المجلــس مراجــع حســابات
ًّ
األشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الصفــة االعتباريــة المرخــص لهــم
بالعمــل فــي المملكــة ،ويحــدد أتعابهــم ،وإذا تعــدد مراجعــي الحســابات
فإنهــم يكونــون مســؤولين بالتضامــن عــن أعمالهــم أمــام الهيئــة،
ويرفــع تقريــر مراجــع الحســابات إلــى المجلــس ،ويــزود ديــوان المراقبــة
العامــة بنســخة منــه.
المادة السابعة عشرة:
ينشــر هــذا التنظيــم فــي الجريــدة الرســمية ،ويعمــل بــه بعــد تســعين
يومــا مــن تاريــخ نشــره ،ويلغــى كل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام.
ً
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مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء
بموجب األمر السامي الكريم رقم ( )64283وتاريخ 1436/12/26هـ القاضي بتحويل مصلحة اإلحصاءات العامة
والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة بمسمى الهيئة العامة لإلحصاء ،صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ()11
وتاريخ 1437/01/13هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقرار رقم ( )212وتاريخ 1441/3/15هـ
نص التنظيم على أن يكون للهيئة رئيس
الموافق 2019/11/12م بشأن تعديل تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقد َّ
تنظيميا بوزير االقتصاد والتخطيط الذي
نص التنظيم على أن يرتبط
ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ،كما َّ
عين ُ
ًّ
ُي َّ
يرأس مجلس إدارة الهيئة ،وكان تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء عام 2020م على النحو التالي:

معالي أ .محمد بن عبد اهلل الجدعان

وزير المالية ووزير االقتصاد والتخطيط المكلف

(رئيس المجلس)

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

					
وزير الطاقة

معالي م .أحمد بن سليمان الراجحي

		
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

(عضوا)
ً

معالي د .حمد بن محمد آل الشيخ

					
وزير التعليم

(عضوا)
ً

معالي أ .بندر بن إبراهيم الخريف

			
وزير الصناعة والثروة المعدنية

(عضوا)
ً

معالي د .عصام عبد اهلل الوقيت

			
مدير مركز المعلومات الوطني

(عضوا)
ً

سعادة د .كونراد بيسندورفر Dr. Konrad Pesendorfer -

					
رئيس الهيئة

(عضوا)
ً

سعادة د .فهد بن محمد التركي

			
من المتخصصين في عمل الهيئة

(عضوا)
ً

سعادة أ .ديفيد كاليش Mr. David KALISCH -

			
من المتخصصين في عمل الهيئة

(عضوا)
ً
(عضوا)
ً
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة
لإلحصاء عام 2020م
اجتمع مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء أربعة اجتماعات خالل عام 1442/1441هـ – 2020م
ِّ
المنظمة للعمل اإلحصائي من أبرزها ما يلي:
وخرج بمجموعة من القرارات
 صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/5540وتاريــخ1441/5/21هـــ بالموافقــة علــى « تمديــد عقــد شــركة ســليمان عبــد
اللــه الخراشــي للقيــام بمهــام مراجــع حســابات خارجــي ألعمــال الهيئــة
لمــدة ســنة».
 صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7265وتاريــخ1441/7/29هـــ ،بالموافقــة علــى «تعييــن الدكتور كونراد بيســيندورفر
َ
رئيســا للهيئــة العامــة لإلحصــاء».
 صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7370وتاريــخ1441/8/13ه ،بالموافقــة علــى «الموافقــة علــى الهيــكل التنظيمي
للهيئــة».
 صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7372وتاريــخ1441/8/13هـــ ،بالموافقــة علــى «الحســاب الختامــي للهيئــة للعــام
المالــي 2019م».
 صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7373وتاريــخ1441/8/13هـــ ،بالموافقــة علــى «تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي
للعــام المالــي 2019م».

-

-

-

-

صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7374وتاريــخ
1441/8/13هـــ ،بإقــرار «التقريــر الســنوي للهيئــة لعــام 2019م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/7483وتاريــخ
1441/9/4ه بالموافقــة علــى «الميزانيــة التقديريــة لعــام 2021م،
وميزانيــة التحــول لعــام 2020م ،وعــام 2021م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/8315وتاريــخ
1441/12/6هـــ بإقــرار «اســتراتيجية التحــول للهيئــة .»2020
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/8316وتاريــخ
1441/12/6هـــ بالموافقــة علــى تعديــل مــادة ( )4مــن الئحــة التأميــن
الصحــي لمنســوبي الهيئــة العامــة لإلحصــاء».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/8317وتاريــخ
1441/12/6هـــ بالموافقــة علــى إضافــة األســتاذ /أحمــد بــن صالــح
الســديس لعضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/8318وتاريــخ
1441/12/6هـــ بإقــرار «الئحــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  41/2200/8319وتاريــخ
1441/12/6هـــ بإقــرار «الئحــة لجنــة المراجعــة والمخاطــر».
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صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/708وتاريــخ
1442/3/4هـــ بإقــرار «وثيقــة قواعــد عمــل اللجنــة الفنيــة الدائمــة
للتصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/710وتاريــخ
1442/3/4هـــ بالموافقــة علــى صــرف مكافــأة حضــور االجتماعــات
ألمنــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/711وتاريــخ
1442/3/4هـــ بالموافقــة علــى صــرف مكافــأة حضــور االجتماعــات
ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس ،المقيميــن داخــل المملكــة.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/709وتاريــخ
1442/3/4هـــ بالموافقــة علــى تعييــن مديــر عــام المــوارد البشــرية
أمينً ــا للجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/712وتاريــخ
1442/3/4هـــ بالموافقــة علــى تعييــن مديــر المراجعــة الداخلية بالهيئة
أمينً ــا للجنــة المراجعــة والمخاطــر.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/1418وتاريــخ
1442/5/14هـــ بإقــرار «ســلم الرواتــب الجديــد».
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وأعمال إدارات الهيئة
خالل عام 2020م
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المنتجات اإلحصائية وأعمال إدارات الهيئة خالل عام 2020م
تمهيد:
تحــرص الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى تطويــر وزيــادة أعمالهــا ومنتجاتهــا
اإلحصائيــة فــي جميــع المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
ـدد كبيــر مــن المســوح
والبيئيــة والثقافيــة ،وقــد خططــت الهيئــة لتنفيــذ عـ ٍ
الميدانيــة والمنتجــات اإلحصائيــة الجديــدة خــال عــام 2020م ،لكــن نظـ ًـرا
نظــرا ألنــه
الحركــة الميدانيــة األمــر ،ولكــن
ُ
ــدت
ً
لجائحــة كورونــا فقــد ُح َّ
كان مــن الضــروري أن تســتمر بعــض األعمــال والمنتجــات اإلحصائيــة
لمســاعدة صنَّ ــاع القــرار وراســمي السياســات فــي المملكــة علــى رصــد
المتغيــرات فــي مختلــف الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
والثقافيــة ،وتحديــد درجــة االلتــزام برؤيــة المملكــة  2030ومبادراتهــا
المختلفــة.
وتــم إنجــاز عــدد مــن المســوح الميدانيــة باســتخدام الهاتــف اإلحصائــي،
وللتدريــب علــى إنجــاز هــذه المهــام باألســلوب الجديــد ُعقــد عــدد مــن
حضوريــا فــي مقــر
االجتماعــات وورش العمــل ســواء كان عــن بعــد أو
ًّ
الهيئــة مــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي أوصــت بهــا الجهــات
الرســمية المعنيــة ،وكان محــور االهتمــام  -وبالرغــم مــن ظــروف الجائحــة
 هــو تلبيــة المتطلبــات اإلحصائيــة لمختلــف فئــات العمــاء مــن جهــاتحكوميــة وقطــاع خــاص وأكاديمييــن وباحثيــن وغيرهــم.
ميدانيــا تــم
وفــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية ومحدوديــة الحركــة
ًّ
بعنايــة تحديــد المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة التــي ســتقدمها الهيئــة،
وذلــك بمــا يحقــق متطلبــات العمــاء ويتوافــق مــع المتطلبــات الوطنيــة
واإلقليميــة والمعاييــر الدوليــة ،ورغــم مــا فرضتــه جائحــة كرونــا مــن قيــود
ـددا مــن المنتجــات اإلحصائيــة لدعــم األجهــزة الحكوميــة
َّ
نفــذت الهيئــة عـ ً
ومتخــذي القــرار مــن جهــة ،وتلبيــة متطلبــات شــركاء ومســتخدمي
البيانــات مــن جهــة أخــرى.
وقبــل تنــاول اإلنتــاج اإلحصائــي وأعمــال إدارات الهيئــة خــال عــام
2020م يحســن بنــا أن نذكــر دوريــة البرامــج والمنتجــات اإلحصائيــة التــي
تصدرهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء:

دورية البرامج والمنتجات اإلحصائية التي تُ صدرها الهيئة:
م

البرامج

1

التعدادات

المنتجات اإلحصائية
 .1التعداد العام للسكان والمساكن.
 .2حصر الحجاج.

2

3

إحصاءات
الصناعة
واألعمال

عشر سنوات
سنوي

 .3التعداد الزراعي.

خمس سنوات

 .4تعداد المنشآت.

خمس سنوات

 .1مسح القوى العاملة.

اإلحصاءات
السكانية
واالجتماعية

دورية التنفيذ

ربعي

 .2مسح دخل وإنفاق األسرة.

خمس سنوات

 .3مسح الخصائص السكانية.

ثالث سنوات

 .4مسح المساكن.

ثالث سنوات

 .5مسح العمرة.

سنوي

 .6مسح كبار السن.

ثالث سنوات

 .7مسح اإلعاقة.

ثالث سنوات

 .8مسح دليل الخدمات في المدن والقرى.

ثالث سنوات

 .9مسح التعليم والتدريب.

ثالث سنوات

 .10مسح الصحة واألسرة واألمومة
والطفولة.

سنوي

 .1مسح السياحة.

سنوي

 .2مسح االستثمار األجنبي.

سنوي

 .3مسح اإلنتاج الصناعي.

ربعي

 .4مسح المال والتأمين.

سنوي

 .5مسح خدمات التأمين.

سنتين

 .6مسح التجارة الداخلية.

ربعي

 .7مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سنوي
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م

البرامج

4

اإلحصاءات
االقتصادية

المنتجات اإلحصائية

دورية التنفيذ

م

البرامج

المنتجات اإلحصائية

دورية التنفيذ

 .1مسح الطاقة المنزلي.

سنوي

 .2مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت للمنشآت.

سنوي

 .3مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد.

سنوي
سنوي

 .1برنامج متوسطات أسعار السلع
والخدمات.

شهري

 .2الرقم القياسي ألسعار الجملة.

شهري

 .3الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

شهري

 .4المسح االقتصادي السنوي.

سنوي

 .4مسح ممارسة األسر للرياضة.

 .5مسح المؤشرات االقتصادية.

ربعي

 .5مسح البيئة االقتصادي الصناعي.

سنوي

 .6نشرة التبادل التجاري.

سنوي

 .7تقارير الصادرات غير البترولية والواردات
السلعية العربية السعودية.

شهري

 .6مؤشرات للطاقة المتجددة في المملكة
العربية السعودية.

سنوي
سنوي

 .8نشرة إحصاءات الصادرات.

سنوي

 .7مؤشر نصيب الفرد من استهالك الطاقة
الكهربائية.

 .9نشرة إحصاءات الواردات.

سنوي

 .8مؤشر نصيب الفرد من استهالك الغازات
البترولية المسالة.

سنوي

 .10مؤشر اتجاهات التجارة :أهم  10دول
شريكة للصادرات والواردات.

شهري

 .9مؤشر نصيب الفرد من استهالك البنزين.

سنوي

 .11مؤشر أهم  5منافذ جمركية للواردات.

شهري

 .10مؤشر الطاقة المستخرجة من (الغاز
الطبيعي) من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي.

سنوي

 .12مؤشر الميزان التجاري.

شهري

 .11مؤشر الطاقة المستخرجة من (النفط
الخام) من إجمالي مخزون النفط الخام.

سنوي

 .13نشرة الحسابات القومية.

سنوي

 .12مؤشر الكفاءة اإلنتاجية للكهرباء.

سنوي

 .14نشرة الحسابات القومية التفصيلية.

سنتين

 .13مؤشر اإلنتاجية وكمية الكهرباء المنتجة
حسب التكنولوجيا المستخدمة.

سنوي

 .15مؤشرات الحسابات القومية السنوية.

سنوي

 .14مؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام.

سنوي
سنوي

 .16نشرة الحسابات القومية ربع السنوية.

ربعي

 .15مؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج الغاز
الطبيعي.

 .17الرقم القياسي ألسعار العقارات.

ربعي

5

6

إحصاءات
المعرفة
والموارد
الطبيعية

إحصاءات
َّ
السجلت
اإلدارية

 .1الكتاب اإلحصائي.

سنوي
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ً
أول :إحصاءات الصناعة واألعمال:
• مسح المنشآت السياحية:
• تعريف المنتج اإلحصائي:

هــو مســح إحصائــي ســنوي تُ جريــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء ممثلــة
بــإدارة إحصــاءات الســياحة منــذ عــام  ،2016ويتــم فيــه جمــع وتوفيــر
البيانــات عــن جميــع األنشــطة الســياحية مــن خــال اســتيفاء اســتمارة
تحــوي علــى عــدد مــن األســئلة بالتواصــل مــع عينــة ممثلــة مــن
المنشــآت االقتصاديــة فــي القطــاع الســياحي فــي مختلــف
المناطــق اإلداريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .كمــا أن نتائــج
هــذا المســح تمكــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن الوفــاء بمتطلبــات
المســتفيدين ،باإلضافــة إلــى إبــراز النمــو االقتصــادي للمملكــة مــن
خــال تكويــن مؤشــرات إحصائيــة علــى درجــة مــن الدقــة والشــمول
تلبــي الطلبــات المتكــررة مــن المنظمــات والجهــات الدوليــة والمحليــة،
وقــد تــم االعتمــاد علــى دليــل التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد
( )ISIC4لترميــز األنشــطة االقتصاديــة.

• كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:

 .1توفيــر بيانــات الســتخراج المؤشــرات فــي حســاب مســاهمة
الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
 .2توفيــر بيانــات عــن جميــع األنشــطة الســياحية إلعــداد المؤشــرات
التــي تســاعد فــي معرفــة معــدالت نمــو كل نشــاط ســياحي.
 .3معرفــة مــا يســتوعبه كل نشــاط ســياحي مــن حجــم المشــتغلين
حســب الجنــس والجنســية.
 .4التعــرف علــى حجــم التعويضــات المدفوعة للمشــتغلين والنفقات
األخرى حســب األنشــطة الســياحية المختلفة.
 .5التعرف على حجم اإليرادات لكل نشاط سياحي.
 .6معرفة معدالت التشغيل واألداء في جميع األنشطة السياحية.
 .7معرفــة نســبة مشــاركة الشــريك األجنبــي فــي ملكيــة رأس المــال
جميــع األنشــطة الســياحية.
 .8توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والقطــاع الخاص من
البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة عــن جميع األنشــطة الســياحية.
 .9اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة وإجــراء الدراســات والتحليــات.

 .10توفيــر معلومــات عــن األنظمــة والخدمــات اإللكترونيــة لجميــع
األنشــطة الســياحية.
 .11توفيــر معلومــات عــن بيئــة األعمــال التمكينيــة والمعوقــات أمــام
إنشــاء وأداء عمــل المنشــأة لجميــع األنشــطة الســياحية.
 .12توفير معلومات عن بيئة تطور األعمال لجميع األنشطة السياحية.
 .13معرفــة مــا تســتوعبه األنشــطة الســياحية مــن وظائــف رســميه
ومؤقتــة.
• الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
 .1وزارة السياحة.
 .2وزارة المالية.
 .3الهيئة العامة للترفيه.
 .4الهيئة العامة النقل.
 .5وزارة الرياضة.
 .6البنك المركزي السعودي.
 .7وزارة الثقافة.

• أهم النتائج:

 .1عدد المنشآت في األنشطة المميزة للسياحة.
 .2جملة المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة.
 .3عدد اإلناث المشتغالت في األنشطة المميزة للسياحة.
 .4إجمالي تعويضات المشتغلين.
 .5إجمالي النفقات التشغيلية السنوية.
 .6إجمالي اإليرادات التشغيلية السنوية.
 .7المتوسط العام لمعدل إشغال الغرف والشقق السكنية المفروشة.
 .8متوسط السعر اليومي للغرف والشقق السكنية المفروشة.
 .9متوسط العائد لكل غرفة/شقة متاحة.
 .10متوسط مدة اإلقامة.

• إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر:
• تعــد إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن المواضيــع
الحيويــة التــي تهتــم بهــا الــدول لمــا لــه مــن دور مهــم فــي عمليــة
التنميــة االقتصاديــة وتنويــع مصــادر دخــل االقتصــاد فــي مختلــف
المجــاالت ،حيــث تعمــل االســتثمارات األجنبية المباشــرة على زيادة
القــدرات اإلنتاجيــة ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي ،كمــا أن لهــا
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دور فــي نقــل أحــدث التكنولوجيــا وأســاليب المعرفــة ،واســتحداث
المزيــد مــن فــرص العمــل ،وتحقيــق التكامــل بيــن القطاعــات
االقتصاديــة ممــا يســاعد علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.
ً
ونظــرا ألهميــة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي التنميــة
•
االقتصاديــة فقــد حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى إحصــاء
االســتثمار األجنبــي المباشــر علــى المنشــآت االقتصاديــة
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة
مباشــر
أجنبــي
اســتثمار
التــي يوجــد بهــا
ٌ
ٌّ
ٌ
المعتمــدة بهــذا الخصــوص ،وذلــك لبنــاء قاعــدة بيانــات حديثــة
ودقيقــة وشــاملة تُ عيــن واضعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي
التعــرف علــى أرصــدة وتدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي
المملكــة والتنبــؤ الســليم بتطوراتهــا المســتقبلية بغــرض تحســين
بيئــة االســتثمار فــي المملكــة.
• ومــن أهــداف اإلحصــاء أيضـ ًـا توفيــر البيانــات عــن أرصــدة وتدفقــات
االســتثمار األجنبــي المباشــر للبنــك المركــزي الســعودي وذلــك
بغــرض النشــر فــي الحســاب المالــي والجــاري بميــزان المدفوعــات
الســعودي ،وتوفيــر بيانــات عــن توزيــع التدفقــات األجنبيــة الداخلــة
ً
وفقــا لألنشــطة االقتصاديــة والمناطــق اإلداريــة ومصــادر هــذه
االســتثمارات مــن دول العالــم التــي تســتثمر فــي المملكــة،
وكذلــك توزيعهــا مــن حيــث األدوات الماليــة ،ومعرفــة مســاهمة
االســتثمار األجنبــي فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي للمملكــة.
• كمــا أن الهيئــة العامــة لإلحصــاء تهــدف عنــد إعدادهــا لإلحصــاءات
ـتقبال إلــى
الربعيــة لالســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الوصــول مسـ
ً
تدقيــق بيانــات اإلحصــاء الســنوي لالســتثمار األجنبــي المباشــر،
والــذي يســاعد فــي تلبيــة متطلبــات إعــداد اإلحصــاءات الدوليــة
المرتبطــة بأرصــدة االســتثمار األجنبــي المباشــر مثــل بيــان وضــع
االســتثمار الدولــي وبيــان المســح المنســق لالســتثمار األجنبــي
المباشــر ،وذلــك بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة
ومعاييــر نشــر البيانــات علــى مســتوى المملكــة.

• إحصاء المال والتأمين:
• التعريف:

يتمثــل مجــال الدراســة لهــذا المســح فــي المنشــآت التــي تــزاول
أعمالهــا الرئيســة فــي مجــال المــال والتأميــن فــي القطــاع الخــاص
والقطــاع العــام ،ويســتند فــي تنفيــذه علــى منهجيــة واضحــة وفقـ ًـا
للمعاييــر الدوليــة.

• األهداف:

 .1دعــم متخــذي القــرار ،وراســمي السياســات ،والباحثيــن والمهتمين
بإحصــاءات محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بالمــال والتأميــن فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
 .2توفيــر إحصــاءات عــن أنشــطة المــال والتأميــن إلعــداد المؤشــرات
التــي تســاعد فــي معرفــة معــدالت النمــو.
 .3تحديــث سلســلة اإلحصــاءات االقتصاديــة عــن نشــاط المــال
والتأميــن.
 .4معرفة ما يستوعبه نشاط المال والتأمين من حجم المشتغلين.
 .5التعرف على حجم التغير في التعويضات المدفوعة للمشــتغلين
والنفقــات األخــرى واإليــرادات في نشــاط المال والتأمين.
 .6توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن مــن
اإلحصــاءات والمؤشــرات عــن نشــاط المــال والتأميــن.

• المصطلحات الخاصة بإحصاءات المال والتأمين:

 )1التأميــن :هــو عبــارة عــن اشــتراك مالــي ســنوي أو شــهري يدفعــه
المؤمــن لشــركة التأميــن مقابــل مســئوليتها عــن أيــة أضــرار تحــدث
ِّ
للمؤمــن عليــه.
َّ
 )2األنشــطة المســاعدة للوســاطة الماليــة :هــي التي توفــر الخدمات
التــي تتضمنهــا الوســاطة الماليــة أو ترتبــط بهــا ارتباطــا وثيقــا ،وإن
كانــت هــي ذاتهــا ال تتضمــن وســاطة ماليــة مثــل :إدارة األســواق
الماليــة ،وأنشــطة التعامــل فــي األوراق الماليــة ،واألنشــطة
المســاعدة األخــرى
 )3الوســاطة النقديــة :هــي عمليــة تلقــي األمــوال فــي صــورة
ودائــع ،والودائــع عبــارة عــن األمــوال الثابتــة التــي يتــم الحصــول
عليهــا علــى أســاس يومــي ،ومــن مصــادر غيــر ماليــة إال مــا يتــم
الحصــول عليــه مــن المصــارف المركزيــة.
 )4التأجيــر المالــي :هــو التأجيــر الــذي تغطــي فيــه المــدة اإليجاريــة
العمــر االفتراضــي لألصــل.
 )5القــروض الماليــة :هــي المبالــغ الماليــة التــي تقتــرض مــن
المؤسســات الماليــة بضمــان ممتلــكات منقولــة وغيــر منقولــة
لفتــرة زمنيــة محــددة مقابــل فائــدة ســنوية ،ويتــم تصنيــف
القــروض وفقــا لعــدة عوامــل مثــل :وقــت االســتحقاق ،ونــوع
الضمــان ووضــع المديــن ،أو المقتــرض المالــي.
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• مؤشرات مسح المال والتأمين:

من أهم مؤشرات مسح المال والتأمين ما يلي:

م

المؤشر

وصف المؤشر

1

عدد المشتغلين
السعوديين

إجمالي عدد المشتغلين السعوديين.

2

عدد المشتغلين غير
السعوديين

إجمالي عدد المشتغلين غير
السعوديين.

3

تعويضات المشتغلين

إجمالي المستحقات المالية التي تدفع
للمشتغل من رواتب ومزايا.

4

النفقات التشغيلية

جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة
النشاط االقتصادي.

5

اإليرادات التشغيلية

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

• المستفيدون من نشرة مسح المال والتأمين وأوجه االستفادة:

تســتفيد مــن نشــرة المــال والتأميــن كافــة القطاعــات الحكوميــة
والخاصــة ذات العالقــة بمجــال المــال والتأميــن بالمملكــة العربيــة
ــد البنــك المركــزي ،ومجلــس الضمــان الصحــي،
وي َع ُّ
الســعوديةُ ،
وبعــض شــركات التأميــن أهــم المســتفيدين منهــا إضافــة إلــى
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن المهتميــن
ُ
عــد بيانــات ومؤشــرات المــال
بإحصــاءات المــال واالســتثمار
حيــث تُ ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة الرئيســة التــي تســاهم فــي
والتأميــن مــن أهــم ُ
دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

• مسح اإلنتاج الصناعي:
• تعريف المنتج اإلحصائي:

هــو مســح عينــي شــهري تُ ج ِريــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء وينــدرج تحــت
تصنيــف (اإلحصــاءات الصناعيــة) يتــم فيــه جمــع المعلومــات مــن
خــال زيــارة عينــة ممثلــة مــن المنشــآت الصناعيــة الواقعــة فــي عينــة
المســح فــي جميــع مناطــق المملكــة اإلداريــة واســتيفاء االســتمارة
اإللكترونيــة والتــي يتــم مــن خاللهــا جمــع بيانــات تفصيليــة عــن

النشــاط االقتصــادي الــذي تمارســه المؤسســة وعــدد المشــتغلين
وتعويضاتهــم ،والنفقــات واإليــرادات التشــغيلية ،وبيانــات بالمــواد
األوليــة والــذي يمثــل المدخــات وباإلنتــاج والــذي يمثــل المخرجــات،
والتــي تلبــي احتياجــات الشــركاء مــن القطــاع الحكومــي والخــاص
واألفــراد.
ويوفــر هــذا المســح مؤشــرات قصيــرة المــدى علــى درجــة كبيــرة مــن
الدقــة والشــمول عــن نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر ونشــاط
الصناعــة التحويليــة ونشــاط الكهربــاء والغــاز والمــاء ،والتــي تخــدم
صانعــي القــرارات فــي التعــرف علــى التطــورات االقتصاديــة التــي
تشــهدها المملكــة فــي هــذا القطــاع ،كمــا تـ َّـم االعتمــاد علــى دليــل
التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد ( )ISIC4لترميــز األنشــطة
االقتصاديــة وعلــى دليــل التصنيــف المركــزي للمنتجــات ( )CPC2فــي
ترميــز المنتجــات ،وتُ عــد ســنة  2010ســنة األســاس لسلســلة األرقــام
القياســية لقيمــة اإلنتــاج الصناعــي.
• كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:

 .1تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي (.)IPI
 .2إعــداد مؤشــرات قصيــرة المــدى تســاعد فــي معرفــة التأثيــر
الموســمي علــى القطــاع الصناعــي.
 .3تحديــث سلســلة البيانــات االقتصاديــة قصيــرة المــدى عــن أنشــطة
الصناعــة والكهربــاء والغــاز والمــاء ومعرفــة مــدى مســاهمتها فــي
التنمية.
 .4معرفة التغير الموسمي للمشتغلين داخل قطاع الصناعة.
 .5معرفــة حجــم التغيــر الموســمي فــي التعويضــات المدفوعــة
للمشــتغلين والنفقــات األخــرى واإليــرادات لقطــاع الصناعــة.
 .6توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن عــن
اإلحصــاءات والمعلومــات اإلحصائيــة حــول اإلنتــاج الصناعــي فــي
المملكــة.
 .7اســتخدام هــذه اإلحصــاءات ألغراض المقارنــات المحلية واإلقليمية
والدوليــة وإجراء الدراســات والتحليالت.
 .8تلبية متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

• الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
 .1وزارة الطاقة.
 .2وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
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• أهم النتائج:

 .1مؤشر الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي.
 .2الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغالل المحاجر.
 .3الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية.
 .4الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء.

• إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة:
• نبذة عنها:

هــي إحصــاءات ربعيــة تشــمل نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة ،ويعـ ُّـد
المســح المعنــي بالمنشــآت التجاريــة التــي تقــوم بنشــاط البيــع
ألي نــوع مــن الســلع بالجملــة أو التجزئــة دون إجــراء أيــة عمليــة
تحويــل للســلعة ،ويشــمل أيضــا إصــاح المركبــات ذات المحــركات
والدراجــات الناريــة ،وكذلــك يحتــوي علــى بيانــات ألعــداد المشــتغلين،
َّ
والتعويضــات المدفوعــة لهــم ،والنفقــات واإليــرادات التشــغيلية،
والمبيعــات اإللكترونيــة.

• دورية تنفيذ المسح:
ربع سنوية.

• الوحدة اإلحصائية:
المنشأة.

• مصدر البيانات:

تعتمــد علــى المســح الميدانــي لعينــة المنشــآت العاملة في أنشــطة
ســجلية مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات
التجــارة ،وكــذاك بيانــات
َّ
االجتماعيــة.
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• أبرز نتائج مسح تجارة الجملة والتجزئة:
متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي في الربع الرابع 2019م
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توزيع النفقات واإليرادات التشغيلية (المبيعات) حسب النشاط االقتصادي في الربع الرابع 2019م
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تجارة التجزئة
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ومعرفــة مــدى قــوة االقتصــاد أو ضعفــه بشــكل ربــع ســنوي كونــه
يوفــر مؤشــرات قصيــرة المــدى تعكــس أهــم التغيــرات الموســمية
علــى االقتصــاد ،مثــل عــدد المشــتغلين حســب الجنــس والجنســية،
والتعويضــات المدفوعــة لهــم والنفقــات التشــغيلية باإلضافــة إلــى
اإليــرادات التشــغيلية ،كمــا أن إحصــاءات األعمــال قصيــرة المــدى تعــد
دراســة دوريــة تركــز علــى خصائــص ومكونــات المنشــآت العاملــة
ً
اقتصاديــا ،أو عــدة أنشــطة اقتصاديــة فــي
نشــاطا
التــي تــزاول
ً
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الهــادف للربــح فــي
جميــع مناطــق المملكــة ،حيــث تــم تنفيــذ أول مســح 2016م.

تـوزيـع المبيـعـات اإللكـتـرونـيـة حـسـب النشـاط االقـتـصـادي فـي
الربـع الـرابـع 2019م

تجارة
التجزئة

3,.48%

تجارة
الجملة
بيع
وإصالح
المركبات
0.00%

1.58%
0.44%
0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

• إحصاءات األعمال قصيرة المدى:
• نبذة قصيرة عن المسح:

تُ عــد إحصــاءات األعمــال قصيــرة المــدى مــن اإلحصــاءات والبيانــات
االقتصاديــة التــي يتــم اســتخدامها علــى المــدى القصيــر فــي قيــاس
أداء قطاعــات االقتصــاد المختلفــة لتقييــم الوضــع االقتصــادي،

• دورية المسح:
ربع سنوي.

• مصادر البيانات:

 .1المسح الميداني.
 .2المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

• الوحدة اإلحصائية:
المنشأة.
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• أبرز نتائج المسح:
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• إحصاءات مسح التشييد والبناء:
• نبذة قصيرة عن المسح:
هــو مســح ميدانــي ينــدرج تحــت تصنيــف (اإلحصــاءات االقتصاديــة)
يتــم فيــه جمــع المعلومــات مــن خــال عينــة ممثلــة لكافــة منشــآت
نشــاط التشــييد والبنــاء فــي كافــة المناطــق اإلداريــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،واســتيفاء اســتمارة إلكترونيــة تحتــوي علــى عــدد
مــن األســئلة ومــن خاللــه يتــم توفيــر تقديــرات ومؤشــرات تتعلــق
بنشــاط التشــييد والبنــاء حســب عــدد مــن الخصائــص االقتصاديــة.
• أبرز نتائج المسح:
النفقات التشغيلية حسب نشاط التشييد وفئة حجم المنشأة
40,000,000
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اإليرادات التشغيلية حسب نشاط التشييد وفئة حجم المنشأة
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• دورية المسح:
سنوي.

• مصادر البيانات:

تعتمــد علــى المســح الميدانــي لعينــة المنشــآت العاملــة فــي
ســجلية مــن المؤسســة
أنشــطة التشــييد والبنــاء ،وكــذاك بيانــات
َّ
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.

• الوحدة اإلحصائية:
المنشأة.
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ثانيا :إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية:
ً
• نشرة مؤشرات الطاقة:
• نبذة عن نشرة مؤشرات الطاقة:

تُ عنــى نشــرة مؤشــرات الطاقــة بإنتــاج عــدد مــن المؤشــرات التــي
تهتــم بثالثــة قضايــا مهمــة وهــي أمــن الطاقــة والتــي تفيــد فــي
معرفــة توافــر مــوارد آمنــة وكافيــة للطاقــة وذلــك لالســتهالك
المحلــي والتجــارة الخارجيــة ،وعــرض الطاقــة والتــي مــن خاللهــا يتــم
التعــرف علــى االســتخدام األكفــأ واالســتغالل األمثــل للمــوارد
ً
وأخيــرا طلــب الطاقــة ومــن
المتاحــة لإلنتــاج والخدمــة المطلوبــة،
خاللهــا يتــم التعــرف علــى مســتوى التقــدم االقتصــادي ،حيــث يتــم
إنتــاج تلــك المؤشــرات مــن خــال مصادرهــا الرســمية ووفــق الجــودة
اإلحصائيــة والمعاييــر الدوليــة.

• إحصاءات الطاقة الكهربائية
• نبذة عن إحصاءات الطاقة الكهربائية:
المؤشر

الوحدة

السنة

2018

2019

إنتاج الطاقة الكهربائية.

جيجا واط/
ساعة

343,773

342,623

استهالك الطاقة الكهربائية.

جيجا واط/
ساعة

299,188

288,597

نصيب الفرد من الطاقة
الكهربائية المبيعة.

كيلو واط/
ساعة

8,954

8,434

نصيب المشترك من الطاقة
الكهربائية المبيعة.

كيلو واط/
ساعة

31,712

29,514

ً
نظــرا ألهميــة البيانــات فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة ووجــود كثيــر
مــن المتطلبــات علــى البيانــات اإلحصائيــة مــن الباحثيــن وصانعــي
القــرار ،تــم توفيــر مؤشــرات إحصــاءات الطاقــة الكهربائيــة حيث تحتوي
النشــرة علــى أحــدث المعلومــات حــول وضــع الطاقــة الكهربائيــة
فــي المملكــة مــن حيــث الحمــل األقصــى والقــدرات المتاحــة وإنتــاج
ً
ســنويا ،وكذلــك توفيــر بيانــات عــن
واســتهالك الطاقــة الكهربائيــة
قــدرات محطــات اإلنتــاج باإلضافــة إلــى العديــد مــن المؤشــرات
المدرجــة فــي النشــرة.
األخــرى
َ
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إنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في المملكة من عام 2010م حتى عام 2019م
جيجا واط  /الساعة

400,000
342,623

343,773

363,858

345,445

338,328

311,807

284,016

271,679

288,597

299,188

298,440

296,672

294,612

281,155

262,685

246,610

250,077

■ إنتاج الطاقة الكهربائية
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■ إستهالك الطاقة الكهربائية

نصيب الفرد والمشترك من الطاقة الكهربائية المبيعة في المملكة من عام 2010م حتى عام 2019م

كيلو واط  /الساعة

29,514

8,434

31,712

8,954

32,906

9,151

34,469

9,333

36,316

9,485

36,896

9,267

36,691

8,871

36,553

8,534

35,480

8,004

36,301

■ نصيب المشترك من الطاقة المبيعة

■ نصيب الفرد من الطاقة المبيعة
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• إحصاءات الطاقة المتجددة:

• إحصاءات الطاقة:

• نبذة عن إحصاءات الطاقة المتجددة:

• نبذة عن إحصاءات الطاقة:

الطاقــة المتجــددة هــي الطاقــة المســتمدة مــن المصــادر التــي يمكــن
أن تعيــد الطبيعــة توليدهــا بشــكل مســتمر مثــل الطاقــة الشمســية
وطاقــة الريــاح وغيرهــا ،وتتميــز الطاقــة المتجــددة بأنهــا تنتــج مــن
مصــادر طبيعيــة ومتجــددة ونظيفــة وصديقة للبيئــة ،وتعمل المملكة
جاهــدة علــى زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة مــن إجمالــي مصــادر
الطاقــة فــي المملكــة ،حيــث تــم إطــاق البرنامــج الوطنــي للطاقــة
المتجــددة لتحقيــق هــذا الهــدف واســتغالل مــا تتميــز بــه المملكــة
مــن وفــرة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة؛ لــذا كان مــن الضــروري
نشــر بيانــات دقيقــة ومحدثــة تخــدم الباحثيــن ومتخــذي القــرار وتواكــب
التطــورات الكبيــرة والمتســارعة فــي هــذا المجــال.

70.00
الطاقة58.70
0.00
المستهدفة في خطة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
ميجا واط50.00
40.00
27.30
30.0070.00
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20.00 0.00
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50.00
10.00
3.45
0.0040.00
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2030
2030

2023
9.50

2024

2023

2024

30.00
20.00
10.00
0.00

2020
3.45

2020

القدرة المتاحة للطاقة الكهربائية حسب نوع اإلنتاج لعام 2019م
ميجا واط
23,176
3.25

3.25

154

154

157.25

23,176

157.25

22,382

22,382

أﺧﺮى

دﻳﺰل
وﺣﺪات
أﺧﺮىاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
دﻳﺰل
اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺣﺪات
اﻟﻤﺘﺠﺪدة

دورةﻣﺮﻛﺒﺔ
وﺣﺪات دورة
وﺣﺪات
ﻣﺮﻛﺒﺔ

14,324
14,324

16,336

16,336

ﻏﺎزﻳﺔﻏﺎزﻳﺔ وﺣﺪات ﺑﺨﺎرﻳﺔ
وﺣﺪات
وﺣﺪات ﺑﺨﺎرﻳﺔ
وﺣﺪات

نموا متسـ ً
ً
ـارعا
يشــهد قطــاع الطاقــة فــي المملكة العربية الســعودية
فــي مختلــف المجــاالت منهــا النفــط ومشــتقاته والغــاز الطبيعــي
والكهربــاء والطاقــة المتجــددة ،حيــث تســهم جميعهــا فــي نمــو حركــة
االقتصــاد ،مـــن أجــل ذلــك كان مــن الضــروري توفيــر بيانــات إحصائيــة
ذات جــودة عاليــة تمكــن الباحثيــن ومســتخدمي البيانــات مـــن دراســة
قطــاع الطاقــة بشــكل أوســع وإعطــاء نظـــرة بعيــدة المــدى عــن تطــور
قطــاع الطاقـــة وذلــك مــن أجــل رســـم السياســات والقــرارات التــي
تســاهم فــي نمــو االقتصــاد وازدهــاره.

• نشــرة إحصــاءات البيئــة وفــق إطــار تطويــر إحصــاءات البيئــة
(:)FDES
• نبذة عن نشرة إحصاءات البيئة:

هــي نشــرة ســنوية قامــت اإلدارة مــن خاللهــا بجمــع وتوفيــر بيانــات
إحصائيــة بيئيــة تتعلــق بالمــوارد التــي يتــم اســتغاللها وأثــر ذلــك
علــى البيئــة ومكونــات البيئــة وهــي عبــارة عــن المصــادر الطبيعيــة
مثــل الميــاه والتربــة والمنــاخ والمســتوطنات البشــرية ،وكذلــك
الملوثــات التــي تؤثــر علــى الهــواء والميــاه والتربــة ،وتســعى
قيــاس
ِّ
إدارة احصــاءات البيئــة مــن خــال هــذه النشــرة إلــى تحقيــق األهــداف
التاليــة:
 .1إعــداد قاعــدة بيانــات معلوماتيــة عــن مختلف عناصــر البيئة وتوزيعها
فــي المملكة.
 .2توفيــر إحصــاءات عــن المــوارد المتاحة ،والمخزون منها ،واالســتخراج
اآلمــن مــن تلــك الموارد.
 .3توفير إحصاءات عن ملوثات البيئة حسب أنواعها.
 .4دعم لمؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الدولية.
 .5توفيــر بيانــات تســاعد فــي حســاب جــداول الطلب والعرض للمحاســبة
البيئة االقتصادية (.)SEEA
 .6توفير بيانات تساعد في حساب مؤشر األداء البيئي (.)EPI
وتحتــوي النشــرة لعــام 2020م مائــة وثالثــة جــداول تصــف مختلــف
مكونــات البيئــة وفــق هيــكل متعــدد المســتويات يتكــون مــن مكونــات
رئيســة تنقســم إلــى ســتة عناصــر أساســية وهــي (حالــة البيئيــة
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َّ
المخلفــات -األحــداث
وجــودة البيئــة -المــوارد البيئيــة واســتخداماتها-
المتطرفــة والكــوارث -المســتوطنات البشــرية والصحــة البيئيــة-
مكــون
الحمايــة واإلدارة وااللتــزام بالمحافظــة علــى البيئــة) ،وكل
ِّ
رئيــس يحتــوي علــى مكونــات فرعيــة وموضوعــات إحصائيــة.

• المؤشرات البيئية:
تُ عــد المؤشــرات البيئيــة أحــد أبــرز المؤشــرات المطلوبــة علــى
المســتوى الدولــي واإلقليمــي والمحلــي ،ومــن أجــل ذلــك التزمنــا
فــي إدارة إحصــاءات البيئــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء بإصــدار
(المؤشــرات البيئيــة) وجمــع البيانــات المتعلقــة بهــا مــن مصادرهــا
ـنويا؛ وذلــك لدعــم متخــذي القــرار وراســمي السياســات
الرســمية سـ ًّ
فــي وضــع الخطــط والسياســات لتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي
يتــم مــن خاللهــا اســتغالل المــوارد بالشــكل األمثــل دون إلحــاق األذى
بالبيئــة ،وتراعــي الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة والنظــم البيئيــة،
وحقــوق األجيــال القادمــة فــي اســتدامة المــوارد الطبيعيــة ،وتــزود
الباحثيــن والمهتميــن بإحصــاءات ُم َح َّدثــة ذات شــمولية تتعلــق
بمؤشــرات اإلحصــاءات البيئيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وفيمــا يلــي نســتعرض مؤشــرين مــن المؤشــرات البيئيــة.
وفقــا لبيانــات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بلغــت كميــة اســتهالك
ً
الميــاه لألغــراض الزراعيــة مــن الميــاه غيــر المتجــددة  10,500مليــون
متــر مكعــب لعــام 2019م منخفضـ ًـة بذلــك عــن عــام 2018م بنســبة
 55%يعــود ســبب االنخفــاض لبــدأ تطبيــق مشــروع وقــف زراعــة
األعــاف ،وبلغــت كميــة اســتهالك الميــاه لألغــراض البلديــة 3,493
مليــون متــر مكعــب لعــام 2019م و 1400مليــون متــر مكعــب
لألغــراض الصناعيــة.
وبلــغ نصيــب الفــرد اليومــي مــن النفايــات المنزليــة  1.83كيلوجــرام
مرتفعــا بذلــك بنســبة  7%مقارنـ ًـة بعــام 2018م حيــث
لعــام 2019م
ً
كان  1.72كيلوجــرام.

التصميــم والتجهيــز والتنفيــذ لهــذا المســح لألفــراد الذيــن يمارســون
النشــاط الرياضــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتكتســب
هــذه البيانــات أهميــة مــن حيــث إعطائهــا صــورة عــن حجــم مشــاركة
المجتمــع فــي الرياضــة وممارســة النشــاط الرياضــي ،ومــا يترتــب
علــى ذلــك مــن دراســات وخطــط للتنميــة بشــكل عــام ،والمجــال
الرياضــي بشــكل خــاص ،حيــث يهــدف المســح إلــى توفيــر مؤشــرات
حديثــة وجديــدة عــن مــدى ممارســة الرياضــة لــدى األســرة ،وبيانــات
عــن نســبة ممارســي النشــاط الرياضــي بشــكل منتظــم مــرة واحــدة
ً
ـبوعيا .باإلضافــة إلــى معرفــة األســباب التــي تعيــق
علــى األقــل أسـ
الفــرد عــن ممارســة النشــاط الرياضــي.
• دورية التنفيذ للمنتج اإلحصائي :سنوي.
• الوحدة اإلحصائية :أسرة.
• مصدر البياناتCAPI :

ً
ثانيا :أبرز نتائج المسح:
•
نسبة األفراد  15سنة فأكثر الممارسين للنشاط الرياضي ( 150دقيقة
فأكثر في األسبوع) على مستوى المملكة

20.04%

79.96%

• نشرة مسح ممارسة األسر للرياضة 2019م:
أوال :وصف مسح ممارسة األسر للرياضة:
• ً

مســح ممارســة الرياضــة هــو أحــد المســوح الميدانية العينية األســرية
التــي تجــرى وفــق خطــط مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء .وقــد جــرى

■ غير ممارسين

■ ممارسين
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نسبة األفراد السعوديين  15سنة فأكثر الممارسين للنشاط الرياضي
( 150دقيقة فأكثر في األسبوع) على مستوى المملكة

• إحصاءات الزراعة خالل عام 2020م:
أوال :إصدار نشرة مسح اإلنتاج الزراعي لعام 2018م:
• ً

22.34%

77.66%

حيــث يوضــح هــذا المســح إنتــاج النشــاط الزراعــي بالمملكــة ،ومعرفــة
عناصــر اإلنتاجيــة وأســاليب وطــرق اإلنتــاج والــذي يهــدف إلــى توفيــر
بيانــات حديثــة عــن اإلنتــاج الزراعــي (بشــقيه النباتــي والحيوانــي)
كتوفيــر بيانــات عــن المســاحات المزروعــة ،وكميــات اإلنتــاج ،وكميــات
المبــاع منــه حســب كل مجموعــة محصوليــه ،وكذلــك توفيــر بيانــات
عــن أعــداد وإنتــاج الثــروة الحيوانيــة ،والطيــور والدواجــن على مســتوى
المناطــق اإلداريــة بالمملكــة ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن البيانــات
المهمــة.
وقــد تضمنــت النشــرة العديــد مــن النتائــج والمؤشــرات عــن اإلنتــاج
الزراعــي ومــن أهمهــا:

■ غير ممارسين

■ ممارسين

نسبة األفراد غير السعوديين  15سنة سنة فأكثر الممارسين للنشاط
الرياضي ( 150دقيقة فأكثر في األسبوع) على مستوى المملكة

• المســاحة المزروعــة والمحصــودة بمحاصيــل الحبــوب واألعــاف
وإجمالــي اإلنتــاج علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• المســاحة المزروعــة بمحاصيــل الخضــروات المكشــوفة وإجمالــي
اإلنتــاج علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• عــدد ومســاحة البيــوت المحميــة المزروعــة بـــ (الخضروات-أزهــار
القطــف) وإجمالــي اإلنتــاج علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة
با لمملكــة .
• إجمالــي عــدد أشــجار النخيــل والمثمــر منهــا ،وإجمالــي اإلنتــاج،
وكميــة اإلنتــاج المبــاع حســب الصنــف علــى مســتوى المملكــة.

17.02%

• إجمالــي عــدد األشــجار الدائمــة (عــدا أشــجار النخيــل) والمثمــر
منهــا ،وإجمالــي اإلنتــاج ،وكميــة اإلنتــاج المبــاع حســب النــوع علــى
مســتوى المملكــة.

82.98%

• أعــداد (الضــأن ،الماعــز ،اإلبــل ،األبقــار) حســب فئــة العمــر والجنــس،
وعــدد اإلنــاث الحلــوب لكافــة الســاالت علــى مســتوى المناطــق
اإلداريــة بالمملكــة.
• أعــداد الدواجــن المنزليــة حســب النــوع ،وعــدد البيــض المنتــج علــى
مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.

■ غير ممارسين

■ ممارسين

• إجمالــي إنتــاج خاليــا النحــل مــن العســل حســب نــوع الخاليــا علــى
مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
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• ثانيـ ًـا :اصــدار نشــرات مســح المشــاريع الزراعيــة المتخصصــة لعــام
2018م:
• نشرة مسح مشاريع األبقار المتخصصة.
• نشــرة مســح مشــاريع الدجــاج الالحــم والنعــام واألرانــب والحمــام
والســمان المتخصصــة.
َّ
• نشرة مسح مشاريع الدجاج البياض والفقاسات المتخصصة.
• نشرة مسح مشاريع االستزراع السمكي المتخصصة.
أهمية هذه المسوح:
توفــر هــذه المســوح بيانــات أساســية عــن المشــاريع الزراعيــة
المتخصصــة كعــدد المــزارع وعــدد الحظائــر ومســاحتها ،باإلضافــة إلــى
بيانــات عــن اإلنتــاج وتوزيعــه ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي للمشــاريع
الزراعيــة المتخصصــة ،ومــن أهــم مؤشــراتها:
• عــدد مــزارع األبقــار المتخصصــة وعــدد الحظائــر ومســاحتها والطاقــة
االســتيعابية خــال العــام علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• أعــداد األبقــار حســب الجنــس وفئــة العمــر ،وعــدد اإلنــاث الحلــوب
فــي مــزارع األبقــار المتخصصــة علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة
بالمملكــة.

• عــدد مــزارع الفقاســات المتخصصــة حســب نــوع الفقاســة علــى
مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• أعــداد الصيصــان المنتجــة والمبــاع منهــا حســب نــوع الصــوص فــي
مــزارع الفقاســات المتخصصــة علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة
بالمملكــة.
• عــدد مــزارع االســتزراع الســمكي ،وعــدد البــرك ،وحجمهــا علــى
مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• عــدد وحجــم البــرك حســب طــرق تربيــة األســماك فــي مــزارع
االســتزراع الســمكي علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
أهم المؤشرات التي تم إصدارها:

اإلنتاج النباتي:
• إنتاج الحبوب واألعالف

• إنتاج الخضروات المكشوفة والمحمية
• عدد أشجار النخيل الدائمة

• إجمالــي كميــة إنتــاج األبقــار مــن الحليــب ،وكميــة المبــاع منــه فــي
مــزارع األبقــار المتخصصــة علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة
بالمملكــة.
• عــدد مــزارع الدجــاج الالحــم المتخصصــة ،وعــدد الحظائــر ،ومســاحتها،
والطاقــة االســتيعابية علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكة.
• عــدد الدجــاج المنتــج ،وكميــة المبــاع منــه فــي مــزارع الدجــاج الالحــم
المتخصصــة علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.

اإلنتاج الحيواني:
• عدد الضأن والماعز
• عدد اإلبل

• عدد األبقار

• أعــداد مــزارع النعــام واألرانــب والســمان والحمــام فــي المــزارع
المتخصصــة وعــدد الحظائــر ومســاحتها ،والطاقــة االســتيعابية،
وأعدادهــا خــال العــام علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.
• عــدد مــزارع الدجــاج البياضــة المتخصصــة ،وعــدد الحظائــر ومســاحتها
والطاقــة االســتيعابية خــال العــام على مســتوى المناطــق اإلدارية
بالمملكة.
• إجمالــي عــدد إنتــاج بيــض المائــدة وبيــض التفقيــس ،وكميــة المبــاع
منــه فــي مــزارع الدجــاج البياضــة المتخصصــة علــى مســتوى
المناطــق اإلداريــة بالمملكــة.

المشاريع المتخصصة:
• عدد األبقار المتخصصة

• إنتاج الدجاج الالحم
• إنتاج البيض

• إنتاج األسماك والروبيان
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ً
ثالثا :اإلحصاءات االقتصادية:
• إحصاءات الحسابات القومية:
• منتجات إحصاءات الحسابات القومية خالل عام 2020م:
•
•
•
•
•
•

•

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الرابــع 2019م.
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
األول 2020م.
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الثانــي 2020م.
إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية.
التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
الحقيقــي للربــع الثالــث لعــام 2020م.
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الثالــث 2020م.

التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
الحقيقــي للربــع الثالــث لعــام 2020م:
ألول مــرة ،تنشــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء «تقديــرات ســريعة للناتــج
المحلــي اإلجمالــي ربــع الســنوي» وذلــك فــي الربــع الثالــث مــن عــام
2020م مــن أجــل توفيــر معلومــات فــي الوقت المناســب عن االقتصاد
الســعودي لصنــاع القــرار والمســتخدمين ،وهــي عبــارة عــن عمليــة تقديــر
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ربــع الســنوي باألســعار الثابتــة
عندمــا تكــون البيانــات المتعلقــة بالربــع ال تــزال غيــر مكتملــة.
الطريقة:
عمليــة التقديــر هــي نفســها التــي يتــم إجراؤهــا فــي الحســابات
القوميــة ربــع الســنوية ولكنهــا تبنــى افتراضــات مبســطة بشــأن
اســتقراء بعــض المؤشــرات (الشــهرية أو ربــع الســنوية) ،ويتــم
اســتخدام العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة باإلنتــاج والنفقــات
والدخــل والســعر والتجــارة الخارجيــة.
توقيت النشر:
يتــم نشــر التقديــرات الســريعة للناتــج المحلــي اإلجمالي ربع الســنوي
باألســعار الثابتــة بعــد ( )40يومـ ًـا مــن نهايــة الربــع المرجعي.

• الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الثالــث 2020

ً
يومــا
يتــم إصــدار مؤشــرات الحســابات القوميــة الربعيــة بعــد ()75
مــن نهايــة الربــع المرجعــي ،ويتــم مــن خــال هــذا اإلصــدار توفيــر
المزيــد مــن التفاصيــل حــول الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومكوناتــه
الفرعيــة والنمــو االقتصــادي فــي القطاعــات االقتصاديــة ،وأوجــه
اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

• نشرة إحصاءات الواردات 2019م:
• دورية تنفيذ نشرة إحصاءات الواردات 2019م :سنوية.
• مصدر بيانات نشرة إحصاءات الواردات 2019م:
البيانات المستوفاة من الهيئة العامة للجمارك.

• أهداف نشرة إحصاءات الواردات 2019م:
•
•
•
•
•

دعــم متخــذي القــرار ،وراســمي السياســات ،والباحثيــن والمهتميــن
بإحصــاءات ومؤشــرات محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بالــواردات.
رصــد التغيــرات فــي حركــة الواردات بيــن المملكة العربية الســعودية
وأهــم الدول.
التعرف على أهم السلع المستوردة من كل دولة.
بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة لمكونــات الحســابات القومية
وميــزان المدفوعــات.
المســاهمة فــي رســم السياســة التجاريــة لحمايــة ،وتشــجيع الســلع
والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.

• تغطية نشرة إحصاءات الواردات 2019م:

تغطــي إحصــاءات الــواردات بيانــات جميــع الســلع الــواردة إلــى
المملكــة مــن خــال المنافــذ الجمركيــة خــال العــام الميــادي والتــي
تــم اســتيرادها لتغطيــة كافــة االحتياجــات المحليــة ،وأجريــت عليهــا
كافــة اإلجــراءات المتبعــة ،وبذلــك فــإن هــذه اإلحصــاءات ال تشــتمل
بيانــات بعــض المــواد مثــل البضائــع الموجــودة بالترانزيــت ،وأوراق
البنكنــوت وخالفــه.
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• المستفيدون من نشرة إحصاءات الواردات 2019م وأوجه االستفادة:

تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات الــواردات كافــة القطاعــات الحكوميــة
ذات العالقــة بالعمــل التنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتعــد كل مــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك المركــزي
الســعودي ،وإدارة إحصــاءات الحســابات القوميــة بالهيئــة العامــة
لإلحصــاء أهــم المســتفيدين منهــا إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن والمهتمين بإحصاءات الواردات،
حيـ ُ
المنتجــات
ـث تُ عـ ُّـد بيانــات ومؤشــرات إحصــاءات الــواردات مــن أهــم ُ
اإلحصائيــة الرئيســة التــي تســاهم فــي رســم السياســة التجاريــة
لحمايــة وتشــجيع الســلع والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة
المســتوردة ،والتعــرف علــى مقــدار الفائــض او العجــز فــي الميــزان
التجــاري بيــن المملكــة والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
المهمــة لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا
يســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

الواردات( ،مليون ريال)
574,361

655,033
504,447 513,993

651,876

630,582

525,636

583,473

493,449
400,736

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

• نشرة إحصاءات الصادرات 2019م:

•

• دورية تنفيذ نشرة إحصاءات الصادرات 2019م :سنوية.

•
•

• مصدر بيانات نشرة إحصاءات الصادرات 2019م:

رئيســا للصادرات
مصدرا
 .1البيانــات المســتوفاة مــن وزارة الطاقــة :تعــد
ً
ً
1,456,502
البترولية.
1,409,523
1,367,620
1,284,122
مصــدرا
 .2البيانــات المســتوفاة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك :تعــد
ً
1,103,900
رئيســا للصــادرات والــواردات الســلعية غيــر البتروليــة.
941,785
ً981,012
831,881
763,313
الصادرات 2019م:
• أهداف نشرة إحصاءات
688,423
• دعــم متخــذي القــرار ،وراســمي السياســات ،والباحثيــن والمهتميــن
بإحصــاءات ومؤشــرات محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بالصــادرات.
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

•

رصــد التغيــرات فــي حركــة الصادرات بين المملكة العربية الســعودية
وأهــم الدول.
التعرف على أهم السلع المصدرة إلى كل دولة.
المهمــة لمكونــات الحســابات القومية
بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
َّ
وميــزان المدفوعــات.
المســاهمة فــي رســم السياســة التجاريــة لحمايــة وتشــجيع الســلع
والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.

• تغطية نشرة إحصاءات الصادرات 2019م:

تغطــي إحصــاءات الصــادرات بيانات جميع الســلع المصــدرة (البترولية
وغيــر البتروليــة) مــن خــال جميــع المنافــذ الجمركيــة بالمملكــة خــال
العــام الميــادي.
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574,361

655,033
504,447 513,993

651,876

630,582

525,636

583,473

493,449
400,736

2019

•

المســتفيدون مــن نشــرة إحصــاءات الصــادرات 2019م وأوجــه
االســتفادة:
تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات الصــادرات كافــة القطاعــات المهتمــة
بمجــال الصــادرات ،وتعــد كل مــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك
المركــزي الســعودي ،وإدارة إحصــاءات الحســابات القوميــة بالهيئــة
العامــة لإلحصــاء أهــم المســتفيدين منهــا إضافــة إلــى المنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن والمهتميــن بالصــادرات
ُ
المنتجــات
عــد بيانــات ومؤشــرات الصــادرات مــن أهــم ُ
حيــث تُ ُّ
اإلحصائيــة الرئيســة التــي تســاهم فــي رســم السياســة التجاريــة
لحمايــة وتشــجيع الســلع والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة
المســتوردة ،والتعــرف علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان
التجــاري بيــن المملكــة والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

المهمــة لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا
َّ
يســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.
الصادرات( ،مليون ريال)
1,284,122
981,012

2019

1,409,523

1,456,502

1,367,620

1,103,900
831,881
688,423

2018

2017

941,785
763,313

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
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• نشرة التبادل التجاري 2019م:
• دورية تنفيذ نشرة التبادل التجاري 2019م:
سنوي.

• مصدر بيانات نشرة التبادل التجاري 2019م:

• البيانــات المســتوفاة مــن وزارة الطاقــة والصناعــة والثروة المعدنية:
تعـ ُّـد المصــدر الرئيــس للصــادرات البتروليــة.
تعــد مصــدر
• البيانــات المســتوفاة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك:
ُّ
الصــادرات والــواردات الســلعية غيــر البتروليــة.

• أهداف نشرة التبادل التجاري 2019م:
.1

.2
.3
.4

توفيــر بيانــات وجــداول عــن حركــة الصــادرات والــواردات بيــن المملكــة
العربيــة الســعودية وأهــم الــدول.
رســم السياســة التجاريــة مــع الــدول األخــرى ومعرفــة حجــم العالقــات
التجاريــة معهــا.
التعــرف علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان التجــاري بيــن
المملكــة والــدول األخــرى.
التعــرف علــى أهــم الســلع المســتوردة والمصــدرة مــن وإلــى كل
دولــة.

• تغطية نشرة التبادل التجاري 2019م:

تغطــي إحصــاءات التبــادل التجــاري جميــع الســلع المســتوردة
والمصــدرة ألهــم ( )100دولــة مــن الشــركاء الرئيســيين للمملكــة مــن
خــال جميــع المنافــذ الجمركيــة بالمملكــة بالعــام الميــادي.

• المستفيدون من نشرة التبادل التجاري 2019م وأوجه االستفادة:

تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات التبــادل التجــاري كافــة القطاعــات
المهتمــة بمجــال التبــادل التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتعــد وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك المركــزي الســعودي أهــم
المســتفيدين منهــا إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
ُ
عــد
والباحثيــن والمخططيــن المهتميــن بالتبــادل التجــاري،
حيــث تُ ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة
بيانــات ومؤشــرات التبــادل التجــاري مــن أهــم ُ
للتعــرف علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان التجــاري بيــن
المهمــة
المملكــة والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
َّ
لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا يســاهم
فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

• تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات الســلعية للمملكــة
العربية الســعودية 2020م
• دوريــة تنفيــذ تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات الســلعية
للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م:
شهري  /ربعي  /سنوي.
• مصــدر بيانــات تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات الســلعية
للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م:
السجالت اإلدارية.
• أهــدف تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات الســلعية للمملكة
العربية الســعودية 2020م:
• توفيــر بيانــات وجــداول ومؤشــرات عن إحصاءات صــادرات وواردات
المملكــة الســلعية لالســتفادة منهــا فــي الدراســات والبحــوث
االقتصاديــة.
• رســم السياســة التجاريــة لحمايــة وتشــجيع الســلع والصناعــات
المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.
المهمــة لمكونــات الحســابات القومية
• بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
َّ
وميــزان المدفوعــات.

•

التغطيــة المكانيــة لتقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات
الســلعية للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م:
تغطــي إحصــاءات الصــادرات والــواردات الســلعية جميــع الســلع
المســتوردة والمصــدرة (الصــادرات البترولية وغيــر البترولية والواردات
الســلعية) مــن خــال جميــع المنافــذ الجمركيــة بالمملكــة.

•

التغطيــة الزمانيــة لتقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات
الســلعية للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م:
تُ ســند بيانات الســجالت اإلدارية في إحصاءات الصادرات والواردات
الســلعية (الشــهرية) إلــى الفتــرة «مــن بدايــة الشــهر الميــادي إلــى
نهايته».

•

المســتفيدون مــن تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات
الســلعية للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م وأوجــه االســتفادة:
يســتفيد مــن تقريــر الصــادرات والــواردات الســلعية للمملكــة العربيــة
الســعودية كافـ ُـة القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة بالعمــل التنمــوي
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فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتعــد وزارة االقتصــاد والتخطيــط،
والبنــك المركــزي الســعودي ،وإدارة إحصــاءات الحســابات القوميــة
بالهيئــة العامــة لإلحصــاء أهــم المســتفيدين منهــا إضافــة إلــى
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن المهتميــن
ُ
عــد بيانــات ومؤشــرات
بالصــادرات والــواردات الســلعية
حيــث تُ ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة
أهــم
مــن
الصــادرات والــواردات الســلعية
ُ
الرئيســة التــي تســاهم فــي رســم السياســة التجاريــة لحماية وتشــجيع
الســلع والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة،
والتعــرف علــى مقــدار الفائــض او العجــز فــي الميــزان التجــاري بيــن
المهمــة
المملكــة والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
َّ
لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا يســاهم
فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

• إدارة إحصاءات األسعار:
• أبرز أعمال إدارة إحصاءات األسعار خالل عام 2020م:
.1
.2

.3
.4

رصــد ومتابعــة تحــركات أســعار الســلع والخدمــات فــي المملكــة
مــن خــال برامــج تُ عــد لهــذا الغــرض.
إعــداد النشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة للمســوح الشــهرية الخاصــة
باألرقــام القياســية ألســعار المســتهلك ،واألرقــام القياســية
ألســعار الجملــة ،والرقــم القياســي للعقــارات ،باإلضافــة إلــى
احتســاب متوســطات األســعار ألهــم الســلع والمشــاركة فــي
برنامــج المقارنــات الدوليــة تحــت إشــراف اللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا).
التعاون والتكامل مع اإلدارات ذات العالقة دخل الهيئة وخارجها.
تلبية طلبات إدارة دعم العمالء لجميع المستفيدين.

• الرقم القياسي ألسعار المستهلك (:)CPI
هــو مقيــاس إحصائــي للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق ثابتــة مــن
الســلع والخدمــات ،ويهــدف إلــى:
• قيــاس العــبء الــذي يتحملــه المســتهلك وتطــور هــذا العــبء مــن
فتــرة ألخــرى.
• الوفاء بالمتطلبات الدولية واإلقليمية والمحلية في هذا الجانب.
• قياس التضخم أو االنكماش.
• قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.

تغطــي نشــرة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ســتة عشــر
مدينــة هــي( :الريــاض ،ومكــة المكرمــة ،وجــدة ،والطائــف ،والمدينــة
المنــورة ،والقصيــم ،والدمــام ،والهفــوف ،وأبهــا ،وتبــوك ،وحائــل،
وعرعــر ،وجيــزان ،ونجــران ،والباحــة ،والجــوف) وتــم تكويــن ســلة
ـاء علــى نتائــج مســح
برنامــج الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنـ ً
دخــل وإنفــاق األســرة الــذي أجرتــه الهيئــة خــال عــام 2018م ،وقــد تــم
اختيــار البنــود التــي أظهــرت أهميــة نســبية مســاوية أو أكبــر لـــ (.)0.02
وبلــغ إجمالــي بنــود الســلة ( )490بنـ ًـدا.

• الرقم القياسي ألسعار الجملة (:)WPI
يعــرف الرقــم القياســي ألســعار الجملــة بأنــه « أداة إحصائيــة لقيــاس
نســبة التغير في أســعار الســلع المحلية والمســتوردة في األســواق
األوليــة (أســواق الجملــة) مــا بيــن فترتيــن زمنيتيــن مختلفتين».
الرقــم القياســي ألســعار الجملــة يتــم إعــداده علــى أســاس المملكــة
ككل ،ويتــم جمــع أســعار الســلع والخدمــات الداخلــة فــي حســابه مــن
ثــاث مــدن هــي :الريــاض وجــدة والدمــام.
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• الرقم القياسي ألسعار العقار (:)REPI
هــو أداة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أســعار العقــارات بيــن فترتيــن
زمنيتيــن ،ويهــدف إلــى:
• سد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري.
• الوفاء بالمتطلبات الدولية واإلقليمية والمحلية في هذا الجانب.
• إيجــاد مؤشــرات إحصائيــة عقاريــة متطــورة تقيــس أداء الســوق
العقــاري فــي المملكــة.
ويغطــي الرقــم القياســي ألســعار العقــارات جميــع المناطــق اإلداريــة
بالمملكــة ،وتعتمــد نشــرة الرقــم القياســي ألســعار العقــارات علــى
بيانــات الصفقــات العقاريــة المتوفــرة والمســجلة فــي وزارة العــدل
بصفتهــا المرجــع والمصــدر الرســمي الوحيــد للبيانــات.
تقــوم وزارة العــدل بتزويــد الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالبيانــات
التفصيليــة للمــدن الممثلــة لكافــة المناطــق اإلداريــة بشــكل شــهري
وفقـ ًـا لعــدد مــن المتغيــرات والتــي تحقــق أهــداف عمليــة احتســاب
األرقــام القياســية للعقــارات الســكنية والتجاريــة والزراعيــة ،وهــذه
المتغيــرات هــي:
• قيمة البيع.
• المساحة.
ثــم تقــوم الهيئــة بحســاب متوســط ســعر المتــر المربــع للعقــار علــى
مســتوى الحــي.

ويغطــي برنامــج متوســطات أســعار الســلع والخدمــات ســت عشــر
مدينــة فــي المملكــة (الريــاض ،ومكــة المكرمــة ،وجــدة ،والطائــف،
والمدينــة المنــورة ،والقصيــم ،والدمــام ،والهفــوف ،وأبهــا ،وتبوك،
وحائــل ،وعرعــر ،وجيــزان ،ونجــران ،والباحــة ،والجــوف).

• المقارنات الدولية (:)ICP
تقــوم اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا)
بتوحيــد أنشــطة إحصــاءات األســعار والحســابات القوميــة فــي
منطقــة غربــي آســيا وتطويــر المقارنــات اإلقليميــة فــي مجــال
إحصــاءات األســعار فــي منطقــة غربــي أســيا ،لتعزيــز اســتخدام
مماثــات القــوة الشــرائية ،ورفــع الوعــي حــول أهميتهــا ،وانعــكاس
هكــذا أنشــطة علــى بنــاء القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة ،وعلــى تطويــر
العمــل اإلحصائــي فــي الــدول المشــاركة ،وتوحيــد أنشــطة إحصاءات
األســعار والحســابات القوميــة فــي منطقــة غربــي آســيا.
ويعمــل برنامــج المقارنــات الدوليــة علــى مســاعدة صنــاع السياســات
واالقتصادييــن والباحثيــن فــي وجــود حكــم أفضــل مــن جيــد للمقارنــة
مــع بلــدان أخــرى ،ســواء كان ذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي أو
العالمــي لالختالفــات فــي مســتوى األســعار والســماح لمقارنــة
حقيقيــة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي وتكاليــف المعيشــة فــي
مختلــف البلــدان ،ويهــدف إلــى:
•

• متوسطات أسعار السلع والخدمات (:)APGS
هــو مؤشــر يقيــس تحــركات أســعار الســلع والخدمــات فــي األســواق
وفق منهجية إحصائية تتبع ضوابط وقيود خاصة تتســم بالشــمولية
والمرونــة والجــودة التــي تعكــس واقــع األســعار والعوامــل المؤثــرة
علــى األســعار فــي األســواق ،ويهــدف إلــى:
• قيــاس التغيــرات فــي أســعار الســلع والخدمــات التــي يشــتريها
المســتهلك بيــن فتــرة وأخــرى.
• دعــم اتخــاذ بعــض القــرارات االقتصاديــة المناســبة مــن قبــل الجهات
الرســمية وغيرهــا.
• يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي التحليــات االقتصاديــة واإلحصائيــة
الخاصــة بتحــركات األســعار والتنبــؤات المســتقبلية لــه خــال فتــرات
زمنيــة مختلفــة.

•
•
•

تقديــم الخبــرات إلصــدار مؤشــر أســعار المســتهلك الموحــد ()HCPI
وهــو (مؤشــر اقتصــادي لمقارنــة التضخــم بيــن الــدول ،ويكــون
ـادرا عــن منهجيــة موحــدة فــي كافــة الــدول التــي يمثلهــا،
قائمــا وصـ ً
ً
ويكــون االحتســاب بطريقــة واحــدة).
يعطي متخذي القرار والمستثمرين فكره جيدة التخاذ القرارات.
يؤمن حجر األساس لعملة موحدة لمجموعة من الدول.
ِّ
يدعم عملية القوة الشرائية المماثلة.

الـتــقـريــر الــسـنـوي
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رابعا :اإلحصاءات االجتماعية:
ً

مصادر بيانات مؤشرات سوق العمل
م

• إحصاءات القوى العاملة:
نشــرة ســوق العمل إحصاءات تحتوي على بيانات من المســوح للقوى
العاملــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــن القــوى العاملــة،
ومــن إحصــاءات الســجالت اإلداريــة لــدى الجهــات المعنيــة بســوق
العمــل (وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،والمؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية،
ومركــز المعلومــات الوطنــي) تتضمــن إحصــاءات المشــتغلين حســب
العديــد مــن المتغيــرات باإلضافــة إلــى بعــض المؤشــرات الرئيســة
للقــوى العاملــة المســتخلصة مــن تقديــرات مســح القــوى العاملــة
كمعــدل البطالــة ومعــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة ،ومعــدل
التشــغيل ،وغيرهــا مــن المؤشــرات الرئيســة للقــوى العاملــة ،وذلــك
حســب عــدد مــن المتغيــرات األساســية مثــل( :الجنســية ،والجنــس،
والمنطقــة اإلداريــة ،والفئــات العمريــة ،والمســتوى التعليمــي).
• األهداف:
•
•
•
•
•
•

حســاب معــدالت التشــغيل والبطالــة ،والمشــاركة في قــوة العمل
مــن تقديــرات مســح القــوى العاملــة.
توفيــر إحصــاءات عــن المشــتغلين مــن الســجالت اإلداريــة حســب
عــدد مــن المتغيــرات.
توفيــر إحصــاءات تقديريــة عــن المتعطليــن وقــوة العمــل حســب
عــدد مــن المتغيــرات.
توفيــر إحصــاءات تقديريــة عــن أســلوب البحــث عن عمــل للمتعطلين
وفتــرة التعطــل والخبــرات الســابقة للعمــل والتدريــب.
توفير إحصاءات عن تأشيرات العمل.
توفيــر إحصــاءات عــن متوســط األجــور ومتوســط ســاعات العمــل
للمشــتغلين.

• نتائج للمشروع:

يبلــغ عــدد الجــداول التــي يتــم نشــرها فــي كل ربــع  36جــدول مــن
بيانــات المســح ،و 29جــدول مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة ،بمجمــوع
 65جــدول تضــم أهــم مؤشــرات ســوق العمــل.

مصدر البيانات

1

المسح الميداني للقوى العاملة

36

2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

15

3

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

4

4

مركز المعلومات الوطني ()NIC

2

5

جداول مشتركة (المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية  -وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
 -مركز المعلومات الوطني)

8

المجموع:

•

عدد المؤشرات

65

أهم المؤشرات:
المؤشرات من المسح الميداني:
•
•
•
•
•
•

معدل البطالة للسكان ( )15سنة فأكثر حسب الجنسية والجنس.
معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة للســكان ( )15ســنة فأكثــر
حســب الجنســية والجنــس.
معدل التشغيل للسكان ( )15سنة فأكثر حسب الجنسية والجنس.
متوســط ســاعات العمــل إلجمالــي المشــتغلين فــي العمــل
الرئيــس ( )15ســنة فأكثــر.
متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلين مقابــل أجــر فــي العمــل
الرئيــس ( )15ســنة فأكثــر.
متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلين الســعوديين مقابــل أجــر فــي
العمــل الرئيــس ( )15ســنة فأكثــر.

المؤشرات من السجالت اإلدارية:
•
•
•
•
•

إجمالي المشتغلين حسب الجنسية والجنس.
إجمالي تأشيرات العمل الصادرة.
التأشيرات الصادرة للقطاع الحكومي.
التأشيرات الصادرة لقطاع األفراد.
التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص.
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• مؤشرات أهداف التنمية المستدامة:
تقريــر الوضــع الراهــن الســنوي يســتعرض التقــدم المحــرز فــي
هدفــا متنوعــة مــا
ً
أهــداف التنميــة المســتدامة ويقيــس ســبعة عشــر
بيــن اجتماعيــة ،صحيــة ،بيئيــة ،اقتصاديــة ،والمســاواة بيــن الجنســين،
والســام والعــدل.
• األهداف:

• قيــاس مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة حســب المنهجيــات
الدوليــة وقابلــة للمقارنــة.
• تحقيــق المتطلبــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فــي قيــاس
هــذه المؤشــرات التــي تعكــس التقــدم المحــرز.
• توفيــر مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة للباحثيــن والدارســين
والمســتفيدين المهتميــن فــي هــذا المجــال.

• أمثلة على المؤشرات المنشورة:
•
•
•
•
•
•

نســبة األشــخاص المشــمولين بنظــام الحمايــة االجتماعيــة ،بمــا
فــي ذلــك الحــد األدنــى مــن الحمايــة االجتماعيــة.
نســبة الخســائر االقتصاديــة المباشــرة نتيجــة الكــوارث كنســبة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
نســبة إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات األساســية مثــل
التعليــم ،والصحــة ،والحمايــة االجتماعيــة.
معدالت الوفيات.
معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد.
معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.

• نشرة العمرة:
تعــد العمــرة مــن أهــم عوامــل التنميــة االقتصاديــة الحقيقيــة
والشــاملة للمملكــة العربيــة الســعودية .فالعمــرة أصبحــت مــن أهــم
عناصــر التدفــق الشــامل للمــوارد الماليــة الخاصــة بمــا يعــود بــه مــن
فوائــد المشــاركة مــع الثقافــات العالميــة ،ومشــاركتها الفاعلــة فــي
تحريــك النشــاط االقتصــادي وأحــد محــاور رؤيــة المملكــة (.)2030
• األهداف:

• توفيــر إحصــاءات عــن المعتمريــن مــن داخل المملكة وخــارج المملكة
تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030

• تســاعد األجهــزة المعنيــة فــي تحديــد القــوى العاملــة والمرافــق
الالزمــة لخدمــة المعتمريــن والمحافظــة علــى أمنهــم وراحتهــم.
• توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين
المهتميــن فــي هــذا المجــال.
• أمثلة على المؤشرات المنشورة:

• إجمالــي عــدد المعتمريــن مــن واقــع نتائــج مســح العمــرة لمعتمــري
الداخــل والخــارج.
• التوزيــع النســبي لمعتمــري الداخــل حســب الفئــات العمريــة
والجنــس والجنســية واألشــهر ،ومــدد اإلقامــة ،وتكاليــف اإلنفــاق،
وتحمــل التكاليــف ،ووســيلة النقــل المســتخدمة للوصــول إلــى
مكــة المكرمــة.
• إجمالــي معتمــري الخــارج حســب بيانــات الســجالت لــوزارة الحــج
والعمــرة.
• التوزيــع النســبي لمعتمــري الخــارج حســب الفئات العمرية واألشــهر
والجنــس ومنافــذ الدخــول.

• نشرة إحصاءات الزواج والطالق:
إحصــاءات الــزواج والطــاق هــي مــن اإلحصــاءات الحيويــة التــي
تســتخدم كعنصــر مهــم عنــد اتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات
والبرامــج الهادفــة الــى تحســين الوضــع األســري ،كمــا تســلط هــذه
اإلحصــاءات الضــوء علــى مؤشــرات تكشــف بعض الجوانــب المحيطة
بظاهرتــي الــزواج والطــاق التــي تحظــى باهتمــام كبيــر فــي مجــال
الدراســات الســكانية واالجتماعيــة.
• األهداف:

• دعــم متخــذي القــرار ،وراســمي السياســات ،والباحثيــن والمهتميــن
بإحصــاءات محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بالــزواج والطــاق.
• إيجــاد قاعــدة بيانــات يمكــن اســتخدامها كأســاس موثــوق بــه فــي
تزويــد المهتميــن والمختصيــن بمجــال إحصــاءات الــزواج والطــاق
ً
ً
ً
ودوليــا).
وإقليميــا،
(محليــا،
• توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين
المهتميــن فــي هــذا المجــال.
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• أهم المؤشرات:
•
•
•
•
•
•
•
•

معدل الزواج الخام للسكان.
معدل الزواج الخام للسكان السعوديين.
معدل الزواج العام للسكان.
معدل الزواج العام للسكان السعوديين.
معدل الطالق الخام للسكان.
معدل الطالق الخام للسكان السعوديين.
معدل الطالق العام للسكان.
معدل الطالق العام للسكان السعوديين.

• أهم نتائج اإلسقاطات السكانية:
الهرم السكاني إلجمالي السكان 2020
+ 80
+ 80
79 - 75
79 - 75
74 - 70
74 - 70
69 - 65
69 - 65
64 - 60
64 - 60
59 - 55
59 - 55
54 - 50
54 - 50
49 - 45
49 - 45
44 - 40
44 - 40
39 - 35
39 - 35
34 - 30
34 - 30
29 - 25
29 - 25
24 - 20
24 - 20
19 - 15
19 - 15
14 - 10
14 - 10
9-5
9-5
4-0
4-0

• اإلسقاطات السكانية:
اإلســقاطات الســكانية هــي تقديــرات مســتقبلية للســكان مــن
حيــث الحجــم وتوزيعهــم حســب العمــر والجنــس ،والتــي تعــد بدورهــا
نقطــة البدايــة لإلســقاطات القطاعيــة األخــرى ،وتتزايــد أهميــة توفيــر
البيانــات المســتقبلية عــن الســكان ،مــع تزايــد الطلــب عليهــا مــن ِقبــل
صنــاع القــرار وواضعــي السياســات الســكانية ،وتعــرف اإلســقاطات
الســكانية بأنهــا تقديــرات مســتقبلية لحجــم الســكان اإلجمالــي
وتوزيعهــم العمــري والنوعــي باالعتمــاد علــى نتائــج تعــداد الســكان
والمســاكن ،وعلــى افتراضــات معينــة لمســتقبل اتجــاه معــدالت
الخصوبــة والوفيــات والهجــرة.

الهرم السكاني للسكان السعوديين 2020

• األهداف:

+ 80
+ 80
79 - 75
79 - 75
74 - 70
74 - 70
69 - 65
69 - 65
64 - 60
64 - 60
59 - 55
59 - 55
54 - 50
54 - 50
49 - 45
49 - 45
44 - 40
44 - 40
39 - 35
39 - 35
34 - 30
34 - 30
29 - 25
29 - 25
24 - 20
24 - 20
19 - 15
19 - 15
14 - 10
14 - 10
9-5
9-5
4-0
4-0

• لرســم السياســات والخطــط المســتقبلية للجهــات المســتفيدة
مثــل وزارة االقتصــاد والتخطيــط  ...إلــخ.
• اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــة المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة.
• إيجــاد قاعــدة بيانــات يمكــن اســتخدامها كأســاس موثــوق بــه فــي
تزويــد المهتميــن والمختصيــن بمجــال اإلســقاطات الســكانية
ً
ً
ً
ودوليــا).
وإقليميــا،
(محليــا،

• مصادر بيانات اإلسقاطات السكانية:

تعتمــد اإلســقاطات والتقديــرات الســكانية بيانــات التعــداد العــام
للســكان والمســاكن المســوح الديموغرافيــة.
■ ذكـور

■ إنــاث
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• مقارنة النتائج بين آخر سنتين:

التركيبــة الســكانية للملكــة العربيــة الســعودية (بيانــات تقديريــة لعامي
(2020 - 2019م)

•

األهداف:
•
•

النوع

عام 2019م

عام 2020م

إجمالي عدد السكان.

34,218,169

35,013,414

عدد السكان السعوديين.

21,103,198

21,430,128

عدد السكان السعوديين للفئة العمرية
(.)34 - 15

7,745,702

7,865,250

نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية
( )34 - 15إلى جملة السكان السعوديين
في سن العمل (15سنة فأكثر).

52.67

52.66

معدل النمو.

2.38

2.30

نسبة اإلعالة لجملة السكان.

38.37

38.20

نسبة اإلعالة للسكان السعوديين.

52.71

52.70

•
•

• إحصاءات التعليم والصحة:
تعــد المؤشــرات التعليميــة والصحيــة مــن أهــم المقاييــس اإلحصائيــة
المســتخدمة فــي اإلحصــاءات االجتماعيــة عنــد قيــاس الجانــب الكمــي
لخصائــص الســكان التعليميــة والصحيــة ،وتبــرز أهميتهــا فــي دعــم
وتمكيــن صانعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي المملكــة لمتابعــة
وتحســين مخرجــات النظاميــن الصحــي والتعليمــي واســتدامة
وضمــان كفــاءة عملهمــا ،ورصــد أوجــه التطــور بشــكل منتظــم وفعــال،
كمــا أن توفيــر مؤشــرات وطنيــة تتبــع المعاييــر الدوليــة تم ِّكــن صانعــي
السياســات محليــا ودوليــا مــن المقارنــة بيــن الــدول واالســتفادة مــن
تجاربهــا الناجحــة ،ومــن جهــة أخــرى توفيــر هــذه المؤشــرات يمكــن أن
يدعــم المســتثمرين لدراســة جــدوى اســتثماراتهم فــي القطاعيــن
التعليمــي والصحــي بالمملكــة ،مــن هــذا المنطلــق تبنــت إدارة
إحصــاءات التعليــم والصحــة إطــاق مشــروعين لحصــر المؤشــرات
ودوليا بشــكل دوري ،للمســاهمة
محليا
التعليمية والصحية المتطلبة
ً
ًّ
فــي تقديــم معلومــات موثوقــة عــن الصحــة والتعليــم فــي المملكــة
مــن واقــع تلــك المؤشــرات.

إنتــاج إحصــاءات أساســية تلبــي احتياجــات المســتفيدين علــى
المســتويين الوطنــي والدولــي فــي مجالــي التعليــم والصحــة.
مشــاركة المؤشــرات واإلحصــاءات التعليميــة والصحيــة القابلــة
للمقارنــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا واســتخدامها بســهولة
مــن قبــل العديــد مــن المســتفيدين علــى الصعيديــن الوطنــي
والدولــي لدعــم السياســات /صنــع القــرار والشــراكة بيــن القطاعيــن
أيضــا.
العــام والخــاص ً
تعزيــز التعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين بالقطاعيــن التعليمــي
والصحــي فــي المملكــة والمنظمــات الدوليــة.
االلتــزام بالمعاييــر والتصنيفــات الدوليــة فــي مجــال اإلحصــاءات
التعليميــة والصحيــة.

• النتائج األولية:

بلــغ إجمالــي عــدد المؤشــرات الصحيــة  263مؤشـ ً
ـرا ،وتــم تصنيــف
 137مؤشــر ضمــن المؤشــرات المنتجــة مــن الســجالت اإلداريــة
وفــي المقابــل صنــف  126مؤشــر ضمــن نطــاق المســوح اإلحصائيــة
كمصــدر أساســي لتلــك المؤشــرات ،كمــا جــرى التنســيق مــع بعــض
اإلدارات المعنيــة فــي الهيئــة للتأكــد مــن توفــر معاييــر حســاب بعــض
المؤشــرات ذات العالقــة بالصحــة والتــي تجمــع عــن طريــق مســوح
أخــرى لمنــع االزدواجيــة ،وعلــى صعيــد المؤشــرات التعليميــة تــم
االنتهــاء مــن بنــاء القائمــة الخاصــة بالمؤشــرات والعمــل جــاري اآلن
علــى اســتكمال المرحلــة (.)3.3

• ثقة المستهلك:
مؤشــر ثقــة المســتهلك هــو مؤشــر يقيــس مــدى التغيــرات فــي
مســتوى التفــاؤل أو التشــاؤم لــدى المســتهلكين نحــو االقتصــاد
خــال المســتقبل القريــب ،مــن خــال اســتفتاء اقتصــادي عــن آراء
ووجهــات نظــر وأحــوال المســتهلكين المزاجيــة التــي تهتــم باألوضــاع
الحاليــة باإلضافــة إلــى توقعاتهــم لألحــوال االقتصاديــة القادمــة.
• كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:

يمكــن االســتفادة مــن مؤشــر ثقــة المســتهلك فــي قيــاس مــدى
التغيــرات فــي مســتوى التفــاؤل أو التشــاؤم لــدى المســتهلكين نحــو
االقتصــاد خــال المســتقبل القريــب ،مــن خــال اســتفتاء اقتصــادي
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عــن آراء ووجهــات النظــر ،وأحــوال المســتهلكين المزاجيــة التــي تهتــم باألوضــاع الحاليــة باإلضافــة إلــى توقعاتهــم لألحــوال االقتصاديــة القادمــة.
• أهم النتائج:
200

المؤشرات الرئيسة لثقة المستهلك لعام 2020م
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خامسا :اإلحصاءات الجغرافية:
ً
• نشرة إحصاءات الخدمات 2019م:

•

•

•

•

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي وضــع الخطــط المســتقبلية لألعمــال
والمهــام المناطــة بهــا ،وتوزيــع المرافــق الخدميــة فــي المملكــة.

•

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
•

التعريف:

•

نشــرة إحصــاءات الخدمــات 2019م عبــارة عــن حصــر لجميــع الخدمــات
المتوفــرة بالمملكــة العربيــة الســعودية حصــرا شــامال وموزعــة حســب
المناطــق والمحافظــات ،وتشــمل مختلــف الخدمــات مــن تعليميــة
وإداريــة واجتماعيــة وزراعيــة وماليــة وعامــة.

•
•
•
•
•

أسلوب جمع البيانات:

•

تتــم أولــى خطــوات إعــداد نشــرة إحصــاءات الخدمــات مــن خــال
الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات مــن
مصادرهــا األساســية ،وتشــمل اإلحداثيــات ،والعنــوان الوطنــي لتلــك
المنشــآت ،مــن واقــع الســجالت اإلداريــة للجهــات الحكوميــة والخاصــة
المختلفــة ،ومــن ثــم يتــم تجميــع وحفــظ هــذه البيانــات والمعلومات ً
آليا
فــي قاعــدة بيانــات متكاملــة ،لمعالجتهــا ورصــد وتســجيل الملحوظــات
عليهــا وتصنيفهــا حســب التبعيــة اإلداريــة.

•
•
•
•
•
•
•

كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:

•

تقــوم إدارة البيانــات اإلحصائيــة الجغرافيــة بمراجعة البيانات ومعالجتها
وترتيبهــا حســب تصنيفهــا المكانــي ،وذلــك باســتخدام االحداثيــات
والعناويــن الوطنيــة ،ويســتند فــي توزيــع وتصنيــف البيانــات
والمعلومــات داخــل النشــرة علــى التقســيم اإلداري للمملكــة الصــادر
عــن وزارة الداخليــة حســب نظــام المناطــق الصــادر باألمــر الســامي
الكريــم رقــم أ  92/وتاريــخ 1412 /8 /27هـــ.

•
•
•
•
•
•
•

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:
تكمــن أهميــة إصــدار نشــرة إحصــاءات الخدمــات 2019م فــي إيجــاد
ً
توثيقــا
موحــدة وموثقــة
مرجــع يحتــوي علــى بيانــات ومعلومــات
َّ
رسـ ً
ـميا ،وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة عــن جميــع الخدمــات المتوفــرة
موح ً
ً
ــدا لكافــة
مرجعــا
فــي المملكــة ،بحيــث تكــون هــذه البيانــات
َّ
الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا ،كمــا ُيعــد وثيقــة
رســمية يعتمــد عليهــا متخــذ القــرار فــي القطاعات المختلفــة في مجال
التخطيــط وتوزيــع الخدمــات ،حيــث إن عــددا مــن الجهــات الحكوميــة
تتخــذ مــن النشــرة دعامــة رئيســة وركيــزة مهمــة تعتمــد عليــه ســواء

•
•
•
•

•

وزارة الداخلية.
وزارة التعليم.
وزارة الصحة.
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
وزارة العدل.
وزارة المالية.
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وزارة التجارة واالستثمار.
وزارة الثقافة واإلعالم.
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
وزارة النقل.
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
رئاسة هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وزارة الرياضة.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المؤسسة العامة التقاعد.
مؤسسة البريد السعودي.
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
البنك المركزي السعودي.
بنك التنمية االجتماعية.
صندوق التنمية الزراعية.
صندوق التنمية العقارية.
صندوق التنمية الصناعية.
الهيئة العامة للطيران المدني.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وصف مهام اإلدارة العامة لإلحصاءات الجغرافية:
تقــوم بــدور إدارة أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة فــي الهيئــة ،وتعمــل
علــى توفيــر جميــع مــا يخــص اإلدارات اإلحصائيــة مــن معلومــة
جغرافيــة مــن حيــث الخرائــط االسترشــادية ،أو قواعــد البيانــات
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58

إﻟﻰ ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻚ

•

األعمــال التــي قامــت بهــا اإلدارة العامــة لإلحصــاءات الجغرافيــة
خــال عــام 2020م:
 .1اإلشــراف والمتابعــة المكتبيــة والميدانيــة لتحديــث خريطــة العنــوان
الوطنــي الخاصــة بمؤسســة البريــد الســعودي مــن جانــب الهيئــة
العامــة لإلحصــاء ،وتزويــد مؤسســة البريــد بتلــك التحديثــات.
 .2اإلشــراف والمتابعــة إلجــراءات ربــط قواعــد بيانــات العنــوان
الوطنــي بقواعــد بيانــات دليــل المســميات الســكاني ،وتزويــد
إدارة تطويــر التطبيقــات بتلــك البيانــات.
 .3المســاهمة فــي متابعــة الخرائــط اإلحصائيــة الرقميــة للبحــوث
توضــح مناطــق العمــل اإلحصائيــة الميدانيــة لكافــة مســوح الهيئــة
خــال 2020م وعمــل التحديثــات الالزمــة لهــا.
 .4تحديث خرائط حدود المناطق والمحافظات الرقمية اإلحصائية.
 .5تزويــد الجهــات الحكوميــة والباحثيــن بالبيانــات الجغرافيــة المكانيــة
الرقميــة عنــد طلبهــا.
موحــدة شــاملة تغطــي جميــع
 .6توفيــر وتطويــر خريطــة أســاس رقميــة
َّ
مــدن وقــرى المملكــة لتكــون أســاس لإلطــار الجغرافــي لتعــداد
2020م.
 .7تقســيم مناطــق القــوى العاملــة فــي تعــداد  2020باســتخدام
قواعــد بيانــات العنــوان الوطنــي للمشــرفين ونــواب المشــرفين
ومســاعدي المشــرفين والمفتشــين والمراقبيــن.
 .8اإلشــراف علــى (ومتابعــة) إجــراءات ربــط قواعــد بيانــات العنــوان
الوطنــي بقواعــد بيانــات االحيــاء فــي المــدن.
ـجلية الــواردة مــن مختلــف الجهــات لتضمينهــا
 .9مراجعــة البيانــات السـ َّ
فــي نشــرة إحصــاءات الخدمــات.

ﺳﺠﻞ ان ﻣﺠﺎ ًﻧﺎ
ّ

الجغرافيــة لجميــع عينــات البحــوث أو التعــددات ،وكذلــك توزيــع
 aوالفئــات اإلشــرافية
الجغرافيــة
المواقــعd d r e
حســبs s . g
العمــلo v
مجموعــات . s a
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 ،كمــا تعمــل علــى إنتــاج النشــرات الخاصــة بتوزيع
المكــون
الخدمــات الحكوميــة والخاصــة المختلفــة علــى مســتوى
ِّ
#ﻋﻨﻮاﻧﻚ_ﻫﻮﻳﺘﻚ
الجغرافــي للمملكــة.

 .10معالجــة إحداثيــات البيانــات الــواردة مــن الجهــات المختلفــة
والخاصــة بنشــرة إحصــاءات الخدمــات.
 .11إصدار نشرة إحصاءات الخدمات 2019م.
 .12المشــاركة فــي عضويــة بوابــة الريــاض الجيومعلوماتيــة فــي
الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض.
 .13المشــاركة مــن ضمــن فريــق العمــل لتكامــل المعلومــات
الجغرافيــة اإلحصائيــة بالمركــز اإلحصائــي الخليجــي.
 .14العضوية في لجنة إطالق مركز البيانات الجيومكانية.
 .15المشــاركة فــي عضويــة اللجنــة العربيــة لخبــراء األمــم المتحــدة
إلدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة.
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سادسا إحصاءات التعداد:
ً

•

• إحصاءات التعداد العام للسكان والمساكن:

•

•

•

•

التعريف:

•

تعــداد الســكان هــو العمليــة الكليــة لجمــع ،وتجهيــز ،ونشــر ،وتحليــل
البيانــات الديموغرافيــة واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،المتعلقــة
بالســكان وتوزيعهــم علــى المناطــق الجغرافيــة المختلفــة فــي زمــن
معيــن ،أي أن يعــد كل فــرد مــن األفــراد الموجوديــن علــى قيــد
الحيــاة داخــل حــدود بلــد معيــن فــي لحظــة ،وتاريــخ معيــن وأن تســجل
خصائصــه االجتماعيــة ،واالقتصاديــة فــي تاريــخ إســنادها الزمنــي
المحــدد لــكل منهــا منفصلــة عــن خصائــص غيــره مــن أفــراد األســرة.
المنهجية:
التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراء التعــدادات الســكانية
ً
ونظــرا
وفقــا اللتزاماتهــا الدوليــة واإلقليميــة
فــي أوقــات محــدده
ً
لمــا للتعــدادات الســكانية مــن أهميــة كونهــا المصــدر األساســي
للمعلومــات الســكانية ،ولمــا لهــذه المعلومــات مــن أهميــة كبــرى
فــي التخطيــط للتنميــة وتقويــم مــدى نجــاح الخطــط فــي تحقيــق
أهدافهــا وتوفيــر المعلومــات الديموغرافيــة الســتخدامها فــي
مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة.
وقــد التزمــت المملكــة فــي اآلونــة األخيــرة بتنفيــذ التعــداد كل عشــر
ســنوات باســتخدام أســلوب التعــداد الفعلــي فــي تنفيــذ تعــدادات
الســكان بالمملكــة لمــا يتميــز بــه مــن بســاطة وعــدم تعقيــد مــع وجــود
بعــض االســتثناءات المذكــورة فــي نطــاق التعــداد ،حيــث يتــم حصــر
األشــخاص حســب أماكــن تواجدهــم ليلــة التعــداد (الليلــة التــي تقــع
ً
مقيمــا
لحظــة اإلســناد الزمنــي فــي منتصفهــا) ســواء كان الفــرد
بصفــة معتــادة فــي هــذا المــكان أم صــادف وجــوده فيــه ليلــة التعــداد
عــن طريــق المقابلــة المباشــرة وباســتخدام اســتمارة التعــداد.
كيفية االستفادة من نتائج التعداد:
• توفيــر بيانــات عن التركيــب الديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي
للســكان الســعوديين وغيــر الســعوديين علــى مســتوى المملكــة،
ً
وأيضــا علــى مســتوى مختلــف المناطــق اإلداريــة ،واســتخراج
العديــد مــن المؤشــرات والمقاييــس الديموغرافيــة.

•

•

•

•

توفير بيانات عن اإلعاقة في المملكة من حيث مســتوياتها وأنواعها
وأســبابها والخصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة والديموغرافيــة
للمعاقيــن وتوزيعهــم الجغرافــي.
توفيــر البيانــات والمؤشــرات الالزمــة إلعــداد وتقييــم التقديــرات
واإلســقاطات الســكانية علــى مســتوى المملكــة.
إيجــاد قاعــدة معلومــات ســكانية بهــدف توفيــر متطلبــات الدولــة
واحتياجــات المخططيــن والباحثيــن مــن البيانــات األساســية عــن
الديموغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتطلبهــا خطــط
التنميــة.
توفيــر البيانــات والمؤشــرات الســكانية دوريــا لقيــاس التغيــر الحادث
فــي الخصائــص الســكانية مــع مــرور الزمــن ،وإجــراء المقارنــات
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
تلبيــة الطلبــات الــواردة لــإدارة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة
والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر األسر:
تــم االنتهــاء مــن مرحلــة ترقيــم المبانــي والوحــدات العقاريــة وحصــر
األســر والتــي مــن أهــم أهدافهــا:
 .1توفيــر إطــار عــن المبانــي والوحــدات العقاريــة الســتخدامه فــي
إجــراء المســوح المتخصصــة.
 .2توفير إطار عن األسر وعدد أفرادها.
 .3توزيع منطقة عمل المراقب إلى مناطق عمل باحثين ميدانيين.
 .4تحديد حجم القوى العاملة الالزمة لعد السكان.
تعليق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن:

نظـ ً
ـرا لجائحــة كورونــا فقــد تــم إيقــاف جميــع فعاليــات التعــداد حســب
األمــر رقــم ( )44967فــي 1441/7/22هـــ القاضــي بالموافقــة علــى
مــا رأتــه اللجنــة الدائمــة لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
بمحضرهــا رقــم (/41/110م) فــي 1441/4/20هـــ مــن تعليــق األعمــال
الميدانيــة لمشــروع التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام
1441هـــ2020/م حتــى إشــعار آخــر.
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• إحصاءات الحج:

•

•

•

• الكتاب اإلحصائي السنوي:
تــم إصــدار الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ،العــدد الخامــس والخمســين
1440هـــ 1441 -هـــ (2019م) وهــو كتــاب يحتــوي علــى نطــاق عريــض
مــن البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة التــي تمثــل األنشــطة
والخدمــات التــي تقدمهــا األجهــزة الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي
مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى نتائــج
بعــض المســوح الميدانيــة والدراســات التــي تُ جريهــا الهيئــة فــي عــدة
مجــاالت.

التعريف:
تعــد عمليــة إحصــاءات الحــج مــن المســوح األساســية التــي تقــوم
بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء والتــي تســاعد فــي دراســة تدفــق أعــداد
الحجــاج مــن خــارج المملكــة ومــن الداخــل وطريقــة القــدوم التــي يتــم
اســتخدامها وتعطــي تصـ ً
ـورا دقيقـ ًـا لعــدد الحجــاج لــكل موســم.
األهداف:
 .1اســتكمال جميــع برامــج الخطــط المســتقبلية لغــرض تأميــن
ســواء خدمــات
الخدمــات الالزمــة لضيــوف بيــت اللــه الحــرام
ً
اجتماعيــة أو صحيــة أو أمنيــة أو غذائيــة أو مواصــات وذلــك
باســتخدام سلســلة زمنيــة لبيانــات دقيقــة عــن أعــداد الحجــاج.
 .2تقديــر القــوى العاملــة الالزمــة لخدمــة الحجيــج والمحافظــة علــى
أمنهــم وراحتهــم خــال موســم الحــج مــن كل عــام.
 .3اســتخدام بيانــات وأعــداد الحجــاج مــن قبــل األجهــزة المعنيــة
بدراســة التجهيـــزات والمرافق األساســية في مدينة مكة المكرمة
والمشــاعر المقدســة وأخذهــا فــي االعتبــار عنــد إعــداد الخطــط
الالزمــة لذلــك.
 .4توفيــر المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن إحصــاءات الحج للباحثين
والدارســين والمســتفيدين المهتميــن بهذا المجال.
 .5اســتخدام بيانــات أعــداد الحجــاج فــي تقييــم النشــاطات والفعاليــات
التــي تقــوم بهــا الجهــات المعنيــة بخدمــة الحجيــج.
 .6التعــرف علــى الطــرق المســتخدمة فــي القــدوم لحجــاج الخــارج
والداخــل.
عدم مشاركة الهيئة العامة لإلحصاء في حج عام 1441ه:
إشــارةً لألمــر الملكــي رقــم ( )57006وتاريــخ 1441/10/19ه القاضــي
بإقامــة حــج عــام 1441ه بأعــداد رمزيــة محــدودة تشــمل المواطنيــن
والمقيميــن مــن داخــل المملكــة ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي
أقرتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين  -حفظــه اللــه  -للحــد
َّ
مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ،لــم تشــارك الهيئــة العامــة
لإلحصــاء فــي حــج عــام 1441هـــ!!

•

•

•

•

وصف محتويات الكتاب اإلحصائي السنوي:
يتضمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ،بيانــات ومعلومــات إحصائيــة
شــاملة لمختلــف أنشــطة األجهــزة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي
مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويحتــوي الكتــاب
اإلحصائــي علــى:
 .1معلومــات عامــة عــن المملكــة ،تشــمل الموقــع والمســاحة
والمالمــح الجغرافيــة والمنــاخ والتقســيم اإلداري وغيرهــا.
فصال ،وهي كالتالي:
 .2عشرون
ً
السكان والخصائص الحيوية:
يتضمــن هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة التــي تصــف
حجــم الســكان داخــل المحافظــات ،ويتــم إعــداد بيانــات هــذا الفصــل
عــن طريــق عمــل تقديــرات أوليــة ،وذلــك باســتخدام معــدالت النمــو
واإلســقاطات الســكانية ،مســتندة فــي ذلــك إلــى نتائــج التعــداد
العــام للســكان والمســاكن.
المساكن والعقار:
يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات عــن عــدد المســاكن المشــغولة بأســر
ســعودية حســب المنطقــة اإلداريــة ونــوع المســكن ونوع الحيــازة ،كما
يحتــوي علــى رخــص البنــاء والهــدم ،وعلــى رخــص البنــاء الممنوحــة
مــن قبــل البلديــات ،ومشــاريع اإلســكان والمنتجــات الســكنية حســب
المنطقــة اإلداريــة.
الصحة:
يتضمــن هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة التــي تشــتمل
علــى بيانــات ومعلومــات إحصائيــة عامــة تبيــن الخدمــات الصحيــة
المقدمــة بالمملكــة ،مــن خــال إحصــاءات شــاملة لجميــع مراكــز
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الرعايــة الصحيــة والمســتوصفات والمستشــفيات فــي القطاعيــن
الحكومــي والخــاص ،باإلضافــة إلــى الخدمــات الصحيــة المقدمــة
لضيــوف الرحمــن.

•

•

•

•

•

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 الحكومــي
واألهلــي.
الزراعة والمياه والبيئة:
ويتضمــن هــذا الفصــل بيانــات إجماليــة إحصائيــة زراعيــة عــن تقديــرات
المســاحة واإلنتــاج للحبــوب والخضــروات والفواكــه واألعــاف
وأعــداد 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 الميــاه المنتجــة مــن محطــات التحليــة وبيانات
عــن األحــوال الجويــة حســب األشــهر الشمســية ،وتشــمل معلومــات
عــن العناصــر المناخيــة مثــل الحــرارة ،الرطوبــة ،وهطــول األمطــار،
وظاهــرة الغبــار ،وهــي مســتمدة مــن القــراءات المتحصلــة مــن شــبكة
محطــات األرصــاد الجويــة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.

•

•

الثقافة واالعالم:
يتضمــن هــذا الفصــل جــداول تخــص المســارح والعــروض فــي
المملكــة والتوزيــع النســبي ألنــواع الكتــب ودور النشــر والكتــب
المنشــورة والمجــات وعــدد الصحــف االلكترونيــة والورقيــة اليوميــة
والمكتبــات العامــة والخاصــة ،وأعــداد الــزوار ،وعــدد األنديــة األدبيــة
فــي المملكــة.

•

التجارة الخارجية:
يتضمــن هــذا الفصــل جــداول عــن التجــارة فــي المملكــة ،وتبيــن
الجــداول القيــم والكميــات ألهــم البضائــع المصــدرة والمســتوردة
كمــا تبيــن أوزان وكميــات هــذه الصــادرات والــواردات حســب األقســام
والفصــول ومجموعــات الــدول ،ويســتخدم تصنيــف النظــام المنســق
الدولــي ( )H.Sفــي تصنيــف الســلع ،وكذلــك تصنيــف الدليــل التجــاري
الدولــي ،وتــم احتســاب قيمــة الســلع المســتوردة علــى أســاس
القيمــة ( .)C.I.Fوقيــم الصــادرات علــى أســاس القيمــة (.)F.O.B

•

الخدمات والتنمية االجتماعية:
يحتــوي الفصــل علــى مجموعــة مــن الجــداول التــي تُ عنــى بالخدمــات
والتنميــة االجتماعيــة حيــث تســتعرض عــدد مراكــز التنميــة االجتماعيــة
ومراكــز الخدمــة االجتماعيــة وعــدد المســتفيدين منهــا ،أيضـ ًـا برنامــج
كفالــة اإليتــام يعــرض عــدد األســر الكافلــة لإليتــام وعــدد اإليتــام
خــال العــام ،كذلــك التنميــة االجتماعيــة والدعــم المالــي لألســر ويتــم
عــرض إجمالــي مبالــغ معاشــات الضمــان االجتماعــي وعــدد حــاالت
المســتفيدين حســب المنطقــة خــال العــام.
المال والتأمين واألسعار:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى انشــطة مؤسســة النقــد والتاميــن
والســوق الماليــة واألســعار وتبــرز اهميــة هــذا الفصــل فــي إعــداد
المؤشــرات االقتصاديــة باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وقــد اســتخدم التصنيــف الصناعــي الدولــي
الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة الصــادر عــن األمــم المتحــدة.
الخدمات اإلدارية:
يحتــوي الفصــل علــى مجموعــة مــن الجــداول اإلحصائيــة والرســومات
البيانيــة والتــي تختــص بالخدمــات اإلداريــة بالمملكــة ،ويتضمــن
بيانــات عــن عــدد الزيــارات التفتيشــية ،وعــدد المفتشــين الخاصــة
بــوزارة العمــل والتنميــة ،كذلــك يعــرض الفصــل بيانــات القضايــا
موضحــا بهــا عــدد القضايــا
المرفوعــة أمــام محاكــم االســتئناف
ً
الحقوقيــة ،وقضايــا األحــوال الشــخصية ،وقضايــا حقوقيــة وقضايــا
ً
وأيضــا يعــرض بيانــات القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم
أخــرى،
بالمملكــة ،ويعــرض بيانــات أنشــطة كتابــات العــدل حســب المناطــق
خــال العــام.
سوق العمل والحماية االجتماعية:
يحتــوي هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات وأرقــام ســوق العمــل فــي
المملكــة فــي القطــاع الحكومــي والخــاص مثــل عــدد المشــتغلين
والباحثيــن عــن العمــل ومعــدالت البطالــة ،كذلــك يضــم مؤشــرات
التقاعــد وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى إحصائيــات أخــرى.
الصناعة:
تتضمــن بيانــات هــذا الفصــل الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة،
والمشــاريع المنتجة في المملكة ،والمعادن المســتخرجة والصادرات
الصناعيــة ،وإنتــاج شــركة الجبــس األهليــة ،وشــركات األســمنت
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والمصانــع المرخصــة ،وعــدد المواقــع المكتشــفة للمعــادن ،وبيانــات
إنتــاج الذهــب والفضــة والنحــاس والزنــك والرصــاص ،وبيانــات عــن
رخــص محاجــر مــواد البنــاء وبيانــات الخامــات المعدنيــة المســتغلة.

•

•

•

•

•

•

الناتج المحلي وإنفاق األسرة:
يحتــوي هــذا الفصــل علــى إحصائيــات مفصلــة عــن المتغيــرات
االقتصاديــة الكليــة التــي تراقــب بدقــة أهــم التطــورات االقتصاديــة،
ويشــمل إحصــاءات الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط
االقتصــادي باألســعار الجاريــة والثابتــة ،ومعــدالت النمــو الســنوية،
ومســاهمة األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
وغيرهــا مــن البيانــات المتعلقــة باقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية.

•

النقل والمواصالت:
يســتعرض هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات قطــاع النقــل والمواصــات
فــي المملكــة مثــل حركــة الطيــران فــي مطــارات المملكــة الدوليــة
والداخليــة ونشــاط الموانــئ البحريــة ومؤشــرات أخــرى.
التقنية واالتصاالت:
يحــوي هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات وبيانــات قطــاع االتصــاالت
والتقنيــة بالدولــة ،ومؤشــرات تقيــس خدمــات االتصــاالت الثابتــة
والمتنقلة كذلك نســبة انتشــار اإلنترنت والنطاق العريض بالمملكة،
والصــرف ،وإيــرادات خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
باإلضافــة إلــى مؤشــرات وإحصائيــات قطــاع البريــد الســعودي.
الشؤون اإلسالمية والحج والعمرة:
يتنــاول هــذا الفصــل مجموعــة مــن المؤشــرات المختلفــة الخاصــة
بأعــداد المســاجد ،والمســلمين الجــدد ،وطباعــة المصحــف الشــريف
وأعــداد الجمعيــات الخيريــة ،وأعــداد المســلمين الجــدد ،كمــا يتنــاول
مجموعــة مــن الجــداول الخاصــة بالحــج والعمــرة حســب المناطــق
اإلداريــة.
السياحة والترفيه والرياضة:
تتضمــن بيانــات هــذا الفصــل مجموعــة مــن المؤشــرات المختلفــة
الخاصــة بالســياحة والرياضــة والترفيــه ،وتشــمل إحصــاءات الســياح
والرحــات الســياحية وعــدد الفنــادق وإشــغالها ،وكذلــك األنشــطة
الترفيهيــة وعــدد األنديــة الرياضيــة وعــدد الالعبيــن والمدربيــن فــي
االتحــادات الرياضيــة.

•

•

الطاقة:
يســتعرض هــذا الفصــل إنتــاج واســتهالك الغــاز والزيــت الخــام
والمشــتقات البتروليــة ،وبيانــات عــن أعداد المشــتركين فــي الكهرباء،
وعــدد محطــات النقــل والمحــوالت الكهربائيــة ،وكذلــك بيانــات تتعلــق
باالســتهالك الســنوي مــن الغــاز المســال ومعــدل االســتهالك
اليومــي مــن اســطوانات الغــاز.
المنشآت االقتصادية:
يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات عــن الســجالت التجاريــة القائمــة
والســجالت التجاريــة المشــطوبة ،باإلضافــة إلــى رخــص المنشــآت
التجاريــة الصــادرة مــن البلديــة ،وكذلــك نشــاط المؤسســة العامــة
ً
وأيضــا تلقــي الضــوء عــن تطــور أعــداد
للتأمينــات االجتماعيــة،
المؤسســات االقتصاديــة المشــتركة فــي القطــاع الحكومــي
والخــاص حســب المناطــق والجنســية والنشــاط االقتصــادي ،وملكيــة
رأس المــال ،وفئــات المشــتركين ،والكيــان القانونــي.
بيانات الميزانية:
يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات توضــح الديــن العــام ،كذلــك اإليــرادات
والمصروفــات الفعليــة لميزانيــة الدولــة حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن
الســنة الماليــة ،باإلضافــة إلــى تقديــرات لميزانيــة العــام القــادم.
مصادر الكتاب اإلحصائي:
يعتمــد إصــدار الكتــاب اإلحصائــي الســنوي علــى مصدريــن رئيســين
لتوفيــر البيانــات:
المصدر األول:
أهــم نتائــج مــا تقــوم به الهيئــة العامة لإلحصاء من األبحاث والدراســات
اإلحصائيــة فــي المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
وغيرهــا.
المصدر الثاني:
بيانــات مــن الســجالت اإلداريــة فــي إدارات اإلحصــاء فــي واحــد
وخمســين ( )51مؤسســة وجهــة؛ ســواء مــن القطــاع الحكومــي أو مــن
القطــاع الخــاص ،وهــي موضحــة فــي الجــدول التالــي:
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م

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئة

نوع الجهة

م

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئة

نوع الجهة

1

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

حكومي

27

وزارة الصحة

حكومي

2

معهد اإلدارة العامة

حكومي

28

بنك التنمية االجتماعية

حكومي

3

وزارة التعليم

حكومي

29

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

حكومي

4

المؤسسة العامة للحبوب

حكومي

30

صندوق التنمية العقارية

حكومي

5

صندوق التنمية الزراعية

حكومي

31

صندوق االستثمارات العامة

حكومي

6

الجمارك السعودية

حكومي

32

صندوق التنمية الصناعية السعودي

حكومي

7

وزارة التجارة واالستثمار

حكومي

33

البنك المركزي السعودي

حكومي

8

وزارة البيئة والمياه والزراعة

حكومي

34

وزارة المالية

حكومي

9

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

حكومي

35

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

حكومي

10

وزارة الحج والعمرة

حكومي

36

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

حكومي

11

شركات اإلسمنت

خاص

37

وزارة الرياضة

حكومي

12

شركة الجبس األهلية

خاص

38

المديرية العامة للجوازات

حكومي

13

شركة الغاز والتصنيع األهلية

خاص

39

المديرية العامة للدفاع المدني

حكومي

14

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

حكومي

40

ديوان المظالم

حكومي

15

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

حكومي

41

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

حكومي

16

المؤسسة العامة للتقاعد

حكومي

42

وزارة اإلعالم

حكومي

17

الهيئة العامة للموانئ

حكومي

43

وزارة الداخلية  -اإلدارة العامة للمرور

حكومي

18

مؤسسة البريد السعودي

حكومي

44

وزارة الداخلية  -األمن العام

حكومي

19

وزارة االسكان

حكومي

45

وزارة الداخلية  -وكالة الوزارة لألحوال المدنية

حكومي

20

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

حكومي

46

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

حكومي

21

وزارة النقل

حكومي

47

وزارة العدل

حكومي

22

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

حكومي

48

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حكومي

23

الهيئة العامة للطيران المدني

حكومي

49

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

حكومي

24

وزارة الخدمة المدنية

حكومي

50

وزارة الثقافة

حكومي

25

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

حكومي

51

الهيئة العامة للترفيه

حكومي

26

هيئة الهالل األحمر السعودي

حكومي
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• المنهجيات اإلحصائية:

•

أوال :إعداد وتطوير منهجيات المنتجات اإلحصائية:
ً

تــم إعــداد وصياغــة وتوثيــق منهجيــات المنتجــات اإلحصائيــة التــي
نفذتهــا الهيئــة خــال العــام  ،2020بمــا يضمــن تغطيــة جميــع مراحــل
العمــل اإلحصائيــة (النطــاق ،التصميــم ،التنظيــم ،الجمــع ،التبويــب،
المراجعــة ،النشــر ،التقييــم ،اإلدارة) التــي تطبقهــا الهيئــة عنــد
تنفيذهــا لمختلــف أعمالهــا اإلحصائيــة ويحقــق مــا يلــي:
 .1أن تعكــس المنهجيــة الواقــع بإيضــاح مراحــل وخطــوات العمــل
التــي تتــم عنــد تنفيــذ مختلــف األعمــال اإلحصائيــة.

بنــاء
 .2تحقيــق الشــفافية بإيضــاح البيانــات الوصفيــة ،وتوثيقهــا
ً
علــى التوصيــات والممارســات الدوليــة.
 .3الخــروج بمنهجيــة يمكــن مــن خاللهــا تلبيــة رغبــات المســتفيدين مــن
ذوي االختصــاص.
 .4أن تكــون المنهجيــة مفهومــة وواضحــة للمطلــع غيــر المختــص
بقــدر اإلمــكان.
 .5أن يكون لدينا إطار شبه موحد للمنهجيات لمختلف المنتجات.
حيــث تــم خــال العــام  2020صياغــة وتطويــر  15منهجيــة للمنتجــات
واألعمــال اإلحصائيــة التــي نفذتهــا الهيئــة ،كمــا هــو موضــح فــي
الجــدول والرســم البيانــي التالييــن:

منهجيات المسوح
االقتصادية (المنشآت)

منهجيات المسوح
األسرية

منهجيات لمنتجات إحصائية
تعتمد على مصادر إدارية
(سجالت)

منهجيات ألعمال إحصائية اعتمدت في
مصادرها على إحصاءات من واقع المسوح
ً
معا
الميدانية والسجالت اإلدارية

منهجيات تم العمل علبها
مع أكاديمية اإلحصاء

منهجية إحصاءات األعمال
قصيرة المدى

منهجية مسح ممارسة
الرياضة لألسرة

منهجية إحصاءات الخدمات

منهجية نشرة سوق العمل

منهجية مسح سلوك االدخار

منهجية مسح المنشآت
السياحية

منهجية مؤشر ثقة
المستهلك

منهجية إحصاءات التجارة
الخارجية

منهجية إحصاءات العمرة

منهجية مسح القوى العاملة في
محافظة العال

منهجية مسح نشاط
التشييد والبناء

منهجية مسح تنمية
الشباب

منهجية الرقم القياسي
ألسعار المستهلك

منهجية مسح استخدام
الوقت

منهجية مسح االستثمار
األجنبي

أنواع المنهجيات اإلحصائية للمنهجيات التي تم تطويرها خالل العام 2020م

2.13%
■ منهجيات المسوح االقتصادية (المنشآت)
■ منهجيات المسوح األسرية
■ منهجيات لمنتجات إحصائية تعتمد على مصادر إدارية (سجالت)

5.34%

2.13%

■ منهجيات ألعمال إحصائية اعتمدت في مصادرها على
معا
إحصاءات من واقع المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية ً

2.13%

■ منهجيات تم العمل عليها مع أكاديمية اإلحصاء

4.27%
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•

ثانيا :إعداد االدلة اإلحصائية اإلرشادية والتوجيهية:
ً

قام فريق العمل بإدارة دعم المنهجيات اإلحصائية بإعداد:
 .1دليل قياس الجودة اإلحصائية في المسوح.
 .2دليل قياس الجودة اإلحصائية في البيانات اإلدارية.
واللــذان يقومــان علــى مبــدأ ضمــان جــودة المدخــات /وســامة
البيانــات اإلحصائيــة ،والتقييــم ،والمراجعــة لنتائــج ومؤشــرات األداء
الرئيســية والفرعيــة ،إلنتــاج الرقــم اإلحصائــي ،والتحســين المســتمر
ً
تحقيقا ألهداف البحوث
وفقـ ًـا للتغذيــة الراجعــة والمقارنة المرجعيــة،
والدراســات اإلحصائيــة ،وذلــك مــن خــال االســتغالل األمثــل لضبــط
الجــودة لــكل مرحلــة مــن مراحــل العمــل اإلحصائــي.

حيث يهدف الدليالن إلى:
 .1تطبيــق معاييــر الجــودة علــى العمــل اإلحصائــي فــي الهيئــة بمــا
يتوافــق مــع الممارســات الدوليــة.
 .2تطوير أدوات قياس كمية لقياس درجة تطبيق الجودة في الهيئة.
 .3أداة المســاعدة (اإلدارات  /الوحــدات (اإلحصائيــة فــي الجهــات
الحكوميــة لتطبيــق وقيــاس وتحســين جــودة أعمالهــا وبياناتهــا
اإلحصائيــة.
 .4أداة لمســاعدة (مصــار البيانــات اإلداريــة) مــن الجهــات الحكوميــة
لتطبيــق وقيــاس وتحســين جودتهــا اإلداريــة ذات االســتخدامات
اإلحصائيــة لضمــان تحقيــق مــا يلــي:
• سالمة ٌطرق ونظم جمع البيانات.
• اســتمرارية تدفــق البيانــات اإلداريــة للجهــة المســتفيدة مــن تلــك
البيانــات.
• شمولية البيانات اإلدارية الالزمة إلنتاج اإلحصاءات.
 .5الفحــص المســتمر لتحســينات الجــودة المحتملــة وقيــاس درجــة
التحســين.

•

 .2المراجعــة والتعديــل علــى المــواد التدريبيــة والتحقــق مــن شــمولها
بالتنســيق مــع اإلدارات ذات العالقــة.
 .3إعــداد التقييــم اآللــي للمشــاركين فــي األعمــال اإلحصائيــة فــي
كافــة مناطــق المملكــة ورصــد نتائجهــم.
 .4تجهيز ملف فني متكامل عن البرنامج التدريبي.
ً
ً
تدريبيــا لتأهيــل
برنامجــا
 .5حيــث تــم خــال عــام 2020م تنفيــذ ()14
المرشــحين للمشــاركة فــي تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة لـــــــــ ()28
ً
مســحا موضحــة فــي الجــدول والرســم البيانــي التالييــن:
نوع المسح

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المسوح االقتصادية

5

3

3

7

المسوح األسرية

4

1

3

2

9

4

6

9

المجموع

28

المسوح اإلحصائية المنفذ لها برامج تدريبية في العام 2020م

الربع الرابع

الربع األول

32%

32%

الربع الثالث

ً
ثالثا :اإلعداد للبرامج التدريبية لتنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية:
قــام فريــق العمــل بــإدارة دعــم المنهجيــات اإلحصائيــة باإلعــداد
والتجهيــز لتنفيــذ البرامــج التدريبيــة الالزمــة لألعمــال اإلحصائيــة
الميدانيــة التــي نفذتهــا الهيئــة خــال العــام 2020م مــن خــال القيــام
بعــدد مــن اإلجــراءات ،ومنهــا:
 .1إعــداد جــداول البرامــج التدريبية الموجهة للفئات العاملة والمشــاركة
فــي تنفيذ المســوح اإلحصائية.

22%
الربع الثاني

14%

الـتــقـريــر الــسـنـوي
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• التصنيفات والمعايير اإلحصائية:

•

•

مقدمة التصنيفات والمعايير اإلحصائية:
تكمــن أهميــة اإلدارة فــي ضمــان تبنــي التصنيفــات والمعاييــر
اإلحصائيــة ذات الصلــة وتطبيقهــا فــي الهيئــة ،والقطــاع اإلحصائــي،
وتحديــد المعاييــر الدوليــة المناســبة فيمــا يتعلــق باإلحصــاءات مــن
وحــدات ومفاهيــم وتعريفــات وتســاؤالت وتصنيفــات وخالفــه،
ممــا يعــزز اإلحصــاءات الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
ويحــدد مــدى قابليتهــا للتطبيــق ،والقيــام بإعــداد األدلــة والتصانيــف
اإلحصائيــة الوطنيــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة واســتخدامها وتحديثهــا
وتطويرهــا متــى دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
أهمية استخدام التصانيف اإلحصائية:
تكمن أهمية استخدام التصانيف اإلحصائية في النقاط التالية:
• توفير لغة مشتركة لقراءة البيانات وتحليلها.
• إمكانيــة المقارنــة بيــن البيانات على المســتوى المحلي واإلقليمي
والدولي.
• دعم مشروع الربط اآللي بين مختلف الجهات.
• دفع عجلة الحكومة االلكترونية.

• مشروع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ومخرجاته:
التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة هــو تصنيــف وطنــي
رســمي ومعتمــد ،وقــد صــدر األمــر الســامي رقــم  44302وتاريــخ
1438/9/25هـــ مؤ ِّكـ ًـدا علــى قيــام الــوزارات والجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة باألنشــطة االقتصاديــة باعتمــاد التصنيــف الــذي تســتخدمه
الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة فــي
وحيــدا لألنشــطة االقتصاديــة ،والعمــل
عتمــدا
تصنيفــا ُم
ً
المملكــة
ً
ً
علــى تطبيقــه قبــل 2018 /1 /1م ،ويعتمــد هــذا التصنيــف فــي
مكوناتــه علــى التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع
األنشــطة االقتصاديــة التنقيــح الرابــع ( )ISIC4الصــادر مــن المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي فــي األمــم المتحــدة ،والغــرض الرئيــس
لهــذا التصنيــف هــو توفيــر مجموعــة مــن أقســام ومجموعــات وفــروع
وفئــات األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع ونشــر اإلحصــاءات
حســب األنشــطة.
ويعــرف تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بأنــه الطريقــة التــي يمكــن
مــن خاللهــا تجميــع وحــدات العــد وفقــا لترتيــب مسلســل ومحــدد

حســب مجموعــات متجانســة بهــدف إيجــاد إطــار عــام للمقارنــة بيــن
البيانــات اإلحصائيــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي،
حيــث تقســم بيانــات النشــاط االقتصــادي وفــق الدليــل المعــد لذلــك
إلــى مراتــب محــددة بطريقــة تتماثــل فيهــا خصائــص األنشــطة
االقتصاديــة المصنفــة فــي مرتبــة واحــدة ،ويكــون هــذا التماثــل
فــي نــوع الســلع والخدمــات المنتجــة وأوجــه اســتخدامها والخدمــات
المرتبطــة بهــا والمدخــات الوســيطة والتكنولوجيــا المســتخدمة
وطــرق التمويــل.
وقــد قامــت الهيئــة بالخطــوات التاليــة للتوعيــة والتعريــف بالتصنيــف
الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة حتــى نهايــة 2020م:
• إعداد دليل إرشادي:
تــم إعــداد دليــل إرشــادي لتطبيــق التصنيــف الوطنــي لألنشــطة
االقتصاديــة المبنــي علــى التصنيــف الدولــي ( ،)ISIC4بهــدف تنظيم
عمليــة التطبيــق وطريقــة اســتخدام بوابــة التصنيفــات والمعاييــر
اإلحصائيــة.
• ورشة عمل رئيسة:
تــم عقــد ورشــة عمــل رئيســية للتعريــف والتوعيــة بالتصنيــف الوطني
لألنشــطة االقتصاديــة بتاريــخ 2017/10/10م حضرهــا ( )36جهــة
مختصــا ،وتمــت االســتعانة بخبيــر مــن مركــز
حكوميــة ،بمشــاركة ()115
ًّ
اإلحصــاء الخليجــي وتقديــم ورقــة عمــل عــن التجــارب الدوليــة ،وكذلــك
تــم اســتعراض تجربــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي التطبيــق.
• ورش عمل قطاعية:
تــم عقــد عــدد ( )11ورش عمــل قطاعيــة للتعريــف والتوعيــة بالتصنيف
الوطنــي للجهــات ذوات العالقــة باألنشــطة االقتصاديــة والتــي
تشــترك فــي منظومــة واحــدة مثــل (منظومــة العمــل ،الصناعــة،
التجــارة  )...شــارك فيهــا ( )60جهــة حكوميــة )235( ،مشــارك مــن
المختصيــن ،وتمــت خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر 2017م.
• لقاءات ثنائية:
تــم عقــد أكثــر ( )100لقــاء ثنائــي مــع بعــض الجهــات بنــاء علــى طلــب
افتراضيــا فيمــا يخــص التصنيــف
حضوريــا أو
هــذه الجهــات ســواء
ً
ً
الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة ،وذلــك لطلــب استفســار أو حصــر
أنشــطة أو إضافــات وتعديــات أو غيــر ذلــك.
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• تطوير نظام إلكتروني:
تــم تطويــر نظــام الكترونــي متكامــل يتــم مــن خاللــه اســتعراض
التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة ،وإمكانيــة إضافــة
وتعديــل األنشــطة بنــاء علــى طلــب الجهــات وتزويدهــم بخدمــة WEB
.SERVICE
• محرك بحث فوري:
لكــي تتمكــن الجهــات االطــاع علــى التصنيــف بشــكل مباشــر ،وتــم
توفيــر محــرك بحــث علــى الموقــع الرســمي للهيئــة العامــة لإلحصــاء.
• تــم إطــاق خدمــة التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة عبــر
قنــاة التكامــل الحكوميــة ( )GSPعلــى نظــام التعامــات اإللكترونيــة
(يســر) ،وتوفيــر ثمانــي خدمــات مقدمــة للتصنيــف
الحكوميــة
ّ
الوطنــي.
• تم تنفيذ ( )1054إجراء على التصنيف وفق التالي:
• بلغــت اجمالــي عــدد اإلضافــات ( )647نشــاط فــي التصنيــف بزيــادة
قدرهــا ( )22%منــذ بدايــة تطبيــق التصنيــف فــي الجهــات الحكومية
وكان عــدد األنشــطة آنــذاك فــي منتصــف في عــام ،)2923( 2017
وبلغــت فــي نهايــة عــام م2020م (.)3570
• بلــغ إجمالــي عــدد التعديالت على مســمى النشــاط فــي التصنيف
( )407حتــى نهايــة عــام 2020م.
• إضافة إلى القيام باآلتي:
 .1معــدل متوســط طلبــات الجهــات الحكوميــة واستفســارات العمــاء
ً
ـبوعيا.
 25-15طلــب أسـ
 .2خــال عــام  2020م ،اســتقبلت الهيئــة أكثــر مــن  250عميــل بشــأن
االستفســار عــن التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة
 .3بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة التــي تــم إضافــة وتعديــل األنشــطة لهــا
 61جهــة.
 .4تــم إصــدار ونشــر نســخ جديــدة للتصنيــف (فبرايــر ،وأغســطس
 )2019باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة.
 .5اســتمرار تلقــي طلبــات اإلضافــة والتعديــل واالستفســارات علــى
تيحهــا الهيئة
التصنيــف مــن خــال جميــع القنــوات اإللكترونيــة التــي تُ ُ
(قنــاة التكامــل الحكوميــة ( ،)GSPوالخطابــات الرســمية ،والبريــد
الموحــد للتصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة).

ويهــدف التصنيــف إلــى توفيــر مجموعــة مــن البيانــات اإلحصائيــة
حســب أوجــه النشــاط االقتصــادي لإلنتــاج والعمالــة واألجــور
واألصــول الرأســمالية الماديــة واألربــاح والخســائر والميزانيــات،
إضافــة إلــى توفيــر إطــار شــامل لألنشــطة االقتصاديــة ،ويتكــون
التصنيــف مــن األبــواب واألقســام والمجموعــات والفئــات علــى
مســتوى الحــد الرابــع باإلضافــة إلــى الفــروع والنشــاط االقتصــادي
ووصفــه علــى مســتوى الحــد الســادس.

• دليــل التعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة
تعميمــه علــى مكونــات القطــاع اإلحصائــي:
تعــد اإلحصــاءات أحــد أهــم العناصــر األساســية لعمليــة التخطيــط
ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة قطاعــات الدولــة ،ومــن هــذا المنطلــق
يوحــد المصطلحــات والمفاهيــم
تكمــن أهميــة هــذا الدليــل الــذي
ِّ
اإلحصائيــة واالقتصاديــة التــي تســتخدم علــى مســتوى المنظمــات
مرجعــا
والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة وبيــوت الخبــرة ،كونــه يعــد
ً
ـامل للتعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات ويســتفيد منــه
عامــا وشـ ً
ً
الباحثــون والمهتمــون واألكاديميــون ومتخــذو القــرار.
الموحــد للتعريفــات والمفاهيــم
وقــد اعتمــد هــذا الدليــل علــى الدليــل
َّ
والمصطلحــات اإلحصائيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجيــة حيــث
قامــت الهيئــة بتحديــث المفاهيــم وإضافــة المفاهيــم الجديــدة
ويحتــوي الدليــل علــى مــا يقــارب ( )1300مصطلــح ،وتأمــل الهيئــة
بــأن يســاهم فــي تعزيــز الشــفافية فــي العمــل اإلحصائــي وزيــادة
الوعــي اإلحصائــي لجميــع الفئات المســتخدمة للبيانات والمعلومات
والمؤشــرات اإلحصائيــة ،وســوف يتــم تطويــره وتحديثــه مــن ِقبــل
الهيئــة متــى مــا تطلبــت الحاجــة لذلــك ،حيــث إن إحــدى مهــام الهيئــة
ً
وفقــا للمعاييــر
«إعــداد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة
ُ
والعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا متــى مــا
ُ
واســتخدامها
الدوليــة،
ُ
دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
وقــد تــم نشــره علــى موقــع الهيئــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
والتعريــف بــه فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،وتعميمــه علــى
القطــاع اإلحصائــي.

الـتــقـريــر الــسـنـوي

68

الموحــد للمهــن المعتمد علــى التصنيف
• التصنيــف الســعودي
ّ
الدولي (:)ISCO_08
موحــد للمهــن يعتمــد فــي مكوناتــه علــى
هــو تصنيــف ســعودي
ّ
التصنيــف المعيــاري الدولــي للمهــن ( )ISCO_08يصنــف األشــخاص
وفقــا لعالقتهــم الفعليــة والمحتملــة مــع الوظائــف ،وتصنــف
الوظائــف حســب األعمــال المنجــزة أو التــي ســيتم إنجازهــا ،والمعيــار
األساســي لتصنيف النظام لمجموعات رئيســة وفرعية هو مســتوى
المهــارات والتخصــص المطلــوب لتنفيــذ األعمــال والمهــام المتعلقــة
بالمهنــة ،مــع وجــود مجموعــات رئيســية منفصلــة لكبــار المســؤولين
والمــدراء وللقــوات المســلحة.
وقــد مــر التصنيــف بعــدة مراحــل أثنــاء إعــداده مراعــاة ألن يكــون
ً
ـتوفيا جميــع المهــن المســتحدثة ،فــي إطــار تصنيفــي يتفــق مــع
مسـ
التصنيــف الدولــي المعيــاري الموحــد للمهــن ( )ISCO_08كالتالــي:
 .1كُلفــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء بإعــداد دليــل ســعودي موحــد
لتصنيــف جميــع المهــن والوظائــف فــي المملكة العربية الســعودية
بمــا يغطــي جميــع األنشــطة االقتصاديــة فــي المملكــة بقطاعيهــا
الحكومــي والخــاص بمــا يضمــن وجــود مرجــع تصنيفــي موحــد
ومتوائــم محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،يتــم اســتخدامه بشــكل متســق مــن قبــل
جميــع الجهــات المعنيــة بالتصنيفــات المهنيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وذلــك كمــا جــاء بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )540بتاريــخ
1440/9/16هـــ.
 .2تــم تشــكيل فريــق فنــي فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء شــارك فيــه
ممثلــون مــن الهيئــة ،ومــن وزارة الخدمــة المدنيــة ،ووزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة ،وأمانــة مجلــس الخدمــة العســكرية ،ومركــز
المعلومــات الوطنــي ،وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ،والهيئــة
الســعودية للتخصصــات الصحيــة ،ووزارة الماليــة ،وأمانــة مجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.
 .3تمــت مراجعــة التصنيفــات الحاليــة المعتمــدة فــي المملكــة بمــا
يشــمل :التصنيــف الســعودي للمهــن النســخة الصــادرة بقــرار
مجلــس الــوزراء ،والتصنيــف المهنــي المعتمــد لــدى وزارة العمــل،
وتصنيــف الوظائــف الحكوميــة المعتمــد لــدى وزارة الخدمــة المدنية،
والتصنيــف المهنــي المعيــاري العربــي المعتمــد لــدى صنــدوق
تنميــة المــوارد البشــرية.
 .4قــام الفريــق الفنــي بإعــداد التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن
بمشــاركة الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ،وبمســاعدة بيــت خبــرة

فــي هــذا المجــال ،وذلــك باتبــاع المعاييــر العامة للتصنيــف المعياري
الدولــي للمهــن  ISCO – 08عنــد تحديــد المهــن حســب مســتوى
المهــارة ونــوع العمــل المــؤدى ،وإعــادة ترتيــب المهــن بدقــة علــى
المجموعــات الرئيســة و/أو الوحــدات للتصنيــف المعيــاري الدولــي
للمهــن.
 .5تــم توقيــع محضــر مــن قبــل أعضــاء الفريــق الفنــي فــي الجهــات
المحــدد فــي القــرار ( )540والتوصيــة برفــع التصنيــف الســعودي
الموحــد للمهــن الموائــم مــع التصنيــف الدولــي  2008إلــى الديــوان
الملكــي للعــرض علــى مجلــس الــوزراء الموقــر.
 .6صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ،)660وتاريــخ 1441 / 10 /24هـــ
القاضــي باعتمــاد التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن وتطبيقــه
مــن قبــل الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة فــي أنظمتهــا الداخليــة
خــال اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ القــرار ،وســتتولى اللجنــة الفنيــة
ً
(ثالثــا) مــن
الدائمــة -المشــكلة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالبنــد
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )540وتاريــخ 1440/9/16هـــ -بالعمــل
ـاء علــى مــا يــرد مــن الــوزارات واألجهــزة
علــى تحديــث التصنيــف بنـ ً
الحكوميــة مــن طلبــات إضافــة أو حــذف أو تعديــل علــى التصنيــف،
والتعــاون والتنســيق معهــا فــي شــأن عمليــة تطبيــق التصنيــف
فــي المجــال التقنــي والفنــي ،وإقامــة لقــاءات عمــل للتعريــف
بالتصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن  ،ودعــوة أي جهــة أخــرى تــرى
أهميــة مشــاركتها فــي أي مــن الموضوعــات التــي تعمــل عليهــا.
 .7تــم تشــكيل أعضــاء اللجنــة الفنيــة الدائمــة -المشــكلة فــي الهيئــة
ً
(ثالثــا) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()540
العامــة لإلحصــاء بالبنــد
وتاريــخ 1440/9/16هـــ.
ـاء
 .8عقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعــات للعمــل علــى تحديــث التصنيــف بنـ ً
علــى مــا يــرد مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة مــن طلبــات إضافــة
أو حــذف أو تعديــل علــى التصنيــف ،والتعــاون والتنســيق معهــا
فــي شــأن عمليــة تطبيــق التصنيــف فــي المجــال التقنــي والفنــي،
وإقامــة لقــاءات عمــل للتعريــف بالتصنيــف الســعودي الموحــد
للمهــن ،ودعــوة أي جهــة أخــرى تــرى أهميــة مشــاركتها فــي أي مــن
الموضوعــات التــي تعمــل عليهــا.
طلبــا ،يحتــوي علــى  1623مهنــة ،منهــا 1544
 .9تــم اســتقبال 28
ً
إضافــة مهنــة ،و 50تعديــل مهنــة و 29حــذف مهنــة.
الموحــد للمهــن
 .10تعتــزم الهيئــة إقامــة منتــدى التصنيــف الســعودي
ّ
بتاريــخ  ،2021/03/10للتعريــف بالتصنيــف والتوعيــة بــه.
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• التصنيــف الســعودي للمســتويات والتخصصــات التعليميــة
المعتمــد علــى التصنيــف الدولــي () ISCED 11 ,13

• الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات المعتمــد علــى الدليــل
الدولــي (:)Country codes – ISO 3166

هــو تصنيــف ســعودي للمســتويات والتخصصــات التعليميــة يعتمــد
فــي مكوناتــه علــى التصنيــف الدولــي للمســتويات التعليميــة
( )ISCED_11والتصنيــف الدولــي للتخصصــات التعليميــة ()ISCED_13

الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات هــو دليــل دولــي معيــاري موحــد
شــامل الــدول والمقاطعــات التابعــة لهــا ،ويعتمــد الدليــل علــى المعيــار
الدولــي  ) )ISO 3166_Country codesوهــو معيــار صــادر عــن المنظمة
الدوليــة للمعاييــر ( )ISOالتابعــة لألمــم المتحــدة  ،ويقــوم هــذا التصنيف
بإعطــاء رمــوز للــدول والمقاطعــات التابعــة لهــا حيــث إن اســتخدام
ـدال مــن اســتخدام
الرمــوز واألرقــام يوفــر الوقــت ،ويتجنــب األخطــاء بـ ً
اســم الدولــة ،ومفيــدة لألغــراض اإلحصائيــة لتوفيــر لغــة يفهمهــا كل
دول العالــم ،علــى ســبيل المثــال جــوازات الســفر يتــم اســتخدام الرمــوز
فيهــا لتحديــد جنســية المســتخدم واختصـ ً
ـارا الســم الدولــة حيــث يحتــوي
الدليــل علــى عــدد ( )248رمــز لدولــة وجنســية مختلفــة ،وقــد تــم تقســيم
الــدول والجنســيات إلــى مجموعــات وفــق التالــي:

 .1تــم اعتمــاد التصنيــف الســعودي للمســتويات والتخصصــات
التعليميــة المعتمــد علــى التصنيــف الدولــي ()ISCED11, 13
المحــدث وجــداول ربــط المطابقــة الملحقــة بــه بالصيغــة المرفقــة
بقــرار مجلــس الــوزراء .رقــم ( )701تاريــخ 1440/12/26هـــ.
 .2صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )75وتاريــخ 1442/1/27هـــ القاضي
باعتمــاد التصنيــف الســعودي للمســتويات والتخصصــات التعليميــة
المعتمــد علــى التصنيــف الــدول ( ، )ISCED11, 13وتطبيقــه مــن
قبــل الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة فــي أنظمتهــا الداخليــة خــال
ً
شــهرا مــن تاريــخ القــرار ،ويقتضــي القــرار تشــكيل
اثنــي عشــر
لجنــة فنيــة دائمــة فــي وزارة التعليــم بعضويــة ممثليــن مــن:
(وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،والهيئــة العامــة
لإلحصــاء ،وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ،والهيئــة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة ،والهيئــة الســعودية للمهندســين ،والهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،والهيئــة الســعودية للمحامين،
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،واألمانــة العامــة
لمجلــس الخدمــة العســكرية ،ومركــز المعلومــات الوطنــي).

 .1الــدول حســب المجموعــات (دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،دول
الجامعــة العربيــة األخــرى ،دول إســامية عــدا العربيــة ،دول اســيوية
عــدا العربيــة واإلســامية ،دول أفريقيــة عــدا العربيــة واإلســامية،
دول االتحــاد األوربــي ،دول أوروبــا عــدا االتحــاد األوربــي ،دول أمريكا
الشــمالية ،دول أمريــكا الجنوبيــة ،دول األوقيانوســية ،دول أخــرى).

وقــد مــر التصنيــف بعــدة مراحــل أثنــاء إعــداده مراعــاة ألن يكــون
ً
مســتوفيا جميــع التخصصــات فــي المملكــة فــي إطــار تصنيفــي
يتفــق مــع التصنيــف الدولــي ( ،)ISCED_11, 13وقــد قامــت الهيئــة
بإعداده بمشاركة الجهات ذات العالقة (وزارة التعليم ،ووزارة الخدمة
المدنيــة ،والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،والهيئــة
الســعودية للتخصصــات الصحيــة ،والهيئــة الســعودية للمهندســين،
والهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب)،
والرفــع لمجلــس الــوزراء باعتمــاده.

 .2الجنســيات حســب المجموعــات (جنســيات دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،جنســيات دول الجامعــة العربيــة األخــرى ،جنســيات
دول إســامية عــدا العربيــة ،جنســيات دول آســيوية عــدا العربيــة
واإلســامية ،جنســيات دول أفريقيــة عــدا العربيــة واإلســامية،
جنســيات دول االتحــاد األوربــي ،جنســيات دول أوروبــا عــدا االتحــاد
األوربــي ،جنســيات دول أمريــكا الشــمالية ،جنســيات دول أمريــكا
الجنوبيــة ،جنســيات دول األوقيانوســية ،جنســيات دول أخــرى).
 .3تــم اعتمــاد الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات فــي الهيئــة وقــد
اســتخدم هــذا الدليــل فــي المســوح التــي تنفذهــا الهيئــة ،وفــي
ُ
الربــط مــع مركــز المعلومــات الوطنــي.

الـتــقـريــر الــسـنـوي

70

عدد الدول والجنسيات حسب المجموعات

39
29

23

17

28

34

31
23

16
6

دول
أﺧﺮى

دول
اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺔ

دول
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

دول
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

دول
أوروﺑﺎ
ﻋﺪا اﻹﺗﺤﺎد
اﻷروﺑﻲ

دول
اﻹﺗﺤﺎد
اﻷروﺑﻲ

دول
أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻋﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

دول
آﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻋﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

دول
إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺧﺮى

دول
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2020م | 1442 - 1441هـ

71

• أبــرز أعمــال وكالــة تقنيــة المعلومــات فــي عــام 2020م -
تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات:

•

 .1االنتهــاء مــن متطلبــات برنامــج االلتــزام الوطنــي الســيبراني وإغالق
كافــة الثغــرات علــى الويــب لوجيــك وقواعــد البيانــات.
 .2ترقيــة وحــدة التحكــم الخاصــة بـــ «Oracle Enterprise Manager
 »Controlلقواعــد البيانــات مــن إصــدار  13.3إلــى . 13.4
 .3عمــل التحديثــات األمنيــة الدوريــة لقواعــد البيانــات مــن أوراكل
( )Oracle Critical Patch Updateبشــكل ربــع ســنوي.
 .4تشــفير قنــاة االتصــال بيــن قاعــدة البيانــات ()serverوالطــرف
اآلخــر( ،)clientوباإلضافــة إلــى قنــوات النســخ والتخزيــن االحتياطي
لقواعــد البيانــات.
 .5تــم تفعيــل إشــعار التنبيهــات علــى البريــد اإللكترونــي لمتابعــة أداء
أنظمــة قواعــد البيانــات وأنظمــة (الويــب لوجيــك).

• اســتمرار بنــاء وتطويــر األنظمــة التشــغيلية ومكونــات البنيــة التحتية
وتشغيلها:
• تطبيــق تكنولوجيــا الحوســبة التخيليــة علــى الخــوادم  Physicalالحالية
بإضافــة  8نودز.
• البــدء فــي نقــل الخــوادم القديمــة الــى البيئــة الجديــدة DellEmc-
 vxraiإلــى  80خــادم.
• إضافــة مــوارد لنظــام النســخ االحتياطــي  IBM TSMوتحديــث
السياســة الخاصــة بــه وبحجــم  40تيــرا بايــت.
• تطويــر المعالــج المركــزي بإضافــة  ٪ 30قــدرة معالجــة ،وبحجــم ذاكــرة
عشــوائية .٪ 100

•

تحديث األنظمة التشغيلية ومكونات البنية التحتية:
•
•
•
•

•

تحديــث خــوادم المســتضيفة لقواعــد البيانــات علــى مســتوى نظــام
التشــغيل الــى .Suse 12 service pack 5
تطوير خطة نقل أنظمة التشغيل الحالية إلى أنظمة . RedHat
البــدء فــي تحديــث نظــام التشــغيل للمعالــج الرئيــس  Zvmإلــى
اإلصــدار .6.7
وتصميــم الحــل التقنــي للبنيــة التقنيــة التحتيــة لتعــداد الســعودية
 2021بمشــاركة جميــع اإلدارات التقنيــة ذات العالقــة ،والشــركة
المنفــذة لبيئــة .Cloud

•

األعمال المتعلقة بمشروع التعداد السكاني 2020م:
 .1تــم تجهيــز وتهيئــة البنيــة التحتيــة لمشــروع التعــداد ويشــمل عــدد
 10قواعــد بيانــات ( GASTAT database)، 17مــن خــودام الويــب
لوجيــك ( ،)GASTAT WebLogicعــدد  2خــادم مســتودع للبيانــات
(.)GASTAT Data warehouse
 .2تــم إعــداد وتجهيــز ملــف المشــاركة الموحــد وربطــه بجميــع خــوادم
الويــب لوجيــك.
 .3تم إصدار شهادات  SSLعلى جميع أنظمة الويب لوجيك.
 .4رفــع جميــع تحديثــات التطبيقــات أثنــاء مشــروع التعــداد علــى خــوادم
الويــب لوجيــك.
 .5متابعــة أنظمــة التعــداد علــى نظــام ()Oracle Enterprise manager
لمراقبــة أداء قواعــد البيانــات واســتمرارية عملهــا.

اإلنجــازات األمنيــة والتطويريــة علــى جميــع األنظمــة المســؤولة
عنهــا إدارة قواعــد البيانــات:

الشبكات واالتصاالت:
 .1خــال العــام الماضــي وبســبب جائحــة (كورونــا) تــم التركيــز علــى
تأميــن الوصــول اآلمــن لشــبكة الهيئــة وذلــك لجميــع منســوبي
الهيئــة خــال فتــرة الحظــر.
 .2التحــول لنظــام بريــد  Microsoft 365بمشــاركة إدارة التراخيــص
وعقــود التقنيــة.
 .3تجهيــز الشــبكة الســلكية والالســلكية فــي أدوار الهيئــة فــي بــرج
تمكيــن بســبب انتقــال بعــض اإلدارات.
 .4تفعيل التحديثات عبر نظام التحديثات المركزي (.)SCCM
 .5متابعــة متطلبــات الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني وتطبيــق
التوجيهــات حــال ورودهــا لوكالــة التقنيــة وإدارة العمليــات األمنيــة.
 .6التعديــل علــى السياســات المنشــأة مســبقا لتتوافــق مــع التغيــرات
فــي متطلبــات االســتخدام والتشــريعات الجديــدة.

• تطوير تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية:

•

تم تطوير األنظمة التالية:
 18 .1نظام الكتروني (استمارات إلكترونية) لجمع البيانات.
 .2نظــام جمــع البيانــات للمســوح األســرية الهاتفــي (تحــول جمــع
البيانــات إلــى هاتفــي بــدال مــن ميدانــي بســبب جائحــة كورونــا).
 .3نظــام المســوح االقتصــادي ( )CATI,CAPI,CAWIوالتكامــل مــع
موقــع الهيئــة( .توجيــه ســعادة الرئيــس).
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 .4نظــام الدليــل الســعودي الموحــد للمهــن (بموجــب قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  660وتاريــخ  1441/10/24لتطبيــق التصنيــف خــال
اثنــي عشــر مــن صــدور القــرار).
 .5نظــام خدمــات المــوارد البشــرية (إدارة النظــام ،ونظــام اإلجــازات،
ونظــام صــرف).
 .6باإلضافــة إلــى عــدد مــن األنظمــة لــإدارات المختلفــة للهيئــة
ومشــروع التعــداد.

•

•

•

تم تطوير الخدمات التالية (:)web services
 .1عــدد  7خدمــات لألنشــطة االقتصاديــة ( )ISIC4علــى قنــاة التكامــل
الحكومــي.
 .2عــدد  7خدمــات لالســتعالم عــن بيانــات األســر واألفــراد (خدمــات
مركــز المعلومــات).
 .3عــدد  3خدمــات لالســتعالم عــن بيانــات المنشــآت (خدمــات مركــز
المعلومــات).
 .4خدمــة واحــدة لالســتعالم عــن بيانــات المنشــآت (خدمــات وزارة
التجــارة).
 .5عــدد  3خدمــات الســتخدام الرســائل النصيــة  SMSلمســوح وأنظمــة
الهيئــة.
 .6خدمات البريد اإللكتروني.
تم العمل على المهام التالية:
 .1تجهيز إطار التعداد العام للسكان والمساكن .2020
 .2تجهيز أطر المسوح االقتصادية.
 .3دراســة وتحليــل مخططــات قواعــد البيانــات (الجمــع ،المعالجــة،
التحليــل ،النشــر) حســب هيــكل التطبيقــات.
تطوير تطبيقات على األجهزة الذكية:
 .1تطبيق شركاؤنا في التعداد بنظام (.)IOS/Android
 .2تطبيق حاضر بنظام (.)IOS/Android
 تم نشر تطبيق شركاؤنا في التعداد على  Google Playو،AppStoreوتطبيق حاضر تم نشره على  Google Playومتجر .iTunes
 .1وتــم تحديــث التطبيقــات التاليــة لإلصــدار األخيــر وإعــادة نشــرها
علــى متجــر علــى Google Play
أ .تطبيق سلة األسعار (لنشر أسعار السلع حسب الشهر).
ب .تطبيق المسوح الميدانية.

 تــم االشــتراك فــي برنامــج  Apple Enterprise Developerلنشــرالتطبيقــات الداخليــة علــى البوابــة الداخليــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء .

•

الخدمات اإللكترونية:
تطوير البوابات الرسمية:
 .1البوابة الرسمية للهيئة العامة لإلحصاء:
أ .إعادة تصميم الواجهة الرئيســية للموقع الرســمي بما يتناســب
مــع متغيــرات العمل اإلحصائي.
ب .إعادة تصميم المكتبة اإلحصائية واستبدالها بصفحة البيانات.
 .2البوابة الداخلية :لم يطرأ على البوابة تحسينات جوهرية:
أ .تحسين تصميم الصفحة الرئيسية.
ب .إعادة ترتيب تبويب الخدمات وأنظمة اإلجراءات.
تطوير الخدمات اإللكترونية:
 .1الخدمات المقدمة للمستفيدين من خارج الهيئة.
 .2الخدمات المقدمة لمنسوبي الهيئة.
أتمتة إجراءات األعمال:
 .1نظــام النشــر اإلحصائــي :يهــدف النظــام إلــى إدارة عمليــة النشــر
اإلحصائيــة.
 .2نظــام إدارة اجتماعــات مجلــس اإلدارة :حفــظ الوثائــق المتعلقــة
باجتماعــات مجلــس اإلدارة.
تطوير مستودعات وإدارة البيانات:
 .1قائمة مستودعات البيانات المطورة للمسوح االجتماعية.
 .2قائمة بمستودعات البيانات المطورة لمسوح االقتصادية.
 .3قائمة بمستودعات البيانات المطورة لمسوح أكاديمية اإلحصاء.
النشر اإللكتروني:
 .1النشر اإللكتروني ذكاء األعمال (.)Business intelligent
 .2النشر اإللكتروني بوابة البيانات (.)Data Portal
أدوات التحليل اإلحصائي:
دعــم مشــروع بوابــة البيانــات مــن خــال تجهيــز نمــاذج بيانــات المســوح
التاريخية.
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•

•

•

 .4مشــاركة إدارة تراخيــص وعقــود التقنيــة بمــا يتعلق بمشــروع التعداد
2020م بمــا يتعلــق بجانــب التراخيص.
 .5متابعــة متطلبــات المراجعــة الداخليــة مــع جميــع إدارات وكالــة تقنيــة
المعلومــات وأعمــال اإلدارة ومخرجــات خطــط التحــول .V1&V2
 .6متابعــة حصــر طلبــات جميــع اإلدارات فــي الهيئــة مــن برامــج ورخــص
الــذي قامــت بــه الهيئــة وتقديــم دراســة كاملــة لمخرجــات الحصــر.
 .7المبــادرة بتوفيــر أدوات العمــل التشــاركية للعمل عن بعد Microsoft
 Teamsأثنــاء جائحــة كورونا.

ضمان الجودة:
منفــذا مــن قبــل اإلدارة العامــة لتطويــر تقنيــة
ً
نظامــا
 .1اختبــار 27
ً
المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة.
 .2وضــع خطــة تطويــر إلجــراءات العمــل فــي إدارة ضمــان الجــودة
تتوافــق مــع المعاييــر العالميــة لتوكيــد وضمــان جــودة البرمجيــات.
 .3مراجعــة تطبيــق توصيــات الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــع
إدارات تطويــر تقنيــة المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة.
الدعم والتنسيق والتحليل التقني:
 .1تقرير ملخص نتائج القياس الثامن للتحول الرقمي للهيئة.
 .2عمــل وثيقــة تحليــل لنظــام تســجيل المهــام التابــع إلدارة المــوارد
البشــرية.
 .3عمل وثيقة تحليل لنظام مكتب وكيل تقنية المعلومات.
 .4تــم العمــل علــى وثيقــة تحليــل لتطويــر نظــام يخــص إجــراءات العمــل
فــي مكتــب وكيــل تقنيــة المعلومــات.
 .5عمل وثيقة تحليل لنظام تصنيفات :ISIC4
 .6عمل وثيقة تحليل للمكتبة الرقمية إلدارة إحصاءات البيئة.
 .7عمل وثيقة تحليل لنظام األعمال اإلحصائية ألكاديمية اإلحصاء.
 .8عمــل وثيقــة تحليــل لتحديــث نظــام التراخيــص التابــع ألكاديميــة
اإلحصــاء.
 .9عمل وثيقة تحليل لنظام تصنيفات المهن (.)ISCO
 .10بناء وتصميم وثيقة متطلبات العمل (.)BRD
 .11تم إنشاء قالب رسمي معتمد لوثيقة متطلبات العمل (Business
 )Requirements Documentباللغتين العربية واإلنجليزية.
 .12بناء وتصميم وثيقة تحليل متطلبات النظام (.)SRS
 .13تقديم الدعم إلدارة المحتوى والنشر اإللكتروني.
 .14متابعــة ونشــر كل مــا ينشــر علــى البوابــة اإللكترونيــة مــن منتجــات
إحصائيــة ومواعيــد النشــر واألخبــار وأيضــا حــل المشــاكل التقنيــة
وعــرض الحلــول المناســبة.
تراخيص وعقود التقنية:
 .1إعداد خطة الصرف المتوقعة إلى نهاية السنة 2020م.
 .2إعداد الميزانية التقدير ية لوكالة تقنية المعلومات للعام 2021م.
 .3متابعــة وإدارة تنفيــذ مشــروع توفيــر رخــص برامــج ورخــص لخطــة
 M365 E3مــع الدعــم الفنــي والخدمــات االحترافيــة وبريــد موظفــي
الهيئــة مــع الشــركة المنفــذة للمشــروع.

•

•

الدعم الفني:
 .1إضافــة أجهــزة الحواســيب فــي الهيئــة علــى النطــاق Domain
الخــاص بالهيئــة.
 .2إنشــاء نظــام لعمليــة جــرد أجهــزة الحواســيب وملحقاتهــا بالتعــاون
مــع إدارة تطويــر التطبيقــات.
 .3إضافــة أجهــزة الحواســيب وملحقاتهــا فــي الهيئــة فــي نظــام الجــرد
وربطهــا بالموظفيــن والمتعاقديــن.
 .4إصــدار تعليمــات تســهل لموظفــي الهيئــة إيجــاد حلول ألي مشــاكل
ذاتيا.
تقنيــة ً
 .5تجهيز األجهزة الجديدة بالبرمجيات الالزمة لتشغيل أنظمة.
أعمال الدعم الفني في مشروع التعداد:
 .1تجهيز نظام لتداول األجهزة بالتعاون مع إدارة تطوير التطبيقات.
 .2التعــاون مــع إدارة الشــبكات واالتصــاالت وإدارة المرافــق والخدمات
الموحــد لمشــروع تعــداد الســعودية
فــي تجهيــز مركــز االتصــال
َّ
2020م.
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تســليم أجهــزة محمولــة لضمــان اســتمرار عمــل موظفــي الهيئــة
خــال فتــرة الجائحــة ودعمهــم بكافــة االحتياجــات التقنيــة لتمكينهــم
مــن العمــل عــن ُبعــد.

•

•

•

حوكمة البيانات:
 .1تنفيذ مشروع إعداد نموذج حوكمة وتشغيل للمراصد القطاعية.
 .2البحــث ألفضــل الممارســات فــي حوكمــة البيانــات فــي مراكــز
ومنظمــات إحصائيــة عالميــا.
 .3إعــداد  5سياســات منظمــة للتعامــل مــع البيانــات ومطابقتهــا مــع
سياســات  NDMOمكتــب البيانــات الوطنيــة.
 .4إعــداد خريطــة الطريــق  Road mapإلدارة حوكمــة البيانــات والهيــكل
التشــغيلي المقتــرح لــإدارة.
حوكمــة لتبــادل
ـاء
ـ
وإنش
ـة
ـ
الدولي
ـرات
ـ
المؤش
 .5المشــاركة مــع فريــق
ْ
البيانــات مــع الجهــات الخارجيــة.
أمن المعلومات واألمن السيبراني:
 .1إدارة ومراقبــة ســجالت أصــول الهيئــة من خــال نظام أمن المعلومات
وإدارة األحداث (.)SIEM
 .2إدارة ومراقبة حلول الحماية لألجهزة والخوادم والشبكة.
 .3تفحص وتقييم ثغرات األنظمة.
 .4تقديــم الدعــم الفنــي مــن خالل األنظمة المســاندة إلدارة العمليات
األمنية.
 .5رصــد التهديــدات االســتباقية مــن خــال المركــز اإلرشــادي لألمــن
الســيبراني.

• أعمــال اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي خــال
عــام 2020م:
تعمــل اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي علــى تمكيــن
تحقيــق األهــداف فــي العديــد مــن مهــام وأعمــال الهيئــة علــى صعيد
االســتراتيجية اإلحصائيــة ،والجــودة والتميــز المؤسســي والمشــاريع
ً
ونظــرا إلــى االزديــاد فــي اســتخدام البيانــات اإلحصائيــة
والبرامــج.
فــي شــتى المجــاالت ودعمـ ًـا لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030م
كان مــن الضــروري أن يتــم تطويــر أعمــال الهيئــة بشــكل عــام ،ومــن
حاليــا:
المشــاريع التــي يتــم العمــل عليهــا ًّ

•

إطالق مشروع بحيرة البيانات:
قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي بالتعــاون
مــع بقيــة اإلدارات بالعمــل علــى إطــاق مشــروع بحيــرة البيانــات
فريــدا مــن نوعــه علــى مســتوى المنطقــة؛ إذ
مشــروعا
عــد
ً
ً
الــذي ُي ُّ
ســيوفر حلـ ً
ـول نوعيــة لبنــاء وعــرض البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة
لخدمــة كافــة المســتفيدين ،وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة استشــارية
لتقديــم خدمــات البنــاء اإلحصائــي والتقنــي ،بحيــث يتــم اســتخدام
وأيضــا يتــم جمــع
ً
حلــول التخزيــن الســحابي للبيانــات والمؤشــرات،
البيانــات المســتهدف جمعهــا مــن الجهــات الحكوميــة وشــركاء
المشــروع بطريقــة آليــة ويتــم تحديثهــا بشــكل تلقائــي كمــا تــم وضــع
مســتهدفات ومراحــل عمــل الســتيعاب جميــع البيانــات المتواجــدة
لــدى الجهــات الحكوميــة وشــركاء المشــروع فــي المملكــة ،ومــن
خــال تلــك األعمــال يتــم تغطيــة كافــة البيانــات لتكــون بحيــرة البيانــات
المرجــع الرئيــس للبيانــات علــى مســتوى المملكــة ،وقــد ُأطلقــت
المرحلــة األولــى مــن المشــروع.
مواءمة أعمال الهيئة مع رؤية المملكة (:)2030
ُينــاط بــاإلدارة العامــة للتخطيــط والتميز المؤسســي متابعة ومواءمة
وعكــس أعمــال الهيئــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030م ،ولهــا
دور رائــد فــي هــذا المجــال بحيــث مكَّنــت بقيــة اإلدارات مــن رفــع
كفــاءة أعمالهــا وتقديــم مؤشــرات وبيانــات تواكــب متطلبــات أهــداف
رؤيــة المملكــة ( )2030علــى الصعيــد المحلــي والدولــي.
وتقــوم اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي بتمثيــل الهيئــة
العامــة لإلحصــاء فــي مبادراتهــا فــي رؤيــة ( )2030وهــي (إيجــاد
منظومــة إحصائيــة متكاملــة علــى المســتوى الوطنــي) بحيــث يتــم
قيــاس أعمــال الهيئــة فــي مبادراتهــا اإلحصائيــة ،ويتــم عكــس ذلــك
المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ برامــج الرؤيــة ،وبذلــك تدعــم اإلدارة
للجهــات
َّ
العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي بقيــة إدارات الهيئــة لتحقيــق
مســتهدفات المبــادرة ،وقــد حققــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال
عــام  2020مؤشــرات أداء عاليــة فــي أعمــال مبادراتهــا ،وواكبــت
بذلــك المهــام المطلــوب منهــا القيــام بهــا.
ولتتمكــن اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي من دعم بقية
إدارات الهيئــة تــم إطــاق مشــروع الســتقطاب الخبــراء والكفــاءات
المتميــزة للمســاهمة مــن خاللــه فــي تحديــث أعمــال المبــادرة ،وبنــاء
مؤشــرات وبيانــات نوعيــة ،وتقديــم حلــول مبتكــرة.
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•

إعادة تقييم الخطط واألعمال الخاصة بتعداد السعودية:
الموقــر
َّ
كُلفــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن ِقبــل مجلــس الــوزراء
ـروعا
ـ
مش
عد
ً
بالقيــام بأعمــال التعــداد العام للســكان والمســكان الذي ُي ُّ
وطنيــا يخــدم كافــة شــرائح المجتمــع ،وقامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط
ً
والتميــز المؤسســي بــأدوار عديــدة فــي هــذا المشــروع مــن خــال
وضــع عــدة أطــر ومفاهيــم لتنفيــذ أعمــال التعــداد ،لكــن بســبب جائحــة
كورونــا توقفــت أعمــال مشــروع التعــداد ،وتــم تأجيلهــا حتــى إشــعار
عندئــذ قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط والتميــز المؤسســي
ٍ
آخــر،
بإعــادة تقييــم الخطــط واألعمــال الخاصــة بتعــداد الســعودية ،مــن
خــال مراجعــة وتقييــم حجــم األعمــال التــي تمــت ووضــع حلــول
مبتكــرة للمشــاكل المتوقعــة ،وبالطبــع جــرى توثيــق األعمــال الســابقة
تمــت.
التــي َّ

• أعمال اإلدارة العامة للعمليات خالل عام 2020م:

• اإلشراف على تنفيذ وجمع بيانات العديد من المسوح وهي:
م

الربع

المسح المنفذ

1

مؤشر ثقة المستهلك (شهري).

✓

✓

✓

✓

2

المسح الغذائي والتغذوي (بالتعاون
مع أكاديمية اإلحصاء وتم تنفيذه
بشكل شهري).

✓

✓

✓

✓

3

مسح القوى العاملة (ربعي).

✓

✓

✓

✓

4

مسح المؤشرات قصيرة المدى.

✓

✓

5

مسح اإلنتاج الصناعي
(شهري من شهر .)01

✓

✓

6

مسح تجارة الجملة والتجزئة.

✓

✓

7

مسح نفاذ واستخدام تقنية
المعلومات واالتصاالت لألسر
واألفراد.

✓

8

إحصاءات العمرة.

✓

✓

✓

• إعــداد خطــط تشــغيلية لعمليــات جمــع البيانــات ســواء الهاتفيــة أو
الميدانيــة بالتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة بالهيئــة تتنــاول( :اســم
الدوريــة ــــ أســلوب العمــل ــــ مــدة جمــع البيانــات ــــ حجــم
المســح ــــ
َّ
العينــة ــــ وحــدة المعاينــة النهائيــة ــــ اإلدارة اإلحصائيــة المســؤولة).
• اإلعداد والتجهيز لتنفيذ كافة المسوح من خالل ما يلي:
 إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ كافة المسوح اإلحصائية الدورية.ً
مسبقا.
بناء على معايير محددة
 ترشيح كافة المتعاونين المشاركين ً اإلشــراف علــى تنفيــذ البرامــج التدريبيــة لكافــة المســوح ســواءالميدانيــة أو الهاتفيــة.
 تقييــم جميــع المشــاركين واختيــار األعــداد المطلوبــة للمشــاركةفــي تنفيــذ المســوح ســواء كانــوا مفتشــين أو باحثيــن ميدانييــن.
 اإلشراف على عملية جمع البيانات سواء الميدانية أو الهاتفية. اإلشراف على المسوح التجريبية التي تنفذ قبل إجراء المسوح. القيــام بأعمــال المراجعــة وجــودة البيانــات مــن خــال غرفــةجــودة بيانــات المســوح األســرية وغرفــة جــودة بيانــات المســوح
االقتصاديــة.
 التنســيق مــع إدارة تطويــر التطبيقــات قبــل وأثنــاء العمــل فــي كلمــا يخــص العمــل ،كتثبيــت البرامــج علــى األجهــزة ،والتأكــد مــن
جاهزيــة النظــام المكتبــي ،وإضافــة المشــرفين ،وإســناد مناطــق
العمــل لهــم  ..وغيــر ذلــك.
• التنســيق المســتمر مــع أكاديميــة اإلحصــاء لتنفيــذ المســوح التــي
تُ جــرى بأســلوب تجــاري.
• اإلشــراف علــى أعمــال جــودة البيانــات لكافــة المســوح األســرية
واالقتصاديــة والزراعيــة والبيئيــة.
• إعــداد تقريــر عــن متطلبــات تنفيــذ المســوح  ،2020كاألجهــزة
وخطــوط الهاتــف ،ورفعهــا إلــى إدارة الشــؤون الماليــة.
• المشــاركة فــي دراســة كافــة عــروض المســوح التــي تنفــذ بشــكل
تجــاري بالتنســيق مــع أكاديميــة اإلحصــاء.
• تم إعداد دليل عن مهام اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للعمليات.
• إعداد استراتيجية اإلدارة العامة للعمليات.

• أعمال فروع الهيئة العامة لإلحصاء خالل عام 2020م:

 .1اإلشراف المباشر على مسوح األسعار في مناطق المملكة.
 .2تزويــد فــروع الجهــات الحكوميــة واألهليــة واألفــراد فــي مناطــق
المملكــة بالبيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة.

الـتــقـريــر الــسـنـوي

76

 .3المشــاركة فــي التوعيــة اإلعالميــة للتعــداد الســكاني 2020م،
وتجهيــز قاعــات التدريــب للمشــاركين فــي التعداد الســكاني 2020م
فــي جميــع مناطــق المملكــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة
واألهليــة (وذلــك قبــل قــرار تعليــق أعمــال التعــداد فــي شــهر مــارس
2020م؛ بســبب جائحــة كورونــا).
 .4التدريــب التعاونــي لطــاب وطالبــات الجامعــات فــي بعــض الفــروع
بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية بالهيئــة.
 .5التواصــل مــع المنشــآت االقتصاديــة فــي المناطــق لحثهــم علــى
االســتيفاء الذاتــي للمســوح اإلحصائيــة ومتابعتهــا.
 .6مشــاركة موظفــي الفــروع فــي المراجعــة المكتبيــة للمســوح
اإلحصائيــة لرفــع جــودة البيانــات.
 .7المشــاركة فــي الفعاليــات والمهرجانــات التــي تقــام فــي مناطــق
المملكــة لنشــر الوعــي اإلحصائــي والتعريــف بالهيئــة ومنتجاتهــا.
 .8مشــاركة مــدراء الفــروع فــي بعــض اللجــان المحليــة بمناطــق
ا لمملكــة .

أبرز مهام المركز خالل عام 2020م:

•

•

أهمية التحليل اإلحصائي واألهداف:
يعــد التحليــل اإلحصائــي الركيــزة األساســية لدعــم اتخــاذ القــرار
ورســم السياســات فــي المملكــة ،وهــو ضــروري فــي تخطيــط
المشــاريع وتصميــم البرامــج ورصــد الخلــل أو التقــدم لــدى كافــة
أنشــطة الجهــات العامــة والخاصــة ،ولكــون الهيئــة العامــة لإلحصــاء
هــي المرجــع الرئيــس للعمــل اإلحصائــي فــي المملكــة؛ لــذا حرصــت
الهيئــة علــى تنظيــم العمــل اإلحصائــي ومنــه التحليــل اإلحصائــي
فــي المملكــة ،وذلــك مــن خــال توفيــر البيانــات والمعلومــات
والتحاليــل اإلحصائيــة الشــاملة التــي تدعــم صناعــة القــرار وتخطيــط
ً
وأيضــا حرصــت الهيئــة علــى
البرامــج الالزمــة لتحقيــق رؤيــة ،2030
تنظيــم آليــة تطبيــق وضبــط التحليــل اإلحصائــي ،لتنظيــم عمليــات
التحليــل اإلحصائــي فــي المملكــة.
األهداف العامة للمركز:
 .1دعم متخذي القرار.
 .2تطوير التحليل اإلحصائي بالمملكة.

 .1تقريــر تأثيــر جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19 -علــى قطــاع الخــاص
فــي المملكــة:
حيــث تــم عمــل اســتبيان إلكترونــي تــم توزيعــه علــى نطــاق واســع
مــن خــال موقــع الهيئــة وقنــوات التواصل االجتماعــي ،باإلضافة
إلــى ذلــك ،تــم دعــوة المســتجيبين للــرد علــى اســتبيان الويــب
اإللكترونــي عبــر رســائل البريــد اإللكترونــي والروابــط المباشــرة
طوعيــا،
بالتعــاون مــع وزارة التجــارة وكان الــرد علــى هــذا االســتبيان
ً
وعليهــا تــم العمــل علــى تقريــر يهــدف إلــى مســاعدة أصحــاب
القــرار فــي الدولــة والقطــاع الخــاص علــى بنــاء اســتراتيجيات
وآليــات لتعزيــز بقــاء واســتمرارية هــذا القطــاع فــي المملكــة.
 .2تقرير أثر جائحة كورونا (كوفيد  )19 -على سوق العمل:
يقــدم هــذا التقريــر اســتعراضا موجــزا ألثــر جائحــة كورونــا علــى
ســوق العمــل فــي المملكــة مــن خــال تســليط الضــوء علــى فئــة
المشــتغلين وكذلــك المتعطليــن والباحثيــن عــن عمــل حيــث تــم
إضافــة عــدة أســئلة متعلقــة بهــم فــي مســح القــوى العاملــة
للربــع الثانــي 2020م تتضمــن تأثيــر الجائحــة علــى مــكان ممارســة
العمــل ،وســاعات العمــل ،ومتوســط األجــر الشــهري ،وكذلــك
المتعطليــن ممــن ســبق لهــم العمــل وفقــدوا أعمالهــم بســبب
الجائحــة ،وأســباب عــدم البحــث عــن عمــل بحســب عــدة متغيــرات
منهــا (الجنــس –الجنســية – المناطــق –األنشــطة االقتصاديــة).

• أعمال مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار:

•

تقارير دعم اتخاذ القرار:

 .3دراسة تحليلية عن مدى جدية المتعطلين في البحث عن عمل.
 .4دراســة تحليليــة للمتعطليــن ومعــدل المشــاركة فــي القــوى
العاملــة.

•

تقارير األيام العالمية:
تأتــي األيــام الدوليــة كمناســبات ســنوية لالحتفــال باإلنجــازات
اإلنســانية وتعزيزهــا حيــث إن األمــم المتحــدة تبنــت هــذه االحتفــاالت
كأداة قويــة لنشــر الوعــي ،وتشــارك الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن
خــال البيانــات والمعلومــات والمســوح والســجالت اإلداريــة التــي
تعمــل عليهــا إلثــراء تقاريــر خاصــة بمناســبة األيــام العالميــة تحتــوي
إحصــاءات تتعلــق بهــا وتحاكــي تفاصيــل اإلنجــازات بالمملكــة يتــم
إبرازهــا فــي المناســبات لأليــام العالميــة.
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 .1تقرير المرأة العالمي 2020م:
إيمانـ ًـا بــدور المــرأة فــي المجتمــع الســعودي ومســاهمتها فــي
التنميــة تــم إعــداد تقريــر عــن بيانــات المــرأة الســعودية ،يناقــش
أبــرز المؤشــرات واإلحصــاءات الخاصــة بالمــرأة الســعودية فــي
الفئــة العمريــة ( 15ســنة فأكثــر) وبعــض اإلحصــاءات فيمــا يخــص
المــرأة فــي المملكــة بصفــة عامــة ،وقــد تــم اســتخدام أحــدث نتائج
مســوح الهيئــة العامــة لإلحصــاء والبيانــات الســجلية للوصــول
إلــى إحصــاءات متنوعــة فــي مختلــف المجــاالت االجتماعيــة،
واالقتصاديــة ،والتعليميــة ،والصحيــة ،والثقافيــة والترفيهيــة،
وفيمــا يلــي أبــرز النتائــج:
تمثــل نســبة الســعوديات نصــف المجتمــع الســعودي بنســبة:
(.)49٪
 .2تقرير الشباب العالمي 2020م:
يعــرض هــذا التقريــر بيانــات ،بأرقــام ورســوم بيانيــة ،حــول وضــع
الشــباب الســعودي للفئــة العمريــة (34-15ســنة) ،وإنجازاتهــم
المتناميــة فــي المجتمــع الســعودي ،وبــروز أدوارهــم التــي ال
غنــى عنهــا فــي تنميــة البــاد بشــكل مطــرد فــي جميــع جوانــب
تقريبــا مثــل التعليــم واالقتصــاد والحيــاة االجتماعيــة
الحيــاة
ً
الســعودية وفيمــا يلــي أبــرز النتائــج:

التوزيع النسبي للسكان السعوديين حسب الفئات العمرية ويمثل الشباب
النسبة األعلى بين السكان

33.0%

36.7%
الفئات العمرية

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،التقديرات السكانية 2020م.

30.3%

35+

15 -34

0-14

•

تقاريــر خاصــة لدعــم متخــذي القــرار بمقابــل مالــي عــن طريــق
أكاديميــة اإلحصــاء:
يقــوم مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار بدعم أكاديميــة اإلحصاء
فــي الطلبــات الــواردة بمقابــل مالــي فيمــا يتعلــق بالجانــب التحليلــي
للبيانــات عــن طريــق:
• المشــاركة فــي تصميــم االســتمارة والتأكــد مــن توافقهــا مــع
التحليــل المطلــوب.
• بناء المؤشرات المتوافقة مع اهداف الدراسة.
• بنــاء جــداول النشــر بعــد تحديــد جميــع المتغيــرات المطلوبــة مــن
العميــل.
• تحليل البيانات واستخالص النتائج.
• يتم اإلشراف على إعداد التقرير النهائي.
ومن ضمن هذه التقارير:
 .1مســح ســلوك االدخــار لــدى األســر واألفــراد ومعرفــة طــرق
تحفيزهــم لالدخــار التابــع للبنــك المركــزي الســعودي:
تَ َّقــدم البنــك المركــزي الســعودي للهيئــة العامــة لإلحصــاء بطلــب
إجــراء مســح (ســلوك االدخــار لــدى الســعوديين ومعرفــة طــرق
تحفيزهــم لالدخــار) ،ويهــدف هــذا المســح إلــى معرفــة ســلوك
االدخــار لــدى األفــراد وتحديــد القنــوات المفضلــة لالدخــار والســبب
الرئيــس لعــدم االدخــار.
 .2حصــر األســر المشــمولين بخدمــات الهيئــة العامــة للواليــة علــى
صــر واألفــراد المشــمولين:
ُ
الق َّ
تقدمــت الهيئــة العامــة للواليــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن فــي
حكمهــم للهيئــة العامــة لإلحصــاء بطلــب إجــراء حصــر شــامل لجميــع
المســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة ،ويهــدف هــذا الحصــر بشــكل
رئيــس إلــى جمــع بيانــات تفصيليــة عــن المســتفيدين مــن خدمــات
الهيئــة للمجــاالت االجتماعيــة والســكنية والصحيــة واالقتصاديــة
وغيرهــا.
 .3مســح 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 إلــى عــدد مــن المتغيــرات األخــرى.

الـتــقـريــر الــسـنـوي

78

 .4دراسة واقع تقنية المعلومات واألمن السيبراني في المنشآت:
بنــاء علــى طلــب الهيئــة الوطنيــة لألمــن
تــم تقديــم دراســة
ً
الســيبراني لقيــاس حجــم العامليــن باألمــن الســيبراني وتقنيــة
المعلومــات وقيــاس االحتيــاج الحالــي والمســتقبلي خــال 5
ســنوات وقيــاس حجــم التقنيــات المســتخدمة والخدمــة المقدمــة
باإلضافــة للمتغيــرات األخــرى المســتهدفة بالدراســة.
• دور مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار فــي اختبــارات التراخيص
المهنية:
بهــدف دعــم العامليــن فــي مجــال البحــوث والدراســات والتحليــل
اإلحصائــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص بحيــث تقــوم الهيئــة
العامــة لإلحصــاء عــن طريــق مركــز التحليــل اإلحصائــي ودعــم القــرار
بالتعــاون مــع المركــز 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 العمــل اإلحصائــي.

•

المبادرات لمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار:
« .1دعــم» اإلدارة العامــة إلحصــاءات الصناعــة واألعمــال فــي
تطويــر مســح التوظــف واألجــور:
(تــم العمــل علــى تطويــر االســتمارة بمســمى «مســح الوظائــف
الشــاغرة» والتــي تتفــق مــع أحــدث الممارســات العالميــة وتــم األخــذ
باالعتبــار التكامــل بيــن مســح الوظائــف الشــاغرة ومســح القــوى
العاملــة بحيــث تكــون مخرجاتهــا تغطــي االحتيــاج فــي بيانــات العرض
والطلــب فــي ســوق العمــل وكذلــك لتوفيــر بيانــات تفصيليــة
للوظائــف الشــاغرة والمســتقبلية لمتخــذي القــرار).
« .2دعــم» المرصــد الوطنــي للمــرأة فــي توفيــر مؤشــرات تخــص
المــرأة فــي عــدد مــن المحــاور ،وهــي (التنظيمــي – االقتصــادي
– التعليمــي – الصحــي).
 .3المشــاركة فــي فريــق حقــوق االنســان وتوفيــر المؤشــرات
الالزمــة لتقريــر المملكــة الجامــع لتقريريهــا العاشــر والحــادي عشــر
الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.
 .4التعــاون مــع هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إضافــة
أســئلة فــي المســوح والتعــداد عــن اإلعاقــة وأنواعهــا.

• أكاديمية اإلحصاء:

•

الطلبــات الــواردة لألكاديميــة الخاصــة بالخدمــات االستشــارية
اإلحصائيــة (المســوح اإلحصائيــة):
 .1تــم توقيــع عقــد تنفيــذ خدمــة بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء والبنــك
المركــزي الســعودي لتنفيــذ مشــروع ســلوك االدخــار لــدى األســر
الســعوديين ومعرفــة طــرق تحفيزهــم لالدخــار( .اســتالم العقــد مــن
المؤسســة فــي  9مــارس 2020م).
 .2تــم توقيــع عقــد تنفيــذ خدمــة بيــن بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء
والهيئــة العامــة للواليــة علــى أمــوال القاصريــن ومــن فــي حكمهــم
لتنفيــذ حصــر أســر المشــمولين بخدمــات الهيئــة العامــة للواليــة
علــى أمــوال القاصريــن ومــن فــي حكمهــم واألفــراد المشــمولين
بخدمــات الهيئــة فــي  3مايــو 2020م.
 .3تلقــت األكاديميــة عــدد ( )16طلــب لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة
خــال عــام 2020م وعــدد ( )12اســتكمال لمشــاريع ألعــوام ســابقة،
بإجمالــي ( )28طلــب عملــت عليــه األكاديميــة خــال عــام 2020م،
موضــح فــي التالــي حصــر الطلبــات الــواردة وحالتهــا:
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تحت االعتماد

منجز
3

م

2

مرحلة اعداد التقرير

مرحلة اعداد
االستمارة

1

1

التجهيز/اعداد
العروض

بانتظار العميل

4

1

اسم الجهة /الطلب

مغلق بسبب التأجيل /
االعتذار /الرفض
16

تاريخ تقديم الطلب

1

متابعة الطلب مقدم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العال لتنفيذ مسح قياس المؤشرات االستراتيجية

 19مايو 2019م (ميداني)

2

متابعة الطلب مقدم من قبل البنك المركزي السعودي لتنفيذ مسح سلوك االدخار لدى األسر واألفراد السعوديين ومعرفة
طرق تحفيزهم لالدخار

 23مايو 2019م (هاتفي)

3

متابعة الطلب مقدم من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني لدراسة واقع تقنية المعلومات واألمن السيبراني في المنشآت

 8سبتمبر 2019م (ميداني)

4

متابعة الطلب مقدم من قبل وزارة اإلسكان لتنفيذ مسح دراسة نسبة األسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة
ونسبة الشاغر منه

 23مايو 2018م (ميداني)

5

متابعة الطلب مقدم من قبل هيئة الغذاء والدواء لتنفيذ مسح الغذائي والتغذوي السعودي (مشروع ماذا نأكل في السعودية)

 7فبراير 2019م (هاتفي)

6

متابعة الطلب مقدم من قبل الهيئة العامة للوالية على أموال القصر ومن في حكمهم لتنفيذ حصر أسر المشمولين
بخدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم واالفراد المشمولين بخدمات الهيئة

 16مايو 2019م (ميداني)

7

متابعة الطلب مقدم من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث لدراسة األطفال المصابين بطيف التوحد

29سبتمبر2019م (هاتفي)

8

متابعة الطلب مقدم من قبل مركز التميز للتوحد (وزارة العمل والتنمية االجتماعية) لتنفيذ مسح نسبة شيوع التوحد واإلعاقة

 29أكتوبر 2019م (ميداني)

9

متابعة الطلب مقدم من قبل الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه (جمعية إشراق) لقياس نسبة شيوع
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 12نوفمبر 2019م (ميداني)

10

متابعة الطلب مقدم من قبل مركز برنامج جودة الحياة) لقياس مؤشرات اإلنفاق (مؤشر إنفاق المستهلك على العروض
الثقافية ومؤشر إنفاق األسر على إجمالي الترفيه)
(برنامج جودة الحياة  -وزارة الثقافة  -وزارة الرياضة  -الهيئة العامة للترفيه)

 26سبتمبر 2019م
إعادة استالم الطلب في 10
فبراير 2020

11

متابعة الطلب مقدم من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنفيذ ونشر الدراسة المسحية لسوق االتصاالت وتقنية
المعلومات(مناقصة)

 11ديسمبر 2019م (ميداني)

12

متابعة الطلب المقدم من قبل الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون

13

طلب مقدم من قبل التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى التابع لمدينة الملك فهد الطبية لتنفيذ مسح احتياجات
السكان الصحية

14

طلب جديد مقدم من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتنفيذ مسح المنشآت الصناعية في
المدن الصناعية (مناقصه)

 2نوفمبر 2019م
 22ديسمبر 2019م  -ارسال
النموذج في  2يناير 2020م
 3فبراير 2020م (ميداني)
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اسم الجهة /الطلب

م

تاريخ تقديم الطلب

15

طلب جديد مقدم من قبل مجلس التجارة اإللكترونية بوزارة التجارة واالستثمار لتنفيذ مسح صوت التاجر ومسح صوت
المتسوق اإللكتروني

16

طلب جديد مقدم من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حول حساب مؤشر مساهمة المحتوى المحلي في
االقتصاد السعودي على مستوى الناتج القومي

 6فبراير 2020م

17

طلب من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

 27فبراير 2020م

18

طلب جديد مقدم من قبل الهيئة العامة لحي السفارات

 29ابريل 2020م

19

طلب جديد مقدم من قبل شركة البحر األحمر للتطوير حول دراسة الجانب البيولوجي لفهم الضغط على الشعب المرجانية
الناجم عن الصيد في منطقة البحر األحمر

 3مايو 2020م (ميداني)

20

المشاركة في المناقصة الجديدة التابعة لمجموعة البنك الدولي حول المسح المؤسسي للقطاع الخاص بالمملكة العربية
السعودية 2021م

 21مايو 2020م (ميداني)

21

طلب مقدم من وزارة اإلسكان لدراسة نسبة المساكن المملوكة في المملكة العربية السعودية

 15يونيو 2020م (ميداني)

22

طلب مقدم من قبل الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات للتقديم على مناقصة مشروع الدراسة المسحية لقطاع
البريد  2020م

23

طلب جديد التأهيل للتقديم على مشروع إدارة الحاالت االجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

24

طلب جديد مقدم من قبل وزارة االعالم لتنفيذ استبيان

25

طلب جديد مقدم من قبل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

 17نوفمبر 2020م

26

طلب جديد مقدم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العالء (مشروع جمع البيانات وتحليلها حول البطالة في الهيئة الملكية
لمحافظة العال للعام 2020م)

 30نوفمبر 2020م

27

طلب جديد من شركة المياه الوطنية

 2ديسمبر 2020م

28

طلب جديد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)

 17ديسمبر 2020م

 5فبراير 2020م (ميداني)

 16أغسطس 2020م
 13سبتمبر 2020م (ميداني)
 6أكتوبر 2020م
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•

واحــد مــن عــام 2019م ،وموضــح فــي التالــي حصــر ألنــواع الطلبات
الــواردة وعــدد الرخــص الممنوحــة.

الطلبــات الــواردة لألكاديميــة الخاصــة مســار الخدمــات التنظيميــة
لممارســة العمــل اإلحصائــي (التراخيــص اإلحصائيــة)
 .1العمــل علــى تحديــث نظــام التراخيــص اإلحصائيــة مــن خــال إدراج
خصائــص إضافيــة لتســهيل عمليــة النظــام مــن خــال التنســيق مــع
فريــق التقنيــة بالهيئــة.
 .2تلقــت األكاديميــة عــدد ( )39طلــب عبــر نظــام التراخيــص اإلحصائيــة
للتقديــم علــى رخصــة ممــارس إحصائــي لألفــراد  /مزاولــة أعمــال
إحصائيــة للمنشــآت خــال عــام 2020م وعملــت علــى ترخيــص طلــب

عدد الطلبات
الواردة

تصنيف الرخص

عدد الرخص
الممنوحة

رخصة ممارس إحصائي لألفراد

73

6

رخصة مزاولة أعمال إحصائية للمنشآت

2

1

طلبات مسار التراخيص اإلحصائية

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

		
■ مرفوض،

■ بحاجة لتحديث العميل

■ تحت اإلجراء

		
■ بانتظار اكتمال الدفع

■ تم اصدار الرخصة

1

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ
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•

إلــى معالــي رئيــس الديــوان الملكــي فيمــا يخــص (إعــادة النظــر
فــي مشــروع برنامــج التفعيــل) وتــم إعــداد إفــادة األكاديميــة لمكتــب
معالــي وزيــر االقتصــاد والتخطيــط بشــأن مــا تــم حيــال العمــل علــى
التكليــف بمشــروع برنامــج التفعيــل فــي الهيئــة.

الطلبــات الــواردة لألكاديميــة الخاصــة بمشــروع برنامــج تفعيــل
الوحــدات اإلحصائيــة فــي األجهــزة الحكوميــة
 .1العمــل علــى متابعــة تحديثــات مشــروع برنامــج تفعيــل الوحــدات
اإلحصائيــة فــي األجهــزة الحكوميــة (المشــاريع وآليــات التنفيــذ
والخطــة الزمنيــة) المرفــوع للمقــام الســامي لطلــب الموافقة ،حيث
مــر بمراحــل عــدة فــي عــام 2020م بعــد اســتالم مالحظــات اللجنــة
التحضيريــة للجنــة الدائمــة لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
بشــأن التنظيــم اإلداري  -ومركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق  -ومكتــب
اإلدارة باالســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة،
وتــم إعــداد إفــادة حــول المالحظــات المقدمــة إلــى مجلــس إدارة
الهيئــة ،كمــا تــم إعــداد الخطــوات القادمــة حــول البرقيــة الموجهــة

 .2إعــداد اســتمارة معاييــر دراســة تصنيــف أولويــة الجهــات الحكوميــة
ضمــن برنامــج التفعيــل ليتــم إرســالها للجهــات الحكوميــة.
طلبــا لتفعيل/تطوير/تأســيس الوحــدات
 .3تلقــت األكاديميــة عــدد (ً )15
اإلحصائيــة فــي الجهــاز الحكومــي خــال عــام 2020م ،وعــدد ()3
طلبــا
اســتكماال لمشــاريع ألعــوام ســابقة بإجمالــي ()18
طلبــات
ً
ً
عملــت عليهــا األكاديميــة خــال عــام 2020م ،وموضــح فــي التالــي
حصــر الطلبــات الــواردة وحالتهــا:

مشاريع مسار التفعيل
8
5
2

1

دﻳﺴﻤﺒﺮ

1

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ
■ يؤجل

تحت االعتماد
1

بانتظار رد
العميل /لم يبدأ
51

يؤجل
2

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

■ بانتظار رد العميل  /لم يبدأ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2019
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م

اسم الجهة  /الطلب

تاريخ تقديم
الطلب

1

متابعة الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة للعمل على
تطوير كفاءات وقدرات اإلدارة اإلحصائية بوزارة الصحة
(وحدة جاهزة)

 7نوفمبر 2018م

2

متابعة الطلب المقدم من قبل المركز الوطني للنخيل
والتمور تأسيس الوحدة اإلحصائية في المركز ،التابع
لمظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة (كوحدة ناشئة)

 22ابريل 2019م

3

متابعة الطلب المقدم من قبل االدارة العامة
للمعلومات واالحصاء بوزارة البيئة والمياه والزراعة
لتفعيل وتطوير اإلدارة (كوحدة جاهزة)

 16يونيو 2019م

4

طلب مقدم من قبل مؤسسة البريد السعودي

 13مايو 2020م

5

طلب مقدم من قبل الهيئة العامة للموانئ (تفعيل
وحدة إحصائية)

 10يونيو 2020م

6

طلب مقدم من قبل إمارة المدينة المنورة

 11يونيو 2020م

7

طلب مقدم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العال

 25يونيو 2020م

8

طلب مقدم من قبل المؤسسة العامة للصناعات
العسكرية (تفعيل اإلدارة اإلحصائية)

 29يونيو 2020م

م

اسم الجهة  /الطلب

تاريخ تقديم
الطلب

9

طلب مقدم من قبل صندوق االستثمارات العامة
(تأسيس وحدة إحصائية)

 30يونيو 2020م

10

طلب مقدم من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة
(تأسيس وحدة إحصائية)

 1يوليو 2020م

11

طلب مقدم من قبل وزارة الدفاع

 9يوليو 2020م

12

طلب مقدم من قبل دارة الملك عبد العزيز

 9يوليو 2020م

13

طلب مقدم من قبل الهيئة العامة لإلعالم المرئي
والمسموع (يوجد قسم إحصاء)

 9يوليو 2020م

14

طلب مقدم من قبل هيئة اإلذاعة والتلفزيون

 9يوليو 2020م

15

طلب مقدم من قبل بنك التنمية االجتماعية التابع لوزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 9يوليو 2020م

16

طلب مقدم من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية (تفعيل وحدة اإلحصاء والتحليل بالمركز
الوطني للملومات الصناعية)

 9يوليو 2020م

17

مقدم من قبل هيئة المدن والمناطق االقتصادية
الخاصة (تأسيس وحدة إحصائية)

 9يوليو 2020م

18

طلب مقدم من قبل مركز أداء

•

أغسطس 2020م

الطلبات الواردة لألكاديمية الخاصة بتقديم البيانات اإلحصائية:
 .1تلقــت األكاديميــة عــدد ( )8طلبــات لتقديــم بيانــات خــال عــام
ـتكماال لعــام 2019م ،بإجمالــي ()9
2020م ،وعــدد طلــب واحــد اسـ
ً
طلبــات عملــت عليهــا األكاديميــة خــال عــام 2020م ،وموضــح فيمــا
يلــي حصــر الطلبــات الــواردة وحالتهــا:
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مشاريع مسار البيانات

2

2
1

1

م

اسم الجهة  /الطلب

تاريخ تقديم
الطلب

1

متابعة الطلب مقدم من قبل (المياه الوطنية) للحصول
على بيانات من التعداد الزراعي لعام 2015م

 29أغسطس
2019

2

طلب جديد مقدم من قبل صندوق االستثمارات العامة
لطلب بيانات إحصائية

 11فبراير
2020م

3

طلب جديد مقدم من قبل مشروع القدية لطلب إحصائية
عن السيارات وتملكها

 1مارس
2020م

4

طلب جديد مقدم من شركة ALTADIS MIDDLE EAST
 FZCOبخصوص بيانات التبغ

 13أبريل
2020

5

طلب جديد مقدم من قبل "وزارة البيئة والمياه والزراعة"
بخصوص بيانات العلب البالستيكية

 4مايو
2020م

م

6

1

■ مغلق ( لعدم االستجابة  -لعدم توفر البيانات  -تم تحويله لشركة علم  /إدارة الشراكات بالهيئة

1

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

■ منجز

اسم الجهة  /الطلب

تاريخ تقديم
الطلب

متابعة الطلب المقدم من قبل شركة نيلسون Nielsen
لعدد من المتغيرات (كـمسح جودة الحياة ،ومسح السكان
والمساكن ،ومسوح أخرى

 12أكتوبر
2019م
 25أكتوبر
2020م

7

طلب مقدم من قبل عميل (سيرجيو البيرار من شركة زين
لالبتكار) بتوفير بيانات إحصاءات التجارة الدولية للمملكة

8

طلب جديد مقدم من قبل البرنامج الوطني لتنمية
المجتمعية للتزويد ببيانات إحصائية

 18ديسمبر
2020م

9

طلب جديد مقدم من أ .منيرة العبيد للتزويد بإحصائيات
مبيعات السيارات بالمملكة العربية السعودية خالل 2019
و2020

 21ديسمبر
2020م
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•

الطلبات الواردة لألكاديمية الخاصة بالخدمات التدريبية اإلحصائية:
 .1تلقــت األكاديميــة عــدد ( )3طلبــات خــال عــام 2020م ،وموضــح
فــي التالــي حصــر الطلبــات الــواردة وحالتهــا:
مغلق
1

م

اسم الجهة  /الطلب

تاريخ تقديم
الطلب

1

طلب مقدم من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء لتنفيذ
برنامج تدريبي إحصائي لمنسوبيها (بمسمى Data
)Analytics Accelerated

 10فبراير
2020م

2

طلب من قبل طالبة ماجستير اإلحصاء تطبيقي جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن  -حول كيفية االنضمام
للدورات التدريبية القصيرة أو الموجهة ،المتاحة في
أكاديمية اإلحصاء

 8مارس
2020م

3

طلب مقدم من قبل هيئة المساحة الجيولوجية

يوليو
2020م

•

أعمال إدارة أكاديمية اإلحصاء:
 .1إعداد تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية.
 .2العمل على الخطة التنفيذية ألكاديمية اإلحصاء لعام 2020م.
 .3متابعــة جميــع أعمــال األكاديميــة مــع وكاالت وإدارات الهيئــة
المختلفــة فــي عــروض اللجــان التوجيهيــة والمبــادرات والمهــام
المشــتركة والعــروض الدوريــة ألعمــال األكاديميــة.
 .4العمــل علــى تحديــث المبــادرات التابعــة لمحــور العــرض ( )11فــي
اســتراتيجية التنميــة اإلحصائيــة بالتنســيق مــع مــاك المبــادرات.
 .5العمــل علــى العــرض التعريفــي الخــاص باألكاديميــة والموقــع
الرســمي لألكاديميــة.
 .6تدريــب طــاب الجامعــة مــن خــال مشــاركة األكاديميــة فــي برنامــج
التدريــب التعاونــي المقــدم فــي الهيئــة ،حيــث تــم تدريــب عــدد
( )6طالبــات خــال عــام 2020م مــن خــال إشــراكهم فــي أعمــال
األكاديميــة المختلفــة.

 .7تقديــر اإليــرادات المباشــرة للهيئــة المتوقــع الحصــول عليهــا فــي
العــام المالــي القــادم 2021م.
 .8إعداد بطاقة األداء المتوازن لألكاديمية ومؤشرات األداء.
 .9إعــداد نمــوذج لتقييــم خدمــة العمــاء الخاصــة باألكاديميــة وإرســالها
لعمالئهــا.
 .10التعــاون مــع مركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة لدعــم أكاديميــة
اإلحصــاء فيمــا يخــص جميــع مســاراتها ،والمقدمــة بمقابــل
مالــي مــن خــال تقديــر إيــرادات وتكاليــف جميــع الخدمــات خــال
الســنوات الخمــس القادمــة.
 .11عقــد ( )3اجتماعــات دوريــة مــع معالــي الرئيــس ،وإرســال
تقريريــن دورييــن لعــرض مهــام األكاديميــة  -وعقــد اجتماعــات
دوريــه لفريــق أكاديميــة اإلحصــاء لمناقشــة المهــام واســتعراض
المســتجدات (عــدد  37اجتمــاع /كل أســبوع).
 .12زيادة عدد المرشــحين في قاعدة بيانات المستشــارين اإلحصائيين
والراغبيــن فــي العمــل مع األكاديمية ليصبح عددهم (.)49
 .13يتكــون فريــق األكاديميــة بحلــول نهايــة عــام 2020م مــن مديــر
عــام وعــدد ( )10موظفيــن ،بمجمــل ( )11موظــف.
 .14عــدد اجتماعــات وورش عمــل األكاديميــة خــال عــام 2020م
(مجمــوع االجتماعــات الكلــي ( )105اجتمــاع مــع ( )36جهــة) حســب
الرســم أدنــاه.
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•

ملخص لحالة مسارات أكاديمية اإلحصاء في الخطة التنفيذية خالل عام 2020م:
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ 2020ﻡ

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

0%

Completion
percentage
on the execution
plan
YTD Score
Mean Score

66%

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴﺺ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

75%

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪ�ﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

10%

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

45%

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ�ﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

80%

ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

40%

ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

60%
Didn't Start

•

Delayed

إيــرادات أكاديميــة اإلحصــاء مــن الخدمــات
والمنتجــات المقدمــة بمقابــل مالــي:
مــن مســار الخدمــات االستشــارية اإلحصائيــة
(المســوح) ومــن مســار التراخيــص اإلحصائيــة.

Under Processing

Completed

صافي
إيرادات
الهيئة

1,862,774.24
إجمالي القيمة المضافة

524,975.36
قيمة التزامات الهيئة

2,214,913.55
إجمالي المصروفات

5,947,800
إجمالي قيمة إيرادات المشاريع المستلمة حتى 2020م

10,550,463.15

03
الفصل الثالث:

العمالء ودعم
الشراكات االستراتيجية
َ

الـتــقـريــر الــسـنـوي

90

للشراكات ودعم العمالء:
اإلدارة العامة
َ
• إدارة دعم العمالء:
تهــدف اإلدارة إلــى رفــع مســتوى جــودة دعــم العمــاء وتحســين
االســتخدام الصحيــح لإلحصــاءات الرســمية ،والوفــاء بالتزامــات
الهيئــة تجــاه عمالئهــا بتقديــم الدعــم المســتمر لهــم وتوفيــر البيانــات
الداعمــة ألهدافهــم ،وتحســين مســتوى تجربــة العمــاء مــع الهيئــة،
وتحقيــق مســتوى عــال مــن رضاهــم ،والحفــاظ عليــه بشــكل مســتمر،
وتوســيع نطــاق إتاحــة البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة ،وفهــم
وتحليــل احتياجــات المســتخدمين ،والوقــوف علــى مــا يســتجد مــن
احتياجــات لتلبيتهــا وزيــادة ثقــة مســتخدمي البيانــات فــي الهيئــة
مــن خــال تبنــي أفضــل المعاييــر والممارســات فــي تقديــم الدعــم
للعمــاء ،والمســاهمة فــي تطويــر المنتجــات اإلحصائيــة والمنهجيــات
واألســاليب اإلحصائيــة عبــر االســتفادة مــن آراء مســتخدمي البيانــات.
استفســارا
وقــد ورد إلــى إدارة دعــم العمــاء نحــو عــدد ()17450
ً
عبــر عــدد مــن القنــوات مثــل :الموقــع اإلليكترونــي ،والمكالمــات
المخدومــة ،والبريــد اإلليكترونــي ،وحســاب الهيئــة فــي منصــة تويتــر،
عامــا ،و()4378
مــن بيــن هــذه االستفســارات ()8629
استفســارا ً
ً
استفســارا عــن التدريــب التعاونــي
استفســارا عــن ( )ISIC4و()1723
ً
ً
استفســارا عــن المســوح.
والتوظيــف ،و()2675
ً
طلبــا ،وبلغــت نســبة
كمــا وصــل إلــى إدارة دعــم العمــاء ()24592
ً
الطلبــات الملبــاة نحــو  ،93٪وبلــغ متوســط مــدة تلبيــة الطلبــات فــي
( ) 0.46يــوم أي فــي أقــل مــن نصــف يــوم عمــل.

الشراكات والتنسيق اإلحصائي:
• إدارة
َ
الشــراكات والتنســيق اإلحصائــي إلــى بنــاء وتوســيع
تهــدف إدارة
َ
الشــراكات الفاعلــة مــع العمــاء ورفــع مســتوى الجــودة
نطــاق
َ
االتصاليــة ،وتعزيــز التكامــل اإلحصائــي وتعظيــم االســتفادة المتبادلــة
بيــن الهيئــة وعمالئهــا ،والمســاهمة فــي تفعيــل القطــاع اإلحصائــي
وتأســيس الوحــدات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة بالتنســيق مــع
اإلدارات المعنيــة ،والوصــول إلــى مســتوى عــال فــي فهــم وتحليــل
احتياجــات المســتخدمين ،والوقــوف علــى مــا يســتجد مــن احتياجــات،

وتفعيــل آليــات التواصــل والتشــاور المســتمر مــع شــركاء الهيئــة مــن
مســتخدمي ومنتجــي البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة ،ودعــم جهــود
تنســيق العمــل اإلحصائــي بيــن مختلــف إدارات الهيئــة وعمالئهــا،
والعمــل المســتمر علــى تعزيــز مســتوى التواصــل والتعــاون بيــن
الهيئــة والعمــاء بهــدف تحقيــق الفائــدة المشــتركة ،والمســاهمة فــي
بنــاء ودعــم قــدرات الشــركاء فــي القطــاع اإلحصائــي بالمملكــة ،فيمــا
يتعلــق بالتعامــل مــع البيانــات.
اجتماعــا وإعــداد محاضرهــا ،كمــا تــم إعــداد ()6
وقــد تــم حضــور ()167
ً
مذكــرات تفاهــم ،وعمــل ( )89مبــادرة ،وبلــغ إجمالــي عــدد البنــود ()146
بنـ ًـدا ،تــم تفعيــل ( )70بنـ ًـدا منهــا بنســبة بلغــت ()48٪

اإلدارة العامة لإلعالم والوعي اإلحصائي:
• إدارة المحتوى والنشر اإللكتروني:
تهــدف اإلدارة إلــى المســاهمة فــي تعزيــز جــودة المنتجــات اإلحصائيــة
للهيئــة ،وتحســين اســتخدام العمــاء للبيانــات والمعلومــات
اإلحصائيــة ،وتحقيــق االســتفادة الفعليــة منهــا فــي صنــع القــرار
ورســم السياســات ورصــد التغيــرات وتقييــم األداء فــي مختلــف
مجــاالت التنميــة مــن خــال صناعــة المحتــوى المعلوماتــي التوعــوي
للمنتجــات اإلحصائيــة التــي تصدرهــا الهيئــة ،ودعــم اإلدارات فــي رفــع
جــودة المحتــوى اللغــوي للنشــرات والتقاريــر واإلصــدارات الدوريــة،
ورفــع قــدرة مســتخدمي البيانــات علــى الوصــول للمنتجــات اإلحصائيــة
بشــكل ميســر مــن خــال االلتــزام بالنشــر اإلحصائــي عبــر منصــات
إليكترونيــة تواكــب التطــور فــي مجــال تصفــح البيانــات وتحميلهــا وفقا
ألحــدث المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال .والمســاهمة فــي رفــع
الوعــي بالهيئــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا مــن خــال إدارة محتــوى البوابــات
اإلليكترونيــة وإدارة عمليــات النشــر فيهــا إضافــة إلــى إدارة قنــوات
التواصــل االجتماعــي للهيئــة وتغذيتهــا بالمحتــوى المناســب للجمهــور
بشــكل عــام ولعمــاء الهيئــة بشــكل خــاص.
وقــد وصــل إجمالــي عــدد متابعــي حســاب الهيئــة العامــة لإلحصــاء
علــى منصــة تويتــر ( )153233وبلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة علــى
منتجــا ،وهنــاك ( )9منتجــات لــم تنشــر
بوابــات الهيئــة اإلليكترونيــة ()83
ً
بعــد فــي طريقهــا للنشــر ،كمــا تــم كتابة عدد ( )15ســيناريو لمواد مرئية
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عــن الهيئــة فــي صــورة مقاطــع فيديــو وأنفوجرافيــك ،بلــغ مجمــوع
لغويــا ( )2420صفحــة ،وبلــغ إجمالــي عــدد المــواد
الصفحــات المدققــة
ًّ
والملفــات والخطابــات المدققــة ( )1090مــا بيــن خطــاب أو نشــرات أو
أرقــام أو مؤشــرات أو تقاريــر إحصائيــة ،وبلــغ عــدد المترجمــة مــن اللغــة
العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة فــي وحــدة الترجمــة ( )1029762كلمــة.

• إدارة االتصال اإلعالمي:
تهــدف إدارة االتصــال اإلعالمــي إلــى التعريــف بالهيئــة ومنتجاتهــا
وخدماتهــا ومشــاريعها وإنجازاتهــا ومبادراتهــا عبــر وســائل اإلعــام
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،والعمــل كجهــة اتصــال رســمية
بيــن الهيئــة وبيــن كافــة وســائل اإلعــام وممثليهــا لتلبيــة كافــة
متطلباتهــم واإلجابــة علــى استفســاراتهم وتزويدهــم بكافــة
المعلومــات الداعمــة لجهودهــم اإلعالميــة ،وتكويــن عالقــات
إعالميــة إيجابيــة ومســتمرة معهــم ،ومعرفــة الــرأي العــام فيمــا
يختــص بتقييمــه للمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة والعمــل
علــى التفاعــل معهــا ،ودعــم عالقــة الهيئــة بقــادة الــرأي العــام،
ودحــض الشــائعات وتصحيــح المعلومــات الخاطئــة والتعامــل مــع
اإلعــام بهــذا الخصــوص ،والمســاهمة فــي بنــاء صــورة إيجابيــة عــن
الهيئــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا وتطويــر المنتجــات اإلعالميــة ،كمــا تــم
ـارا مــن
نشــر  26بيــان صحفــي عــن الهيئــة ،واإلجابــة عــن  23استفسـ ً
االستفســارات الصحفيــة.
وتــم خــال عــام 2020م تنفيــذ 9خطــط لمشــاريع إعالميــة ،كمــا تــم
تنفيــذ  7تغطيــات إعالميــة والقيــام بـــ 9حمــات إعالميــة ،وفيمــا يتعلق
خبــرا مباشــرا عــن الهيئــة،
بالرصــد اإلعالمــي فقــد تــم رصــد ()6054
ً
إضاقــة إلــى رصــد ( )3472خبــر يتعلــق بالقطــاع االقتصــادي ،كمــا تــم
اإلحالــة إلــى  3مقــاالت صحفيــة تتعلــق بالهيئــة.

• إدارة اإلنتاج والطباعة الرقمية:
تهــدف اإلدارة إلــى رفــع مســتوى جــودة المخرجــات الفنيــة للمنتجــات
اإلحصائيــة ،والمحافظــة علــى الهويــة المؤسســاتية للهيئــة وتوحيدهــا
مــن خــال تصميــم وإنتــاج وإخــراج وطباعــة األدوات والوســائل
الترويجيــة للمحتــوى اإلحصائــي والتوعــوي ،وتحويــل المحتــوى الخــام
لمحتــوى فنــي قابــل للنشــر عبــر جميــع كافــة منافــذ وقنــوات النشــر

للهيئــة ،والمســاهمة فــي تعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن الهيئــة
مــن خــال توثيــق األعمــال والجهــود التــي تقيمهــا الهيئــة فــي مختلــف
المجــاالت والمســاهمة فــي إبرازهــا بالشــكل الالئــق لهــا ،والمســاهمة
فــي صناعــة بيئــة عمــل محفــزة مــن خــال توحيــد الهويــة المعماريــة
داخــل مبنــى الهيئــة وفروعــه وأماكــن عملهــا الموســمية.
ـددا ،وبلــغ
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد مهــام وأعمــال التصميــم ( )1046عـ ً
حجــم العمــل فــي التصميــم ( )7862وفيمــا يتعلــق بإجمالــي عــدد
أعمــال التركيــب المعــارض فقــد بلــغ ( )90عمــا ،وبلــغ عــدد الصــور
المنتجــة ( )2083صــورة ،وبلــغ إجمالــي دقائــق التصويــر ( )686دقيقــة،
وإجمالــي دقائــق المونتــاج ( )471دقيقــة.

اإلدارة العامة للعالقات والتعاون الدولي:
تهــدف اإلدارة العامــة للعالقــات والتعــاون الدولــي إلــى تعزيــز الشـ َـراكات
االســتراتيجية مــع مكونــات القطــاع اإلحصائــي اإلقليمــي والدولــي،
وتوثيــق العالقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمجتمــع الدولــي
فــي المجــال اإلحصائــي ،ودعــم المنظمــات الدوليــة بالبيانــات وتلبيــة
متطلباتهــم الدوريــة والمســاهمة فــي تحســين تقييــم المملكــة العربيــة
الســعودية لــدى المنظمــات الرســمية ،والمســاهمة فــي تحســين
االســتخدام الصحيــح للبيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة ،والمســاهمة
فــي نقــل أفضــل الممارســات الدوليــة فــي المجــال اإلحصائــي والتقنــي
واالتصالــي واإلداري إلــى العمــل القائــم فــي الهيئــة ،وتبــادل الخبــرات
والمعرفــة واالســتفادة
مــن التجــارب والخبــرات الدوليــة ،وتعزيــز تواجــد الهيئــة فــي المحافــل
واالجتماعــات الرســمية ،والمســاهمة فــي تلبيــة متطلبــات عضويــة
المملكــة فــي المنظمــات والمجموعــات الدوليــة ،وزيــادة فــرص
االســتفادة مــن المبــادرات الدوليــة الداعمــة لإلحصــاء ،وتطويــر عالقــات
الهيئــة مــع الجهــات الخارجيــة واإلقليمية والدولية ذات العالقة باألنشــطة
اإلحصائيــة.
وقــد تــم فــي عــام 2020م إنجــاز ( )1022مهمــة عامــل داخــل اإلدارة
العامــة للعالقــات والتعــاون الدولــي ،وتــم تلبيــة المتطلبــات اإلحصائيــة
للمنظمــات الدوليــة بنســبة  91٪بإجمالــي عــدد مهــام بلــغ  292مهمــة
منجــزة ،ومــن أهــم اإلنجــازات التــي تمــت:
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 .1تزويد  60منظمة عالميـة ودولـيـة بتقرير الشـبـاب باألرقام 2020م.
 .2تزويــد جميــع المنظمــات االقتصاديــة بتقريــر التقديــرات الســريعة
لمعــدل نـمـــو الناتــج اإلجـمـالـــي المـحـــلي الحقيقــي للربــع الثالــث مــن
عــام 2020م.
 .3فتح قنوات تواصل مع  5منظمات جديدة.

أهم أعمال التعاون المحلي:
فيمــا يلــي أهــم االجتماعــات (المؤتمــرات واللجــان ورش العمــل )..التــي
محليــا عــام 2020م:
شــاركت فيهــا الهيئــة
ًّ

م

اسم االجتماع

األهداف

1

اللجنة التنفيذية لتعداد
السعودية 0202

االطالع على الخطط التنفيذية لمشروع التعداد،
ودراسة آلية تنفيذها ودعمها من مختلف الجهات
لتحقق أهداف الخطة .وتقديم الدعم حيال تذليل
التحديات والمخاطر المتعلقة بالمشروع.

2

مشروع مسح صحة
الطفل  /مركز التميز
للتوحد

المشاركة ضمن فريق مشروع مسح صحة
الطفل التابع لمركز التميز للتوحد إلبداء المرئيات
والمالحظات الفنية المتعلقة بالمشروع.
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م

األهداف

اسم االجتماع

3

اجتماع تطوير أعمال
مؤشر التالحم
الوطني

تقديم الدعم لمركز الملك عبدالعزيز للحوار
الوطني حول المنهجية المستخدمة لبناء مؤشر
التالحم الوطني

4

اجتماع مناقشة
معايير جودة الخدمة
للهيئة العامة للطيران
المدني

إبداء المالحظات حول المنهجية المتبعة لجمع
البيانات وتقييم معايير القياس المستخدمة
لقياس جودة الخدمة.

أهم أعمال التعاون اإلقليمي :
فيمــا يلــي أهــم االجتماعــات (المؤتمــرات واللجــان ورش العمــل )..التــي
إقليميــا عــام 2020م:
شــاركت فيهــا الهيئــة
ًّ
م

1

اسم الجهة  /الطلب
اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات
أسعار المستهلك – لجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا.

تاريخ تقديم الطلب
بحث المستجدات المتعلقة
بجمع أسعار المستهلك.

04
الفصل الربع:

القوى العاملة
واإلفصاح المالي

الـتــقـريــر الــسـنـوي

96

القوى البشرية
الموارد البشرية:
تعــد المــوارد البشــرية عنصـ ًـرا أساسـ ًّـيا تســعى الهيئــة مــن خاللــه إلــى
تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا ،والمســاهمة فــي نجــاح برنامجهــا للتحــول
االســتراتيجي.
حيــث اعتمــدت اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية علــى مبــادئ التخطيــط
االســتراتيجي المؤسســي الحديــث لتحقيــق محــاور الهيئــة واألهــداف
االســتراتيجية.

السياسات واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية:
تهــدف أدلــة سياســات ولوائــح وإجــراءات المــوارد البشــرية إلــى توثيــق
وتوفيــر إطــار عــام إلدارة وتنظيــم ورصــد األنشــطة المتعلقــة بالمــوارد
البشــرية فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء؛ وقــد تــم العمــل علــى إنجــاز:
• مراجعة سياسات ولوائح الموارد البشرية.
• دراسة إمكانية تحديثها وتطويرها بما يتوافق ومرحلة التحول.

على مستوى عمليات الموارد البشرية:
العمــل علــى تعزيــز دور العمليــات فــي التعامــل مــع منســوبي الهيئــة
والجهــات الخارجيــة (الحكوميــة – الخاصــة) وذلــك بإظهــار صــورة وهويــة
الهيئــة كمؤسســة احترافيــة ومهنيــة مــن خــال:
• إعــداد بوابــة داخليــة خاصــة للخدمــات االلكترونيــة وذلــك لتقديــم جميــع
أنــواع اإلجــازات (عاديــة -مرضيــة – اســتثنائية ....الــخ) وكذلــك طباعــة
التعاريــف بجميــع أنواعهــا مــن خاللهــا.
• الربــط مــع وزارة الماليــة عبــر منصــة صــرف وذلــك لصــرف مســتحقات
جميــع منســوبي الهيئــة مــن خــال البنــك المركــزي الســعودي.
• توقيــع اتفاقيــة ربــط إلكترونــي مــع صنــدوق التنميــة العقاريــة وذلــك
لرفــع بيانــات المقترضيــن أول بــأول.
• االنتهــاء مــن توقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع مصــرف الراجحــي بخصــوص
صــرف مســتحقات العامليــن مــن خــارج الهيئــة.

• إعداد برنامج إداري ومالي خاص بالمتعاونين في مشروع التعداد.
• اعتماد سعادة الرئيس على آلية العمل المرن.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

على مستوى تطوير الموارد البشرية:
تهتــم اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية متمثلــة فــي إدارة تطويــر المــوارد
البشــرية علــى تحقيــق األثــر اإليجابــي فــي األداء مــن خــال القيمة التي
تقدمهــا ،وذلــك مــن خــال تطويــر مهــارات وكفــاءات منســوبي الهيئــة
ورفــع معــدل المعرفــة المهنيــة ،وكذلــك العمــل علــى خطــط اســتقطاب
أفضــل الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمدربــة علــى العمــل اإلحصائــي
المــوكل إليهــا بأعلــى قــدر مــن الكفــاءة واإلتقــان واالحترافيــة.

على مستوى وحدة التدريب:
• تطوير وتحسين القدرات المهنية لمنسوبي الهيئة.
• إعــداد وتنظيــم برامــج تدريبيــة وندوات ولقــاءات وورش عمل متخصصة
بــذات جــودة عالية.
• دعم جهود تطوير األداء.

•

الجداول التالية توضح أهم األعمال المنجزة في وحدة التدريب:
النظرة العامة
عدد الدورات

عدد المستفيدين

873

638
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اإلدارات المستفيدة
اإلحصائية

428

التقنية

48

اإلدارية

162

البرامج

إجمالي المتدربين

الجامعة
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

برنامج التدريب
التعاوني

جامعة الملك سعود بن عبدالرحمن

 40متدرب

جامعة اإلمام محمد بن سعود

على مستوى التواصل الداخلي:

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

برنامج تمهير

اإلدارة

العدد

اإلدارات اإلحصائية

 1متدرب

اإلدارات التقنية

 7متدرب

اإلدارات اإلدارية

 4متدرب

برنامج ثِق بقدراتك

إجمالي العدد
 12متدرب

 11طالب

على مستوى وحدة التوظيف:
• العمل على استقطاب الكفاءات المتخصصة.
• العمل على استبقاء المواهب (المحافظة على المواهب).

•

• إعداد وتطوير أنظمة متكاملة لمختلف جوانب الموارد البشرية.
• تعزيز الدور االستراتيجي إلدارات وأقسام ووحدات الموارد البشرية.
• تطوير األنظمة اإللكترونية.
• تنظيم وإدارة برنامج تفاعلي مع منسوبي الهيئة (تكامل).
• تحسين جودة خدمات الموارد البشرية.
• بناء قاعدة بيانات لموظفي الهيئة بجميع فئاتهم.
• العمل على تطوير دليل األوصاف الوظيفية.
• تطبيق نظام المسح الشامل لجميع موظفي الهيئة.
• المساهمة على تهيئة وتوفير بيئة عمل مناسبة.

الجدول أدناه يوضح أهم األعمال المنجزة في وحدة التوظيف:
القسم

المتقدمين

المقابالت

الموافقات

المنضمين

اإلحصاء

421

401

33

31

العمليات

501

90

18

5

المجموع

922

194

51

36

على مستوى استراتيجية الموارد البشرية:
تحرص اإلدارة العامة للموارد البشرية على تحقيق أهداف واستراتيجيات
وسياســات وخطــط إدارة المــوارد البشــرية والمرتبطــة بأهداف وسياســات
وخطــط الهيئــة مــن خالل:

تســعى اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية علــى تحقيــق تواصــل فعــال
بيــن منســوبي الهيئــة العامــة لإلحصــاء لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للهيئــة مــن خــال عــدة قنــوات وأنشــطة داخليــة مــن خــال:
• تخطيــط وتنفيــذ الحمــات التوعويــة التــي تســتهدف منســوبي الهيئة
ومندوبيهــا بهــدف رفــع الوعــي برؤيــة الهيئــة ورســالتها وقيمهــا.
• تنظيــم الفعاليــات واألنشــطة والمســابقات والمعــارض داخــل الهيئــة
بمختلــف مجاالتهــا.
• إعــداد األخبــار والتغطيــات الداخليــة لألحــداث والمناســبات الداخليــة
وكذلــك فتــح قنــاة تواصــل فعالــة مــع فــروع الهيئــة فــي جميــع مناطــق
المملكــة لتغطيــة أخبارهــم.
• رفــع مســتوى الوعــي بالمنتجــات واألعمــال اإلحصائيــة واإلداريــة التــي
تقــوم بهــا الهيئــة مــن خــال إطــاق حمــات توعويــة داخليــة مخصصــة.
• فتــح قنــاة تواصــل فعالــة مــع ســفراء التواصــل الداخلــي بالــوكاالت
واإلدارات العامــة لتنفيــذ الحمــات والبرامــج والفعاليــات الداخليــة
بالشــكل الــذي يضمــن فعاليتهــا وجمهورهــا المســتهدف.
• تنظيــم وتنفيــذ البرامــج الموجهــة والتــي تهــدف إلــى (رفــع الــوالء،
تعزيــز اإلنتاجيــة ،تحســين بيئــة العمــل ..إلــخ).

•

الجــدول أدنــاه يوضــح أهــم األعمــال المنجــزة فــي وحــدة التواصــل
الداخلــي:
الحمالت
الداخلية

الفعاليات
الداخلية

21

8

النشر
الداخلي

البرامج

مزايا

371

2

40
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أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت الهيئة
خالل عام 2020م
الميزانية والمصروفات:

مستجدات تلك الخطة حتى نهاية عام 2020م؟

تحقيقــا ألعلــى معاييــر الشــفافية والنزاهــة تحــرص الهيئــة العامــة
ً
لإلحصــاء علــى رصــد ميزانيتهــا الســنوية بــكل دقــة ،وتتبــع فــي ذلــك
اإلجــراءات النظاميــة ،وحيــث بلــغ إجمالــي المبالــغ المعتمــدة فــي
ميزانيــة الهيئــة ( )757,864,172.01ريــال وبلــغ إجمالــي المصروفــات
( )564,915,192.42ريــال ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

تــم البــدء فــي تنفيــذ الخطــة وتحصيــل إيــرادات مباشــرة مــن نشــاط
الهيئــة فــي مجــال البحــوث والعمليــات اإلحصائيــة مــن خــال أعمــال
األكاديميــة.
ً
واجهــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــددا مــن التحديــات والصعوبــات
التــي تعتبــر جـ ً
ـزءا مــن طبيعــة العمــل بمفهومــه العــام ،واســتطاعت
الهيئــة التعامــل معهــا وفــق مــا يحقــق تحييــد آثارهــا والعمــل وفــق
الممارســات التــي أســهمت فــي تقليــل المخاطــر والتهديــدات
وتحديــد الفــرص الممكنــة واســتثمارها بالشــكل الصحيــح الــذي يحقــق
تطلعــات الهيئــة وأهدافهــا:

نسبة االلتزام بالموازنة المخصصة للهيئة:

ما القيمة الحالية للمؤشر؟ وما؟ المستهدفات؟
 بلغــت نســبة التــزام الهيئــة بالموازنــة المخصصــة نســبة ( )75%مــنالميزانيــة المعتمــدة للعــام 2020م وذلــك بســبب الجائحــة التــي أجلــت
بعــض المشــاريع.
 المســتهدفات :االلتــزام بخطــة الميزانيــة المعتمــدة والتنفيــذ وفــق مــاتقتضيــه األنظمــة والتعليمــات.

مباني الهيئة في عام 2020م:

السياسات واللوائح المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية:
 الالئحة المالية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والئحته التنفيذية. نظام استئجار الدولة للعقار وإخالؤه. -تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات.

تعمل الهيئة على تنمية اإليرادات الذاتية (المباشرة) ،ما

أبرز الصعوبات والتحديات:
 .1تأثيــر جائحــة كورونــا علــى تنفيــذ أعمــال الهيئــة؛ نظـ ًـرا لعــدم إمكانيــة
القيــام باألعمــال الميدانيــة وغيرهــا مــن المهــام ،وكان مــن نتيجــة ذلــك
تعليــق أعمــال تعــداد الســعودية 2020م ،إضافــة إلــى العمــل فــي
ظــروف مســتجدة وغيــر معتــادة بســبب تأثيــرات جائحــة كورونــا.
 .2قلــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمدربــة علــى العمــل اإلحصائــي
االحترافــي.
 .3ضعــف فــرص إلحــاق الموظفيــن ببرامــج التدريب والتأهيل متوســطة
وطويلــة المــدى فــي ظــل ظــروف الجائحة.
 .4الحاجــة إلــى تطويــر بيئــة العمــل المكانيــة لتمكــن منســوبي الهيئــة
مــن تطويــر العمــل ،وعكــس رؤيــة الهيئــة ورســالتها وقيمهــا.
 .5تأثيــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة
مــن منصــة اعتمــاد علــى مشــاريع األكاديميــة فــي المســارات
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المختلفــة( .مــن خــال التعاقــد مــع الشــركاء لتنفيذ المشــاريع والتعاقد
مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتقديــم الخدمــة).
 .6صعوبــة الحصــول علــى البيانــات اإلداريــة مــن الجهــات الحكوميــة
بالشــكل المطلــوب.
 .7صعوبــة الحصــول علــى الدعــم اإلحصائــي التقنــي مــن المنظمــات
العالميــة فــي ظــل ظــروف منــع الســفر بيــن العديــد مــن الــدول؛
بســبب تفشــي جائحــة كورونــا.
 .8ضعــف اســتجابة األفــراد وأصحــاب األعمــال للمســوح األســرية
واالقتصاديــة.

المخاطر والتهديدات:
 .1كثرة اإلجراءات وطول المدة الزمنية الالزمة إلنتاج المؤشرات اإلحصائية.
 .2عــدم دقــة البيانــات أو تضاربهــا ممــا قــد يــؤدي إلــى فقــدان العمــاء
الثقــة فــي منتجــات الهيئــة.
 .3التســارع فــي عجلــة التنميــة وعــدم قــدرة المنظومــة اإلحصائيــة علــى
تلبيــة متطلباتهــا المتزايــدة.
ُّ .4
تعثــر بعــض المشــاريع اإلحصائيــة بســبب تضــارب الصالحيــات،
وعــدم الفصــل الكافــي فــي المهــام مــع بعــض الجهــات األخــرى.
 .5عدم تطبيق التصانيف اإلحصائية في بعض األجهزة الحكومية.
 .6ضعف استجابة بعض الجهات التي تتعامل معها الهيئة.
 .7عدم توحيد استخدام المعايير اإلحصائية في الجهات المختلفة.
 .8ضعف تمويل عدد من المبادرات اإلحصائية.

الفرص:

 .1االهتمــام بالبيانــات واإلحصــاءات والتوجــه العالمــي نحوهــا باعتبارهــا
أســاس التنميــة الشــاملة المســتدامة.
 .2الدعــم الحكومــي الرســمي للقطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة علــى
المســتوى الوطنــي.
 .3قــدرة الهيئــة علــى إبــرام اتفاقــات التعــاون المشــرك ،وبنــاء وتكويــن
شــبكة عالقــات قويــة مــع العديــد مــن الشــركاء المحلييــن والعالمييــن
ـال مــن الخبــرة والكفــاءة.
علــى مســتوى عـ ٍ
ودوليــا يعتمــدون
وإقليميــا
محليــا
 .4وجــود عــدد كبيــر مــن عمــاء الهيئــة
ًّ
ًّ
ًّ
علــى منتجاتهــا ويســتفيدون منهــا بشــكل كبيــر.
 .5قــدرة الهيئــة علــى تقديــم الخدمــات اإلحصائيــة المدفوعــة عبــر
األكاديميــة بجــودة وكفــاءة عاليــة.
 .6ترحيــب الجهــات األكاديميــة المختلفــة مثــل الجامعــات ومراكــز البحــث
وغيرهــا بالتعــاون مــع الهيئــة.
 .7النقلــة النوعيــة فــي وعــي المجتمــع وقناعــات النــاس بضــرورة
وأهميــة العمــل اإلحصائــي لتوفيــر البيانــات الداعمــة لخطــط التنميــة
والتطويــر فــي شــتى القطاعــات.

أبرز تطلعات وطموحات الهيئة لعام 2021م:
ً
أول :على مستوى تنظيم العمل في القطاع اإلحصائي
في المملكة:
• ربــط التصانيــف اإلحصائيــة المختلفــة ببعضهــا حســب الحاجــة لتســهيل
عمليــة الربــط بيــن البيانــات مــن مصادرهــا المختلفــة.
• تطويــر النظــام اإللكترونــي للمعاييــر والتصانيــف اإلحصائيــة بمــا
يحقــق أقصــى معاييــر الجــودة لمصــادر البيانــات المختلفــة.
• إنشــاء إطــار محــدث للتصانيــف اإلحصائيــة مــن خــال بيانــات التعــداد

العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت.
• إنتــاج العديــد مــن األدلــة والتصانيــف اإلحصائيــة الوطنيــة المعتمــدة
علــى األدلــة والتصانيــف الدوليــة.
• تحديــث وتطويــر المعاييــر والتصانيــف اإلحصائيــة المســتخدمة فــي
القطــاع اإلحصائــي.

ثانيا :على مستوى المنتجات اإلحصائية:
ً

• تطويــر وزيــادة أعمــال الهيئــة ومنتجاتهــا اإلحصائيــة فــي جميــع
المجــاالت االقتصاديــة والســكانية واالجتماعيــة والبيئيــــة والثقافيــــة.
• تطويــر وتحديــث بيانــات اإلســقاطات والتقديــرات الســكانية وفــق
المســتجدات المحليــة والدوليــة.
• توفيــر المزيــد مــن البيانــات الموثوقة التــي تلبي احتياجات المخططين
وراســمي السياســات التنمويــة فــي الدولــة ،وتلبــي كذلــك متطلبــات
الجهــات الحكوميــة والمنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة مــن
اإلحصــاءات الدقيقــة بطريقــة أكثــر ســرعة.
• االستفادة من بيانات الماسح الضوئي في جمع بيانات األسعار.
• تنفيــذ مســوح ســياحية جديــدة مثــل( :الســياحة المغــادرة ،والســياحة
الوافــدة ،والســياحة المحليــة).
• رفــع مســتوى جــودة البيانــات ،وإصــدار المنتجــات اإلحصائيــة فــي

مواعيــد أســرع.
• إنشاء سالسل زمنية مناسبة على مدى األعوام.
• الربــط التقنــي مــع الجهــات الحكوميــة التــي تمتلــك ســجالت إداريــة
لزيــادة ســرعة إصــدار اإلحصــاءات االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ً
ثالثا :على مستوى المشروعات والمبادرات لدعم برنامج
التحول في العمل اإلحصائي:
 .1التوسع في الربط اإللكتروني مع الجهات المختلفة لدعم اإلحصاءات.
 .2تطوير منصة للبيانات اإلحصائية الموجودة في الهيئة.
 .3تنفيذ برنامج تطوير مؤشرات االقتصاد الكلي.
 .4استكمال أعمال مشروع بحيرة البيانات خالل عام 2021م.
الشراكات اإلحصائية مع بقية الجهات الحكومية.
 .5استكمال
َ
 .6اســتكمال أعمــال إدارة مشــروع التعــداد العــام للســكان والمســاكن
والمنشــآت مــن خــال الشــركات االستشــارية والمشــغلة.
 .7تطويــر حلــول داخليــة الســتمرار عكــس ومواءمــة أعمــال الهيئــة مــع
رؤيــة المملكــة (.)2030

رابعا :على مستوى الموارد البشرية والشؤون المالية:
ً
فيمــا يختــص بطموحــات الهيئة على مســتوى الموارد البشــرية والشــؤون
الماليــة خــال العــام القــادم 2021م فهي كالتالي:
•
•
•
•
•
•
•

التوسع في استقطاب الكفاءات.
تعزيز قدرات وبرامج التدريب والتطوير.
تطوير خطة إستراتيجية عامة للشؤون المالية.
التحول المالي ألساس االستحقاق المحاسبي.
توفير بيئة عمل مناسبة.
تغييــر هيــكل الشــؤون الماليــة بمــا يتناســب مــع تطويــر القطــاع المالي
فــي برنامــج رؤيــة المملكــة .2030
زيادة كفاءة وفاعلية الموارد المالية باستخدام (الموازنة الصفرية).

خامسا :على مستوى اإلعالم والوعي اإلحصائي:
ً

 .1تكثيف حمالت التوعية بالعمل اإلحصائي.
 .2العمل على إدراج مواد توعوية إحصائية في مناهج التعليم العام.
 .3التوســع فــي حمــات نشــر الوعــي اإلحصائــي المصاحبــة لمنتجــات

الهيئــة كافــة ،تتضمــن (النتائــج -التعريفــات) لــكل منتــج يتــم اإلعــان عنــه.
 .4تنفيذ مسابقة إحصائية تستهدف القطاع األكاديمي.
 .5التوســع فــي عقــد اللقــاءات المتخصصــة التــي تســتهدف اإلعــام
والكتــاب والمؤثريــن.
 .6تنفيذ عدة فعاليات جديدة تواكب األيام العالمية.
 .7تنفيــذ  3لقــاءات مــع  3لجــان الغــرف التجاريــة فــي (الريــاض– جــدة–
الشــرقية) بهــدف التعريــف وتحســين االســتخدام.
 .8تنفيــذ 5فعاليــات ألقســام اإلحصــاء فــي الجامعــات الســعودية،
تســتهدف (أعضــاء هيئــة التدريــس– الطــاب).
 .9إقامــة عــدد  4ورش عمــل تتعلــق بجــودة المنتجــات وطــرق تحســين
المخرجــات للعمــاء.

سادسا :على مستوى الشراكات ودعم العمالء:
ً

