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االفـتـتـاحـيـة

الموقــر الصــادر باألمــر الملكــي
َّ
بموجــب المــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء
رقــم (/13أ) وتاريــخ 3ربيــع األول 1414هـــ والقاضــي بأنــه« :علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة
كل ســنة
يومــا مــن بدايــة ِّ
الحكوميــة األخــرى أن ترفـ َـع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين ً
حق َقتــه مــن إنجــازات مقارنـ ًـة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال الســنة
عمــا َّ
ماليــة تقريـ ًـرا َّ
الماليــة المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن صعوبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســي ِر العمــل
فيهــا» فقــد َأعــ َّـدت الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــذا التقريــر الســنوي للعــام المالــي (2021م).
ض الهيئــة أبــرزَ مــا قامــت بــه مــن أعمــال ،ومــا أنتجتــه مــن مؤشــرات ومنتجــات
ومــن خاللــه تعـ ِر ُ
إحصائيــة ،ومــا بذلتــه مــن جهــود مختلفــة لدعــم وتطويــر القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة خــال
حاليــا.
عــام 2021م ،خاصــة علــى صعيــد عمليــة التحــول التــي تشــهدها الهيئــة ًّ
ونظــرا ألن الهيئــة تضــع نصــب عينهــا أن تكــون واحــدة مــن أهــم المؤسســات واألجهــزة
ً
أعـــــدت خطــة اســتراتيجية للتحــول اإلحصائــي آخـــــذةً
اإلحصائيــة الرســمية حــول العالــم فقــد
َّ
فـــــي الحســـــبان الخطـــــط التنمويـــــة فـــــي المملكـــــة ومواكبتها لرؤية  ،2030وتلبية احتياجاتها
لمنتجــات إحصائيــة ذات جــودة عاليــة ،ومتوافقــة مـــــع أفضـــــل الممارســـــات الدوليـــــة فـــــي
القطـــــاع اإلحصائــي ،وســوف يظهــر أثــر اســتراتيجية التحــول هــذه بشــكل كبيــر فــي مجمــل
محتويــات التقريــر الســنوي للهيئــة؛ ألنهــا كانــت محــور العمــل فيهــا طــوال العــام المالــي
2021م.
واضحــة لمــا قامــت بــه الهيئــة مــن أعمــال ،ويعكــس
ً
يقــدم هــذا التقريــر صــورةً
ونأمــل أن
ُ
ِّ
بدقــة مــا واجهتْ ــه مــن صعوبــات وعقبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات ومــا تُ ِعـ ُّـد لــه مــن طموحــات
ُّ
وتطلعــات إلنجــاز الكثيــر مــن المنتجــات والمؤشــرات والبيانــات اإلحصائيــة الشــاملة والدقيقــة
وعاليــة المصداقيــة التــي تدعــم صنــاع القــرار وراســمي السياســات ،وتســاهم بقــوة في وضع
خطــط التنميــة الوطنيــة المســتدامة ،وتُ ِّلبــي  -علــى النحــو األكمــل  -المتطلبــات اإلحصائيــة مــن
عالميــا.
وفقــا ألعلــى المعاييــر العلميــة المطبقــة
ً
ودوليــا
وإقليميــا
محليــا
المملكــة:
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
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الرؤية

أن تكــون الهيئــة العامــة لإلحصــاء أحــد مؤسســات اإلحصــاء الحديثــة الرائــدة فــي
ْ
جميــع أنحــاء العالــم.

الرسالة

وجــه نحــو العمــاء،
واتبــاع
تقديــم المعلومــات بأعلــى درجــة مــن الجــودة،
ُ
نهــج ُي َّ
ٍ
ِّ
ويركــزُ عليهــم ،واســتخدام أحــدث التقنيــات إلنتــاج اإلحصــاءات وتصورهــا ،ودمــج
البيانــات مــن مصــادر متعــددة ،وتطبيــق أعلــى المعاييــر الدوليــة واســتخدام أفضــل
الطــرق ،مــع االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة واســتغاللها واإلســهام فــي تحقيــق
أهــداف برنامــج رؤيــة المملكــة .2030

القيم

الجودة

التركيز على
العمالء

االستقاللية

االحترافية

الشفافية

التشاركية
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
بشــكل
شــهدت الســنوات الماضيــة تحــوالت ســريعة تزايــدت فيهــا
ٍ
مطــرد الحاجــة إلــى البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة نظـ ًـرا ألهميتهــا
َّ
ودورهــا الحيــوي فــي رســم السياســات ووضــع البرامــج والخطــط
اقتصاديــا
ـى
ًّ
التنمويــة .بــل إن البيانــات أصبحــت هــي نفســها معطـ ً
َّ
قائمــا بذاتــه يشــكِّل ركنً ــا مــن أركان اقتصــاد المعرفــة ،حيــث أطلــق
ً
عليهــا الخبــراء «الثــروة الجديــدة» باعتبارهــا ركيــزة أساســية فــي التنميــة
والتحــول التقنــي ،ولمــا لهــا مــن تأثيــرات وانعكاســات
االقتصاديــة
ُّ
مهمــة فــي مختلــف المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والمعرفيــة والبيئيــة .وقــد تطــور القطــاع اإلحصائــي بالمملكــة بشــكل
كبيــر ،إذ حظــي بدعـ ٍـم غيــر محــدود مــن القيــادة الرشــيدة تقديـ ًـرا لــدوره
المحــوري فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030وتنفيــذ
الطموحــة فــي كافــة المناطــق اإلداريــة.
التنمويــة
الخطــط
َ
َّ

مقــام ســيدي خــادم الحــــرمين الشــريفين
ِ
أن أرفــع إلــى
ُ
وي
شــــرفني ْ
ُ
وســمو
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه ،-
الملــك
ِّ
َ
ـب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان
ولــي عهــده األميــن صاحـ ِ
بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه  -أســمى آيــات الشــك ِر والتقديـ ِر
ـان علــى هــذا الدعــم الكبيــر المقــدم للقطــاع اإلحصائــي ،وهذه
واالمتنـ ِ
إيمانً ــا بــدوره الحيــوي ،وأثــره اإليجابــي
الرعايــة الكريمــة التــي يجدهــا َ
فــي مســيرة النهضــة والتنميــة المســتدامة بالمملكــة.

ـكل كبي ـ ٍر علــى قــدرة صنّ ــاع
إن قــوة االقتصــاد ومرونتــه يعتمــدان بشـ ٍ
ـتجابة للتغييــرات عنــد حصولهــا ،ومــن
ً
القــرار علــى التحــرك الســريع اسـ
حيــة للواقــع
ـاس
ـ
قي
أداة
ـا
ـ
لكونه
ـس
ـ
لي
تترســخ أهميــة البيانــات،
هنــا،
َّ
َّ
أيضــا ألنهــا ركيــزة أساســية
االقتصــادي واالجتماعــي فحســب ،بــل ً
لعمليــات االستشــراف المســتقبلي ووضــع االســتراتيجيات طويلــة
األمــد .ومــع التســارع الكبيــر فــي تطــور منهجيــات العمــل اإلحصائــي
وطــرق جمــع وتحليــل ومعالجــة البيانــات والمعلومــات وتوفيــر
وتزايــد الطلــب عليهــا ،تبنَّ ــت الهيئــة
المؤشــرات والمنتجــات اإلحصائيــة
ُ
للتحــول اإلحصائــي فــي إطــار
شــاملة
العامــة لإلحصــاء اســتراتيجية
ُّ
قويــة ومتطــورة ،تســاهم بفاعليــة
رقميــة
جهودهــا لتأســيس بنيــة
َّ
َّ
توجهــات
ـم
ـ
دع
ـي
ـ
وبالتال
ـات،
ـ
البيان
ـة
ـ
ومعالج
ـاج
فــي تســريع عمليــة إنتـ
ُّ
رؤيــة  2030الراميــة إلــى تعزيــز دور القطــاع اإلحصائــي فــي بنــاء
مجتمــع متطــور واقتصــاد مزدهــر للمملكــة.
وتحــرص الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى كســب ثقــة عمالئهــا مــن خــال
إشــراكهم فــي إدراك أهميــة توفيــر البيانــات الدقيقــة لدعــم خطــط
التنميــة الوطنيــة فــي جميــع المجــاالت .وتســتند الهيئــة إلــى المعاييــر
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العلميــة الدوليــة المعمــول بهــا فــي المجــال اإلحصائــي ،وتحــرص علــى
فعالــة مــع الجهــات الحكوميــة والقطاعيــن العــام والخــاص،
بنــاء شـ َـراكات َّ
عالميــا.
ـزة
ـ
المتمي
ـة
ـ
اإلحصائي
ـزة
ـ
األجه
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
الدوليي
ـركائها
إضافــة إلــى شـ
ًّ

وخــال العــام المالــي عــام 2021م تــم العمــل علــى تطويــر عــدد مــن
المهمــة .كمــا تــم إصــدار العديــد مــن األرقــام
المشــاريع اإلحصائيــة
َّ
دعمــا لصنَّ ــاع القــرار وراســمي
القياســية والمؤشــرات اإلحصائيــة
ً
وتلبيــة لمتطلبــات التنميــة المســتدامة التــي تشــهدها
ً
السياســات؛
المملكــة فــي شــتى القطاعــات بمــا يضمــن لالقتصــاد مرونتــه وقوتــه.
ومــن ذلــك إنجــاز مؤشــرات إحصــاءات التعليــم والثقافــة والترفيــه ،وهــي
مــن المقاييــس اإلحصائيــة المســتخدمة فــي التعــرف علــى خصائــص
الســكان التعليميــة والثقافيــة والترفيهيــة ،وقــد بلــغ إجمالــي عــدد
مؤشــرا تــم إنتاجــه مــن
مؤشــرا ،منهــا 96
المؤشــرات التعليميــة 201
ً
ً
الســجالت اإلداريــة ،و 105مؤشــرات تــم إنتاجهــا ضمــن نطــاق المســوح
أساســيا للمؤشــرات التعليميــة .وقامــت
مصــدرا
اإلحصائيــة باعتبارهــا
ًّ
ً
الهيئــة برصــد ومتابعــة تحــركات أســعار الســلع والخدمــات فــي المملكــة،
وإعداد النشــرات والتقارير اإلحصائية للمســوح الشــهرية الخاصة باألرقام
القياســية ألســعار المســتهلك ( ،)CPIواألرقــام القياســية ألســعار الجملــة
( ،)WPIوالرقــم القياســي للعقــارات ( ،)REPIباإلضافــة إلــى احتســاب
ـاركة فــي برنامــج المقارنــات
متوســطات األســعار ألهــم الســلع ،والمشـ َ
الدوليــة تحــت إشــراف اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا
َّ
(اإلســكوا) .وعلــى صعيــد إحصــاءات الحســابات القوميــة أصــدرت الهيئــة
مجموعــة مــن المنتجــات اإلحصائيــة مثــل :نشــرة التقديــرات الســريعة
لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لألربــاع األول والثانــي
والثالــث مــن عــام 2021م ،ونشــرة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات
الحســابات القوميــة لألربــاع األول والثانــي والثالــث مــن عــام 2021م.
وفــي إحصــاءات االقتصــاد الرقمــي تــم إصــدار نشــرة نفــاذ واســتخدام
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لألســر واألفــراد لعامــي  2020و2021م.
أيضــا العديــد مــن الخطــوات العمليــة المهمــة
كمــا شــهد عــام 2021م ً
تمهيـ ً
ـدا النطــاق عمليــات التعــداد الســكاني خــال عــام 2022م تضمنــت
اســتخدام البيانــات الضخمــة فــي إحصــاء الســكان والمســاكن (عبــر صــور
األقمار الصناعية ،واســتخدام الكهرباء) ،وإنشــاء مركز الهاتف اإلحصائي.
كمــا تمــت مراجعــة منهجيــات المنتجــات اإلحصائيــة الرئيســة وزادت ســرعة
نشــر اإلحصــاءات بمعــدل ( )50٪أســرع مــن ذي قبــل ،ممــا ســاهم فــي
تقــدم المملكــة ( )28مركــزً ا فــي مؤشــر «ســهولة الوصــول للبيانــات».
َّ
عددا من مشــاريع الربط
ولتعزيــز التكامــل ّ
نفــذت الهيئــة خــال عــام 2021م ً

ـادل البيانــات مــع الجهــات
اإللكترونــي وتبـ ُ
الحكوميــة ذات العالقــة مثــل :وزارة
التجــارة ،ومركــز المعلومــات الوطنــي،
ومنصــة (بلــدي) التابعــة لــوزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة واإلســكان .كمــا تــم
تحديــث وتطويــر تصنيــف األنشــطة
االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى إنجــاز
خدمــات االســتعالم عــن بيانــات األســر،
وإنجــاز نظــام االســتعالم عــن متوســطات
األســعار الزراعيــة ،والخدمــات العامــة.
وتتعاظــم أهميــة الــدور الوطنــي للهيئــة
العامــة لإلحصــاء فــي االســتجابة
الســريعة للطلــب المتزايــد علــى البيانــات
والمؤشــرات اإلحصائيــة ،ويجــري العمــل
علــى قــدم وســاق لتنفيــذ خطتهــا
ل فــي هــذه المرحلــة
االســتراتيجية
ُّ
للتحــو ِ
المهمــة التــي يواصــل فيهــا االقتصــاد
والتحــول
الســعودي تحقيــق النمــو
ُّ
حققــت
الهيكلــي ،وعلــى هــذا الصعيــد َّ
الهيئــة مجموعــة مــن اإلنجــازات المهمــة
خــال العــام الماضــي ،مــن بينهــا :تطويــر
الهيــكل التنظيمــي للهيئــة ،وإطالق منصة
قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة؛ لتعزيــز التحــول
الرقمــي فــي قطــاع اإلحصــاء الوطنــي
فــي المملكــة ،والعمــل علــى مشــروع
تطويــر المــوارد البشــرية فــي الهيئــة.
أقــد َم
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن
ِّ
ـع الباحثيــن والمهتميــن
للمســئولين وجميـ ِ
بمنجــزات وإحصــاءات المملكــة العربيــة
الســعودية علــى المســتويات كافـ ًـة هــذا
التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة لإلحصــاء
ً
آمــا أن
عــن العــام المالــي 2021م،
يكــون قــد سـ َّـلط الضــوء علــى أبــرز أعمــال
عمــا
الهيئــة ،وأعطــى صــورة واضحــة َّ
قامــت بــه خــال هــذا العــام.

فيـصـل بـن فـاضـل اإلبـراهـيـم
وزير االقتصاد والتخطيط ،رئيس مجلس اإلدارة الهيئة العامة لإلحصاء

13

كلمة رئيس الهيئة

أخــذت الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى عاتقهــا أن تصبــح أحــد
مؤسســات اإلحصــاء الحديثــة الرائــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وكرســت طاقاتهــا وإمكاناتهــا لتحقيــق هــذا الهــدف ،وبالقطــع فإن
َّ
هــذا التحــدي الكبيــر يفــرض علينــا في الهيئــة أن نعمل بكل طاقتنا
لكــي نقــدم منتجــات إحصائيــة متطــورة فــي التوقيــت المناســب
محليــا
الــذي ُيلبــي رغبــة عمــاء الهيئــة ،ويســتجيب اللتزاماتهــا
ًّ
ودوليــا ،كمــا يفــرض علينــا ضــرورة مواصلــة العمل على
وإقليميــا
ًّ
ًّ
تطويــر وتعزيــز إتاحــة البيانــات واإلحصــاءات والوصــول إليهــا بــكل
يســر وســهولة؛ وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي ســتحقق بهــا
الدوليــة.
الهيئــة هدفهــا ألن تكــون أحــد أبــرز األجهــزة اإلحصائيــة
َّ
ورغــم اســتمرار جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -خــال العــام
المالــي (2021م) إال أن عجلــة العمــل واإلنجــاز فــي الهيئــة العامــة
لإلحصــاء ظلــت مســتمرة فــي قطاعتهــا المختلفــة ،وتــم إصــدار
عــدد مــن المنتجــات اإلحصائيــة الجديــدة خــال  ،2021األمــر الــذي
جميعــا للفخــر واالعتــزاز.
يدعونــا
ً
فعالــة عاليــة
إننــا ملتزمــون بالمســاهمة فــي بنــاء هيئــة محترفــة َّ
األداء ،تُ تيــح الفرصــة لموظفيهــا للتطــور نحــو األفضــل ،ولذلــك،
فعلينــا مواكبــة أحــدث التطــورات والممارســات العالميــة فــي
العمــل اإلحصائــي ،والســعي الســتقطاب المزيــد مــن أفضــل
الكفــاءات اإلحصائيــة.
وقناعتــي أنــه ينبغــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء أن تحــرص علــى
فعالــة مــع أصحــاب المصلحــة فيهــا والقطــاع الخــاص
بنــاء شـ َـراكات َّ
والجهــات الحكوميــة وشــركائها الدولييــن فــي المؤسســات
ً
فضــا عــن دعــم التنســيق وتضافــر
عالميــا،
اإلحصائيــة المتميــزة
ًّ
مكونــات العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة ،وتحقيــق
الجهــود بيــن
ِّ
المكونــات.
التواصــل الفعــال والتعــاون المنشــود بيــن جميــع هــذه
ِّ
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وممــا أنجزتــه الهيئــة عنــد اجتهادهــا لتســهيل الوصــول إلــى البيانــات
اإلحصائيــة إطــاق قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة فــي عــام  ،2021وهــي
ورؤيــة مكتملــة
ً
توفــر البيانــات اإلحصائيــة لمســتخدمي اإلحصــاء
لجميــع المنتجــات اإلحصائيــة للهيئــة ،وتمكنهــم مــن اســترداد البيانــات
المحدثــة بانتظــام مــن خــال واجهــات برمجــة التطبيقــات وتفتــح
أمامهــم الفرصــة لتنزيــل البيانــات اإلحصائيــة ومعالجتهــا .أصبحــت
جميــع السالســل الزمنيــة والبنــى التحتيــة لإلحصــاءات التــي تنتجهــا
الهيئــة متاحــة اآلن ،ممــا ســيكون لــه دور لإلســهام فــي تحســين فــرص
البحــث والمزيــد مــن األدلــة علــى اتخــاذ القــرارات فــي المملكــة.
ومــن المشــاريع المهمــة التــي أنجزتهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال
الموحــد للمهــن) الــذي
عــام 2021م تنفيــذ (التصنيــف الســعودي
َّ
ويســهم فــي تعزيــز ودعــم
يشــمل القطاعيــن الحكومــي والخــاصُ ،
العمــل نحــو توحيــد مســميات وأوصــاف المهــن ،وقــد ســعت الهيئــة
العامــة لإلحصــاء إلــى تكريــس جهدهــا نحــو بنــاء التصنيــف علــى
علميــة تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة وترجمتهــا لتناســب الســياق
ـس
أسـ ٍ
َّ
الســعودي ،وتحقيــق المســتند الرســمي والنظامــي للمهــن القائــم
علــى التوصيــف الفعلــي لمجموعــة المهــن التــي تتســم مهامهــا
وواجباتهــا الرئيســة بقــدر كبيــر مــن التشــابه.
تعمــل الهيئــة بكامــل قوتهــا لتنفيــذ خطتهــا للتحــول اإلســتراتيجي،
إذ بــدأ إعــادة التنظيــم للهيئــة عــام  2021ونتــج عنــه جاهزيــة الهيئــة
جيــدا لمواجهــة المهــام والتحديــات الجديــرة بــأي
واســتعدادها
ً
مؤسســة إحصائيــة رائــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين .تحــدد هــذه
االســتراتيجية رؤيــة الهيئــة وأولوياتهــا ويســتند علــى أربع ركائز رئيســية
وهــي 1- :تحســين جــودة اإلحصــاءات الرســمية وضمــان تغطيــة
إحصائيــة جيــدة للمجــاالت ذات الصلــة فــي المملكــة؛  2-تســهيل
الوصــول إلــى البيانــات اإلحصائيــة؛  3-مشــاركة أصحــاب المصلحــة؛
 4-وضــع العامليــن فــي الهيئــة فــي مركــز الصــدارة ،وتيســير التعامــل

فــي الهيئــة وإنشــاء ثقافــة ســائدة
مقامهــا األداء.
إنــه لمــن دواعــي فخــري وســروري
العمــل مــع القــوى العاملــة الماهــرة
فــي الهيئــة والنخبــة المتميــزة مــن أبــرز
رجــاالت اإلحصــاء األكفــاء فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،فمــن المعلــوم
أنــك إن أردت تحقيــق األفضــل فيجــب
أن تعمــل مــع األفضــل ،ونشــهد بــأن
تميــز الهيئــة يمكــن فــي صميمــه فــي
اســتراتيجيتها التــي تضعهــا وجهودهــا
اليوميــة التــي تضطلــع بهــا .إننــا نطمــح
أن نحقــق مــا وضعنــاه مــن قيــم وأن
نــرى رؤيتنــا ورســالتنا تــرى النــور وتحلــق
فــي عنــان الســماء محققيــن حلمنــا بــأن
تكــون الهيئــة أحــد أكثــر المؤسســات
ـكارا علــى
اإلحصائيــة الدوليــة تميــزً ا وابتـ ً
مســتوى العالــم.
وفــي الختــام كل األمانــي للهيئــة
ومنســوبيها بــدوام التوفيــق والنجــاح،
وأنــا علــى ثقــة تامــة بأننــا قــادرون
كفريــق عمــل علــى تحقيــق أهدافنــا
ومواصلــة األعمــال المتميــزة التــي
ترتقــي بمكانــة الهيئــة العامــة لإلحصــاء
واإلســهام فــي التطــور الكبيــر الــذي
اتخذتــه المملكــة بتوجيهــات رؤية .2030

د .كـونــراد بيسـيـنــدورفــر
رئيس الهيئة العامة لإلحصاء
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الملخص التنفيذي

إحصائيــا
تأخــذ الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى عاتقهــا أن تصبــح جهــازً ا
ًّ
رائــدا ومتميــزً ا علــى مســتوى العالــم ،وهــذا التحــدي الكبيــر يفــرض
ً
عليهــا أن تعمــل بــكل طاقتهــا لكــي تقــدم منتجــات إحصائيــة متطــورة
فــي التوقيــت المناســب ،بمــا يلبــي رغبــة عمــاء الهيئــة ،ويســتجيب
ودوليــا ،كمــا يفــرض عليهــا هــذا التحــدي
وإقليميــا
محليــا
اللتزاماتهــا
ًّ
ًّ
ًّ
كذلــك مواصلــة العمــل علــى تطويــر وتعزيــز إتاحــة البيانــات والوصــول
إليهــا بــكل يســر وســهولة ،فــكل هــذا وال شــك يســاهم فــي جعلهــا
الدوليــة.
أحــد أبــرز األجهــزة اإلحصائيــة
َّ
وحساســا بالنســبة للهيئــة العامــة
مهمــا
عامــا
ً
وقــد كان عــام 2021م ً
ًّ
مهمــة
وخارجيــا  -بظــروف
داخليــا
لإلحصــاء؛ حيــث مــرت فيــه -
ًّ
ًّ
َّ
ً
فضــا
اســتلزمتها مرحلــة التحــول اإلحصائــي التــي تشــهدها الهيئــة،
عــن تعاظــم أهميتهــا؛ نظـ ًـرا لدورهــا الوطنــي المهــم والمحــوري فــي
دعــم المســئولين والمخططيــن ،وراســمي السياســات وصنَّ ــاع القــرار،
مــن خــال تزويدهــم بالبيانــات اإلحصائيــة الدقيقــة التــي تســاهم فــي
وضــع خطــط التنميــة المســتدامة لجميــع المجــاالت فــي المملكــة.
فــي الصفحــات التاليــة نســتعرض الملخــص التنفيــذي للتقريــر الســنوي
للهيئــة العامــة لإلحصــاء للعــام المالــي 2021م ،وفيــه موجــز ألهــم
التطــورات التــي شــهدتها الهيئــة ،واألعمــال التــي قامــت بهــا خــال
العــام الماضــي ،فبالرغــم مــن اســتمرار تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا
(كوفيــد  )19 -تواصلــت عجلــة العمــل واإلنجــاز فــي جميــع قطاعــات
الهيئــة ،وتابعــت إداراتهــا المختلفــة عملهــا فــي إنتــاج ونشــر المؤشــرات
واألرقــام اإلحصائيــة الداعمــة لكافــة مجــاالت التنميــة ،والنهــوض
بالقطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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ميدانية جديدة
نفــذت الهيئــة فــي عام 2021م عشــرة مســوح
وقــد َّ
ًّ
إضافــة إلــى المؤشــرات اإلحصائيــة واألرقــام القياســية األخــرى،
حيــث أصــدرت العديــد مــن النشــرات والتقاريــر مــن واقــع إحصــاءات
السـ َّ
وفـ َـرت
ـجاَّلت اإلداريــة لــدى مختلــف األجهــزة الحكوميــة ،وقــد َّ
هــذه المنتجــات اإلحصائيــة العديــد مــن البيانــات والمؤشــرات فــي
والبيئيــة
الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
جميــع المجــاالت:
َّ
َّ
والمعرفيــة؛ تلبيـ ًـة لمتطلبــات عمــاء الهيئــة فــي الداخــل والخــارج.
َّ
وفيمــا يتعلــق باســتراتيجية تحــول الهيئــة خــال عــام 2021م
حققــت مجموعــة مــن اإلنجــازات منهــا :إطــاق منصــة
فقــد َّ
قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة ،ومشــروع تطويــر المــوارد البشــرية
فــي الهيئــة ،واســتخدام البيانــات الضخمــة فــي إحصــاء الســكان
والمســاكن (عبــر صــور األقمــار الصناعيــة ،واســتخدام الكهربــاء)،
وإنشــاء مركــز الهاتــف اإلحصائــي ،كمــا تــم مراجعــة منهجيــات
المنتجــات اإلحصائيــة الرئيســة ،حيــث تــم االنتهــاء مــن مراجعــة
منهجيــات ( )6منتجــات إحصائيــة ،والعمــل جــا ٍر علــى مراجعــة
منهجيــات ( )7منتجــات إحصائيــة أخــرى ،وتــم نشــر أكثــر مــن ()10
منتجــات إحصائيــة جديــدة خــال عــام 2021م ،وزادت ســرعة
وتقدمــت
نشــر اإلحصــاءات بمعــدل ( )50%أســرع مــن ذي قبــل،
َّ
المملكــة ( )28مركــزً ا فــي مؤشــر «ســهولة الوصــول للبيانــات».
وعلــى صعيــد الجــودة وتطويــر المنهجيــات قامــت الهيئــة خــال عام
2021م بتوفيــر الدعــم المطلــوب لتطويــر منهجيــات واســتمارات
وتصاميــم عــدد مــن المســوح الميدانيــة ،ونتــج عــن ذلــك تطويــر
( )28منهجيــة ،ودراســة واختبــار اســتمارات مــا يقــارب نحــو ()15
منتجــا آخــر ،باإلضافــة إلــى
منتجــا ،وتصميــم عينــة لنحــو ()22
ً
ً
حســاب األوزان لـــ ( )7منتجــات ،ودراســة إطــار ونتــاج العينــة لعــدد
إحصائيــا.
منتجــا
()14
ًّ
ً
وفيمــا يتعلــق بالهيــكل التنظيمــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء فهــي
دائمــا إلــى تحقيــق التكامــل بيــن هيكلهــا التنظيمــي
تســعى
ً
وبيــن مبــادرات ومشــاريع التحــول فــي كافــة أنشــطتها ،مــع
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مراعــاة مــا يســتجد مــن تغيــرات فــي تلــك األنشــطة داخــل الهيئــة
وبنــاء علــى مالحظــات ســابقة لمجلــس
أو فــي محيطهــا الخارجــي،
ً
وبنــاء كذلــك علــى عــدد
للهيئــة،
التنظيمــي
الشــورى علــى الهيــكل
ً
مــن التطــورات والمســتجدات األخــرى تــم رفــع تصــور جديــد عــن
تطويــر الهيــكل التنظيمــي ليتناســب مــع المرحلــة الحاليــة مــن مراحــل
التحــول اإلحصائــي ،وقــد تــم اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي الجديــد للهيئــة
والعمــل بــه منــذ تاريــخ  1ســبتمبر 2021م.
وبخصــوص دعــم العمــاء وتحســين اســتخدام اإلحصــاءات الرســمية،
فقــد تبنَّ ــت الهيئــة اســتخدام أفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة
فــي دعــم العمــاء ومســتخدمي البيانــات ،وقــد ورد إلــى الهيئــة نحــو
ـارا ومعلومــة إحصائيــة عبــر عــدد مــن القنــوات مثــل:
( )44115استفسـ ً
الموقــع اإللكترونــي ،والمكالمــات المخدومــة ،والبريــد اإللكترونــي،

وحســاب الهيئــة فــي منصــة تويتــر ،مــن بيــن هــذه االستفســارات
استفســارا عــن المســوح ،كمــا
عامــا ،و()18612
()13032
ً
استفســارا ً
ً
طلبــا ،وبلغــت نســبة الطلبــات
وصــل إلــى إدارة دعــم العمــاء (ً )12510
الملبــاة نحــو ( ،)86.6%وبلــغ متوســط مــدة تلبيــة الطلبــات ( )0.63يوم
عمــل (أي تلبــى الطلبــات فــي أقــل مــن يــوم عمــل) ،وبلــغ معــدل رضــا
العمــاء عــن خدمــات الهيئــة المقدمــة (.)88%
الشــراكات االســتراتيجية للهيئــة الهادفــة إلــى بنــاء
وعلــى صعيــد
َ
الشــراكات الفاعلــة مــع العمــاء ،ورفــع مســتوى
نطــاق
وتوســيع
َ
الجــودة االتصاليــة ،وتعزيــز التكامــل اإلحصائــي ،وتعظيــم االســتفادة
المتبادلــة بيــن الهيئــة وعمالئهــا ،والمســاهمة فــي بنــاء ودعــم قــدرات
الشــركاء فــي القطــاع اإلحصائــي بالمملكــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع
اجتماعــا وإعــداد
البيانــات ،حيــث تــم خــال عــام 2021م حضــور ()432
ً
محاضرهــا ،كمــا تــم بنــاء ( )838توصيــة ،وبلــغ إجمالــي عــدد التوصيــات
المنجــزة ( ،)736بنســبة إنجــاز بلغــت (.)88%
وفيمــا يتعلــق بالعالقــات الدوليــة للهيئــة العامة لإلحصاء فقد شــاركت
والدوليــة علــى
اإلقليميـ ًـة
خــال عــام 2021م فــي عــدد مــن الفعاليــات
َّ
َّ
مســتوى االجتماعــات ،أو المؤتمــرات ،أو اللجــان ،أو ورش العمــل،
وتـ َّـم تبــادل الخبــرات وبحــث التعــاون المشــترك فــي المجــال اإلحصائي
مــع عــدد مــن الجهــات المختلفــة ،وبلــغ عــدد المهــام الــواردة إلــى الهيئــة
( )1365مهمــة ،منهــا عــدد ( )470طلــب بيانــات ،وعــدد ( )895طلبــات
أخــرى (مثــل :التواصــل مــع الهيئــة ،وحضــور مؤتمــرات ،أو اجتماعــات،
أو ورش عمــل) ،وبلــغ عــدد المهــام المنجــزة منهــا ( ،)1092وبلــغ عــدد
الفعاليــات الدوليــة ( )300فعاليــة ،ووصــل عــدد المشــاركين إلــى
( )1205مــن المشــاركين.
وعلــى صعيــد تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة فــي الهيئــة فقــد تم تطوير
الخدمــات الموجهــة للمســتفيد الداخلــي والخارجــي ،وشــمل ذلــك
البوابــات اإللكترونيــة ،والخدمــات اإللكترونيــة الخارجيــة ،والداخليــة،
خاصــا بجمــع البيانــات ،كمــا تـ َّـم
إلكترونيــا
نظامــا
حيــث تـ َّـم تطويــر ()20
ً
ًّ
ً
تطويــر خدمــة جــودة المســوح اإلحصائيــة ،وتطويــر خدمــة الطابــور

فــي المســوح اإلحصائيــة ،وتطويــر النظــام اإللكترونــي للتصنيــف
وتــم كذلــك إضافــة ( )16خدمــة إلــى
الســعودي الموحــد للمهــن،
َّ
األنظمــة اإلداريــة والماليــة ،مــن بينهــا( :خدمــة المنافســات
والجــدارات
والمشــتريات ،وتقييــم األداء ،واألوصــاف الوظيفيــة
َ
الفنيــة والســلوكية الخاصــة بالوظائــف ...وغيرهــا) ،وتــم تطويــر
تطبيــق الحضــور واالنصــراف علــى األجهــزة الذكيــة لمتابعــة حضــور
وانصراف الموظفين.
وفيمــا يتعلــق ببرنامــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن 2022
إعالميــا بـــ (تعــداد الســعودية  )2022فقــد اعتمــدت الهيئــة
المعــروف
ًّ
علــى البيانــات الضخمــة فــي التحضيــر لهــذا المشــروع الوطنــي
تقنيــا مــن جميــع الممارســات
المهــم ،وســعت إلــى االســتفادة
ًّ
مختصــا
ـا
ـ
إلكتروني
ـا
ـ
نظام
()11
ـاز
ـ
اإلحصائيــة المشــابهة لــه ،وتــم إنج
ً
ًّ
ً
بدعــم أعمــال التعــداد ،مــن بينهــا( :موقــع تعــداد الســعودية ،2022
ونظــام المفتــش ،ونظــام المراقــب ،ونظــام الباحــث الميدانــي،
وبوابــة التســجيل والترشــيح لتعــداد الســعودية  ... 2022وغيرهــا).
وتــم تطويــر خدمــات البنيــة التحتيــة مــن حيــث األداء وســرعة اإلدارة
بنقلهــا علــى الخدمــات الســحابية بمــا يخــدم مشــروع التعــداد،
وإضافــة كل متطلبــات األمــن الســيبراني وحلولــه ،كمــا تــم توفيــر
وتجهيــز دوائــر االتصــال مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة بالتعــداد
العــام للســكان والمســاكن ،مثــل( :المركــز الوطنــي ،والمركــز
الرئيســي للهيئــة ،SITE ،وخدمــة اإلنترنــت) ،وتــم توفيــر أنظمــة
مراقبــة لهــا ،كمــا تــم إكمــال توفيــر ( )54000جهــاز لوحــي وتجهيزهــا
باألنظمــة الســتخدامها فــي برنامــج التعــداد.
وعلــى صعيــد البنيــة التحتيــة كذلــك قامــت الهيئــة بعــدد مــن
المشــاريع تشــمل الشــبكات ،والوســائط المتعــددة ،واالتصــال
الصوتــي والمرئــي ،ومركــز المعلومــات ،وتــم االنتهــاء مــن
إعــداد خطــة التعافــي مــن الكــوارث لقواعــد بيانــات التعــداد ،كمــا
تــم تحســين الشــبكة الداخليــة ،وبنــاء خطــوط احتياطيــة لضمــان
وتــم رفــع وتعزيــز مــوارد الهيئــة التشــغيلية
اســتمرارية األعمــال،
َّ
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مــن خــال تحديــث مــوارد خــوادم البيئــة االفتراضيــة ،وتجــرى
اختبــارات اســتعادة البيانــات بشــكل دوري؛ للتأكــد مــن عمــل النظــام
واالســتعادة بشــكل صحيــح.
وفــي إطــار اســتعداداتها لتنفيــذ مشــروع (التعــداد العــام للســكان
والمســاكن والمنشــآت  )2022أنجــزت الهيئــة العامــة لإلحصــاء الكثيــر
مــن العمــل مثــل (مرحلــة تدريــب المفتشــين) والتــي مــن خاللهــا تــم
تدريــب مفتشــي التعــداد علــى مهــام عملهــم ودورهــم الحيــوي في
تنفيــذ وإنجــاح مشــروع التعــداد والبالــغ عددهــم  14000مفتــش.
ـددا
وعلــى صعيــد التكامــل مــع الجهــات الحكوميــة َّ
نفــذت الهيئــة عـ ً
مــن مشــاريع الربــط اإللكترونــي وتبــادل البيانــات مــع الجهــات
الحكوميــة ذات العالقــة مثــل :وزارة التجــارة ،ومركــز المعلومــات
الوطنــي ،وتــم تحديــث وتطويــر تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة،
وإضافــة خصائــص جديــدة علــى النظام ،وإنجاز خدمات االســتعالم
عــن بيانــات األســر واألفــراد (مركــز المعلومــات الوطنــي) ،وإنجــاز
نظــام االســتعالم عــن متوســطات األســعار الزراعيــة ،والخدمــات
تــم تطويــر خدمــات
العامــة (ثمــان خدمــات علــى الــــ  ،)GSNكمــا َّ
الربــط التقنــي مــع منصــة بلــدي التابــع لــوزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة واإلســكان.
بالحوكَمــة وبنــاء القــدرات قامــت الهيئــة بعــدد مــن
وفيمــا يتعلــق
ْ
المشــاريع التــي تركــز علــى تطبيــق الممارســات االحترافيــة فــي
الحوكَمــة وإدارة المشــاريع ،وتطويــر قــدرات وكفــاءة موظفــي
ْ
تقنيــة المعلومــات ،مثــل بنــاء اإلطــار العــام لتحليــل األعمــال الــذي
يعتمــد علــى منهجيــة المعهــد الدولــي لتحليــل األعمــال ( ،)IIBAكمــا
تـ َّـم االنتهــاء مــن بنــاء السياســات واإلجــراءات والنمــاذج المرتبطــة
بــه ،وتدريــب عــدد مــن موظفــي تقنيــة المعلومــات وحصولهــم
التقنيــة العالميــة بمــا يتماشــى مــع
علــى العديــد مــن الشــهادات
َّ
اســتراتيجية الهيئــة لتطويــر المــوارد البشــرية.
وخــال عــام 2021م أكملــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء إنجــاز
ونظمــت منتــدى للتدريــب
الموحــد للمهــن)َّ ،
(التصنيــف الســعودي
َّ
الموحــد
علــى البرنامــج التنفيــذي والفعلــي لتطبيــق التصنيــف
َّ
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للمهــن بمشــاركة كافــة القطاعــات الحكوميــة التــي َّ
مثلهــا فــي هــذا
المنتــدى أكثــر مــن ( )330مشــاركًا ومشــاركة.
وفــي إطــار جهــود الهيئــة العامــة لإلحصــاء لتعزيــز مشــروع التحــول
الرقمــي فــي قطــاع اإلحصــاء الوطنــي فــي المملكــة قامــت الهيئــة
بإطــاق (قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة) كمنصــة إلكترونيــة حديثــة ،ويمثــل
ذلــك عالمــة بــارزة فــي رؤيــة الهيئــة لتصبــح أحــد أهــم مراكــز اإلحصــاء
الحديثــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم؛ إذ تغطــي هــذه المنصــة
ـكانية واالجتماعية واالقتصادية
إحصــاءات المملكــة في المجاالت السـ َّ
والبيئيــة ،إضافــة إلــى العديــد مــن المجــاالت األخــرى،
وســوق العمــل
َّ
ويتــم باســتمرار تحديــث محتواهــا مــن البيانــات المختلفــة ،كمــا تتيــح
لمســتخدميها تنزيــل البيانــات ومعالجتهــا.
وتتيــح قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لمســتخدميها الوصــول إلــى جميــع
وتقــدم
البيانــات اإلحصائيــة التــي تنتجهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
ِّ
لهــم الكثيــر مــن المعلومــات اإلحصائيــة المفصلــة ،إضافــة إلــى أنهــا
تمكِّنهــم مــن اســتعراض سالســل زمنيــة أطــول للبيانــات اإلحصائيــة،
وتســاعد طريقــة عــرض البيانــات فــي هــذه المنصــة الباحثين وراســمي
مفصلــة تدعــم تحقيــق
السياســات فــي إجــراء تحليــات إحصائيــة
َّ
أهــداف ومشــاريع رؤيــة المملكــة .2030
وخــال عــام 2021م حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى اســتقطاب
والمدربــة علــى إنجــاز العمــل
المؤهلــة
أفضــل الكفــاءات البشــرية
َّ
َّ
قــد ٍر مــن الكفــاءة واإلتقــان
اإلحصائــي المــوكل إليهــا بأعلــى
ْ
واالحترافيــة ،واهتمــت الهيئــة بتدريــب وتأهيــل كوادرهــا البشــرية
عبــر تقديــم عــدد كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة ِو ْف ًقــا ألفضــل المعاييــر
عالميــا فــي المجــال اإلحصائــي.
العلميــة المعمــول بهــا
ًّ
اهتمامــا بــارزً ا بموضــوع رفــع الثقافــة والوعــي
أو َلــت الهيئــة
ً
كمــا ْ
اإلحصائــي فــي المجتمــع بمختلــف فئاتــه ،وعلــى هــذا الصعيــد تــم
خــال عــام 2021م تنفيــذ ( )5خطــط لمشــاريع إعالميــة ،ورصــد أكثــر مــن
( )4000خبـ ٍر مباشـ ٍر عــن الهيئــة ،إضافــة إلــى رصــد ( )1326خبـ ًـرا تتعلــق
صحفيــا حــول منتجــات
بالقطــاع االقتصــادي ،وتــم نشــر ( )31بيانً ــا
ًّ
الهيئــة او مشــروع التحــول فيهــا ،إضافــة الــى تخصيــص جانــب مــن

العمــل اإلعالمــي للتكامــل مــع القطاعــات اإلعالميــة ومنســوبيها
والــرد علــى استفســاراتهم ،وخــال عــام 2021م بلــغ عــدد متابعــي
متابعــا ومتابعــة.
حســاب الهيئــة علــى منصــة تويتــر ()175554
ً
ويضــم هــذا التقريــر أربعــة فصــول رئيســة :الفصــل األول بعنــوان:
ُّ
(تحـ ُّـول الهيئــة العامــة لإلحصــاء) ويركــز هــذا الفصــل علــى اســتراتيجية
التحــول الخاصــة بالهيئــة ،والتــي تتأتــى أهميتهــا مــن كونهــا تســاهم
فعــال فــي تلبيــة المتطلبــات اإلحصائيــة الضروريــة لتحقيــق
بشــكل َّ
تطلعــات رؤيــة المملكــة  2030ومســاندة صنــاع القــرار فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،وذلــك بمــا توفــره مــن منتجــات إحصائيــة متنوعــة ،وما
تقدمــه مــن بيانــات دقيقــة موثوقــة تســاعد فــي رســم السياســات
ووضــع خطــط التنميــة المســتدامة فــي القطاعــات كافــة.
ويتنــاول هــذا الفصــل أهــداف اســتراتيجية التحــول ،ويوضــح اإلطــار
التنظيمــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ويبيــن العالقــة بيــن تطويــر
تنظيــم الهيئــة ومواءمــة برنامجهــا للتحــول االســتراتيجي ،ويحــدد
المهــام والمســئوليات ،كمــا يتنــاول أبــرز القــرارات التنظيميــة للهيئــة،
ويوضــح تشــكيلة مجلــس إدارتهــا وأهــم اجتماعاتــه خــال عــام 2021م،
ويذكــر أبــرز القــرارات الحديثــة المرتبطــة بتطويــر القطــاع اإلحصائــي
جانبــا منــه
ورفــع مســتواه فــي المملكــة ،كمــا يخصــص هــذا الفصــل
ً
لبيــان تنميــة المــوارد البشــرية فــي الهيئــة لمواءمــة برنامــج تحولهــا
االســتراتيجي.
أمــا الفصــل الثانــي فهــو بعنــوان( :اإلنتــاج اإلحصائــي) ويركــز علــى
اســتعراض أبــرز المنتجــات اإلحصائيــة للهيئــة خــال عــام 2021م،
ويتنــاول مــا 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 اإلحصائيــة ،وضمــان نشــر إحصــاءات
دقيقــة تعكــس واقــع أحــوال المجتمــع ونشــاطاته فــي المملكــة،
عبــر قنــوات
وتحســين إتاحــة اإلحصــاءات وتوفيرهــا لمســتخدميها،
َ
مكونــات القطــاع
وفعالــة ،لتعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع
نشــر حديثــة
ِّ
َّ
اإلحصائــي فــي نشــر اإلحصــاءات ،كمــا عكــس هــذا الفصــل التطــور
الحاصــل فــي منهجيــات الكثيــر مــن المنتجــات اإلحصائيــة.

ويأتــي الفصــل الثالــث تحــت عنــوان( :مهــام الدعــم) ويركــز علــى
اســتعراض الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي مجــال التواصــل
والشـ َـراكات االســتراتيجية ودعــم العمــاء ،ومــن خــال هــذا الفصــل
يمكــن التعــرف علــى جهــود اإلدارات غيــر اإلحصائيــة فــي الهيئــة
وأبــرز أعمالهــا خــال عــام 2021م مثــل :تكنولوجيــا المعلومــات
واألمــن الســيبراني ،والشــؤون القانونيــة ،والشــؤون الماليــة،
والمــوارد البشــرية ،وغيرهــا.
وأخيـ ًـرا يأتــي الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر تحــت عنــوان( :التحديات
والتطلعــات) ويركــز علــى أهــم التحديــات التــي واجهــت الهيئــة
ومســيرتها فــي العمــل اإلحصائــي خــال عــام 2021م ،وكيــف
تغلبــت عليهــا ،ويعــرض كذلــك ألهــم الطموحــات والتوقعــات فــي
مســيرة العمــل اإلحصائــي للهيئــة ومــا تأملــه وتخطــط للقيــام بــه
خــال عــام .2022
صفــوة القــول إن أمــام الهيئــة العامــة لإلحصــاء الكثيــر مــن الفــرص
الواعــدة ،وســوف تصــل إلــى مكانــة عالميــة مرموقــة فــي مجــال
تــم اســتثمار إمكاناتهــا الكبيــرة بالشــكل
العمــل اإلحصائــي إذا مــا َّ
الصحيــح الــذي يركــز علــى الجوهــر والمضمــون ،ونأمــل أن يكــون
عمــا قامــت بــه الهيئــة العامــة
هــذا التقريــر قــد قـ َّـدم صــورة واضحــة َّ
لإلحصــاء مــن أعمــال خــال عــام 2021م  ...واللــه ولــي التوفيــق.
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الفصل األول:

تـحــول الهـيـئـة
ُّ
العامة لإلحصاء

التـحـول
استـراتيجـيـة
ُّ
تمهـيـد
الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي المصــدر الرســمي األساســي
والوحـيـــد لإلحـصـــاءات الـرسمـيـــة فـــي المملـكـــة العـربـيـــة
الســعودية ،وتهــدف ألن تكــون واحــدة مــن أهــم المؤسســات
واألجـــهزة اإلحصـائـيـــة الرسميــــة حـــول العالــم؛ وبسبـــب
مؤخــرا فــي
التطــورات المتســارعة التــي تشــهدها المملكــة
ً
مختلــف المجــاالت بفضــل (رؤيــة  )2030ومشــاريعها وبرامجهــا
المتنوعــة اهتمــت الهيئــة بوضــع خطتهــا االســتراتيجية للتحــول
لمـواكـبـــة هـــذه التـــطورات المتســارعة وتلـبـيـــة متطلـبـاتـهــــا
اإلحصائيــة.
وتتأتــى أهميــة اســتراتيجية التحــول الخاصــة بالهيئــة العامــة
فعــال فــي تلبيــة
لإلحصــاء مــن كونهــا تســاهم بشــكل
َّ
المتطلبــات اإلحصائيــة الضروريــة لتحقيــق تطلعــات رؤيــة
المملكــة  2030ومســاندة صنــاع القــرار فــي القطاعيــن العــام
والخــاص ،وذلــك بمــا توفــره مــن منتجــات إحصائيــة متنوعــة،
ومــا تقدمــه مــن بيانــات دقيقــة موثوقــة تســاعد فــي رســم
السياســات ووضــع خطــط التنميــة المســتدامة فــي القطاعــات
كافــة.
وبطبيعــة الحــال فــإن تحقيــق كل تلــك األهــداف بشــكل متكامــل
ً
شــيئا مــن الوقــت الســتكمال تنفيــذ خطــة التحــول
يتطلــب
اإلحصائــي للهيئــة ،وإدارة التغييــر المــازم للتحــول بشــكل
دقيــق ُم ْح َكــم ،باإلضافــة إلــى تعــدد شــركاء القطــاع اإلحصائــي
فــي المملكــة ،وتنـ ُّـوع الفاعليــن فيــه ،وأهميــة وضــرورة تعزيــز
قدراتهــم ليتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم علــى النحــو المطلــوب،
وهنــاك عامــل آخــر بالــغ األهميــة يتمثــل فــي الحاجــة إلــى زيــادة
وأســرا
(أفــرادا
الوعــي والثقافــة اإلحصائيــة فــي المجتمــع
ً
ً
ومنشــآت) لتســهيل عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات منهــم،
وضمــان دقتهــا.
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أهداف استراتيجية التحول
أعـــــدت الهيئـــــة خطتهـــــا الستراتيجية التحول آخـــــذةً فـــي الحســـبان
الخطـــــط التنمويـــــة فـــي المملكـــــة ومواكبتها لرؤية  ،2030واحتياج
المملكــة لمنتجــات إحصائيــة ذات جــودة عاليــة ،ومتوافقــة مـــــع
أفضـــــل الممارســـــات الدوليـــــة فـــي القطـــــاع اإلحصائي ،وداعمة
ـتقبلية ،مــن هنــا قامــت اســتراتيجية تحــول الهيئــة
لتوجهاتـــــه المسـ
َّ
ُّ
علــى أربــع ركائــز أساســية ،وهــي:
الركيزة األولى :الجودة والتغطية اإلحصائية
وفقــا ألبعــاد
ً
تحــرص الهيئــة علــى رفــع جــودة البيانــات اإلحصائيــة
مفهــوم الجــودة العالميــة ،وهــي:
• الدقة		.
• القابلية للمقارنة.

• الوقت.
• االتساق.

وتقــوم الهيئــة بإنتــاج منتجاتهــا اإلحصائيــة المختلفــة باســتخدام مصادر
البيانــات المتعــددة ،والــذكاء االصطناعــي ،والتعلــم اآللــي ،وتقصيــر
الفواصــل الزمنيــة بيــن الفتــرة المرجعيــة والنشــر ،وســد فجــوات
البيانــات الموجــودة ،وتحديــد احتياجــات المملكــة مــن اإلحصــاءات لتلبية
التزاماتهــا المحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن البيانــات والمؤشــرات
حدثــة.
الم َّ
اإلحصائيــة ُ
الركيزة الثانية :الوصول للبيانات
تهتــم الهيئــة بتســهيل الوصــول لبيانــات المنتجــات اإلحصائيــة عــن
طريــق تقديــم المزيــد مــن التفاصيــل فــي قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة
الجديــدة ،مثــل :التسلســل الزمنــي للمنتجــات اإلحصائيــة ،ومعلومــات
هيكليــة مفصلــة ،وتمكيــن المســتخدمين مــن تحميــل البيانــات
ومعالجتهــا بــكل يســر ،كمــا تحــرص الهيئــة علــى تقديــم المنتجــات
اإلحصائيــة بصــورة تفاعليــة مرتبطــة بالخرائــط المكانيــة ،وتقــوم بنشــر
دوري لكافــة البيانــات واإلحصــاءات التــي تنتجهــا مــن خــال قنــوات
تواصــل حديثــة ومتطــورة ،مثــل :وســائل التواصــل االجتماعــي.

خطة تنفيذ استراتيجية التحول
تــم البــدء فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول عــن طريــق اعتمــاد عــدد
مــن المشــاريع المرتبطــة بالمحــاور األربعــة الســابقة ،والتــي تعمــل
علــى تحقيــق أهــداف التحــول االســتراتيجي ،وتــم إنجــاز الكثيــر مــن
األهــداف وتحقيــق العديــد من المســتهدفات خالل الفتــرة الماضية،
وفيمــا يلــي نظــرة ســريعة علــى أهــم المشــاريع المنجــزة خــال عــام
2021م ،والمشــاريع المزمــع إنجازهــا مــع نهايــة عــام .2022

الركيزة الثالثة :إشراك أصحاب المصلحة
تهتــم الهيئــة بالتركيــز علــى خدمــة عمالئهــا وشــركائها فــي كل
مــكان ،وذلــك مــن خــال زيــادة الشــفافية والمشــاركة الفاعلــة مــع
المســتخدمين والشــركاء وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين عبــر مجموعــة
مــن الوســائل المهمــة ،مــن أبرزهــا:
• إنشاء مجلس استشاري إحصائي.
شراكات لتبادل البيانات والمعلومات.
• إنشاء وتطوير َ
• إنشاء نقاط اتصال معتمدة لموفري البيانات الرئيسيين.
• تحسين إدارة العميل.
• إنشاء مركز للبيانات الدقيقة للباحثين.
الركيزة الرابعة :الموظفين والتنظيم
تحــرص الهيئــة علــى خلــق بيئــة عمــل متميــزة قائمــة علــى األداء
عــن طريــق نقــل جميــع الموظفيــن مــن عقــود الخدمــة المدنيــة إلــى
نظــام العمــل والعمــال ،وربــط مؤشــرات األداء الرئيســة بالتعويضــات
والمكافــآت ،وبنــاء قــدرات العامليــن مــن خــال التدريــب المكثــف
والمســتمر ،وإنشــاء هيــكل تنظيمــي جديــد لتغطيــة المتطلبــات
المســتقبلية للهيئــة ،مــع الحــرص الدائــم والمســتمر علــى اســتقطاب
الكفــاءات والكــوادر المتميــزة والحفــاظ عليهــا ،والعمــل باســتمرار علــى
تطويــر النظــام الخــاص بالقطــاع اإلحصائــي فــي الدولــة.

أهم منجزات استراتيجية التحول خالل عام 2021م:
مــن أهــم المنجــزات التــي حققتهــا اســتراتيجية تحــول الهيئــة خــال
عــام 2021م:
• إطالق قاعدة البيانات اإلحصائية.
• مشروع تطوير الموارد البشرية في الهيئة.
• التقدم  28مركزً ا في مؤشر «سهولة الوصول للبيانات».
• تقليــل التأخــر الزمنــي لنشــر اإلحصــاءات بمعــدل ( )50%لبعــض
المنتجــات.
• اســتخدام البيانــات الضخمــة فــي إحصــاء الســكان والمســاكن (عبــر
صــور األقمــار الصناعيــة ،وبيانــات اســتهالك الكهربــاء).
• إنشاء مركز اتصاالت اإلحصائي.
• نشر أكثر من  10منتجات إحصائية جديدة خالل عام 2021م.
• تصميم واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة لإلحصاء.
• استقطاب كفاءات جديدة ومؤهلة.
• أتمتة عدد من العمليات واإلجراءات الداخلية.
• مراجعة المنهجيات للمنتجات اإلحصائية الرئيسة.
المحلية
• بنــاء عــدد مــن الشـ َـراكات ،وإبــرام عــدد مــن مذكرات التفاهــم
َّ
والدولية.
• تطوير مشروع نظام وتنظيم اإلحصاء الجديد.
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أهــم منجــزات اســتراتيجية التحــول المســتهدف إنجازهــا مــع نهايــة
عــام :2022

أعمال إدارة تميز األعمال خالل عام 2021م:
■ تصميم النموذج المعياري للسياسات.
■ تصميــم سياســات إجــراءات العمــل إلدارات قطــاع العمليــات وكانــت
نســبة اإلنجــاز (مــن  35%إلــى.)40٪

• برنامج تعداد السكان والمساكن (تعداد السعودية .)2022
• إنشاء إدارة البيانات الضخمة.
• االنتقال إلى مبنى جديد للهيئة العامة لإلحصاء.
• تطوير الموقع اإللكتروني الجديد الخاص بالهيئة.
• إطالق عدة منتجات إحصائية جديدة.
• تحسين كيفية عرض البيانات التفاعلية ،وربطها بالخرائط المكانية.
• إطالق برنامج لتطوير وصنع قيادات للهيئة العامة لإلحصاء.
• االســتمرار فــي اســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة ،وزيــادة برامــج التدريــب
والتطوير.

تطـويـر السـيـاســات:
من السياسات التي قامت إدارة تميز األعمال بتطويرها:
■ سياسة المشتريات (إدارة المشتريات).
■ سياسة المرافق والخدمات (إدارة المرافق والخدمات).
■ سياسة الوثائق والمحفوظات (إدارة الوثائق والمحفوظات).
■ سياسة العالقات الدولية (اإلدارة العامة للعالقات الدولية).
■ سياســة النشــر والتواصــل اإلعالمــي (االتصــال االســتراتيجي ودعــم
العمالء).
■ سياسة الشؤون القانونية (اإلدارة القانونية).
■ سياسة المراسم (مكتب الرئيس).
■ سياسة الشؤون اإلدارية (مكتب الرئيس).
■ سياسة البنية التحتية (تقنية المعلومات).
■ سياسة البنية المؤسسية (تقنية المعلومات).
■ سياسة البريد اإللكتروني (تقنية المعلومات).
■ سياسة قواعد البيانات (تقنية المعلومات).
■ سياسة استخدام اإلنترنت (تقنية المعلومات).
■ سياسة التطوير اإلحصائي (مركز التطوير اإلحصائي).
■ سياسة االبتكار (الجودة والمنهجيات واالبتكار).

مــن المخطــط لــه أن يتــم إنجــاز عــدة مشــاريع ومبــادرات اســتراتيجية
مــع نهايــة عــام  ،2022مــن بينهــا:

أعمال إدارة االستراتيجية خالل عام 2021م:
■ تحديث وتطوير استراتيجية الهيئة وفق التحول الحالي.
■ وضــع خطــة تفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة خــال
عــام 2021م.
■ المواءمــة بيــن اســتراتيجية الهيئــة وبيــن االســتراتيجية الوطنيــة،
واســتراتيجية العمــل اإلحصائــي الخليجــي.
■ بنــاء الدليــل اإلجرائــي والتنظيمــي للفريــق االســتراتيجي ،وبنــاء
َح ْوكمــة االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة.
■ دراسة جدول مؤشرات األداء الرئيسة للفترة (2025 – 2021م).
■ تحديــث معلومــات جــداول متابعــة تنفيــذ المراحــل الرئيســة للعمــل
اإلحصائــي الخليجــي المشــترك.
■ تحديث متطلبات الديوان العام للمحاسبة.
■ تطويــر وتحديــث المبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة والمشــاريع
التشــغيلية المرتبطــة بهــا ،وربــط المبــادرات والمشــروعات باألهداف
االســتراتيجية.
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اإلجراءات التي قامت بها إدارة تميز األعمال:
تصميــم إجــراءات العمــل التفصيليــة (إلدارة الهاتــف اإلحصائي) وتصميم
المؤشــرات التشغيلية وقياس األداء.
الجوائز التي تقدمت إليها إدارة تميز األعمال:
تقدمــت إلــى جائــز التميــز لليوبيــل الذهبــي ،واكتمــل ملــف الترشــح،
المنظمــة.
ِّ
وتــم رفعــه علــى المنصــة المعنيــة بالجهــة

طرق وأساليب قياس مؤشرات األداء العامة للهيئة

• الهيئــة العامــة لإلحصــاء وفــق تنظيمهــا هــي المشــرف والمنظــم
للعمــل اإلحصائــي فــي المملكــة ،وفــي هــذا الســياق عملــت علــى
إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة واســتراتيجية
الهيئــة ،والمواءمــة مــع الخطــة االســتراتيجية للمركــز اإلحصائــي
ـددا مــن مؤشــرات األداء االســتراتيجية التــي
الخليجــي ،متضمنــه عـ ً
يتــم قياســها لعكــس مــدى التقــدم المحــرز لــكل محــور أو هــدف.
• وعليــه تــم العمــل علــى تنفيــذ مؤشــرات األداء بعــد حصرهــا وفــق
مصــادر تواجدهــا التاليــة:
 االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية. استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء. المتطلبات المحلية واإلقليمية والدولية الموكلة للهيئة.• وهنــاك طــرق وأســاليب اتبعتهــا الهيئــة لبنــاء وقيــاس مؤشــرات
األداء العامــة لهــا علــى النحــو التالــي:

-

بنــاء بطاقــة لــكل مؤشــر تحتــوي علــى (مالــك المؤشــر ،ودوريتــه،
وآليــة احتســابه ،وارتبــاط المؤشــر).
ربط محاور االستراتيجية بالمؤشرات.
ربط األهداف االستراتيجية بالمؤشرات.
تعيين مالك لكل مؤشر.
إيجاد دورية مناسبة لكل مؤشر.
مشــاركة المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة الحكوميــة (أداء)
ســواء بالتقاريــر أو نقــل المعرفــة مــن حيــث التدريــب وتوحيــد
المفاهيــم والمعرفــة.

• وأخيـ ًـرا ووفــق دوريــة كل مؤشــر يتــم إعــداد التقاريــر الالزمــة فــي
معتمــدة ومتوائمــة مــع جميــع القطاعــات
حوكَمــة واضحــة
َ
ظــل ْ
المعنيــة باإلصــدار.
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تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ومواءمة برنامجها للتحول االستراتيجي

بموجب األمر السامي الكريم رقم ( )64283وتاريخ (1436/12/26هـ) القاضي بتحويل مصلحة اإلحصاءات العامة
والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة باسم (الهيئة العامة لإلحصاء) ،صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )11وتاريخ
(1437/01/13هـ) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقرار رقم ( )212وتاريخ (1441/3/15هـ) بشأن
ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ،وأن يرتبط
تعديل تنظيم الهيئة ،واشتمل التعديل على أن يكون للهيئة رئيس ُيعين ُ
المكون من أصحاب السمو والمعالي والسعادة:
تنظيميا بوزير االقتصاد والتخطيط الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة
ّ
ًّ

معالي أ .فيصل بن فاضل اإلبراهيم

			
وزير االقتصاد والتخطيط

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

					
وزير الطاقة

معالي أ .محمد بن عبد اهلل الجدعان

					
وزير المالية

(عضوا)
ً

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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(رئيس المجلس)

التنظيم الخاص بالهيئة العامة لإلحصاء

بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم ( )64283وتاريــخ (1436/12/26هـــ) القاضــي بتحويــل مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات إلــى
هيئــة عامــة مســتقلة بمســمى الهيئــة العامــة لإلحصــاء صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ( )11وتاريــخ (1437/01/13هـــ) بالموافقــة على
ـم
تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وقــرار رقــم ( )212وتاريــخ (1441/3/15هـــ) بشــأن تعديــل تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وقــد
تضمــن تنظيـ ُ
َّ
الهيئــة العامــة لإلحصــاء ســبع عشــرة مــادة ،هــي:

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 العامة،
ويشــمل ذلــك الشــركات المملوكــة بكاملهــا للدولة.
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.

َّ
َّ
تــدون
الســجاَّلت الورقيــة أو اإللكترونيــة التــي
الســجاَّلت اإلداريــة:
ّ
فيهــا البيانــات أو المعلومــات فــي مختلــف الجهــات العامــة ،أو
المنشــآت الخاصــة ،المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة ،وغيــر ذلــك فيمــا
َّ
الســجاَّلت عــن
يتعلــق بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته ،باإلضافــة إلــى
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.
زمنيــا أو
مثيالتهــا
بداللــة
المعلومــات
المؤشــرات :البيانــات أو
ًّ
ويتــم احتســابها عــادة وفــق
مكانيــا ،أو بداللــة أي مــن مصادرهــا،
ُّ
ًّ
معــادالت رياضيــة.
اإلحصــاء :البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي يتــم جمعهــا عن
أحــوال المجتمــع ونشــاطاته باســتخدام األســاليب العلميــة ،وتكــون
قابلــة للتبويــب والتحليــل بهــدف الوصــول إلــى نتائــج وقــرارات وفــق
بدائــل محــددة.
العمــل اإلحصائــي :أي دراســة أو بحــث ،أو اســتطالع ،أو مســوح،
أو أي عمــل يتعلــق بالمجــاالت اإلحصائيــة ،ســواء يتـ ُّـم بشــكل كلــي أو
جزئــي.
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 َّ
ـجاَّلت واألدلة والمنهجيات
وقوائــم العينــات 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 تنفيذ المســوح.
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المادة الثانية:
 .1تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة العامــة وباالســتقالل المالــي
تنظيميــا بوزيــر االقتصـــاد والتخطيــط.
واإلداري ،وترتبــط
ًّ
فروعــا
ـا
ـ
له
ـئ
ـ
وتنش
ـاض،
ـ
الري
ـة
ـ
مدين
ـي
ـ
ف
ـس
ـ
الرئي
 .2يكــون مقــر الهيئــة
ً
ي مــن مناطــق المملكــة.
ومكاتــب فــي أ ٍّ

 .3جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تغطــي جميــع جوانــب الحيــاة
فــي المملكــة مــن مصادرهــا المختلفــة وتدوينهــا وتبويبهــا ،وجمــع
البيانــات والمعلومــات مــن السـ َّ
ـجاَّلت اإلدارية فــي الجهات العامة
والمنشــآت الخاصــة وتبويبهــا وتحليلهــا واســتخراج مؤشــراتها.
وفقــا للمعاييــر
ً
 .4إعــداد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة
الدوليــة ،واســتخدامها والعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا متــى
دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

المادة الثالثة:

 .5إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح والبحوث ،وغيرها.

يهــدف التنظيــم إلــى تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة وتفعيلــه
مــن خــال إيجــاد منظومــة إحصائيــة شــاملة ودقيقــة وموحــدة ومتابعــة
تنفيذهــا ،ووضــع الخطــط والبرامج الالزمــة 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 اإلحصائي 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.
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 .6تكويــن منظومــة شــاملة مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة
لمختلــف المجــاالت اإلحصائيــة.
 .7إيجــاد نظــام مركــزي للمعلومــات فــي الهيئــة علــى المســتوى
آليــا بجميــع الجهــات العامــة.
الوطنــي يرتبــط ًّ
 .8تقديــم العمــل اإلحصائــي والخدمــات االستشــارية والفنيــة فــي
مجــال اإلحصــاء للجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة.
 .9تقديــم االقتراحــات للجهــات العامــة لتطويــر جميع أنظمــة المعلومات
والعمــل اإلحصائــي ،للوصــول إلــى منظومــة إحصائيــة شــاملة
وموحــدة.
ودقيقــة
َّ
 .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
ًّ
ًّ
ً
وذلــك
وفقــا لإلجــراءات النظامية.
 .14نشــر الوعــي اإلحصائــي وإعــداد وتنفيــذ الخطــط والبرامــج الالزمــة
بمــا يحقــق تفاعــل المجتمــع مــع العمــل اإلحصائــي.

المادة الخامسة:

المادة الثامنة:

تباشــر الهيئــة جمــع البيانــات المتعلقــة بخططهــا وبرامجهــا اإلحصائيــة
بواســطة موظفيهــا ،أو بواســطة مندوبــي الهيئــة إذا اقتضــى األمــر
ذلــك ،وفــق األنظمــة واإلجــراءات المتبعــة.

المجلس هو الســلطة المهيمنة على إدارة شــؤون الهيئة وتصريف
أمورهــا ،ويتخــذ جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا فــي حدود
أحــكام التنظيــم ،ولــه علــى وجــه خــاص مــا يأتــي:

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 ُّ

المادة السابعة:
َّل المجلس على النحو التالي:
ُي َشك ُ
رئيس المجلس.
			
• وزير االقتصاد والتخطيط.
عضو.
						
• وزير الطاقة.
عضو.
						
• وزير المالية.
عضو.
• وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية		.
عضو.
						
• وزير التعليم.
عضو.
				
• وزير الصناعة والثروة المعدنية.
عضو.
				
• مدير مركز المعلومات الوطني.
عضو.
						
• رئيس الهيئة.
• اثنان من المختصين في مجال عمل الهيئة (يعينان بقرار
من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس) .عضوان.

• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
• إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
• إقــرار اللوائــح الداخليــة والفنيــة واإلجــراءات والقواعــد والمعاييــر
المتعلقــة بنشــاط الهيئــة.
• إقرار مشروع ميزانية الهيئة ،ورفعه بحسب اإلجراءات النظامية.
• إقــرار الحســاب الختامــي للهيئــة وتقريــر مراجــع الحســابات والتقريــر
الســنوي تمهيـ ًـدا لرفعهــا بحســب اإلجــراءات النظاميــة.
ـاء علــى ترشــيح
• تشــكيل اللجنــة التنســيقية ،وتســمية أعضائهــا بنـ ً
جهاتهــم ،وإقــرار اللوائــح المتعلقــة بهــا.
• إقــرار مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومــن تســتعين بهــم مــن غيــر
موظفيهــا باالتفــاق مــع وزارة الماليــة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
• إقــرار آليــات العمــل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف
للعمــل اإلحصائــي الــذي تُ نفــذه الهيئــة للمنشــآت الخاصــة ،وكذلك
للتزويــد بالبيانــات باالتفــاق مــع وزارة المالية.
• قبول التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا والمنح والمســاعدات
وفقا لإلجــراءات النظامية.
ً
التــي تقــدم للهيئة،
• تعيين مراجع حسابات خارجي ،ومراقب مالي داخلي.
• تشــكيل اللجــان وتخويلهــا الصالحيــات الالزمــة إلنجــاز المهــام
المنوطــة بهــا.
• ويجــوز للمجلــس تفويــض بعــض تلــك المهــام إلــى مــن يــراه مــن
المســؤولين فــي الهيئــة ،وفــق مــا يقتضيــه ســير العمــل فيهــا.

المادة التاسعة:
 .1تعقــد اجتماعــات المجلــس فــي مقــر الهيئــة ،ويجوز عنــد االقتضاء
عقدهــا فــي مــكان آخــر داخــل المملكة.
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ـاء علــى
 .2يجتمــع المجلــس ثــاث مــرات فــي الســنة علــى األقــل بنـ ً
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.
 .3تثبــت مــداوالت المجلــس وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس
االجتمــاع واألعضــاء الحاضــرون ،وتبلــغ الهيئــة هــذه القــرارات إلــى
الجهــات المعنيــة بهــا مباشــرة وبالطريقــة المناســبة.
 .4ال يجــوز للعضــو االمتنــاع عــن التصويــت أو تفويــض عضــو آخــر
بالتصويــت عنــه عنــد غيابــه.
ً
شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
 .5ال يجوز للعضو أن يفشي
 .6للمجلــس 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 المجلس،
ويحــدد القــرار أجــره ومزايــاه الماليــة األخــرى ،وتتركــز مســؤولياته فــي
حــدود هــذا التنظيــم ،ويمــارس االختصاصــات اآلتية:
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.
• رئاسة اللجنة التنسيقية ،واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
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• اقتــراح مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومــن تســتعين بهــم مــن غيــر
موظفيهــا ،ورفعهــا إلــى المجلــس.
• اقتــراح إعــداد آليــات العمــل التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــل المالــي
والتكاليــف لألعمــال اإلحصائيــة التــي تنفذهــا الهيئــة للمنشــآت
الخاصــة ،وكذلــك للتزويــد 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 اختصاصات.
• القيام بأي 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
والمنــح والمســاعدات.
• أية موارد أخرى يقرها المجلس.
■

تــودع أمــوال الهيئــة فــي حســاب خــاص فــي البنــك المركــزي
ـابقا) ،ويصــرف
الســعودي (مؤسســة النقــد العربــي الســعودي سـ ً
ــدة.
منــه وفــق ميزانيــة الهيئــة
المعتم َ
َ

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 السادسة عشرة:
مــع عــدم اإلخــال بحــق ديــوان المراقبــة العامــة فــي الرقابــة علــى
خارجيــا (أو أكثر) من
حســابات الهيئــة ،يعيــن المجلــس مراجع 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 ديوان
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.
ً

المادة الرابعة عشرة:
ترفــع الهيئــة إلــى مجلــس الــوزراء حســابها الختامــي الســنوي خــال
يومــا مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة ،ويــزود ديــوان
(تســعين)
ً
المراقبــة العامــة بنســخة منــه.

المادة الخامسة عشرة:
يومــا مــن
ترفــع الهيئــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء  -خــال (تســعين) ً
ســنويا عمــا حققتــه الهيئــة مــن
تقريــراتاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة
ًّ
ً
إنجــازات ،مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال الســنة
المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن صعوبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات
لتحســين ســير العمــل فيهــا.
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تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء خالل عام 2021م

بموجب األمر السامي الكريم رقم ( )64283وتاريخ (1436/12/26هـ) القاضي بتحويل مصلحة اإلحصاءات العامة
الموقر رقم ()11
والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة بمسمى الهيئة العامة لإلحصاء ،صدر قرار مجلس الوزراء
َّ
وتاريخ (1437/01/13هـ) ،بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقرار رقم ( )212وتاريخ (1441/3/15هـ)
ويعفى من منصبه بقرار
بشأن تعديل تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ،وقد َّ
نص التنظيم على أن يكون للهيئة رئيس ُيعين ُ
تنظيميا بوزير االقتصاد والتخطيط الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة ،وكانت تشكيلة مجلس إدارة
من المجلس ،ويرتبط
ًّ
الهيئة عام 2021م كما يلي:

معالي أ .فيصل بن فاضل اإلبراهيم

			
وزير االقتصاد والتخطيط

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

					
وزير الطاقة

معالي أ .محمد بن عبد اهلل الجدعان

					
وزير المالية

(عضوا)
ً

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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(رئيس المجلس)

تشكيل وأسماء أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

ينبـثـق مـن مجـلـس اإلدارة اللجـان التالـيـة:
• لجـنـة التـرشـيحـات والمكافآت:
وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم:
 .1معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
			
 .2معالي مدير مركز المعلومات الوطني.
				
 .3أحمد بن صالح السديس.

ً
(رئيسا)
ً
(عضوا)
ً
(عضوا)

ً
أمينا للجنة.
وقد تم تعيين مدير عام المـوارد البشرية بالهيئـة

• لجـنـة المـراجـعـة والمخـاطـر:
وأعضاء لجنة المراجعة والمخاطر:
			
 .1معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية
 .2عبد الله بن عبد الرحمن باعشن			.
				
 .3عبد الله بن جابر الفيفي.

ً
(رئيسا)
ً
(عضوا)
ً
(عضوا)

ً
أمينا للجنة.
وقـد تـم تعيـيـن مـديــر المـراجعـة الداخليـة بالهيئـة
هــذا ولــكل لجنــة مــن هاتيــن اللجنتيــن الئحتهــا التنفيذيــة التــي توضــح
مهــام كل لجنــة علــى حــدة ،وترفــع هــذه اللجــان توصياتهــا إلــى مجلــس
اإلدارة ،وال يصــدر منهــا قــرارات ،كمــا أن اجتماعــات هــذه اللجــان ليــس
لهــا عــدد محــدد ،وإنمــا تُ عقــد حســب الحاجــة للرفــع إلــى مجلــس اإلدارة.
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األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالهيئة خالل عام 2021م

صدرت األوامر التالية خالل العام المالي 2021م:
م

األمر
السامي

1

47218

الموافقة على تشكيل فريق عمل من وزارة االقتصاد
والتخطيط والهيئة العامة لإلحصاء للعمل على تحسين
منهجيات البيانات.

2

46729

التأكيد على الجهات الحكومية بالتعاون مع النيابة العامة والديوان
العام للمحاسبة وسرعة االستجابة لمخاطبتهما وطلباتهما.

3

62760

القاضي بتوجيه الجهات الحكومية باقتناء األعمال الفنية
والمنتجات الحرفية الوطنية وفق دليل ُيعد من قبل وزارة الثقافة.

4

46887

توجيه الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم
لحث العاملين لديها على أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا.

5

50359

القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية
واألمنية بشأن التقرير النهائي للجنة التحقيق والتقصي
المشكَّلة باألمر رقم (.)1574

6

52818

بشأن اعتماد برنامج لتحفيز الجهات الحكومية في حال تحقيق
توفير في التكاليف أو االعتمادات في ميزانياتها السنوية أو
في تقليل تكلفة الوحدة.

13

7

50106

بشأن إعادة تشكيل فريق عمل إعداد مشروع السياسة الوطنية
لمنع عمل األطفال في المملكة العربية السعودية ،والسير
على خطة العمل الوطنية لمنع عمل األطفال في المملكة
العربية السعودية.

14

8

59531

القاضي بالموافقة على رأي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
بتوجيه جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المركز السعودي
للشراكات االستراتيجية الدولية لتزويده بجميع المعلومات -
َ
المتصلة بأعماله  -التي يطلبها.

9

59280

القاضي باعتماد أن تقوم وزارة الخارجية وجميع الجهات
الحكومية بالرفع عن أي طلب لمقابلة خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي العهد – حفظهما الله – قبل شهر من تاريخ من
تاريخ المقابلة ،والحرص على ذلك.
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المــوضــوع

م

10

11

12

15

16

األمر
السامي

المــوضــوع

53434

بشأن اعتماد قيام الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم لإلعالن عن
وظائفها المتعلقة بالدعم واإلسناد الفني في البوابة الوطنية
للعمل (طاقات)؛ الستقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات
السعودية وخريجي برامج االبتعاث في ذلك المجال ،وذلك
حين اكتمال "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف" .

21920

الموافقة على ما رأته اللجنة المشكَّلة لبحث وجود تحديات في
البيانات اإلحصائية واإلدارية.

55161

بشأن قيام الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع ما تراه من
الجهات المعنية بتوفير منصة بيانات اقتصادية (تجارية وصناعية)
حدث باستمرار ،وعمل آلية مؤسسية
متكاملة ذات جودة عالية تُ َّ
الستفادة الجهات الحكومية منها.

64588

توجيه جميع الجهات الحكومية بتسجيل جميع مشروعات البنية
التحتية المستقبلية التابعة للجهة الحكومية وغير المعتمدة في
منصة المشروعات الوطنية.

1026

توجيه جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة
كاف.
ٍ
الصحة العامة قبل إقامة أية فعالية أو مهرجان بوقت

1198

2004

الموافقة على أن تكون مراجعة عناصر عقود المشروعات
والمشتريات بين وزارة المالية والجهة المعنية وهيئة كفاءة
اإلنفاق قبل توقيع العقد.
الموافقة على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن العرض
المقدم من هيئة حقوق اإلنسان بعنوان تصنيف المملكة في
مؤشر حقوق الطفل 2020م ،المتضمن التوصية رقم (:)8
"التنسيق مع الهيئة العامة لإلحصاء من خالل مجلس شؤون
األسرة للنظر في اعتماد منهجية المسح العنقودي للطفولة
في المملكة ضمن المنهجيات اإلحصائية لدى الهيئة العامة
لإلحصاء".

م

األمر
السامي

المــوضــوع

17

2037

الموافقة على ما اقترحه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
بشأن الوضع الحالي لالتفاقيات االقتصادية بين المملكة ودول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وفي الفقرة (ح) :تكليف
الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة خالل
ثالثة أشهر من تاريخه بالعمل على معالجة أسباب التباين في
الرصد اإلحصائي لحركة التجارة البينية مع دول المجلس.

18

2041

التوجيه الكريم للجهات الحكومية وسفارات المملكة بالخارج
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ،والتواصل
الممثليات األجنبية بالمملكة ،والمنظمات الدولية خارج
مع
َّ
المملكة عن طريق وزارة الخارجية.

19

1746

عدة
الم َّ
بشأن إحالة التوجيه الكريم بالموافقة على التوصية ُ
حوكَمة
في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن خطة عمل دراسة ْ
التركيبة الديموغرافية للمملكة .وفي الفقرة الرابعة قيام الهيئة
العامة لإلحصاء بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتخطيط بتزويد
مكتب اإلدارة االستراتيجية بالبيانات والتقارير ونتائج المسوح
السكانية والتوقعات المستقبلية ذات العالقة بالتعداد.

20

3822

الموافقة على ما رأته اللجنة المالية بشأن الدعم االستشاري
المطلوب لتنفيذ اإلصالحات في الهيئة العامة لإلحصاء.

21

31136

22

3821

م

23

1498

بشأن التوجيه الكريم بإعادة مشروع نظام اإلحصاء للهيئة
العامة لإلحصاء الستكمال المتطلبات المشار إليها في
ً
وثانيا)
(أوال
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( )2من البندين
ً
من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة
مشروعات األنظمة واللوائح.

24

6409

التأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
والغرف التجارية السعودية بدعم الهيئة العامة لإلحصاء
ومساندتها لتنفيذ وإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن
لعام 1443هـ2022( .م).

7053

الموافقة على تعديل الفقرة ( )1من المادة (التاسعة) من
تنظيم الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

26

7975

ِّ
المتسلل إلى
اعتماد شمول كل من يقوم بتشغيل
(أوال) من األمر الملكي
المملكة بالحكم الوارد في البند
ً
سهل
رقم (أ  )406 /الصادر بشأن معاقبة أي شخص ُي ِّ
دخول المتسلل إلى المملكة.

27

8652

الموافقة على دراسة الميز التنافسية لمناطق المملكة.

28

8482

الموافقة على ضوابط استخدام الجهات الحكومية لوسائل
التواصل االجتماعي.

25

الموافقة على تمديد مدة الرفع بمشروع تفعيل الوحدات
ً
يوما.
اإلحصائية في الجهات الحكومية لمدة ()60

األمر
السامي

المــوضــوع

بشأن ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية
والفعاليات المصاحبة لها ،والقاضي بأنه على الجهة الحكومية
التنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارة المملكة في البلد المضيف
قبل موعد المشاركة بوقت كاف.
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة خالل عام 2021م

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء أربعة اجتماعات ،خالل عام 1443/1442هـ (2021م) ،وخرج
ِّ
المنظمة للعمل اإلحصائي من أبرزها ما يلي:
بمجموعة من القرارات
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2250وتاريــخ
1442/9/6ه بالموافقــة علــى «الهيــكل التنظيمــي للهيئــة».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2249وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «مشــروع نظــام اإلحصــاء».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2248وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «مشــروع تنظيــم الهيئــة العامــة
لإلحصــاء المعــدل».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2247وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «اآلليــة المحدثــة لبرنامــج تفعيــل
الوحــدات اإلحصائيــة فــي األجهــزة الحكوميــة».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2246وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «مؤشــرات قيــاس األداء الرئيســة
لرئيــس الهيئــة لعــام 2021م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2245وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «تقريــر مراجــع الحســابات الخارجي
لعــام 2020م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2244وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «التعاقــد مــع مكتــب رودل
التويجــري كمراجــع حســابات خارجــي للهيئــة لعــام 2021م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2243وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «التقريــر الســنوي لعــام 2020م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/2251وتاريــخ
1442/9/6هـــ بالموافقــة علــى «الحســاب الختامــي للهيئــة للعــام
المالــي 2020م».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2200/1804وتاريــخ
1442/7/4هـــ ،بالموافقــة علــى صــرف المكافــأة المضمونــة
الثابتــة ،ومكافــأة األداء الســنوي لعــام 2020م إلــى ســعادة
رئيــس الهيئــة الســيد /كونــراد بيســيندورفر.
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• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2293/3093وتاريــخ
1442/12/1هـــ بالموافقــة علــى «مشــروع ميزانيــة الهيئــة لعــام
.»2022
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2293/3095وتاريــخ
1442/12/1هـــ بالموافقــة علــى «تأجيــل التدقيــق علــى تقنيــة
المعلومــات إلــى مــا بعــد االنتهــاء مــن برنامــج التعــداد».

•

•

•

•

•

•

•

• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2293/3150وتاريــخ
1442/12/1هـــ بالموافقــة علــى «إلغــاء توجيــه مجلــس اإلدارة
المتضمــن إيقــاف الترقيــات لموظفــي الهيئــة العامليــن علــى نظــام
الخدمــة المدنيــة».
• صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/275وتاريــخ
1443/12/1هـــ بالموافقــة علــى «تكليــف الدكتــور ســعد بــن ســعيد
القحطانــي علــى منصــب نائــب الرئيــس لإلحصــاء».

•

•

صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2293/618وتاريــخ
1443/2/27هـــ بالموافقــة علــى «تعييــن األســتاذ /محمــد بــن عبــد
اللــه الرشــيد علــى وظيفــة نائــب الرئيــس للعمليــات».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  42/2293/3152وتاريــخ
1442/12/4هـــ بالموافقــة علــى «تشــكيل لجنــة باســم اللجنــة
التوجيهيــة لمســح القــوى العاملــة».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/274وتاريــخ
1443/1/24هـــ بالموافقــة علــى «دفــع تكاليــف فريــق عمل معالي
الدكتــور /أحمــد الخليفــي».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1167وتاريــخ
1443/4/6هـــ ،بالموافقــة علــى رفــع عــدد اجتماعــات اللجنــة
اجتماعــا ،وتعديــل
التوجيهيــة لمســح القــوى العاملــة إلــى عشــرين
ً
مكافــأة أعضــاء اللجنــة.
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1186وتاريــخ
1443/4/6هـــ بالموافقــة علــى «إعــادة تشــكيل أعضــاء اللجنــة
التوجيهيــة لمســح القــوى العاملــة».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1165وتاريــخ
1443/4/6هـــ بالموافقــة علــى «خطــة القــوى العاملــة للهيئــة
العامــة لإلحصــاء».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1166وتاريــخ
1443/4/6هـــ بالموافقــة علــى «ترقيــة الموظــف /خالــد بــن محمــد
الدلقــان إلــى وظيفــة «مستشــار تقنيــة» مرتبــة (.»)51
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1619وتاريــخ
1443/5/17هـــ بالموافقــة علــى «الالئحــة الماليــة للهيئــة العامــة
لإلحصــاء».
صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  43/2200/1620وتاريــخ
1443/5/17هـــ بالموافقــة علــى «الالئحــة اإلداريــة للهيئــة العامــة
لإلحصــاء».
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تنمية الموارد البشرية لمواءمة برنامج التحول االستراتيجي في الهيئة

تســعى الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى تنميــة مواردهــا البشــرية
واســتقطاب أفضــل الكــوادر البشــرية فــي مجــال العمــل اإلحصائــي؛
وذلــك بهــدف تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا ،والمســاهمة فــي إنجــاح
برنامجهــا للتحــول االســتراتيجي ،وذلــك عبــر العديــد مــن العمليــات
والخدمــات التــي تســاهم فــي تطويــر مهــارات منســوبي الهيئــة إلنجاز
مختلــف أعمالهــا اإلحصائيــة ومســوحها الميدانيــة بــكل تميــز وإتقــان
عالميــا فــي
واالحترافيــة المعمــول بهــا
وفقــا ألعلــى المعاييــر المهنيــة
ً
ًّ
َّ
المجــال اإلحصائــي.
وإيمانً ــا منهــا بمحوريــة وأهميــة دور المــوارد البشــرية فــي تنفيــذ
اســتراتيجية تحــول الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتحقيــق أهدافهــا تهتــم
الهيئــة باســتقطاب أفضــل المواهــب والكفــاءات ،وتقــوم باســتمرار
بوضــع وتطويــر خطــط التوظيــف الخاصــة بالهيئــة ،وتحديــد قنــوات
االســتعانة بالمصــادر وإدارتهــا ،مــع ضمــان جــذب الكفــاءات والمواهــب
األنســب بمــا يتماشــى مــع أولويــات القــوى العاملــة ،ثــم يتــم
إجــراء المقابــات الشــخصية مــع المرشــحين ،وبعــد اختيــار األفضــل
واألنســب يجــري تهيئــة الموظفيــن الجــدد لبــدء العمــل فــي الهيئــة
بــكل يســر وسالســة.
وتقــوم الهيئــة باســتمرار بتطويــر مواهــب ومهــارات منســوبيها،
احترافيــة متعــددة
وتعمــل علــى رفــع كفــاءة مواردهــا البشــرية بطــرق
َّ
لتطويــر أدائهــم ،ورفــع كفاءتهــم ،وتحســين إنتاجيتهــم ،وذلــك مــن
خــال رســم اســتراتيجيات متنوعــة للتدريــب والتطويــر ،ووضــع آليــات
وأنشــطة متعددة لتنفيذ ذلك بما يتماشــى مع األهداف والمســارات
واإلنتاجيــة
التنظيميــة
الوظيفيــة المحــددة مــن أجــل تحســين الكفــاءة
َّ
َّ
َّ
لمنســوبي الهيئــة ،وفــي الفصــل الخــاص بالمــوارد البشــرية ســيتم
الحديــث عــن ذلــك بشــيء مــن التوســع والتفصيــل مــع ذكــر األرقــام
المتحققــة.
وفيمــا يتعلــق بجهــود الهيئــة عــام 2021م لتنميــة مواردهــا البشــرية
لمواءمــة برنامــج التحــول االســتراتيجي فقــد تــم اآلتــي:
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على مستوى الترتيبات:
• تــم تشــكيل فريــق عمــل مشــروع تطويــر المــوارد البشــرية بعــد صدور
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  198وتاريــخ 1442/03/24ه القاضــي
بإخضــاع منســوبو الهيئــة ألحــكام نظــام العمــل ونظــام التأمينــات
االجتماعيــة وعقــد سلســلة مــن االجتماعــات التحضيريــة مــع الجهــات
المعنيــة بذلــك.
الحكوميــة
َّ

• لضمــان التنفيــذ األمثــل للقــرار تـ َّـم التعاقــد مــع أحــد أكبــر الشــركات
االستشــارية علــى مســتوى العالــم المتخصصــة فــي المــوارد
البشــرية (ميرســر).
• وضعــت جميــع الترتيبــات  -بالمواءمــة والتنســيق مــع الجهــات ذات
الصلــة  -لتنفيــذ قــرار التحــول ،ومــن ذلــك وضــع آليــة ومعاييــر
للمفاضلــة واالختيــار ،وتطويــر أداة لتســكين الموظفيــن بشــكل
بنــاء علــى المعاييــر المحــددة ،وتشــكيل لجــان لبحــث نتائــج
أولــي
ً
التســكين األولــي وتدقيقهــا.
ــدت مكونــات التقييــم للموظفيــن والقــادة لتشــمل الجوانــب
• ُأ ِع َّ
الجــدارات
والســلوكية والقــدرات العامــة -باإلضافــة إلــى
الفنيــة
َ
َّ
َّ
الموضوعيــة ،وتحديــد درجــة المالءمــة
ـن
ـ
يضم
ـا
ـ
بم
ـادة-
ـ
للق
ـة
ـ
القيادي
َّ
بأعلــى دقــة ممكنــة.

على مستوى المنجزات:
• تــم تصميــم هيكلــة حديثــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء شــملت الهيــكل
التنظيمــي ،وتحديــد المهــام اإلداريــة لــكل وحدة تنظيميــة وعالقاتها
الداخليــة والخارجيــة.
• تــم تصميــم هيكلــة للوظائــف مــع تحديــد تراتُ بياتهــا ،وأوصافهــا،
وتصنيفهــا فــي عوائــل وظيفيــة ،وربطهــا بدليــل الجـ َـدارات الفنيــة
والســلوكية.
• تــم العمــل علــى الالئحتيــن اإلداريــة والماليــة واعتمادهمــا ،كمــا تــم
تطويــر دليــل سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية.

• تــم تطويــر إطــار للتعويضــات والمزايــا بعــد إجــراء دراســة معياريــة
وتحديــد اســتراتيجية الهيئــة ،وقــد شــمل هــذا اإلطــار التعويضــات
الثابتــة والمتغيــرة ،وســلم الرواتــب .باإلضافــة إلــى تصميــم أداة
لتقييــم وظائــف الهيئــة لتحديــد أوزانهــا ودرجاتهــا.
ـلوكية
• تــم تطويــر إطــار إلدارة األداء ،ووضــع دليــل للجـ َـد َارات السـ
َّ
والفنيــة ،وتحديــد مؤشــرات األداء الرئيســة الفرديــة لــكل وظيفــة
َّ
ضمــن الهيــكل الوظيفــي.
• تــم تطويــر أطــر وأدوات لتخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،والتطــور
الوظيفــي تســمح بتحــرك الموظفيــن بشــكل أفقــي ،أو عمــودي،
فرصــا أكبــر للنمــو المهنــي داخــل الهيئــة.
أو ُق ْطــري بمــا ُيتيــح
ً
• تــم تطويــر اســتراتيجية للقــوى العاملــة وتخطيــط احتياجــات الهيئــة
علــى المــدى المتوســط.

• تــم تقييــم الموظفيــن والقــادة والمفاضلــة فيمــا بينهــم وفــق
اآلليــات والمعاييــر الموضوعــة.
متقدما.
• تم إجراء مقابالت شخصية لعدد 528
ً

بشــريا مــن الكفــاءات والمهــارات الداعمــة
كادرا
• تــم تعييــن 123
ًّ
ً
للهيئــة فــي مرحلــة التحــول.

على مستوى التواصل:
ـفيرا؛
• تــم تعييــن ســفير للتحــول فــي كل إدارة عامــة بإجمالــي  34سـ ً
وذلــك لضمــان وصــول المعلومــات بشــكل مســتمر وصحيــح
لجميــع منســوبي الهيئــة.
• ُعقــد العديــد مــن الجلســات التعريفيــة للقيــادات والموظفيــن
خصوصــا.
عمومــا ،وعــن مرحلــة التقييــم
التحــول
والســفراء عــن
ً
ً
ُّ
تفاعليــة مباشــرة لإلجابــة علــى تســاؤالت
جلســات
• ُعقــدت
َّ
ا لمو ظفيــن .
• تــم عبــر البوابــة الداخليــة لمنســوبي الهيئــة معالجة  200استفســار
عــن مرحلــة التحــول التــي تمــر بهــا الهيئــة.
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تســعى الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى تحقيــق
التكامــل بيــن هيكلهــا التنظيمــي وبيــن مبــادرات
ومشــاريع التحــول فــي كافة أنشــطتها ،مع مراعاة
مــا يســتجد مــن تغيــرات فــي تلــك األنشــطة داخل
ـاء علــى
الهيئــة أو فــي المحيــط الخارجــي لهــا ،وبنـ ً
الموقــر
َّ
مالحظــات ســابقة لمجلــس الشــورى
وبنــاء كذلــك
علــى الهيــكل التنظيمــي للهيئــة،
ً
عــدد مــن المســتجدات األخــرى تــم رفــع تصــور عــن
تطويــر الهيــكل التنظيمــي ليتناســب مــع المرحلــة
الحاليــة مــن مراحــل التحــول اإلحصائــي ،وقــد
تــم اعتمــاده والعمــل بــه ،وفيمــا يلــي الهيــكل
حاليــا فــي الهيئــة العامــة
التنظيمــي المعتمــد
ًّ
لإلحصــاء مــن تاريــخ  1ســبتمبر 2021م:

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴﺺ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎ��ـﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘـﺪ��ـﺐ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍ��ــﺔ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤـ�ﺍﺳــﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎ��ﻦ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ّ

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ّ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣـﻲ
ﺍﻟﻤﺤـﺘـﻮﻯ
ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﻟﺘﻮﻋـﻴـﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋـﻴـﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ
ﺍﻟﺘﺮﺟـﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
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ﻣﺠـﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺍﻟﺮﺋـﻴـﺲ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴ�ﺒ�ﺍﻧﻲ
ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

ﺟﻤﻊ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺸﺘـ��ـﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـ�ﺍﻓـﻖ

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠـﻮﺩﺓ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺍﻟﺒﻨـﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ��ﺍﻋﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺍﻟﺘﻄـﻮﻳــﺮ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺡ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

ﺇﺣﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻴـﻢ
ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓـﻴـﻪ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﺍﻟﺒﻨـﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘـﻴـﺔ

ﺟﻤﻊ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜ�ﻴﺮﺓ

ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺇﺣﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻴـﺎﺣـﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺟﻤﻊ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤ�ﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺨﺎ�ﻥ
ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺼـﺎﻧـﻴـﻒ

ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨ�ﺍﺋﻂ ﺍﻟﺠﻐ�ﺍﻓﻴﺔ

ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺠــﻼﺕ

ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻭﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴ�ﺒ�ﺍﻧﻲ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ
ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘـﻨـﻮﻉ

ﺍﻟﺪﻋـﻢ ﺍﻟﺘﻘـﻨـﻲ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ّ
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴـﺎﺕ ﻭﻋـﻼﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟ��ﺎﺿﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔــ�ﻭﻉ
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الفصل الثـانـي:

اإلنـتـاج
اإلحصــائــي

أبرز التعاريف والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية

تمهـيـد:
تحــرص الهيئــة العامــة لإلحصــاء باســتمرار علــى تطويــر وزيــادة أعمالهــا ومنتجاتهــا فــي المجــاالت
اإلحصائيــة الخمســة :االجتماعيــة ،والســكانية ،واالقتصاديــة ،والبيئيــة ،والثقافيــة ،تلبيـ ًـة للمتطلبــات
اإلحصائيــة لمختلــف فئــات عمــاء الهيئــة مــن جهــات حكوميــة ،وقطــاع خــاص ،وأكاديمييــن ،وباحثيــن
وغيرهــم.
ـدد مــن المســوح الميدانيــة والمنتجــات اإلحصائيــة؛
وخــال عــام 2021م عملــت الهيئــة علــى تنفيــذ عـ ٍ
لدعــم صنَّ ــاع القــرار وراســمي السياســات فــي المملكــة بالبيانــات الدقيقــة الموثقــة القائمــة علــى
جمــع المعلومــات ورصــد المتغيــرات فــي مختلــف القطاعــات ،وتحديــد درجــة االلتــزام برؤيــة المملكــة
 2030ومبادراتهــا المختلفــة.
وفــي ظــل إعــداد الهيئــة لبرنامــج تعــداد الســعودية  2022وبالتــوازي معــه تــم تحديــد عــدد مــن
المســوح الميدانيــة ،والمنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة التــي ســتنتجها الهيئــة لدعــم األجهــزة
ونفــذت
الحكوميــة ومتخــذي القــرار مــن جهــة ،وتلبيــة متطلبــات مســتخدمي البيانــات مــن جهــة أخــرىَّ ،
الهيئــة هــذه المنتجــات اإلحصائيــة بمــا يحقــق متطلبــات العمــاء ويتوافــق مــع المتطلبــات الوطنيــة
واإلقليميــة والمعاييــر الدوليــة.
وقبــل أن نعــرض أبــرز منتجــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 2021م نذكــر أهــم التعاريــف
والمفاهيــم للمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة والــواردة فــي المســوح والمنتجــات المختلفــة:
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التعــداد الســكاني :هــو العمليــة الكليــة المتكاملــة لجمــع وتجهيــز
وتقييــم وتحليــل ونشــر البيانــات المتعلقــة بالخصائــص الديموغرافيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة لجميــع األفــراد داخــل الدولــة فــي لحظــة
زمنيــة معينــة ،وهــذا يعنــي أن ُيعـ َّـد كل فــرد مــن األفــراد الموجوديــن
علــى قيــد الحيــاة داخــل حــدود بلــد معيــن فــي لحظــة وتاريــخ معيــن ،وأن
تســجل خصائصــه االجتماعيــة واالقتصاديــة في تاريخ إســنادها الزمني
المحــدد لــكل منهــا منفصلــة عــن خصائــص غيــره مــن أفــراد األســرة.
الســكان :هــم جميــع األفــراد المقيميــن فــي المملكــة وقــت المســح
مــن الســعوديين وغيــر الســعوديين.
حجــم الســكانُ :يعـــرف حجــم الســكان فــي الدولة بأنه مجمــوع األفراد
القاطنيــن ضمــن الحــدود السياســية للدولــة فــي تاريــخ معيــن ســواء
كانــوا يتمتعــون بصفــة المواطنــة للدولــة أم كانــوا مقيميــن إقامــة
دائمــة أو مؤقتــة ،ويقــدر حجــم الســكان عــادة لســنة معينــة فــي
منتصــف تلــك الســنة.
ـرد علــى حــدة ،وأن تُ سـ َّـج َل خصائصــه
كل فـ ٍ
العـ ُّـد الفــردي :هــو أن ُي َعـ َّـد ُّ
منفصلــة عــن غيـــره مــن األفــراد ،حتــى يمكــن تصنيــف الخصائــص
العديــدة للســكان؛ مثــل :تصنيــف المهنــة مــع المســتوى التعليمــي،
والحالــة العمليــة مــع المســتوى التعليمــي ،والحالــة الزواجيــة مــع
فئــات العمــر والجنــس  ...إلــخ.
نطــاق التعــداد :يشــمل تعــداد الســكان جميــع األفــراد (ســعوديين
وغيــر ســعوديين) الموجوديــن داخــل حــدود المملكــة العربيــة
الســعودية ليلــة اإلســناد الزمنــي للتعــداد ،ســواء كان هــؤالء األفــراد
مقيميــن بالمملكــة إقامــة دائمــة أو موجوديــن فيهــا بصفــة مؤقتــة.
الباحــث الميدانــي :هــو الموظــف المســؤول عــن جمــع البيانــات
مــن األســر ،ويمثــل منســوبو وزارة التربيــة والتعليــم مــن المدرســين
ويتــم كذلــك
الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء الباحثيــن الميدانييــن،
ُّ
االســتعانة ببعــض موظفــي الدولــة  -المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي
العمــل  -مــن الجهــات والقطاعــات األخــرى.

ليلــة اإلســناد الزمنــي للتعــداد :تختلــف البيانــات الســكانية مــن
تبعــا لنــوع البيانــات والهــدف منهــا ،ويقصد
حيــث إســنادها الزمنــي ً
بليلــة اإلســناد الزمنــي للتعــداد الموعــد المحــدد لتنفيــذ التعــداد
بحســب مــا يحــدده األمــر الســامي الكريــم.
العـ ُّـد الذاتــي :هــو أحــد أبــرز الوســائل التقنيــة الحديثــة التــي باتــت
تُ ســتخدم مؤخـ ًـرا فــي التعــدادات حــول العالــم ،ويعنــي اســتغناء
األســرة عــن زيــارة الباحــث الميدانــي لمســكنها ،وقيــام رب األســرة
إلكترونيــا عــن طريــق الموقــع المخصــص
بمــلء اســتمارة التعــداد
ًّ
علــى شــبكة اإلنترنــت.
اإلســقاطات الســكانية :تقديــرات مســتقبلية لحجــم الســكان
اإلجمالــي وتوزيعهــم العمــري والنوعــي باالعتمــاد علــى نتائــج
تعــداد الســكان والمســاكن ،وعلــى افتراضــات معينــة لمســتقبل
اتجــاه معــدالت الخصوبــة والوفيــات والهجــرة.
أســاس العـ ِّـد الفعلــي :حصــر األفــراد حســب أماكــن وجودهــم فــي
لحظــة اإلســناد (منتصــف ليلــة العــد) بصــرف النظــر عــن كونهــم مــن
ســكان هــذا المــكان بصفــة دائمــة أو زائريــن لــه بصفــة مؤقتة ،وقد
يتبــع فــي تعــداد ســكان دولــة مــا أســاس العــد الفعلــي مــع بعــض
االســتثناءات التــي تتناســب والظــروف المحليــة لهــذه الدولــة.
أســاس العــد النظــري :حصــر األفــراد حســب محــل إقامتهــم
المعتــادة وليــس حســب أماكــن تواجدهــم ليلة التعــداد ،أي أن الزوار
عــدون فــي مناطــق
الموجوديــن فــي مدينــة مــا ليلــة التعــداد ُي ُّ
إقامتهــم المعتــادة ،وال ُيعـ ُّـدون فــي المدينــة التــي تواجــدوا فيهــا
ليلــة التعــداد.
معدل النمو الســكاني :المعدل الذي يزيد به الســكان (أو يقلون)
سـ ً
ـنويا خــال فتــرة زمنيــة معينــة بســبب الزيــادة الطبيعيــة وصافي
الهجــرة ،ويعبــر عنــه فــي صورة نِســب من الســكان األساســيين.
الســكان المســتهدفون في المســح :هم جميع األفراد المقيمين
في المملكة وقت المســح من الســعوديين وغير الســعوديين.
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ســكان عينــة المســح :هــم مجموعــة أفــراد األســر المعيشــية
المختــارة فــي العينــة بمــا فيهــم العمالــة المنزليــة ومــن فــي
حكمهــم ،ويعيشــون فــي مســكن واحــد ويشــمل أيضــا أفــراد
األســرة المتواجديــن خــارج المملكــة للدراســة أو التجــارة أو
الســياحة وغيرهــا.
األســرة المعيشــية :هــي فــرد أو مجموعــة أفــراد تربطهــم أو
ال تربطهــم صلــة قرابــة ،ويشــتركون فــي المســكن والمــأكل،
ويقيمــون فــي المســكن وقــت المســح .ويدخــل ضمــن أفــراد
األســرة المعيشــية مــا يلــي:
 .1األفــراد الســعوديون وغيــر الســعوديين الذيــن يقيمــون إقامــة
معتــادة مــع األســرة ويكونــون غائبيــن عــن األســرة أثنــاء المســح
لســفرهم خــارج أو داخــل المملكــة بصفــة مؤقتــة مثــل رجــال
األعمــال والســياح أو المســافرون للعــاج والطــاب المبتعثيــن
فــي الخــارج.
 .2األفــراد الذيــن يقيمــون مــع األســرة بصفــة معتــادة وتغيبــوا
عنهــا أثنــاء المســح لوجودهــم فــي ورديــات عمــل مثــل :الحــراس،
واألطبــاء،والممرضــون،والعاملــونفــيالمطــارات،والصيــادون.
 .3العمالــة المنزليــة كالخــدم والســائقين ،ومــن فــي حكمهــم
الذيــن يقيمــون مــع األســرة.
دخــل األســرة المعيشــية :هــو جملــة الدخــل النقــدي والعينــي
ً
ذكــورا وإناثــا (بغــض
المتجمــع مــن دخــول جميــع أفــراد األســرة
النظــر عــن العمــر) والــذي يتــاح لألســرة اإلنفــاق منــه علــى أوجــه
اإلنفــاق المختلفــة أو ادخــاره .ويتكــون الدخــل مــن عــدة مصــادر .
إنفــاق األســرة المعيشــية :هــو قيمــة مــا ينفقــه جميــع أفــراد
األســرة خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي مقابل الحصول على الســلع،
والخدمــات (االســتهالكية وغيــر االســتهالكية) ,ســواء كان هــذا
اإلنفــاق يتعلــق باألســرة مثــل :اإلنفــاق علــى الطعــام أو المســكن
أو الكهربــاء أو اقتنــاء الســلع المعمــرة ,أو مــا يتعلــق بإنفاق أفرادها
كاإلنفــاق علــى المالبــس أو األدوات الشــخصية ،أو نحــو ذلــك.
وتتكــون مجموعــات اإلنفــاق علــى الســلع ،والخدمــات مــن اثنــي
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عشــر مجموعــة رئيســة ،وكل مجموعــة تتكــون مــن مجموعــات فرعيــة,
تشــتمل علــى عــدد مــن الســلع أو الخدمــات.
التكاليــف المعيشــية :هــي تكلفــة الحفــاظ علــى مســتوى معيــن مــن
المعيشــة .وتشــمل المصروفــات اليوميــة التــي تحتاجهــا األســرة
للصــرف علــى المــأكل والملبــس والمواصــات ومــا شــابه.
األســرة الجماعيــة :مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم أو ال تربطهم صلة
قرابــة أو نســب ،ويشــتركون فــي مســكن واحــد ،وال يتقاســمون
تكاليــف المعيشــة ،وإنمــا جمعتهــم ظــروف التواجــد فــي هــذا المــكان.
العائلــة :مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم صلــة قرابــة ويمثلــون أســرةً
ـزءا منهــا).
معيشــية بالكامــل (أو جـ ً
متوســط حجــم األســرة :متوســط عــدد األفــراد فــي األســرة الواحــدة
ويقــاس بقســمة عــدد أفــراد األســر فــي دولــة مــا علــى عــدد األســر
لتلــك الدولــة ،وتحســب كمــا يلــي :متوســط حجــم األســرة = إجمالــي
عــدد أفــراد األســر ÷ عــدد األســر.
الوضــع المالــي لألســرة المعيشــية :الوضــع االقتصــادي والتنظيــم
المالي لألســرة من أهم المفاهيم في خصوص األســرة المعيشــية،
ويعــرف الوضــع االقتصــادي والتنظيــم المالــي بكيفيــة تلبيــة الحاجــات
اإلنســانية مــن قبــل األســرة .وتعــرف الحاجــة بأنهــا الرغبــة فــي
الحصــول علــى شــيء مــا ســواء كان هــذا الشــيء منظـ ً
ـورا (كالســلعة)
أو غيــر منظــور كالخدمــة أو يأتــي لتلبيتهــا والحصــول عليهــا .ويكــون
اســتعداد األســرة لدفــع تكلفــة الحصــول علــى تلــك الحاجــة متناســب
طرديــا مــع قدرتهــا علــى الدفــع وأهميــة تلــك الحاجــة بالنســبة لهــا.
وتنحصــر عــادةً حاجــة األســرة تحــت األنــواع التاليــة :المــأكل والمشــرب،
والملبــس ،والســكن ،واألمــن ،والحاجــات االجتماعيــة ،والحاجــات
الثقافيــة ،والمواصــات واالتصــاالت.
اقتصاديــا (خــارج قــوة العمــل) :هــم
الســكان غيــر الناشــطين
ًّ
األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) غيــر المصنفيــن ضمــن القــوى العاملــة (غيــر
مشــتغلين أو متعطليــن) ،وذلــك لكونهــم ال يعملــون أو ال يبحثــون
عــن عمــل أو غيــر قادريــن علــى العمــل أو غيــر مســتعدين لاللتحــاق

بــه خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي للمســح ،مثــل :الطــاب ،وربــات
البيــوت ،والمتقاعديــن الذيــن ال يعملــون ،واألفــراد غيــر القادريــن
علــى العمــل ،واألفــراد الذيــن ال يرغبــون فــي العمــل وال يبحثــون
عنــه ألي أســباب أخــرى.
عينــة المســح :هــم مجمــوع أفــراد األســر المعيشــية المختــارة فــي
العينــة بمــن فيهــم العمالــة المنزليــة ومــن فــي حكمهــم ،الذيــن
يعيشــون فــي مســكن واحــد.
اقتصاديــا (قــوة العمــل) :هــم األفــراد ()15
الســكان الناشــطون
ًّ
ســنة فأكثــر المســاهمون أو الذيــن لديهــم القــدرة واالســتعداد
للمســاهمة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات خــال فتــرة اإلســناد
الزمنــي للمســح ،ويشــمل المشــتغلين والمتعطليــن.
األفــراد المشــتغلون (فــي مســح القــوى العاملــة) :هــم األفــراد
( 15ســنة فأكثــر) الذيــن قامــوا خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي (األســبوع
الســابق لزيــارة األســرة) بأحــد األعمــال التاليــة:
• َع ِم َلوا لمدة ســاعة واحدة على األقل مـقابـــل راتــــب أو ربـــح (نقدي
أو عينــي) كموظفيــن منتظميــن أو مؤقتيــن أو أصحــاب عمــل أو
يعملــون لحســابهم.
• أو قامــوا بمســاعدة الغيــر لمــدة ســاعة علــى األقــل بــدون مقابــل
فــي أي نــوع مــن األعمــال التجاريــة أو فــي مزرعــة خاصــة بأحــد أفــراد
األسرة.
• أو َع ِم َلــوا لمــدة ســاعة واحــدة علــى األقــل لــدى الغيــر بــدون أجــر أو
ربـــح (نقــدي أو عينــي) كمتطوعيــن.
• أو تغيبــوا مؤقتً ــا عــن عملهــم طيلــة األســبوع بســبب إجــازة أو
مجــددا.
مــرض ،أو ألي ســبب آخــر وســوف يعــودون إليــه
ً
• ويشــمل التعريــف الطــاب والباحثيــن عــن عمــل والمتقاعديــن
وربــات البيــوت  ...إلــخ ،الذيــن عملــوا خــال األســبوع الســابق
للزيــارة لمــدة ســاعة واحــدة علــى األقــل ،مــع مالحظــة أن ذلــك
ال يشــمل األعمــال المنزليــة مثــل أعمــال الطبــخ والغســيل الــذي
تقــوم بــه ربــة المنــزل أو أعمــال الصيانــة المنزليــة العاديــة التــي
يقــوم بهــا أحــد أفــراد األســرة.

األفــراد المتعطلــون (فــي مســح القــوى العاملــة) :هــم األفــراد
( 15ســنة فأكثــر) الذيــن كانــوا خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي:
• بدون عمل خالل األسبوع السابق لزيارة األسرة.
• بحثــوا عــن عمــل بجديــة خــال األســابيع األربعــة الســابقة لزيــارة
األســرة (قامــوا علــى األقــل باتخــاذ أســلوب واحــد للبحــث عــن
عمــل) ويشــمل ذلــك الذيــن لــم يقومــوا بالبحــث عــن عمــل خــال
األســابيع األربعة الســابقة لزيارة األســرة بســبب انتظار الحصول
علــى عمــل أو تأســيس عمــل خــاص بهــم خــال الفتــرة القادمــة،
حيــث إنهــم ســبق لهــم البحــث عــن عمــل قبــل فتــرة اإلســناد.
• قــادرون علــى العمــل ومســتعدون لاللتحــاق بــه فــي حــال توفــره
(متاحــون للعمــل) خــال األســبوع الســابق لزيــارة األســرة.
معــدل المشــاركة االقتصاديــة فــي مســح القــوى العاملــة:
مؤشــر يقيــس مشــاركة الســكان فــي ســن العمــل (15ســنة فأكثــر)
فــي القــوة العاملــة كمشــتعلين أو متعطليــن ،وهــو عبــارة عــن
نســبة قــوة العمــل إلــى الســكان (15ســنة فأكثــر).
معــدل التشــغيل فــي مســح القــوى العاملــة :مؤشــر يقيــس
مشــاركة الســكان فــي ســن العمــل (15ســنة فأكثــر) فــي القــوة
العاملــة كمشــتعلين ،وهــو عبــارة عــن نســبة المشــتغلين إلــى قــوة
العمــل.
معــدل البطالــة فــي مســح القــوى العاملــة :مؤشــر يقيــس
مشــاركة الســكان فــي ســن العمــل (15ســنة فأكثــر) فــي القــوة
العاملــة كمتعطليــن ،وهــو عبــارة عــن نســبة المتعطليــن إلــى قــوة
العمــل.
المشــتغلون (حســب الســجالت اإلداريــة لــدى األجهــزة الحكومية):
وفقــا
ً
هــم جميــع األفــراد العاملــون الذيــن يشــغلون وظائــف
ألنظمــة ولوائــح معتمــدة مــن الجهــات المنظمــة لســوق العمــل
والمســجلين فــي الســجالت اإلداريــة ،ويمكن تصنيف المشــتغلين
وفقــا لألنظمــة واللوائــح التــي يخضعــون
ً
فــي الســجالت اإلداريــة
لهــا كالتالــي:
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• المشــتغلون حســب أنظمــة ولوائــح الخدمــة المدنيــة مــن
الســعوديين الذيــن يعملــون فــي كافــة األجهــزة والمصالــح
الحكوميــة والمؤسســات العامــة الذيــن يشــغلون وظائــف
معتمــدة فــي الميزانيــة العامــة للدولــة والخاضعيــن لنظــام التقاعــد
ً
وإناثــا) ،وكذلــك غيــر
ـورا
المدنــي مــن موظفيــن ومســتخدمين (ذكـ ً
وفقــا
ً
الســعوديين ممــن يتــم التعاقــد معهــم علــى هــذه الوظائــف
لالئحــة توظيــف غيــر الســعوديين.
• المشــتغلون حســب أنظمــة ولوائــح نظــام التأمينــات االجتماعيــة
ونظــام العمــل والعمــال ،ويشــمل ذلــك الســعوديين وغيــر
الســعوديين.
• العمالــة المنزليــة :هــم العاملــون غيــر الســعوديين مــن الجنســين
الذيــن يعملــون فــي المنــازل ويشــمل (الخــدم ،وعمــال التنظيــف،
والطباخيــن ومقدمــي الطعــام ،والســائقين والحــراس،
علمــا بــأن
والممرضيــن والمدرســين الخصوصييــن فــي المنــازل) ً
بيانــات المشــتغلين ال يدخــل مــن ضمنهــا الفئــات التاليــة:

حســب الممارســات العالميــة لمؤشــرات ســوق العمــل  -لهــا عــدة
إحصائيــا لقيــاس
مدلــوالت لســوق العمــل ،ولكــن ال يتــم اســتخدامها
ًّ
معــدالت التشــغيل.
الباحثــون عــن عمــل (حســب الســجالت اإلداريــة لــدى األجهــزة
الحكوميــة) :هــم األفــراد الســعوديون المســجلون فــي برامــج البحــث
عــن عمــل لــدى وزارة الخدمــة المدنيــة (جــدارة وســاعد) ولــدى صنــدوق
تنميــة المــوارد البشــرية (حافــز) ،ويقومــون بتســجيل بياناتهــم
الشــخصية ومؤهالتهــم وخبراتهــم العمليــة وســيرهم الذاتيــة عــن
طريــق نظــام إلكترونــي لــدى جهــة التقديــم.
علمــا بــأن الباحثيــن عــن عمــل فــي الســجالت اإلداريــة ال يخضعــون
ً
دوليــا والمعتمــدة مــن
عليهــا
المتعــارف
البطالــة
وشــروط
لمعاييــر
ًّ
قبــل منظمــة العمــل الدوليــة ،وبالتالــي ال ُيعــد جميعهــم متعطليــن
ً
متعطــا،
عــن العمــل ،حيــث إنــه ليــس كل باحــث عــن عمــل يعــد
ولكــي يعــد الفــرد متعطـ ًـا ال بــد أن يســتوفي شــروط البطالــة وهــي
كالتالــي:

• العاملون في القطاعات األمنية والعسكرية.

 .1أن يكون الفرد بدون عمل خالل األسبوع السابق.

• العاملــون غيــر المســجلين فــي ســجالت التأمينــات االجتماعيــة
والخدمــة المدنيــة ،ويشــمل ذلــك:

 .2أن يقــوم الفــرد بالبحــث عــن عمــل بجديــة خــال األســابيع األربعــة
الســابقة.

• الســعوديين العامليــن خــارج المنشــآت الذيــن يعملون لحســابهم،
وال يخضعــون ألنظمــة العمــل ،وغيــر مســجلين فــي التأمينــات
االجتماعيــة.

ـتعدا لاللتحــاق بــه فــي
ـادرا علــى العمــل ومسـ ً
 .3أن يكــون الفــرد قـ ً
حــال توفــره (متــاح للعمــل) خــال األســبوع الســابق.

• أصحــاب العمــل الســعوديين الذيــن يعملــون فــي المنشــآت،
وغيــر مســجلين فــي التأمينــات االجتماعيــة.
• الموظفيــن غيــر الســعوديين الذيــن يعملــون فــي البعثــات
الدوليــة أو السياســية أو العســكرية األجنبيــة.
• الموظفيــن غيــر الســعوديين الذيــن يقدمــون إلــى المملكــة
ألعمــال ال يســتغرق إنجازهــا فــي المعتــاد أكثــر مــن ثالثــة أشــهر.
مــع اإلحاطــة بــأن بيانــات المشــتغلين مــن الســجالت اإلداريــة -
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مــع اإلحاطــة بــأن بيانــات الباحثيــن عــن عمــل مــن الســجالت اإلداريــة
– حســب الممارســات العالميــة لمؤشــرات ســوق العمــل – لهــا عــدة
إحصائيــا لقيــاس
مدلــوالت لســوق العمــل ولكــن ال يتــم اســتخدامها
ًّ
معــدالت البطالــة.
الناتــج المحلــي اإلجمالــي :هــو مجمــوع القيــم المضافــة للمنتجيــن
ً
مضافــا إليــه الرســوم الجمركيــة ،أو هــو
المقيميــن بســعر المنتــج
ً
مخصومــا منــه مجمــوع االســتهالك الوســيط
مجمــوع المخرجــات
ً
مضافــا إليــه صافــي الضرائــب غيــر المباشــرة علــى المنتجــات
«ضرائــب -إعـــانات» غيــر المدرجــة فــي قيمــة المخرجــات.

مخصومــا
الدخــل القومــي :هــو عبــارة عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ً
مضافــا إليــه
ً
منــه الدخــول األوليــة التــي تدفــع للوحــدات غيــر المقيمــة
الدخــول األوليــة المتلقــاة مــن الوحــدات غيــر المقيمــة.

الفائــض أو العجــز فــي الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات:
الفــرق بيــن الجانــب الدائــن «المــوارد» للحســاب الجــاري عــن الجانــب
المديــن «االســتخدامات» لميــزان المدفوعــات.

التحويــات الجاريــة :هــي قيمــة التحويــات بــدون مقابــل التــي تتــم
بين المتعاملين في شكل تحويالت غير رأس مالية.

مســح مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي :هـــو منتــج إحصائــي شـــهري
تُ ج ِريـه الهيئـة العامـة لإلحصـاء ،وينـدرج تحـت تصنيــف اإلحصاءات
االقتصادية ،ويتــــم فيــــه جمــــع المعلومــــات مــــن خـــال التواصل
مــع عينـــة ممثلـــة مـــن المنشـــآت الصناعيـــة الواقعـــة فـــي عينـــة
المسـح فـي جميـع مناطـق المملكـة اإلدارية ،واسـتيفاء االسـتمارة
اإللكترونيــــة التــــي يتــــم مــن خاللهــا توفيــر تقديــرات ومؤشــرات
تتعلــق بالرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي.

الدخــل المتــاح :هــو الدخــل القومــي الممكــن التصــرف بــه ،وهــو
مضافــا إليــه
ً
عبــارة عــن الدخــل القومــي اإلجمالــي بســعر الســوق
صافــي التحويــات الجاريــة مــن العالــم الخارجــي.
االدخــار :هــو متغيــر اقتصــادي رئيــس ويمثــل الفــرق بيــن الدخــل
المتــاح واإلنفــاق االســتهالكي النهائــي ،وهــو بنــد التــوازن فــي
حســاب اســتخدام الدخــل ضمــن مجموعــة الحســابات الجاريــة.
الدخــل القومــي :هــو عبــارة عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مخصومـ ًـا
مضافــا إليــه
ً
منــه الدخــول األوليــة التــي تدفــع للوحــدات غيــر المقيمــة
الدخــول األوليــة المتلقــاة مــن الوحــدات غيــر المقيمــة.
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي :ونعنــي بــه متوســط
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،بعــد قســمة الناتــج
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة علــى عــدد الســكان.
نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي :ونعنــي بــه متوســط نصيــب
الفــرد مــن الدخــل القومــي ،بعــد قســمة الدخــل القومــي اإلجمالــي
علــى عــدد الســكان.
ميــزان المدفوعــات :هــو بيــان إحصائــي يلخــص المعامــات
االقتصاديــة بيــن المقيميــن وغيــر المقيميــن خــال فتــرة زمنيــة
محــددة ،ويتألــف مــن حســاب الســلع والخدمــات ،وحســاب الدخــل
األولــي ،وحســاب الدخــل الثانــوي ،والحســاب الرأســمالي والحســاب
المالــي.

مســح إحصــاءات األعمــال الهيكليــةُ :يعــد مســح األعمــال الهيكليــة
الدوريــة (ســنويا) ,ويوفــر أهــم
مــن أهــم األبحــاث االقتصاديــة
َّ
وأبــرز المؤشــرات االقتصاديــة للتعــرف علــى التغيــر فــي الهيــكل
االقتصــادي فــي المملكــة وقياســه ،وتتركــز أهدافــه فــي توفيــر
بيانــات إحصائيــة عــن المنشــآت التــي تمــارس مختلــف األنشــطة
االقتصاديــة ,وتــم تحديــث المنتــج ليتواكــب مــع متطلبــات
المســتخدمين ،والمســاهمة فــي قيــاس بعــض المؤشــرات
الجديــدة كمؤشــرات المحتــوى المحلــي فــي االقتصــاد.
الموحــد للمهــن المعتمــد علــى التصنيــف
التصنيــف الســعودي
ّ
موحــد للمهــن يعتمــد
ـعودي
ـ
س
ـف
ـ
تصني
ـو
ـ
ه
الدولــي (:)ISCO_08
ّ
فــي مكوناتــه علــى التصنيف المعياري الدولي للمهن ()ISCO_08
وفقــا لعالقتهــم الفعليــة والمحتملــة مــع
ً
ُيصنــف األشــخاص
الوظائــف ،وتصنــف الوظائــف حســب األعمــال المنجــزة أو التــي
ســيتم إنجازهــا ،والمعيــار األساســي لتصنيــف النظــام لمجموعــات
رئيســة وفرعيــة هــو مســتوى المهــارات والتخصــص المطلــوب
لتنفيــذ األعمــال والمهــام المتعلقــة بالمهنــة ،مــع وجــود مجموعات
رئيســة منفصلــة لكبــار المســؤولين والمــدراء وللقــوات المســلحة.

الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات :يعــرض الحســاب الجــاري
نفقــات وإيــرادات الســلع والخدمــات والدخــل األولــي والدخــل
الثانــوي نتيجــة التعامــل بيــن المقيميــن وغيــر المقيميــن.
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وفيمــا يلــي عــرض مختصــر ألبــرز مــا
أصدرتــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن
منتجــات إحصائيــة خــال عــام 2021م:

ً
أواًل :اإلحصاءات االجتماعية
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اإلحصاءات السكانية
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة:
يســتعرض تقريــر الوضــع الراهــن الســنوي التقــدم المحــرز فــي أهداف
هدفــا مــن األهــداف
ً
التنميــة المســتدامة ،ويقيــس ســبعة عشــر
المتنوعــة مــا بيــن اجتماعيــة ،وصحيــة ،وبيئيــة ،واقتصاديــة ،وعلــى
صعيــد تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،والســام والعــدل ،وقــد تــم
نشــر (مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة) فــي عــام 2021م.
 .1األهداف:
• قيــاس مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة حســب المنهجيــات
الدوليــة ،وتكــون قابلــة للمقارنــة.
• تحقيــق المتطلبــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فــي قيــاس
هــذه المؤشــرات التــي تعكــس التقــدم المحــرز.
• توفير مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة للباحثين والدارســين
والمســتفيدين المهتميــن في هذا المجال.
 .2أمثلة على المؤشرات المنشورة:
• معدل انتشار توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة.
• نســبة الخســائر االقتصاديــة المباشــرة نتيجــة الكــوارث كنســبة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالي.
• نســبة إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات األساســية
مثــل :التعليــم ،والصحــة ،والحمايــة االجتماعيــة.
الوفيــات (دون ســن الخامســة – وحديثــي الــوالدة –
• معــدالت
َ
والنفاســية).
• معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد.
• معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.
إحصاءات الزواج والطالق:
إحصــاءات الــزواج والطــاق هــي مــن اإلحصــاءات الحيويــة التــي
تســتخدم كعنصــر مهــم عنــد اتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات
والبرامــج الهادفــة إلــى تحســين الوضــع األســري ،كمــا تســلط هــذه

اإلحصــاءات الضــوء علــى مؤشــرات تكشــف بعــض الجوانــب
المحيطــة بظاهرتــي الــزواج والطــاق اللتــان تحظيــان باهتمــام كبيــر
فــي مجــال الدراســات الســكانية واالجتماعيــة ،وقــد تــم نشــر تقريــر
(نشــرة إحصــاءات الــزواج والطــاق) فــي عــام 2021م.
 .1األهداف:
• دعم متخذي القرار ،وراســمي السياســات ،والباحثين والمهتمين
بإحصاءات ُم َح َّدثة وذات شــمولية تتعلق بالزواج والطالق.
• إيجــاد قاعــدة بيانــات ُيمكــن اســتخدامها كأســاس موثــوق بــه
فــي تزويــد المهتميــن والمختصيــن بمجــال إحصــاءات الــزواج
دوليــا).
إقليميــا،
(محليــا،
والطــاق
ًّ
ًّ
ًّ
• توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين
والمهتميــن بهــذا المجــال.
 .2أهم 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.
اإلسقاطات السكانية:
مســتقبلية للســكان
اإلســقاطات الســكانية عبــارة عــن تقديــرات
َّ
مــن حيــث الحجــم وتوزيعهــم حســب العمــر والجنــس ،وتُ عــد بدورهــا
نقطــة البدايــة لإلســقاطات القطاعيــة األخــرى ،وتتزايــد أهميــة توفيــر
البيانــات المســتقبلية عــن الســكان ،مــع تزايــد الطلــب عليهــا مــن ِقبــل
صنــاع القــرار ،وواضعــي السياســات الســكانية.
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وتعــرف اإلســقاطات الســكانية بأنهــا تقديــرات مســتقبلية لحجــم
الســكان اإلجمالــي وتوزيعهــم العمــري والنوعــي باالعتمــاد علــى
معينــة
نتائــج تعــداد الســكان والمســاكن ،وعلــى افتراضــات
َّ
والوفيــات والهجــرة.
لمســتقبل اتجــاه معــدالت الخصوبــة
َ

 .4الرسوم البيانية:
الهرم السكاني إلجمالي السكان 2020

 .1األهداف:
• رســم السياســات والخطــط المســتقبلية للجهــات المســتفيدة
مثــل وزارة االقتصــاد والتخطيــط  ...إلــخ.
• اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنة المحلية واإلقليمية
والدولية.
• إيجــاد قاعــدة بيانــات يمكــن اســتخدامها كأســاس موثــوق بــه
فــي تزويــد المهتميــن والمختصيــن فــي مجــال اإلســقاطات
دوليــا).
إقليميــا،
(محليــا،
الســكانية
ًّ
ًّ
ًّ
 .2المنهجية:
تقــوم اإلســقاطات الســكانية للمملكــة العربيــة الســعودية على
أربعــة أســس هــي:
• توزيــع السكـــان حســب فئـــات العمـــر والجنســية والجنــس
فــي ســنة بدايـــة اإلســقاطات ،وهــي ســنة إجــراء آخــر تعــداد
ســكاني بالمملكــة ( وهــي هنــا عــام2010م) بعــد تصحيحــه
مــن أخطــاء التبليــغ عــن األعمــار.
• فــروض عــن المســتوى والنمــط العمــري للخصوبــة خــال فتــرة
اإلسقاط (2020-2010م).
• فــروض عــن المســتوى والنمــط العمــري للوفيــات خــال فتــرة
اإلســقاط (2020-2010م).
• فــروض عــن المســتوى والنمــط العمــري لصافــي الهجــرة
الدوليــة خــال فتــرة اإلسقــــاط (2020-2010م).

الهرم السكاني للسكان السعوديين 2020

 .3مصادر البيانات:
تعتمــد اإلســقاطات والتقديــرات الســكانية بيانــات التعــداد العــام
للســكان والمســاكن والمســوح الديموغرافيــة .وفيمــا يلــي بيانــات
آخــر إصــدار للتقديــرات الســكانية.
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إحصاءات سوق العمل

أبرز مشاريع إحصاءات سوق العمل خالل عام 2021م:
• مسح القوى العاملة:

توفــر إحصــاءات ســوق العمــل قاعــدة بيانــات شــاملة عــن خصائــص
القــوى العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال (المســوح
َّ
والســجاَّلت اإلداريــة) وتنبــع أهميــة هــذه البيانــات مــن
الميدانيــة -
كونهــا تدعــم صانعــي القــرار ،وكذلــك الباحثيــن فــي رســم السياســات
الخاصــة بالقــوى العاملــة ،كمــا تســاهم فــي تلبيــة متطلبــات رؤيــة
إضافــة إلــى تغطيتهــا للمتطلبــات اإلقليميــة مثــل:
ً
المملكــة ،2030
متطلبــات المركــز اإلحصائــي الخليجــي ،والمتطلبــات الدوليــة مثــل:
متطلبــات منظمــة العمــل الدوليــة (.)ILO
ً
تشــاركيا بيــن الهيئــة العامــة
عمــا
وتُ عــد إحصــاءات ســوق العمــل
ًّ
المكونة من (وزارة الموارد البشــرية
العمل
لإلحصاء ومنظومة ســوق
َّ
والتنميــة االجتماعيــة ،والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية-ووزارة التعليــم) باإلضافــة إلــى
مركــز المعلومــات الوطنــي.

أبرز األهداف

أبرز المؤشرات

• توفير إحصاءات ُم َح َّدثة عن
سوق العمل من خالل بيانات
المسح الهاتفي األسري
(مسح القوى العاملة) والذي
تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصاء
كل ربع سنة ميالدية.
َّ
• قامت الهيئة العامة لإلحصاء
بتطوير وإطالق خطة شاملة
لمرحلة تحول مسح القوى
العاملة.
• المشاركة في العمل على
منصة قاعدة البيانات
اإلحصائية

 .1معدل البطالة حسب عدد من
المتغيرات.
 .2المتعطلين حسب عدد من المتغيرات.
 .3المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.
 .4قوة العمل حسب عدد من المتغيرات.
 .5معدالت المشاركة في القوى العاملة
والتشغيل.
 .6معدل المشتغلين من السكان في
سن العمل حسب عدد من المتغيرات.
 .7متوسط األجور ومتوسط ساعات
العمل للمشتغلين.
 .8أسلوب البحث عن عمل للمتعطلين
وفترة التعطل والخبرات السابقة
للعمل والتدريب.

َّ
السجاَّلت اإلدارية لسوق العمل:
• إحصاءات
أبرز األهداف
َّ
السجاَّلت اإلدارية
توفير بيانات
عن سوق العمل في الجهات
الحكومية ذات العالقة ،والتي
كل ربع
تقوم بتزويد الهيئة بها َّ
سنة ميالدية.

أبرز المؤشرات
 .1المشتركون على رأس العمل
الخاضعون ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية حسب عدد من المتغيرات.
 .2العاملون على رأس العمل الخاضعون
ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية حسب
عدد من المتغيرات.
 .3المشتركون الجدد الخاضعون ألنظمة
ولوائح التأمينات االجتماعية.
 .4المتوقفون عن االشتراك في
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
 .5العمالة المنزلية
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• أعـمــال أخــــرى:
أبرز األهداف

أبرز المؤشرات

• توفير إحصاءات حول سوق
العمل على مستوى المدن
لمشروع الخطة المكانية.
• قامت الهيئة العامة لإلحصاء
بالعمل على منهجية لتوفير
بيانات سنوية على مستوى
المدن للمؤشرات الرئيسة
لسوق العمل.
• كما قامت بتوفير إسقاطات
لمعدل البطالة ومعدل
المشاركة للفترة (2021-
2030م) على مستوى المدن.
• إتاحة مجموعة من المهام
والمؤشرات على مستوى
المملكة ،ونشرها على
موقع منظمة العمل الدولية
ومنظمات أخرى.

 .1معدل البطالة حسب المدن.
 .2أعداد المتعطلين وقوة العمل حسب
المدن.
 .3أعداد المشتغلين حسب المدن.
 .4معدالت المشاركة في القوى
العاملة حسب المدن.
 .5إسقاطات معدل البطالة حسب
المدن.
 .6إسقاطات معدل المشاركة حسب
المدن.
 .7كل المؤشرات التي تطلبها منظمة
العمل الدولية والتي تصدرها على
موقعها كمؤشرات رئيسة لكل دولة.
وتغطي السلسلة التي تم تزويد
المنظمة بها في الفترة (-2015
2021م).

•

مؤشرات إحصاءات التعليم والثقافة والترفيه:

تعــد مؤشــرات التعليــم والثقافــة والترفيــه مــن أهــم المقاييــس
اإلحصائيــة المســتخدمة فــي التعــرف علــى خصائــص الســكان
التعليميــة والثقافيــة والترفيهيــة ،وتعمــل هــذه المؤشــرات
علــى دعــم صانعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي المملكــة؛
لمتابعــة وتحســين مخرجــات قطاعــات التعليــم والثقافــة والترفيــه،
وفعــال ،ورصــد
واســتدامة وضمــان كفــاءة عملهــا بشــكل منتظــم
َّ
أوجــه التطــور المحققــة فــي تلــك القطاعــات .إن توفيــر مؤشــرات
وطنيــة تتســق مــع المعاييــر الدوليــة تمكِّــن راســمي السياســات
ودوليــا مــن المقارنــة بيــن الــدول واالســتفادة مــن تجاربهــا
محليــا
ًّ
ًّ
الناجحــة ،ومــن جهــة أخــرى يمكــن أن تدعــم المســتثمرين فــي
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دراســة جــدوى اســتثماراتهم فــي قطاعــات التعليــم والثقافــة والترفيــه
بالمملكــة .مــن هــذا المنطلــق تبنــت إدارة إحصــاءات التعليــم والثقافــة
والترفيــه إطــاق مشــروعين لحصــر المؤشــرات التعليميــة والثقافيــة
ودوليــا بشــكل دوري ،للمســاهمة فــي
محليــا
والترفيهيــة المتطلبــة
ًّ
ًّ
تقديــم معلومــات موثوقــة عــن التعليــم والثقافــة والترفيــه فــي
المملكــة مــن واقــع تلــك المؤشــرات.
 .1األهداف:
• إصــدار إحصــاءات ذات جــودة عاليــة تلبــي احتياجــات المســتفيدين
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي فــي مجــاالت التعليــم
والثقافــة والترفيــه.
• تســهيل اســتخدام ومشــاركة المؤشــرات واإلحصــاءات التعليميــة
والثقافيــة والترفيهيــة القابلــة للمقارنــة للمســتفيدين علــى
الصعيديــن الوطنــي والدولــي؛ لدعــم السياســات وصنــع القــرار،
وتعزيــز الشــراكة بيــن مختلــف الجهــات فــي مجــاالت التعليــم
والثقافــة والترفيــه.
• تعزيــز التعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين فــي قطاعــات التعليــم
والثقافــة والترفيــه داخــل وخــارج المملكة.
• االلتــزام بالمعاييــر والتصنيفــات الدوليــة فــي مجــال إحصــاءات
التعليــم والثقافــة والترفيــه.
 .2النتائج األولية:
يوضــح الجــدول التالــي التقــدم المحــرز فــي مشــروعي مؤشــرات
التعليــم ومؤشــرات الثقافــة والترفيــه:
مشـــروع
المرحلة

مؤشرات التعليم

مؤشرات الثقافة والترفيه

 .3.1دراسة الوضع الحالي

منجز

منجز

 .3.2بناء قائمة المؤشرات

منجز

جاري العمل

 .3.3تحديد مصادر البيانات
المحتملة للمؤشرات

منجز

مرتبط بموعد بالمرحلة
السابقة

بلــغ إجمالــي عــدد المؤشــرات التعليميــة  201مؤشـ ًـرا ،وتم تصنيف
مؤشــرا ضمــن المؤشــرات المنتجــة مــن الســجالت اإلداريــة،
96
ً
وفــي المقابــل صنــف  105مؤشــرات ضمــن نطــاق المســوح
اإلحصائيــة كمصــدر أساســي لتلــك المؤشــرات ،كمــا جــرى التنســيق
المعنيــة فــي الهيئــة للتأكــد مــن توفــر معاييــر
مــع بعــض اإلدارات
َّ
حســاب بعــض المؤشــرات ذات العالقــة بالتعليــم ،والتــي تجمــع
عــن طريــق مســوح أخــرى لمنــع االزدواجيــة ،وضمــان توافــق الجهــود
وتناســقها .وعلــى صعيــد مؤشــرات الثقافــة والترفيــه فالعمــل
حاليــا لالنتهــاء مــن جمــع تلــك المؤشــرات.
يجــري ًّ
وقــد نتــج عــن هــذه الجهــود تحديــد  5منتجــات رئيســة فــي مجــاالت
التعليــم والثقافــة والترفيــه تســتهدف تحقيقهــا خــال الفتــرة
القادمــة ،وتتمثــل هــذه المنتجــات فيمــا يلــي:
 .3المنتجات الجديدة:
المؤشرات المنتجة من
السجالت اإلدارية
َّ
السجاَّلت اإلدارية
توفير بيانات
عن سوق العمل في الجهات
الحكومية ذات العالقة ،والتي
كل ربع
تقوم بتزويد الهيئة بها َّ
سنة ميالدية.

المؤشرات المنتجة من
المسوح اإلحصائية
مسح التعليم والتدريب
للبالغين  15سنة فأكثر
مسح الثقافة والترفيه

وتســعى الهيئــة إلــى إنتــاج إحصــاءات دقيقــة علــى مســتوى
مجــاالت التعليــم والثقافــة والترفيــه تتســق مــع مســتهدفات
االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة والدوليــة ،وتُ ســهم فــي
تتبــع ورصــد المنجــزات المحققــة علــى صعيــد تلــك األهــداف.

إحصاءات األحوال المعيشية
تُ عنــى إحصــاءات األحــوال المعيشــية بتوفيــر مؤشــرات إحصــاءات
األســر المعيشــية والتغيــرات التــي ترتبــط بنمط معيشــتها وســلوكها
االقتصــادي واالجتماعــي وتركيبهــا الديمغرافــي ،ومعرفــة تطــور
وتغيــر ســلوكها عبــر سلســلة مــن الفتــرات.
أبرز مشاريع إحصاءات األحوال المعيشية خالل عام 2021م:

•

مسـح دخـل وإنـفـاق األســرة:

خــال عــام 2021م تــم العمــل بالتعــاون مــع البنــك الدولــي علــى
تطويــر (مســح دخــل وإنفــاق األســرة) وتجهيــزه لدورتــه القادمــة عــام
2023 / 2022م.
أبرز األهداف

أبرز المؤشرات

 .1تحديد مصادر اإلنفاق والدخل وأثر
العوامل الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية عليها.
 .2قياس مستوى وتوزيع اإلنفاق
والدخل بين األسر السعودية وغير
السعودية.
 .3الحصول على تقديرات إنفاق ودخل
(القطاع العائلي) لتجميع الحسابات
القومية.
 .4دراسة وقياس الفقر والدخل
المكافئ وتوزيع اإلنفاق.
 .5تحليل رفاهية األسرة من حيث قدرة
الدخل لشراء السلع والخدمات.
 .6تحليل العالقة بين الدخل واإلنفاق
االستهالكي.
 .7قياس مرونة اإلنفاق االستهالكي
للدخل واستخدامه ألغراض التخطيط.

 .1التوزيع الجغرافي لدخل
األسرة حسب خصائص األسرة
وحسب الجنسية (سعودي /غير
سعودي).
 .2التوزيع الجغرافي لإلنفاق
على السلع والخدمات حسب
التصنيف الدولي ( UN
 )COICOP 2018واإلنفاق
االستهالكي حسب خصائص
األسرة وحسب الجنسية
(سعودي /غير سعودي).
 .3قياس مؤشر عدالة توزيع الدخل
وعدم المساواة باستخدام
جغرافيا
(جني) وتوزيعه
ًّ
معامل ِ
وحسب الجنسية (سعودي /غير
سعودي).
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أسلوب جمع البيانات

اخر دورية للمسح

المنتجات

الدورية

مسح دخل وإنفاق األسرة

ميداني

2018م

كل  3سنوات

عينة من األسر المعيشية

المسح االقتصادي االجتماعي

ميداني

2018م

سنوي

عينة من األسر المعيشية

مؤشر ثقة المستهلك

هاتفي

ديسمبر2021 -م

شهري

عينة من األسر المعيشية

•

المسح االقتصادي االجتماعي األسري:

خــال عــام 2021م تــم العمــل علــى تطويــر (المســح االقتصــادي
االجتماعــي األســري) وتجهيــزه لدورتــه القادمــة عــام .2022
أبرز األهداف

أبرز المؤشرات

 .1توفير ودراسة الخصائص
األسرية حسب المؤشرات
االقتصادية واالجتماعية
لألسر في المملكة.
 .2رصد وتتبع التغيرات في
المؤشرات االجتماعية
واالقتصادية لألسر في
المملكة.
 .3توفير معلومات وبيانات
إحصائية حول نظرة األسر
في المملكة للوضع الراهن
والتوقعات المستقبلية للحالة
االقتصادية واالجتماعية.
 .4توفير مؤشر انعدام األمن
الغذائي  2.1.2من مؤشرات
التنمية المستدامة ،واألمان
في الحي .16.1.4
 .5توفير بيانات أساسية لمعرفة
أثر البرامج والمبادرات الوطنية
من رؤية المملكة  2030على
حياة األسر في المملكة.

 .1الظروف المادية (الوضع المالي
الحالي  -الوضع المالي مقارنة
بالعام السابق  -رأي األسر في
النفقات واالحتياجات اليومية  -األسر
المقترضة وأسباب ومصادر القرض -
األسر المدخرة  -تطلعات األسر حول
الوضع المالي للسنة القادمة).
 .2الظروف المعيشية (طريقة تملك
المسكن  -نوع اإلزعاج أو التلوث
التي تعرضت له  -حالة دفع األقساط
للمنزل  -أسباب إيجار المسكن  -التأخر
في دفع الفواتير العامة ،ووجود
عبء في دفع تكاليف المسكن -
الرضا عن الخدمات العامة ،والرضا
بشكل عام عن المسكن  -الرضا عن
الخدمات الصحية والتعليمية).
 .3التوقعات المستقبلية (التفاؤل
والتشاؤم تجاه المستقبل -
التوقعات المستقبلية حول رؤية
المملكة .)2030
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•

مؤشر ثقة المستهلك:

خــال عــام 2021م تــم العمــل علــى تطويــر اســتمارة مؤشــر ثقــة
المســتهلك مــع إدارة تطويــر المســوح اإلحصائيــة وتجهيــز الخطــة
لتنفيــذ دورتــه القادمــة عــام .2022
أبرز األهداف
دورية عن رؤية
 .1توفير مؤشرات
َّ
المستهلك الحالية وتوقعاته
المستقبلية نحو الوضع
االقتصادي في المملكة مثل:
المستوى العام لألسعار،
وفرص العمل ،والظروف
المعيشية.
 .2قياس تفاؤل وتشاؤم
المستهلك حول الظروف
االقتصادية في الوقت الحالي
والمستقبلي.
 .3تلبية احتياجات الجهات الحكومية
والقطاع الخاص والباحثين عن
البيانات والمعلومات اإلحصائية.
 .4قياس قدرة ورغبة المستهلك
المعمرة
الحالية في شراء السلع
ِّ
والسيارات والمنازل.

أبرز المؤشرات
المؤشر العام لثقة المستهلك:
• يقيس رأي المستهلك السعودي
حول الوضع االقتصادي الحالي له
وألسرته ،وتوقعاته المستقبلية نحو
أداء االقتصاد بشكل عام ،على المدى
القصير (سنة واحدة) والمتوسط (5
سنوات).
مؤشر توقعات الحالة االقتصادية:
• يقيس رأي المستهلك حول الوضع
االقتصادي الحالي له وألسرته وقدرته
الشرائية.
المستقبلية:
مؤشر توقعات المستهلك
َّ

• يقيس توقعات المستهلك المستقبلية
حول الوضع االقتصادي العام للمملكة
العربية السعودية على المدى القصير
(سنة واحدة) والمتوسط ( 5سنوات).

أبرز نتائج مؤشر ثقة المستهلك 2021م:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المؤشر العام لثقة المستهلك
GENERAL INDEX OF CONSUMER SENTIMENT - ICS

99

95

92

96

96

95

91

94

95

96

99

96

مؤشر توقعات الحالة االقتصادية
INDEX OF CURRENT ECONOMIC CONDITIONS- ICC

86

83

81

87

88

83

79

81

82

79

88

87

105

100

98

100

99

100

97

99

101

103

103

101

مصادر البيانات

مؤشر توقعات المستهلك المستقبلية
INDEX OF CONSUMER EXPECTATIONS- ICE
داخلي -غير منشور*
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إحصاءات النوع االجتماعي والتنوع
•

إحصـاءات الريــاضــة:

• نشــر مؤشــر نســبة األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) الممارســين
للنشــاط الرياضــي علــى مســتوى المملكــة 2021م:
فــي عــام 2021م نشــرت الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال إدارة
إحصــاءات الصحــة والرياضــة مؤشــر نســبة األفــراد ( 15ســنة
فأكثــر) الممارســين للنشــاط الرياضــي علــى مســتوى المملكــة
مــن واقــع بيانــات مســح ممارســة األســر للرياضــة عــام 2021م،
وقــد أصبحــت منتجــات هــذا المســح مؤخـ ًـرا تحــت مســؤولية هــذه
اإلدارة بالهيئــة.

نسبة األفراد ( 15سنة فأكثر) الممارسين للنشاط الرياضي
على مستوى المملكة

29.71%

70.29%

■ غير ممارسين
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■ ممارسين

• المشاركة في قاعدة البيانات اإلحصائية:
تــم العمــل مــع فريــق مشــروع قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة علــى
مراجعــة وتحســين الجــداول والرســوم البيانيــة إلحصــاءات الصحــة
والرياضــة فــي قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة.
• المشاركة في االجتماعات وورش العمل المنعقدة خالل عام 2021م:
ومن هذه االجتماعات وورش العمل:
االجتماع  /ورشة العمل

التاريخ

ورشة عمل المسح الصحي الوطني (هيئة الصحة
العامة – هيئة الغذاء والدواء).

2021/12/26

ورشة عمل مسح صحة ورفاهية الطفل (هيئة الصحة
العامة – هيئة الغذاء والدواء).

2021/12/27

منظمة األمم المتحدة (المسوح العنقودية).

2021/10/12

منظمة اإلسكوا (أهداف التنمية المستدامة).

2021/12/15-16

هيئة الصحة العامة.

عدة اجتماعات

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

عدة اجتماعات

وزارة الرياضة.

عدة اجتماعات

وزارة المالية  -مناقشة مؤشرات اإلنفاق على الصحة والرياضة.

2021/11/17

األحوال المدنية ووزارة الصحة.

2021/11/16

وزارة الصحة – وكالة الوزارة المساعدة للصحة الوقائية.

2021/06/16

المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس
الصحي السعودي.

عدة اجتماعات

وزارة االقتصاد والتخطيط.

2021/11/7

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2021/7/13

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات والشركة
القابضة الصحية.

2021/6/5

• مبــادرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي إحصــاءات الصحــة والرياضــة
خالل عــام 2021م:
عملــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء  -مــن خــال إدارة إحصــاءات الصحــة
والرياضــة  -علــى إبــرام عــدد مــن الشـ َـراكات االســتراتيجية المتعلقــة
بإحصــاءات الصحــة والرياضــة مــع الجهــات التاليــة:
 .1هيئة الصحة العامة.
 .2هيئة الغذاء والدواء.
 .3وزارة الرياضة.
 .4المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس الصحي السعودي.
 .5الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .6سجل األحوال المدنية في وزارة الداخلية.
 .7وزارة الصحة والجهات األخرى المزودة للخدمات الصحية.
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ثانيا :اإلحصاءات االقتصادية
ً
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إحصاءات الحسابات القومية
•

منتجات إحصاءات الحسابات القومية خالل عام 2021م:

• التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
للربــع الرابــع لعام 2020م.
• الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الرابــع 2020م.
• التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
للربع األول لعام 2021م.
• الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
األول 2021م.
• التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
للربــع الثانــي لعام 2021م.
• الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الثانــي 2021م.
• نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2020م.
• التقديــرات الســريعة لمعــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
للربــع الثالــث لعام 2021م.
• الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــرات الحســابات القوميــة للربــع
الثالــث 2021م.
• التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي:
تنشــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء التقديــرات الســريعة لمعــدالت نمــو
يومــا مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ربــع الســنوي بعــد (ً )40
نهايــة الربــع المرجعــي ،وذلــك مــن أجــل توفيــر معلومــات فــي الوقــت
المناســب عــن االقتصــاد 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 .وتتــم عمليــة التقديــر بــذات اإلجــراءات المتبعــة
فــي الحســابات القوميــة ربــع الســنوية ،ولكنهــا تُ بنــى علــى افتراضــات

مبســطة بشــأن اســتقراء بعــض المؤشــرات (الشــهرية أو ربــع
الســنوية) ،ويتــم اســتخدام العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة
باإلنتــاج واإلنفــاق والدخــل واألســعار والتجــارة الدوليــة.

•

النـاتـج المحـلـي اإلجمـالـي ومـؤشرات الحسابات القومية ربع
السنوية:

يومــا
يتــم إصــدار مؤشــرات الحســابات القوميــة الربعيــة بعــد (ً )75
مــن نهايــة الربــع المرجعــي ،ويتــم مــن خــال هــذا اإلصــدار توفيــر
ومكوناتــه
المزيــد مــن التفاصيــل حــول الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ِّ
الفرعيــة والنمــو االقتصــادي فــي األنشــطة الرئيســة ،وأوجــه
اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
• نشرة الحسابات القومية السنوية:
تتضمــن نشــرة الحســابات القوميــة الســنوية علــى مســتوى
األنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات المؤسســية (قطــاع المشــروعات
غيــر الماليــة ،وقطــاع المشــروعات الماليــة ،وقطــاع الحكومــة العامــة،
وقطــاع األســر المعيشــية ،وقطــاع الهيئــات التــي ال تهــدف إلــى
الربــح وتخــدم األســر المعيشــية) .كمــا تتضمــن النشــرة مؤشــرات
عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ومكونــات اإلنفــاق االســتهالكي
النهائــي ،واالدخــار واالســتثمار فــي االقتصــاد الســعودي ،وصافي
اإلقــراض واالقتــراض ،وكذلــك التغيــرات فــي األصــول والخصــوم
لمجمــوع االقتصــاد فــي الحســاب المالــي .وقامــت الهيئــة العامــة
لإلحصــاء عــام 2021م ألول مــرة بتركيــب الحســاب المالي للقطاعات
وفقــا لتوصيــات نظــام الحســابات
ً
المؤسســية لعــام (2020م)
القوميــة عــام (2008م) ،وعليــه تــم تحديــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ـاء علــى تحديــث المنهجيــة والبيانــات
حســب األنشــطة والقطاعــات بنـ ً
فــي الســجالت اإلداريــة.
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إحصاءات األسعار
• أبــرز أعمــال الهيئــة خــال عــام 2021م فــي مجــال إحصــاءات
األســعار (مــن خــال إدارة إحصــاءات األســعار):
• رصــد ومتابعــة تحــركات أســعار الســلع والخدمــات فــي المملكــة
مــن خــال برامــج تُ عــد لهــذا الغــرض.
• إعداد النشــرات والتقارير اإلحصائية للمســوح الشــهرية الخاصة
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.
• أبــرز منتجــات الهيئــة خــال عــام 2021م فــي مجــال إحصــاءات
األســعار:

•

الرقم القياسي ألسعار المستهلك (:)CPI

هــو مقيــاس إحصائــي للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق ثابتــة مــن
الســلع والخدمــات ،ويهــدف إلى:
• قيــاس العــبء الــذي يتحملــه المســتهلك وتطــور هــذا العــبء مــن
فتــرة ألخــرى.
• الوفــاء بالمتطلبــات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة فــي هــذا
الجانــب.
• قياس التضخم أو االنكماش.
• قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.
وتغطــي نشــرة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ســتة
عشــر مدينــة هــي( :الريــاض ،ومكــة المكرمــة ،وجــدة ،والطائــف،
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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 التغيــر فــي أســعار الســلع المحليــة والمســتوردة فــي األســواق
األوليــة (أســواق الجملــة) مــا بيــن فترتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن» .ويتــم
إعــداد الرقــم القياســي ألســعار الجملــة علــى مســتوى المملكــة ككل،
ويتــم جمــع أســعار الســلع والخدمــات الداخلــة فــي حســابه مــن ثــاث
مــدن هــي :الريــاض ،وجــدة ،والدمــام.

•

الرقم القياسي ألسعار العقار (:)REPI

هــو أداة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أســعار العقــارات بيــن فترتيــن
زمنيتيــن ،ويهــدف إلــى:
• سد ثغرة البيانات في القطاع 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
فــي المملكــة ،وتعتمــد نشــرة الرقــم القياســي ألســعار العقــارات
علــى بيانــات الصفقــات العقاريــة المتوفــرة والمســجلة فــي وزارة
العــدل بصفتهــا المرجــع والمصــدر الرســمي الوحيــد للبيانــات فــي هــذا
المجــال ،وتقــوم وزارة العــدل بتزويــد الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالبيانــات
التفصيليــة للمــدن الممثلــة لكافــة المناطــق اإلداريــة بشــكل شــهري

وفقــا لعــدد مــن المتغيــرات التــي 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.

•

متوسطات أسعار السلع والخدمات (:)APGS

هــو مؤشــر يقيــس تحــركات أســعار الســلع والخدمــات فــي األســواق
وفــق منهجيــة إحصائيــة تتبــع ضوابــط وقيــود خاصــة 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 الجهــات
الرســمية وغيرها.
• يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي التحليــات االقتصاديــة واإلحصائيــة
الخاصــة بتحــركات األســعار والتنبــؤات المســتقبلية لــه خــال فتــرات
زمنيــة مختلفــة.
ويغطــي برنامــج متوســطات أســعار الســلع والخدمــات ســت عشــرة
مدينــة فــي المملكــة هــي( :الرياض ،ومكة المكرمــة ،وجدة ،والطائف،
والمدينــة المنــورة ،والقصيــم ،والدمــام ،والهفــوف ،وأبهــا ،وتبــوك،
وحائــل ،وعرعــر ،وجيــزان ،ونجــران ،والباحــة ،والجــوف).

•

المقارنات الدولية (:)ICP

تقــوم اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا)
بتوحيــد أنشــطة إحصــاءات األســعار والحســابات القوميــة ،وتطويــر
المقارنــات اإلقليميــة فــي مجــال إحصــاءات األســعار فــي منطقــة

غربــي أســيا ،لتعزيــز اســتخدام مماثــات القــوة الشــرائية ،ورفــع
الوعــي حــول أهميتهــا ،وانعــكاس مثــل هــذه األنشــطة علــى بنــاء
القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة ،وعلــى تطويــر العمــل اإلحصائــي في
الــدول المشــاركة ،وتوحيــد أنشــطة إحصــاءات األســعار والحســابات
القوميــة فــي منطقــة غربــي آســيا.
ويعمــل برنامــج المقارنــات الدوليــة علــى مســاعدة صنــاع السياســات
واالقتصادييــن والباحثيــن عبــر توفير بيانات دقيقة موثوقة بالمقارنة
مــع بلــدان أخــرى ،ســواء كان ذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي أو
العالمــي ،مــع األخــذ فــي االعتبــار االختالفــات فــي مســتويات
األســعار ،والســماح بعمــل مقارنــات حقيقيــة لمؤشــرات االقتصــاد
الكلــي ،وتكاليــف المعيشــة فــي مختلــف البلــدان ،ويهــدف إلــى:
الموحــد
• تقديــم الخبــرات إلصــدار مؤشــر أســعار المســتهلك
َّ
( )HCPIوهــو (مؤشــر اقتصــادي لمقارنــة التضخــم بيــن الــدول،
موحــدة فــي كافــة الــدول التــي
ـادرا عــن منهجيــة
ويكــون
َّ
قائمــا وصـ ً
ً
يمثلهــا ،ويكــون االحتســاب بطريقــة واحــدة).
• يعطي متخذي القرار والمستثمرين فكرة جيدة التخاذ القرارات.
موحدة لمجموعة من الدول.
يؤمن حجر األساس لعملة
َّ
• ِّ
• يدعم عملية القوة الشرائية المماثلة.
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إحصاءات التجارة الدولية
•

وتُ عــد كل مــن :وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك المركــزي الســعودي
ســابقا) ،وإدارة إحصــاءات
ً
(مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
الحســابات القوميــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء أهــم المســتفيدين مــن
هــذه النشــرة ،إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ،والباحثيــن،
ُ
عــد بيانــات
والمخططيــن والمهتميــن بإحصــاءات الــواردات،
حيــث تُ ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة
ومؤشــرات (إحصــاءات الــواردات) مــن أهــم ُ
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
المملكة والدول األخرى ،كما تســاهم في بناء المؤشــرات االقتصادية
لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا
المهمــة
ِّ
يســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

نشـرة إحصــاءات الــواردات 2020م:

• دورية تنفيذ نشرة إحصاءات الواردات 2020م:
• سنوية.
• مصدر بيانات النشرة:

• البيانات المستوفاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

• أهداف النشرة:

• دعم متخذي القرار ،وراســمي السياســات ،والباحثين والمهتمين
محدثة وذات شــمولية تتعلق بالواردات.
بإحصاءات ومؤشــرات
َّ
• رصــد التغيــرات فــي حركــة الــواردات بيــن المملكــة العربيــة
الســعودية وأهــم الــدول.
• التعرف على أهم السلع المستوردة من كل دولة.
لمكونــات الحســابات
• بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة
ِّ
القوميــة وميــزان المدفوعــات.
• المسـاهــمـة فـي رسـم السـيــاسـة التـجاريـة لحمـايـة وتشـجـيـع
السلع والصناعات المحلية من السلع المنافسة المستوردة.

• التغطية:

تغطــي إحصــاءات الــواردات بيانــات جميــع الســلع الــواردة إلــى
المملكــة عبــر 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.

• المســتفيدون مــن نشــرة إحصــاءات الــواردات 2020م ،وأوجــه
االســتفادة:
تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات الــواردات كافــة القطاعــات الحكوميــة
ذات العالقــة بالعمــل التنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
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•

نشـرة إحصــاءات الصــادرات 2020م:

• دورية تنفيذ نشرة إحصاءات الصادرات 2020م:
• سنوية.
• مصدر بيانات النشرة:
• البيانــات المســتوفاة مــن وزارة الطاقــة :تُ عــد مصــدر رئيس للصادرات
البترولية.
• البيانــات المســتوفاة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك :تُ عــد
مصــد رئيــس للصــادرات والــواردات الســلعية غيــر البتروليــة.
• أهداف النشرة:
• دعــم متخــذي القــرار ،وراســمي السياســات ،والباحثيــن والمهتميــن
محدثــة وذات شــمولية تتعلــق بالصــادرات.
بإحصــاءات ومؤشــرات
َّ

• رصــد التغيــرات فــي حركــة الصــادرات بيــن المملكة العربية الســعودية
وأهــم الدول.
المصدرة إلى كل دولة.
• التعرف على أهم السلع
َّ
• بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة لمكونــات الحســابات القوميــة
وميــزان المدفوعــات.
• المســاهمة فــي رســم السياســة التجاريــة لحمايــة وتشــجيع الســلع
والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.
• التغطية:
تغطــي إحصــاءات الصــادرات بيانات جميع الســلع المصــدرة (البترولية
وغيــر البتروليــة) مــن خــال جميــع المنافــذ الجمركيــة بالمملكــة خــال
العــام الميــادي.
• المســتفيدون مــن نشــرة إحصــاءات الصــادرات 2020م ،وأوجــه
االســتفادة:
تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات الصــادرات كافــة القطاعــات المهتمــة
بمجــال الصــادرات ،وتُ عــد كل مــن وزارة االقتصــاد والتخطيط ،والبنك
ســابقا)،
ً
المركــزي الســعودي (مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
وإدارة إحصــاءات الحســابات القوميــة بالهيئــة العامــة لإلحصــاء أهــم
المســتفيدين مــن هــذه النشــرة ،إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة
ُ
حيــث
واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن والمهتميــن بالصــادرات
المنتجــات اإلحصائيــة
تُ عـ ُّـد بيانــات ومؤشــرات الصــادرات مــن أهــم ُ
الرئيســة التي تســاهم في رســم السياســة التجارية لحماية وتشجيع
الســلع والصناعــات المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة،
والتعـ ُّـرف علــى مقــدار الفائــض أو 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.

•

نشـرة التبــادل التجــاري 2020م:

• دورية تنفيذ نشرة التبادل التجاري 2020م:
• سنوية.
• مصدر بيانات النشرة:
• البيانــات المســتوفاة مــن وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة :تُ عــد المصــدر الرئيــس للصــادرات البتروليــة.
• البيانــات المســتوفاة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك :تُ عــد
مصــدر الصــادرات والــواردات الســلعية غيــر البتروليــة.
• أهداف النشرة:
• 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.
• التغطية:
تغطــي إحصــاءات التبــادل التجــاري جميــع الســلع المســتوردة
والمصــدرة خــال العــام الميــادي ألهــم ( )100دولــة مــن الشــركاء
الرئيســيين للمملكــة مــن خــال جميــع المنافــذ الجمركيــة فــي المملكــة.
• المســتفيدون مــن نشــرة التبــادل التجــاري 2020م ،وأوجــه
االســتفادة:
تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات التبــادل التجــاري كافــة القطاعــات
المهتمــة بمجــال التبــادل التجــاري فــي المملكة العربية الســعودية،
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وتُ عــد وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك المركــزي الســعودي
ـابقا) ،أهــم المســتفيدين
(مؤسســة النقــد العربــي الســعودي سـ ً
الدوليــة واإلقليميــة ،والباحثيــن
منهــا ،إضافــة إلــى المنظمــات
َّ
ُ
عــد بيانــات
تُ
حيــث
التجــاري،
بالتبــادل
والمخططيــن المهتميــن
ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة
ومؤشــرات التبــادل التجــاري مــن أهــم ُ
للتعــرف علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان التجــاري
بيــن المملكــة والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة
لمكونــات الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا
المهمــة
ِّ
يســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

الســلعية
• تقاريــر الصــادرات غيــر البتروليــة والــواردات
َّ
للمملكــة العربيــة الســعودية 2020م
• دورية التنفيذ:
• شهري  /ربعي  /سنوي.
• مصدر البيانات:
• السجالت اإلدارية.
• أهداف التقرير:
• توفيــر بيانــات وجــداول ومؤشــرات عــن إحصــاءات صــادرات
ـلعية؛ لالســتفادة منهــا فــي الدراســات
وواردات المملكــة السـ َّ
والبحــوث االقتصاديــة.
• رســم السياســة التجاريــة لحمايــة وتشــجيع الســلع والصناعــات
المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.
َّ
لمكونــات الحســابات
• بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة
ِّ
القوميــة وميــزان المدفوعــات.
• التغطية:
• التغطيــة المكانيــة :تغطــي إحصــاءات الصــادرات والــواردات
والمصــدرة (الصــادرات
المســتوردة
الســلعية جميــع الســلع
َّ
َ
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البتروليــة وغيــر البتروليــة والــواردات الســلعية) مــن خــال جميــع
المنافــذ الجمركيــة فــي المملكــة.
• التغطيــة الزمانيــة :تُ ســند بيانــات الســجالت اإلدارية فــي إحصاءات
ـلعية (الشــهرية) إلــى الفتــرة «مــن بدايــة
الصــادرات والــواردات السـ َّ
الشــهر الميــادي إلــى نهايته».
• المستفيدون من التقارير ،وأوجه االستفادة:
تســتفيد مــن نشــرة إحصــاءات التبــادل التجــاري كافــة القطاعــات
المهتمــة بمجــال التبــادل التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتُ عــد وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والبنــك المركــزي الســعودي
ســابقا) أهــم المســتفيدين
ً
(مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
منهــا ،إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ،والباحثيــن
ُ
عــد بيانــات
والمخططيــن المهتميــن بالتبــادل التجــاري،
حيــث تُ ُّ
المنتجــات اإلحصائيــة للتعــرف
ومؤشــرات التبــادل التجــاري مــن أهــم ُ
علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان التجــاري بيــن المملكــة
لمكونــات
والــدول األخــرى ،وبنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة
ِّ
الحســابات القوميــة وميــزان المدفوعــات ،ممــا يســاهم فــي دعــم
اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال.

إحصاءات األعمال
• ً
أواًل :مشروع إطار األعمال:
فــي ظــل ســعي الهيئــة إلــى بنــاء ســجل األعمــال للمنشــآت فــي
المملكــة ليكــون قاعــدة البيانــات للبيانــات األساســية للمنشــآت ،قامت
الهيئــة ببنــاء اإلطــار الســجلي مــن خــال البيانــات اإلداريــة فــي الجهــات
الحكوميــة ،وذلــك بعــد تنقيحهــا ومعالجتهــا وتصنيفهــا وتبويبهــا لتخدم
األغــراض اإلحصائيــة ،ويشــكل اإلطــار القاعــدة األساســية لألبحــاث
االقتصاديــة األكثــر تفصيـ ًـا التــي ســتجريها الهيئــة مسـ ً
ـتقباًل ،وذلــك
للحاجــة الماســة إلــى توفيــر بيانــات إحصائيــة حديثــة مــن شــأنها تحديــث
قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة للقطاعــات االقتصاديــة.
وســعيا مــن الهيئــة لتحديــث اإلطــار الســجلي ورفــع جــودة بيانــات
ً
المنشــآت ،أطلقــت الهيئــة فــي منتصــف عــام 2021م مســح تحديــث
وأوليــا للبيانــات
أساســيا
مصــدرا
إطــار األعمــال ،ويعــد هــذا المســح
ًّ
ًّ
ً
المتعلقــة باألنشــطة االقتصاديــة ،ومســتوى العمالــة ،وحجم منشــآت
األعمــال فــي المملكــة ،حيــث يتــم مــن خاللــه تصنيــف جميــع المنشــآت
حســب النشــاط االقتصــادي ،وحســب المشــتغلين علــى مســتوى
المملكــة والمناطــق اإلداريــة.

ثـانـيـا :منتـجــات عــام 2021م:
ً
•
مـسـح مـؤشـر اإلنـتـاج الصناعي
• تعريف مسح مؤشر اإلنتاج الصناعي:
هـــو منتــج إحصائــي شـــهري تُ ج ِريـــه الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء ،وينـــدرج
تحـت تصنيــف اإلحصاءات االقتصادية ،ويتــم فيــه جمــع المعلومــات
مــــن خـــال التواصــل مــع عينـــة ممثلـــة مـــن المنشـــآت الصناعيـــة
الواقعـــة فـــي عينـــة المســـح فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة اإلداريــة،
واســـتيفاء االســـتمارة اإللكترونيــــة التــــي يتــــم مــن خاللهــا توفيــر
تقديــرات ومؤشــرات تتعلــق بالرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي.

ويوفـر هـذا المسـح مؤشـرات قصيـرة المـدى علـى درجـة كبيـرة مـن
الدقـــة والشـــمول عـــن نشـاط التعديـــن واستغالل المحاجـر ،ونشـاط
الصناعــة التحويليــة ،ونشــاط الكهربــاء والغــاز والمــاء ،وتخــدم هذه
المؤشــرات راســمي السياســات وصنَّ ــاع القـــرار فـــي التعـــرف علـــى
التطـــورات االقتصاديـــة التـــي تشـهدها المملكـــة فـي هـذا القطـاع،
الموحــد
تـم االعتمـاد علـى دليـل التصنيــف الصناعــي الدولــي
َّ
كمـا َّ
( )ISIC4لترميــز األنشطة االقتصاديـة ،وكذلك علـى دليـل التصنيـف
المركـــزي للمنتجـــات ( )CPC2فـي ترميـز المنتجـات.
• كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:
 .1تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي (.)IPI
 .2إعــــداد مؤشــــرات قصيــــرة المــدى تســــاعد فــي معرفــة التأثيــر
الموســــمي علــــى القطــاع الصناعــي.
 .3تحديـــث سلســـلة البيانـــات االقتصاديـــة قصيـــرة المـــدى عـــن
أنشـــطة الصناعـــة والكهربـــاء والغـــاز والمـــاء ،ومعرفـــة مـــدى
مســـاهمتها فـــي التنميــة.
 .4توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن عــن
اإلحصــاءات والمعلومـــات اإلحصائيـــة حـــول اإلنتــاج الصناعـــي
فـــي المملكــة.
 .5اســـتخدام هـــذه اإلحصــاءات ألغــراض المقارنـــات المحليــة
واإلقليميــة والدوليـــة وإجــراء الدراســـات والتحليــات.
 .6تلبية متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
• أهم النتائج:
 .1مؤشر الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي.
 .2الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغال المحاجر.
 .3الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية.
 .4الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء.
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• دورية المسح:

ً
ثـالـثـا :منتجات تحت التطـويـر والتحسين خـالل عام 2021م:
•

• شهري.
• الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
 .1وزارة الطاقة.
 .2وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
 .3وزارة االقتصاد.
 .4البنك المركزي السعودي.
 .5وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ﻟﺸﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2021ﻡ

7.7%

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺍﻟﺮﻗـﻢ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺳـﻲ
ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ

مسح إحصاءات األعمال قصيرة المدى
• نبذة عن إحصاءات األعمال قصيرة المدى:
تعــد إحصــاءات األعمــال قصيــرة المــدى مــن اإلحصــاءات والبيانــات
االقتصاديــة التــي يتــم اســتخدامها علــى المــدى القصيــر فــي قياس
أداء قطاعــات االقتصــاد المختلفــة لتقييــم الوضــع االقتصــادي،
ومعرفــة مــدى قــوة االقتصــاد أو ضعفــه خــال فتــرة وجيــزة ،وقــد
تــم العمــل علــى تطويــر المنتــج بحيــث يتوافــق مــع التحديثــات
العالميــة المتعلقــة بالمؤشــرات قصيــرة المــدى ،وكذلــك تغيير دورية
المنتــج مــن ربــع ســنوي إلــى دوريــة شــهرية لتتوافــق مــع متطلبــات
المســتخدمين مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص .ويوفــر
مســح إحصــاءات األعمــال قصيــرة المــدى 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 تُ عــد دراســة دوريــة تركــز
نشــاطا
علــى خصائــص ومكونــات المنشــآت العاملــة التــي تــزاول
ً
اقتصاديــا أو عــدة أنشــطة اقتصاديــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص
ًّ
والقطــاع غيــر الربحــي فــي جميــع مناطــق المملكــة.
• دورية المسح:

ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻦ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ:

9.1%

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻨﺴﺒﺔ:

4.7%

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇ�ﺘﺎﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒـﺔ:

4.0%
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻟﺸﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2021ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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• شهري.
• مصادر البيانات:
		
• مسوح الهيئة.
• الوحدة اإلحصائية:
• المنشأة.

• البيانات السجلية.

مسح إحصاءات األعمال الهيكلية
• تعريف مسح إحصاءات األعمال الهيكلية:
الدوريــة
ُيعــد مســح األعمــال الهيكليــة مــن أهــم األبحــاث االقتصاديــة
َّ
(ســنويا) ,ويوفــر أهــم وأبــرز المؤشــرات االقتصاديــة للتعــرف علــى
التغيــر فــي الهيــكل االقتصــادي فــي المملكــة وقياســه ،وتتركــز
أهدافــه فــي توفيــر بيانــات إحصائيــة عــن المنشــآت التــي تمــارس
مختلــف األنشــطة االقتصاديــة ,وتــم تحديــث المنتــج ليتواكــب
مــع متطلبــات المســتخدمين ،والمســاهمة فــي قيــاس بعــض
المؤشــرات الجديــدة كمؤشــرات المحتــوى المحلــي فــي االقتصــاد.
• أهداف المسح:
• توفيــر بيانــات عــن األنشــطة االقتصاديــة إلعــداد المؤشــرات التــي
تســاعد فــي معرفــة معــدالت النمــو لــكل نشــاط اقتصــادي.
• توفيــر البيانــات االقتصاديــة علــى مســتوى القطاعــات التنظيميــة
إلعــداد المؤشــرات االقتصاديــة التــي تســاعد فــي معرفــة معدالت
نمــو هــذه القطاعــات.
• التعــرف علــى حجــم مشــاركة كل نشــاط مــن األنشــطة االقتصاديــة
فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة ،ومعرفــة األهميــة النســبية لــكل
نشــاط وقطــاع اقتصــادي.
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.
• معرفــة القيمــة المضافــة ،والعائــد علــى المســتثمرين لــكل نشــاط
اقتصادي.
• اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنــات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة وإجــراء الدراســات والتحليــات.

رؤيــة  ,2030واســتجابة إلــى االهتمــام المتزايــد لــدى المملكــة
العربيــة الســعودية والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن
والمخططيــن المهتميــن بالمنظمــات التــي ليســت مــن شــركات
الســوق وكذلــك ليســت وكاالت حكوميــة .ويوفــر هــذا المســح
بيانــات ماليــة تســاهم فــي توفيــر تقديــرات ومؤشــرات تتعلــق
بمنشــآت القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتــم العمــل علــى تطويــر المســح بعمــل إطــار مخصــص لقطــاع
األعمــال غيــر الربحــي.
• دورية المسح:
• سنوي.
• أهم األهداف:
• التعــرف علــى حجــم القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
• معرفــة نســبة مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي في الناتــج المحلي
اإلجمالي.

مسح منشآت القطاع غير الربحي
• نبذة عن مسح منشآت القطاع غير الربحي:
مســح منشــآت القطــاع غيــر الربحــي هــو مجموعــة مــن اإلحصــاءات
والبيانــات االقتصاديــة التــي تــم توفيرهــا لتحقيــق متطلبــات
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إحصاءات االقتصاد الرقمي
تأسســت إدارة إحصــاءات االقتصــاد الرقمــي ضمــن الهيــكل
التنظيمــي الجديــد للهيئــة العامــة لإلحصــاء الــذي تــم العمــل بــه
فــي 1ســبتمبر2021م؛ بهــدف توفيــر مقيــاس شــامل لالقتصــاد
الرقمــي وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
• أبرز إنجازات إدارة إحصاءات االقتصاد الرقمي خالل عام 2021م:
 .1تأسيس إدارة إحصاءات االقتصاد الرقمي.
 .2إصــدار نشــرة نفــاذ واســتخدام تقنية المعلومــات واالتصاالت
لألســر واألفراد لعامي  2020و2021م.
مســح نفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لــدى
األســر واألفــراد
• نبذة عن المسح:
يســعى مســح نفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
لــدى األســر واألفــراد إلــى معرفــة مــدى نفــاذ واســتخدام تقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت لــدى األســر واألفــراد ،وتوفيــر قاعــدة
بيانــات ُممكنــة لعمــل دراســات وتطويــر مؤشــرات عــن القطــاع
الرقمــي فــي المملكــة.
• أهداف المسح:
• توفيــر إحصــاءات ومؤشــرات حديثــة عــن مــدى نفــاذ واســتخدام
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لألســر واألفراد مما سيســاعد
متخــذي القــرار علــى معرفــة وفهــم مــا يلــي:
 .1مدى توفر أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات لدى األسر.
 .2نفاذ األسر إلى تقنية المعلومات واالتصاالت.
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 .3أسباب عدم نفاذ األسر لتقنية المعلومات واالتصاالت.
 .4مدى استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لدى األفراد.
 .5الفئــات العمريــة مــن األفــراد الذين يســتخدمون تقنية المعلومات
واالتصاالت.
 .6الحالــة التعليميــة لألفــراد الذيــن يســتخدمون تقنيــة المعلومــات
واالتصاالت.
 .7الحالــة العمليــة لألفــراد الذيــن يســتخدمون تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت.
 .8مجاالت اإلنترنت التي تم استخدامها من ِقبل األفراد.
 .9األماكن التي تم استخدام اإلنترنت فيها من ِقبل األفراد.
 .10أســباب عــدم اســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لــدى
األفــراد.
• إيجــاد قاعــدة عريضــة مــن اإلحصــاءات واســتخدامها كأســاس
موثــوق إلجــراء الدراســات والبحــوث لنشــاط تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت لألســر واألفــراد.
• أبرز نتائج المسح:
• نســبة األســر التــي لديهــا حاســوب ( )64.72%فــي عــام 2020م،
وفــي عــام 2021م بلغــت النســبة (.)62.48%
• نســبة األســر المــزودة باإلنترنــت ( )96.77%فــي عــام 2020م،
وفــي عــام 2021م بلغــت النســبة (.)96.29%
• نســبة األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون جهــاز الحاســوب
( )44.90%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت النســبة
(.)46.46%
• نســبة األفــراد الســعوديين ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون
جهــاز الحاســوب ( )52.07%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م
بلغــت النســبة (.)52.77%

• نســبة األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت
( )91.22%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت النســبة
(.)92.99%
• نســبة األفــراد الســعوديين ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون
اإلنترنــت ( )91.31%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت
النســبة (.)92.54%
• نســبة األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون الهاتــف
المتنقــل ( )98.14%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت
النســبة (.)97.86%
• نســبة األفــراد الســعوديين ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون
الهاتــف المتنقــل ( )98.01%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام
2021م بلغــت النســبة (.)97.70%
ً
متنقــا
هاتفــا
ً
• نســبة األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يمتلكــون
( )97.38%فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت النســبة
(.)97.52%
هاتفا
ً
• نســبة األفــراد الســعوديين ( 15ســنة فأكثــر) الذيــن يمتلكــون
متنقـ ًـا ( )97.3%٪فــي عــام 2020م ،وفــي عــام 2021م بلغــت
النســبة (.)97.28%
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ً
ثالثا :اإلحصاءات المكانية وإحصاءات الموارد
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إحصاءات الحج والعمرة
• إحصــاءات الحـــج:

• نبذة عن إحصاءات الحج:
تهــدف إحصــاءات الحـــــج إلــى توفيـــــر بيانـــــات ومعلومـــــات شـــــاملة
ودقيقـــــة عـــــن أعـــــداد الحجـــــاج حســـب طـــــرق وأيـــــام قدومهـــــم؛
لالســـــتفادة منهـــــا فـــــي إعـــداد الخطـــط والبرامـــــج الالزمـــة لتوفيـــر
رعايـــــة نوعيـــة متميـــــزة لحجـــاج بيـــــت اللــه الحـــــرام.
• أهداف إحصاءات الحج:
• يتلخــص الهــدف الرئيــس مــن عمليــة إحصــاءات الحــج التــي تقــوم
بتنفيذهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي توفيــر إحصــاءات دقيقــة
عــن عــدد الحجــاج مــن الداخــل؛ لتشــكل مــع أعــداد الحجــاج القادميــن
مــن الخــارج إجمالــي عــدد الحجــاج.
• اســتكمال جميع برامج الخطط المســتقبلية بغرض تأمين الخدمات
ـواء كانــت خدمــات اجتماعية،
الالزمــة لضيــوف بيــت اللــه الحــرام ،سـ ً
أو صحيــة ،أو أمنيــة ،أو غذائيــة ،أو مواصــات ،وذلــك باســتخدام
سلســلة زمنيــة لبيانــات دقيقــة عــن أعــداد الحجــاج.
• تقديــر القــوى العاملــة الالزمــة لخدمــة الحجيــج والمحافظــة علــى
أمنهــم وراحتهــم خــال موســم الحــج مــن كل عــام.
• توفيــر المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن إحصــاءات الحج للباحثين
والدارســين والمســتفيدين المهتمين بهذا المجال.
• اســتخدام بيانــات أعــداد الحجــاج فــي تقييــم النشــاطات والفعاليــات
المعنيــة بخدمــة الحجيــج.
التــي تقــوم بهــا الجهــات
َّ
• مصادر البيانات:
تعتمــد إحصــاءات الحــج فــي بياناتهــا علــى السـ َّ
ـجاَّلت اإلداريــة لــدى
وزارة الحــج والعمــرة ،والتــي تقــوم بتزويــد الهيئــة بهــا بشــكل ســنوي
لتقــوم بحســاب مؤشــراتها وإصدارهــا فــي نشــرة إحصــاءات الحــج.

• التصانيف اإلحصائية المستخدمة:
تصنيف الدليل الوطني للدول والجنسيات.
• أهم نتائج إحصاءات الحج:
أعداد الحجــاج وتصنيفهـم حسب الجنس والجنسـية.

• إحـصـاءات العـمــرة:
• نبذة عن إحصاءات العمرة:
تهــدف إحصــاءات العمــرة إلــى توضيــح أعــداد المعتمريــن مــن
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث :الجنــس والجنســية،
والمنطقــة اإلداريــة ،وعــدد مــرات العمــرة ،وأعــداد معتمــري الخــارج.
• أهداف إحصاءات العمرة:
 .1توفيــر إحصــاءات عــن المعتمريــن مــن داخــل وخــارج المملكــة
للمســاهمة فــي تلبيــة متطلبــات رؤيــة المملكــة .2030
ـنويا بإضافــة أعداد المعتمرين
 .2التعــرف علــى إجمالــي المعتمرين سـ ًّ
مــن داخــل المملكــة إلــى أعــداد المعتمرين القادمين مــن خارجها.
المعنيــة فــي تحديــد القــوى العاملــة والمرافــق
 .3تســاعد األجهــزة
َّ
الالزمــة لخدمــة المعتمريــن والمحافظــة علــى أمنهــم وراحتهــم.
 .4تلبــي متطلبــات الدولــة مــن اإلحصــاءات األساســية عــن أعــداد
وخصائــص المعتمريــن مــن داخــل المملكــة التــي تتطلبهــا خطــط
التنمية.
 .5توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين
المهتميــن بهــذا المجــال.
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• مصادر البيانات:
تعتمــد إحصــاءات العمــرة فــي بياناتهــا علــى السـ َّ
ـجاَّلت اإلداريــة
عــن العمــرة لــدى وزارة الحــج والعمــرة ،والتــي تقــوم بتزويــد
الهيئــة بهــا بشــكل آلــي عبــر قوالــب /نمــاذج جمــع البيانــات
مصــدرا
تعــد
الســجلية بشــكل ســنوي ،علــى اعتبــار أن الــوزارة
ً
ُّ
َّ
رئيســا للبيانــات ،لتقــوم الهيئــة بحســاب مؤشــراتها وإصدارهــا
ً
فــي نشــرة إحصــاءات العمــرة.
• التصانيف اإلحصائية المستخدمة:
تــم تصنيــف المعتمريــن إلى المعتمرين مــن الداخل والمعتمرين
من الخارج ،وتصنيفهم كذلك حســب الجنس والجنســية.
• أهم نتائج إحصاءات العمرة:
• توزيــع المعتمريــن مــن الداخــل :حســب عــدد مــن الخصائــص
والمتغيــرات :الجنــس ،والجنســية (ســعودي/غير ســعودي)،
والمنطقــة اإلداريــة ،والفئــات العمريــة ،وعــدد مــرات العمــرة
وفقــا
ً
وأشـ ُـهرها خــال العــام ،وعــدد المعتمريــن فــي رمضــان،
لــكل ثلــث مــن الشــهر الهجــري فــي الســنة.
• توزيــع المعتمريــن مــن الخــارج :حســب عــدد مــن الخصائــص
والمتغيــرات( :الجنــس ،ومــدة اإلقامــة ،والفئــات العمريــة،
منفــذ الدخــول).
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• نـشـرة إحصــاءات العـمــرة:
• نبذة عن نشرة إحصاءات العمرة:
تعــد العمــرة مــن أهــم عوامــل التنميــة االقتصادية الحقيقية والشــاملة
للمملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث أصبحــت العمــرة مــن أهــم عناصــر
التدفــق الشــامل للمــوارد الماليــة الخاصــة ،إضافــة إلــى مــا تعــود بــه
ُّ
مــن فوائــد المشــاركة مــع الثقافــات العالميــة ،ومشــاركتها الفاعلــة
فــي تحريــك النشــاط االقتصــادي ،كمــا أن التوســع فــي العمــرة يعـ ُّـد
أحــد محــاور (رؤيــة المملكــة  ،)2030وقــد تـ َّـم إصــدار نشــرة إحصــاءات
العمــرة فــي عــام 2021م.
• أهداف نشرة إحصاءات العمرة:
• توفيــر إحصــاءات عــن المعتمريــن مــن داخــل المملكــة وخــارج
المملكــة تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.
• مســاعدة األجهــزة المعنيــة فــي تحديــد القــوى العاملــة والمرافــق
الالزمــة لخدمــة المعتمريــن والمحافظــة علــى أمنهــم وراحتهــم.
• توفيــر البيانــات اإلحصائيــة للباحثيــن والدارســين والمســتفيدين
المهتميــن بهــذا 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 واألشـ ُـهر ،ومــدد اإلقامــة ،وتكاليــف اإلنفــاق،
وتحمــل التكاليــف ،ووســيلة النقــل المســتخدمة للوصــول إلــى
ُّ
مكــة المكرمــة.
• إجمالــي أعــداد معتمــري الخــارج حســب بيانــات الســجالت لــوزارة
الحــج والعمــرة.
• التوزيع النســبي لمعتمري الخارج حســب الفئات العمرية ،واألشـ ُـهر،
والجنــس ،ومنافذ الدخول.

إدارة البيانات والخرائط الجغرافية
تقــوم إدارة البيانــات والخرائــط الجغرافيــة بوضــع منهجيــات وتقنيــات
البيانــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد ،وبنــاء شـ َـراكات مــع مــوردي
البيانــات ،وجمــع مجموعــات البيانــات لصــور األقمــار الصناعيــة ،وإجــراء
تحليــل ونمذجــة للبيانــات مــن خــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة
الســتيعاب متطلبــات وحــدات األعمــال اإلحصائيــة.
• األعمــال المنجــزة إلدارة البيانــات والخرائــط الجغرافيــة خــال عــام
2021م:
• اإلشــراف والمتابعــة المكتبيــة والميدانيــة لتحديــث خريطــة العنــوان
الوطنــي الخاصــة بمؤسســة البريــد الســعودي مــن جانــب الهيئــة
العامــة لإلحصــاء ،وتزويــد مؤسســة البريــد بتلــك التحديثــات.
• ربــط قواعــد بيانــات العنــوان الوطنــي بقواعــد بيانــات دليــل
المســميات الســكاني ،وتزويــد إدارة تطويــر التطبيقــات بتلــك
البيانــات.
• عــرض الخرائــط اإلحصائيــة الرقميــة لبحــوث توضــح مناطــق العمــل
اإلحصائيــة الميدانيــة لكافــة مســوح الهيئــة خــال عــام 2021م،
وعمــل التحديثــات الالزمــة لهــا.
• تحديــث خرائــط حــدود المناطــق والمحافظــات الرقميــة اإلحصائيــة
وفــق اإلجــراءات الرســمية الــواردة مــن وزارة الداخليــة.
• تزويــد العمــاء بالبيانــات الجغرافيــة المكانيــة الرقميــة عنــد طلبهــا
وفــق إجــراءات نظاميــة محــددة.
• تقييــم انتشــار العينــات وتوزيعهــا لجميــع البحــوث التــي تُ جريهــا
بالشــراكة مــع إدارة المنهجيــات.
الهيئــة
َ
موحــدة شــاملة تغطــي
رقميــة
أســاس
خريطــة
وتطويــر
• توفيــر
َّ
جميــع مــدن وقــرى المملكــة ،لتكــون أســاس لإلطــار الجغرافــي
لتعــداد .2022
• تقســيم مناطــق القــوى العاملــة فــي تعــداد  2022باســتخدام
قواعــد بيانــات العنــوان الوطنــي للمشــرفين ،ونــواب المشــرفين،

ومســاعدي المشــرفين والمفتشــين والمراقبيــن ،وعــرض
الخرائــط الرقميــة علــى األنظمــة المكتبيــة وأجهــزة التابلــت
الميدانيــة.
• مراجعــة البيانــات الســجلية الــواردة مــن مختلــف الجهــات
لتضمينهــا فــي نشــرة إحصــاءات الخدمــات.
• معالجــة إحداثيــات البيانــات الــواردة مــن الجهــات المختلفــة،
والخاصــة بنشــرة إحصــاءات الخدمــات.
• إعداد نشرة إحصاءات الخدمات 2020م.
• المشــاركة فــي عضويــة بوابــة الريــاض الجيومعلوماتيــة فــي
الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض.
• المشــاركة ضمــن فريــق العمــل لتكامــل المعلومــات الجغرافيــة
اإلحصائيــة بالمركــز اإلحصائــي الخليجــي.
• العضوية في لجنة إطالق مركز البيانات الجيومكانية.
• المشــاركة فــي عضويــة اللجنــة العربيــة لخبــراء األمــم المتحــدة
إلدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة.
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نشرة إحصاءات الخدمات 2020م
• نبذة عن نشرة إحصاءات الخدمات 2020م:
نشــرة إحصــاءات الخدمــات  2020هــي عبــارة عــن حصــر لجميــع
الخدمــات المتوفــرة بالمملكــة العربيــة الســعودية حصـ ًـرا شـ ً
ـاماًل
وموزعــا حســب المناطــق والمحافظــات ،وتشــمل مختلــف
ً
الخدمــات المقدمــة :تعليميــة ،وإداريــة ،واجتماعيــة ،وزراعيــة،
وماليــة ،وعامــة.

• أسلوب جمع بيانات نشرة إحصاءات الخدمات 2020م:
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 اإلدارية للجهــات الحكومية
والخاصــة المختلفــة ،ومــن َثــم يتــم تجميــع وحفــظ هــذه البيانــات
آليــا فــي قاعــدة بيانــات متكاملــة ،لمعالجتهــا
والمعلومــات ًّ
ورصــد وتســجيل الملحوظــات عليهــا ،وتصنيفهــا حســب التبعيــة
اإلداريــة.

• كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال إدارة البيانــات والخرائــط
الجغرافيــة بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا وترتيبهــا حســب
تصنيفهــا المكانــي ،وذلــك باســتخدام اإلحداثيــات ،ويســتند
فــي توزيــع وتصنيــف البيانــات والمعلومــات داخــل النشــرة إلــى
التقســيم اإلداري للمملكــة الصــادر عــن وزارة الداخليــة حســب
نظــام المناطــق الصــادر باألمــر الســامي الكريــم رقــم أ 92/وتاريــخ
1412/8/27هـــ.
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• كيفية االستفادة من (نشرة إحصاءات الخدمات 2020م):
تكمــن األهميــة فــي نشــرة إحصــاءات الخدمــات 2020م فــي إيجــاد
َّ
وموثقــة
موحــدة،
مرجــع شــامل يحتــوي علــى بيانــات ومعلومــات
َّ
ـميا ،وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة عــن جميــع الخدمــات
ً
توثيقــا رسـ ًّ
موحـ ًـدا
مرجعــا
المتوفــرة فــي المملكــة بحيــث تكــون هــذه البيانــات
َّ
ً
لكافــة الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا ،كمــا تُ عد
وثيقــة رســمية َيعتمــد عليهــا
ً
(نشــرة إحصــاءات الخدمــات 2020م)
متخـ ُـذ القــرار فــي القطاعــات المختلفــة فــي مجــال التخطيــط وتوزيــع
ـددا مــن الجهــات الحكوميــة تتخــذ مــن النشــرة
الخدمــات؛ حيــث إن عـ ً
دعامــة رئيســة ،وركيــزة مهمــة تعتمــد عليهــا ســواء بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر فــي وضــع الخطــط المســتقبلية لألعمــال والمهــام
المناطــة بهــا ،وتوزيــع المرافــق الخدميــة فــي المملكــة.
• الجهات المستفيدة من (نشرة إحصاءات الخدمات 2020م):
• 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 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
• وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
• وزارة النقل.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

إحصاءات المرور والمواصالت
• وزارة الرياضة.
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
• 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.

مؤخــرا مــع
تــم اســتحداث إدارة إحصــاءات المــرور والمواصــات
ً
الهيكلــة الجديــدة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وتســعى الهيئــة
مــن خــال هــذه اإلدارة إلــى توفيــر مؤشــرات دقيقــة وشــاملة عــن
المــرور والمواصــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتعمــل
الهيئــة علــى االبتــكار فــي طــرق جمــع بيانــات إحصــاءات المــرور
والمواصــات لتفــي بالمتطلبــات اإلحصائيــة منهــا فــي المواضيــع
األربعــة التاليــة :المركبــات المرخصــة ،وحركــة المــرور علــى الطــرق،
والمــرور الجــوي ،والمــرور المائــي.
وذلك كما في الجدول التالي:
اسم المنتج
المركبات المرخصة

دورية النشر
ربع سنوي

حركة المرور على الطرق

سنوي

حركة المرور الجوي

سنوي

حركة المرور المائي

سنوي
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إحصــاءات البيــئـة
• مسح البيئة المنزلي:
توفــر نشــرة مســح البيئــة المنزلــي إحصــاءات عــن التلــوث البيئــي
وأنواعــه المختلفــة ،وتوفــر كذلــك إحصــاءات عــن بيئــة المنــزل،
وتوفــر وانقطــاع الميــاه ،والصــرف
ُّ
والميــاه ومصادرهــا وتكلفتهــا،
الصحــي وتكلفتــه ،وإحصــاءات عــن المخلفــات مــن فــرز وتخلــص
ومكونــات المخلفــات المتولــدة مــن المنــازل ،وإحصــاءات جــودة
ِّ
الهــواء بالمنــازل ،وإحصــاءات بيئيــة عامــة ،واإللمــام بالثقافــة
البيئيــة األساســية وغيرهــا.
وتأمــل الهيئــة أن تســاعد بيانــات النشــرة متخــذي القــرار والباحثيــن
فــي رســم السياســات الخاصــة بالبيئــة ،كمــا تســاهم فــي بنــاء
قاعــدة بيانــات إحصائيــة خاصــة بإحصــاءات البيئــة فــي القطــاع
المنزلــي.
• استمارة مسح البيئة المنزلي:
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة مســح البيئــة المنزلــي مــن ِقبــل
مختصــي مســح البيئــة المنزلــي فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
وقــد روعــي عنــد تصميمهــا التوصيــات والمعاييــر والتعاريــف
عرضهــا علــى المختصيــن والخبــراء فــي مجــال
ُ
الدوليــة ،كمــا تــم
البيئــة المنزلــي ،وتــم عرضهــا كذلــك علــى الجهــات ذات العالقــة
ألخــذ مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا ،وتــم إعــداد صياغــة األســئلة
بطريقــة علميــة محــددة بهــدف توحيــد صيغــة توجيــه الســؤال مــن
ِقبــل الباحثيــن.
• أسلوب جمع البيانات:
تم اعتماد أســلوب االتصال المباشــر باألســرة في عملية اســتيفاء
اســتمارة المســح وجمــع البيانــات ،حيــث يقــوم الباحثــون المكلفــون
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بهــذه العمليــة بإجــراء االتصــال الهاتفــي بأربــاب األســر ،وعندهــا يقــوم
الباحــث بالتعريــف بنفســه ،وإيضــاح هدفــه مــن االتصــال ،وإعطــاء
نبــذة عــن المســح وأهدافــه ،وأخــذ اإلذن الســتيفاء البيانــات المطلوبــة
مباشــرةً باســتخدام اســتمارة مســح البيئــة المنزلــي اإللكترونيــة.
• كيفية معالجة البيانات:
قــام المختصــون بــإدارة إحصــاءات البيئــة فــي الهيئة العامــة لإلحصاء
خــال هــذه المرحلــة بعمليــة معالجــة وتحليــل البيانــات ،وقــد ارتكــزت
علــى عــدة إجــراءات ،كمــا يلــي:
• فــرز وترتيــب البيانــات بشــكل تسلســلي ،أو فــي مجموعــات ،أو
فئــات مختلفــة.
• تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
• الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
• معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.
• معالجة البيانات غير المنطقية.
• تحويل البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دالالت إحصائية.
• تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.
• الجهات المستفيدة من مسح البيئة المنزلي:
تســتفيد مــن نشــرة مســح البيئــة المنزلــي كافــة القطاعــات الحكوميــة
ويعــد المركــز الوطنــي لاللتــزام البيئــي،
ذات العالقــة بالمســحُ ،
ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ،ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان ،مــن أهــم المســتفيدين مــن المســح إضافــة إلــى
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والباحثيــن ،والمخططيــن المهتميــن
بمجــال إحصــاءات البيئــة ،وتســاهم بيانــات المســح فــي دعــم اتخــاذ
القــرارات الخاصــة بهــذا المجــال ،كمــا أن القطــاع الخــاص يســتفيد
مــن بيانــات هــذه النشــرة ومــا تحتويــه مــن خصائــص.

• الرسم البياني:

• أهم نتائج مسح البيئة المنزلي:
• أكثــر مــن ثلثــي المنــازل فــي المملكــة تعتمــد علــى عبــوات الميــاه
كمصــدر لميــاه الشــرب خــال عــام 2021م.
• نســبة االعتمــاد علــى العبــوات كمصــدر لميــاه الشــرب بلغــت
(.)67.66%

التوزيع النسبي لفرز النفايات في المنازل
على مستوى المملكة لعام 2021م

• ارتفــاع متوســط عــدد المخلفــات اإللكترونيــة المنتجــة فــي المنــازل
علــى مســتوى المملكــة إلــى ( )7.06قطعــة لــكل أســرة.
َّ
المخلفــات اإللكترونيــة المنتجــة فــي المنــازل
• زيــادة متوســط عــدد
علــى مســتوى المملكــة بنســبة ( )21.51%فــي عــام 2021م
بمتوســط إنتــاج ( )7.06مقارنـ ًـة بنتائــج المســح فــي عــام 2019م إذ
كان المتوســط (.)5.81
• نســبة األســر التــي تقــوم بفــرز نفاياتهــا علــى مســتوى المملكــة
تقريبــا.
تصــل إلــى ()21%
ً

• تلــوث الهــواء هــو أكثــر القضايــا البيئيــة أهميــة لــدى األســر علــى
مســتوى المملكة ،وذلك بنســبة ( )39.67%يليها شــح مياه الشــرب
بنســبة ( )20.71%ثــم تزايــد كميــة النفايــات بنســبة (.)14.17%

ـددا
وفيمــا يلــي بعــض الجــداول والرســوم البيانيــة التــي توضــح عـ ً
مــن نتائــج مســح البيئــة المنزلــي:

79.14

20.86
األسر التي تفرز
النفايات

األسر التي ال تفرز
النفايات

متوسط عدد المخلفات اإللكترونية التي
تنتجها األسر على مستوى المملكة

التوزيع النسبي لألسر حسب مصدر مياه الشرب في المنازل
التوزيع النسبي ()%

م

مصدر المياه

1

شبكة عامة

4.54

2

فالتر

16.00

3

صهريج (وايت)

10.96

4

بئر منزلي

0.84

5

عبوات

67.66

7.06
5.81
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التوزيع النسبي للقضايا البيئية األكثر أهمية
لدى االسر على مستوى المملكة

6.68
6.93

11.17

39.67

14.84
20.71

		
■ تلوث الهواء
		
■ تزايد كمية النفايات
			
■ التصحر
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■ شح مياه الشرب
■ االحتباس الحراري
■ تغير المناخ

• نشرة اإلحصاءات البيئية:
هــي نشــرة ســنوية قامــت الهيئــة مــن خاللهــا بجمــع وتوفيــر معلومات
إحصائيــة بيئيــة تتعلــق بالمــوارد التــي يتــم اســتغاللها ،وبيــان أثــر ذلــك
ومكوناتهــا ،وهــي عبــارة عــن المصــادر الطبيعيــة ،مثــل:
علــى البيئــة
ِّ
الميــاه ،والتربــة ،والمنــاخ ،والمســتوطنات البشــرية ،وكذلــك قيــاس
الملوثــات التــي تؤثــر علــى الهــواء والميــاه والتربــة.
ِّ
• أسلوب جمع البيانات:
تعتمــد نشــرة اإلحصــاءات البيئيــة وفــق إطــار تطويــر إحصــاءات
البيئــة ( )FDES 2013فــي بياناتهــا علــى مصدريــن رئيســين ،وهــو
قــدم بيانــات شــاملة متعلقــة بإحصــاءات البيئــة فــي
مــا يجعلهــا تُ ِّ
المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تتضمــن إحصــاءات مــن الهيئــة
العامــة لإلحصــاء (التعــدادات ،المســوح بالعينــة) وإحصــاءات مــن
مصــادر الســجالت اإلداريــة ،ويمكــن مــن خاللهــا الحصــول علــى
البيانــات بشــكل ســنوي وعلــى أســس منتظمــة ،لتقــوم الهيئــة
بحســاب مؤشــراتها وإصدارهــا فــي نشــرة إحصــاءات البيئــة.
• كيفية معالجة البيانات:
قــام المختصــون فــي الهيئــة أثنــاء هــذه المرحلــة بعمليــة معالجــة
وتحليــل البيانــات ،والتــي ارتكــزت علــى عــدة إجــراءات ،كمــا يلــي:
• فــرز وترتيــب البيانــات علــى شــكل تسلســل أو فــي مجموعــات أو
فئــات مختلفــة.
• تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
• الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
• معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.
• معالجة البيانات غير المنطقية.
• تحويل البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دالالت إحصائية.
• تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.

• الجهات المستفيدة من نشرة اإلحصاءات البيئية:
تســتفيد مــن نشــرة اإلحصــاءات البيئيــة كافــة القطاعــات الحكوميــة
ويعــد المركــز الوطنــي لاللتــزام البيئــي ،ووزارة
ذات العالقــة بالمســحُ ،
البيئــة والميــاه والزراعــة ،ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان،
مــن أهــم المســتفيدين مــن المســح ،إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة والباحثيــن والمخططيــن المهتميــن بمجــال إحصــاءات
البيئــة ،وتســاهم بيانــات المســح فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة
بهــذا المجــال ،كمــا أن القطــاع الخــاص يســتفيد مــن بيانــات هــذه
النشــرة ومــا تحتويــه مــن خصائــص.
• أهم نتائج نشرة اإلحصاءات البيئية:
• ارتفاع مساحة المحميات البحرية في عام 2020م:
ارتفاعــا فــي مســاحة المحميــات
ســجلت نشــرة إحصــاءات البيئــة
ً
البحريــة فــي عــام 2020م ،حيــث بلغــت ( )19,179كيلومتــر مربــع،
وهــي مرتفعــة بنســبة ()129.9٪مقارنــة بعــام 2019م ،وتشــكل
المحميــات البحريــة ( )7.9٪مــن مســاحة الميــاه االقتصاديــة
للمملكــة ،فيمــا بلغــت مســاحة المحميــات البريــة ()324,151
كيلومتــر مربــع فــي عــام 2020م ،وتشــكل ( )16.2٪مــن إجمالــي
مســاحة المملكــة البريــة.
• ارتفاع إجمالي عدد السدود وسعتها التخزينية في عام 2020م:
ارتفاعــا فــي إجمالــي عــدد الســدود
ســجلت نشــرة إحصــاءات البيئــة
ً
وســعتها التخزينيــة فــي عــام 2020م ،حيــث بلــغ عــدد الســدود
متــرا
ســدا ،وبلغــت ســعتها التخزينيــة ()2,334,721,694
()532
ً
ًّ
مكعبــا مقارنــة بعــام 2019م ،حيــث كان عــدد الســدود ( )522سـ ًـدا،
ً
مكعبــا.
ا
ـر
ـ
مت
()2,304,390,647
ـة
ـ
التخزيني
ـعتها
ـ
س
ـت
وكانـ
ً
ً
• ارتفاع حصة الفرد اليومي من النفايات المنزلية في عام 2020م:
ارتفعــت حصــة الفــرد اليوميــة مــن النفايــات المنزليــة مــن ()1.85كيلو
غــرام فــي عــام 2019م إلــى ( )1.95كيلــو غــرام فــي عــام 2020م.
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• الرسوم البيانية:
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عددا من نتائج نشرة اإلحصاءات البيئية:
وفيما يلي بعض الجداول والرسوم البيانية التي توضح
ً
مؤشرات من نشرة إحصاءات البيئة لعامي 2020 ،2019م
2019م

2020م

المؤشرات

هكتار

21,222

26,632

طن

66,206

65,630

مجموع المياه المسحوبة المستخرجة للتوزيع في القطاع البلدي.

مليون متر مكعب

3,493

3,498

كميات مياه السيول الواردة للسدود.

مليون متر مكعب

970

1,200

نسبة مئوية

5,7%

10,4%

مساحة الزراعة العضوية للمحاصيل (النخيل ،الحبوب ،الفاكهة ،األعالف ،الخضار،
النباتات الطبية والعطرية).
إجمالي المصيد من المصائد البحرية.

كمية النفايات المعاد تدويرها.

الوحدة
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رابعـا :إدارة الجودة والمنهجيات واالبتكار
ً
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تمـهـيــد
لتحقيــق الرؤيــة الطموحــة للقطــاع اإلحصائــي تقــوم الهيئــة العامــة
لإلحصــاء عبــر اإلدارة العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار باإلشــراف
علــى وضــع وتنفيــذ معاييــر ومنهجيــات الجــودة اإلحصائيــة ،وإدارة
تصميــم المســوح واألدوات ،وتوجيــه االبتــكارات اإلحصائيــة ،وتســهيل
الوصــول إلــى البيانــات الدقيقــة ،ورصــد التصانيــف فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،واســتخدام المعلومــات المســاعدة لتحســين كفــاءة أخذ العينات
والتقديــر باإلضافــة إلــى تقديــر الفــروق ومقاييــس الجــودة األخــرى.
• أعمــال اإلدارة العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار خــال عــام
2021م:
تحــرص الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى التأكــد مــن أن منتجاتهــا
وتطبيقــا
ً
الصــادرة تطبــق أفضــل األســاليب والمعاييــر اإلحصائيــة،
ـروعا عملــت عليها اإلدارة
لهــذا الحــرص تضمــن عام 2021م ( )11مشـ ً
العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا باإلضافــة إلــى
( )8منتجــات إحصائيــة تنوعــت مــا بيــن منتجــات منهجيــة ،ومنتجــات
متعلقــة بالجــودة ،ومنتجــات متعلقــة باالســتمارات وتصميــم
المســوح ،باإلضافــة إلــى القيــام بتوفيــر الدعم المطلــوب لمنهجيات
المنتجــات اإلحصائيــة التــي نتــج عنهــا صياغــة وتطويــر ( )28منهجيــة،
إحصائيا ،وتصميم
منتجــا
ودراســة واختبــار اســتمارات مــا يقارب ()15
ًّ
ً
منتجــا ،باإلضافــة إلــى حســاب األوزان لـــ ()7
عينــة لمــا يقــارب ()22
ً
منتجــا آخــر.
منتجــات ،ودراســة إطــار ونتائــج العينــة لـــ ()14
ً
• المنتجات:
 .1نمــوذج معلومــات االســتمارة :وتشــتمل علــى تاريــخ البنــاء،
واالختبــارات الســابقة ،وخطــط التحســين.
 .2نموذج تقييم أســئلة االســتمارات :حيث وضوح األســئلة ومالءمتها
ألهداف المســح وسالمتها اللغوية.

 .3نمــوذج وزن األســئلة :لقيــاس أهميــة كل مــن األســئلة ،ومــدى
ارتباطهــا بقيــاس المؤشــر وأهــداف المســح.
 .4نمــوذج طلــب منهجيــة :نمــوذج يحتــوي علــى أهــم العناصــر
ويعبــأ مــن اإلدارة المالكــة للمســح.
إلعــداد المنهجيــة،
َّ
داخليــا :نمــوذج يحتــوي علــى أهــم العناصــر
 .5نمــوذج طلــب عينــة
ًّ
ويعبــأ مــن اإلدارة المالكــة
والمتطلبــات لبنــاء وســحب العينــة،
َّ
للمســح.
داخليــا :نمــوذج يحتــوي علــى أهــم
 .6نمــوذج حســاب األوزان
ًّ
العناصــر والمتطلبــات لحســاب األوزان علــى مســتويي األســر
واألفــراد ،ويعبــأ مــن اإلدارة المالكــة للمســح.
 .7قائمــة التحقــق ( :)Checklistقائمــة لتقييــم الجــودة اإلجماليــة،
مكونــات جــودة المســح ،ويقــدم إرشــادات لتحســين
ويغطــي
ِّ
جــودة المنتــج.
 .8نمــوذج تقريــر جــودة البيانــات الوصفيــة :يهــدف هــذا التقريــر
إلــى توضيــح البيانــات الوصفيــة بإعطــاء تعريفــات للمجموعــات
واألشــياء والمتغيــرات والمنهجيــة والجــودة ،وقــد قامــت إدارة
الجــودة بتطبيــق النمــوذج علــى مســح القوى العاملــة ومواءمته
مــع إجــراءات العمــل اإلحصائــي وتطويــره علــى عــدة مراحــل.
• مشــاريع (اإلدارة العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار) خــال
عــام 2021م:

• مختبر تصميم واختبار المسوح:
بــدأت اإلدارة العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار فــي أواخــر ســنة
2021م بالتعــاون مــع البنــك الدولــي فــي مشــروع مختبــر تصميــم
واختبــار المســوح الــذي يهــدف إلــى تصميــم المســوح اإلحصائيــة،
وايجــاد المشــكالت وإصالحهــا قبــل طــرح األســئلة فــي الميــدان،
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وإجــراء العديــد مــن التحســينات علــى األســئلة خــال عمليــة
التقييــم ،وذلــك عــن طريــق تطويــر طــرق جديــدة منهجيــة وتقنيــة
لتحســين كفــاءة المســح ،وتطبيــق هــذه الطــرق علــى أنــواع مختلفــة
مــن المســوح اإلحصائيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا.
يشــتمل المشــروع علــى عــدد مــن األنشــطة الرئيســة التــي تــم
تقســيمها علــى نطاقــي التصميــم ،واالختبــار ،والتــي ســتحتوي
علــى مقارنــات دوليــة للمختبــرات في العديد مــن الدول المتقدمة،
كذلــك خطــة لتحســين المســوح القائمــة ،وتحديــد الفجــوات عــن
طريــق بنــاء نمــوذج لتقييــم هــذه المســوح وبنــاء مؤشــرات أداء
رئيســة لهــا وذلــك حســب أســاليب جمــع البيانــات المختلفــة التــي
تمــت بالتعــاون مــع اإلدارات اإلحصائيــة فــي المنتجــات الجديــدة
وتحســين المنتجــات الســابقة ،وذلــك كالتالــي:
• منتجات الربع الرابع من عام 2021م:
بواقــع  7منتجــات إحصائيــة ،هي :مســح القوى العاملة ،ومســح
ثقــة المســتهلك ،ومســح نفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت لألســر واألفــراد ،ومســح األعمــال الهيكليــة،
ومســح الطاقــة المنزلــي ،ومســح المنشــآت الســياحية ،ومســح
ثقــة المســتهلك.
• منتجات الربع األول من عام :2022
بواقــع  8منتجــات إحصائيــة ،هــي :مســح تجــارة الجملــة والتجزئــة،
ومســح االســتثمار األجنبــي المباشــر ،ومســح البحــث والتطويــر،
ومســح ثقــة المســتهلك ،ومؤشــر اإلنتــاج الصناعــي ،ومؤشــر
أســعار الجملــة ،ومســح المشــاريع الزراعيــة المتخصصــة ،ومســح
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

• إطار ضمان الجودة:
إدراكًا لــدور جــودة المنتجــات اإلحصائيــة ،وتعزيــزً ا لمصداقيــة
الرقــم اإلحصائــي بــدأت الهيئــة مــن خــال (اإلدارة العامــة للجــودة
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والمنهجيــات واالبتــكار) بمشــروع اإلطــار الوطنــي لتحديــد معاييــر
الجــودة التــي يجــب تحقيقهــا عنــد جمــع البيانــات ومعالجتهــا بكافــة
ـواء كانــت مــن المســوح اإلحصائيــة ،أو الســجالت اإلداريــة،
صورهــا سـ ً
باإلضافــة إلــى البيانــات الضخمــة ،مــن جهــة أخــرى ســيعمل هــذا
موحــد للجــودة اإلحصائيــة لكافــة اإلدارات
اإلطــار علــى تكويــن مفهــوم
َّ
والجهــات ،ممــا يمكِّنهــا مــن إعــداد آليــات تنفيذيــة متســقة لمراقبــة
الجــودة اإلحصائيــة لبيانتهــا الســجلية.
وتتشــارك الهيئــة فــي هــذا المشــروع مــع فريــق البنــك الدولــي فــي
وضــع الترتيبــات الالزمــة ،وتدريــب الموظفيــن علــى معاييــر إجــراء
التقييــم الذاتــي األولــي ،وتحديــد األســاليب واألدوات التــي ســيتم
اســتخدامها لتقييــم الجــودة ،وكذلــك مواءمــة هــذه الخطــوات حســب
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة.

• دليل إجراءات العمل اإلحصائي (:)GSBPM model
عملــت الهيئــة مــن خــال اإلدارة العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار
علــى إصــدار نســخة تطويريــة لدليــل إجــراءات األعمــال اإلحصائيــة الــذي
أصدرتــه الهيئــة فــي أواخــر عــام 2016م بالتعــاون مــع فريــق البنــك
الدولــي ،والمشــاركة فــي لجنــة األمــم المتحــدة لتحديــث األنشــطة
ُ
حيــث يكــون هــذا الدليــل نســخة وطنيــة متجانســة إلــى
واإلجــراءات،
المحدثــة والصــادرة مــن لجنــة األمــم المتحــدة
حــد كبيــر مــع النســخة
َّ
االقتصاديــة فــي شــهر ينايــر 2019م ،ويهــدف هــذا المشــروع إلــى
تحســين العمليــات اإلحصائيــة المســتخدمة فــي إنتــاج األعمــال
اإلحصائيــة وتوحيدهــا فــي الهيئــة ،وفــي القطــاع اإلحصائــي ،وكذلــك
سيســاعد هــذا النمــوذج علــى تكامــل العمــل الدولــي بشــأن البيانــات
الوصفيــة اإلحصائيــة ،مــع العمــل المتعلــق بجــودة البيانــات مــن خــال
توفيــر إطــار عمــل مشــترك ،ومصطلحــات مشــتركة لوصــف عمليــات
حوكَمــة عمــل للمهام واألعمــال اإلحصائية.
العمــل اإلحصائــي ،وتوفيــر ْ
كمــا وسيســاعد هــذا النمــوذج في قياس التكاليف التشــغيلية للعملية
اإلحصائيــة مــن خــال حســاب تكاليــف أجــزاء مختلفــة مــن العمليــات؛
ممــا يســاعد علــى تحديــد أنشــطة التحديــث ،وتحســين كفــاءة أجــزاء

العمليــة األكثــر تكلفــة ،مــع الحــرص علــى ضمــان اتســاق هــذا التحديــث
بمواءمتــه مــع النمــاذج األخــرى المســتنبطة مــن دليــل إجــراءات العمــل
اإلحصائــي ،مثــل( :النمــوذج العــام للمعلومــات اإلحصائيــة (،)GSIM
والنمــوذج العــام ألنشــطة المنظمــات اإلحصائيــة (.)GAMSO

• بيانات الويب لمؤشر أسعار المستهلك:
بتأثيــر مــن جائحــة كورونــا قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عبــر (اإلدارة
العامــة للجــودة والمنهجيــات واالبتــكار) بمحاولــة دراســة واعتمــاد
عوضــا عــن العمــل الميدانــي؛ وذلــك لتقليــل
ً
مصــادر جديــدة للبيانــات
المخاطــر وزيــادة الفاعليــة ،وتــم اختيــار مســح مؤشــر أســعار المســتهلك
الــذي ينشــر بشــكل شــهري ،ويتطلــب العمــل علــى جمــع البيانــات
معرضيــن بشــكل
بوتيــرة أكبــر ،ويكــون العاملــون الميدانيــون فيــه
َّ
تمــت دراســة وتقييــم المصــادر
كبيــر للمخاطــر الصحيــة ،وبشــكل عاجــل َّ
البديلــة المحتملــة لبيانــات األســعار (بشــكل أساســي أكثــر المصــادر
المرشــحة كانــت مــن الباركــود أو مــن الويــب)ُ ،
وأنشــئ تقريــر أولــي لمــا
تــم العمــل عليــه ،مــع مقارنــة متوســطات أســعار الســلع المســتخدمة
فــي نشــرة المســتهلك مــع مثيالتهــا فــي بيانــات الويــب.

• التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ومخرجاته:
ُيعــرف تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بأنــه الطريقــة التــي يمكــن مــن
وفقــا لترتيــب مسلســل ومحــدد حســب
ً
خاللهــا تجميــع وحــدات العــد
مجموعــات متجانســة؛ وذلــك بهــدف إيجــاد إطــار عــام للمقارنــة بيــن
البيانــات اإلحصائيــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي،
حيث تقســم بيانات النشــاط االقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى
مراتــب محــددة بطريقــة تتماثــل فيهــا خصائــص األنشــطة االقتصاديــة
المصنفــة فــي مرتبــة واحــدة ،ويكــون هــذا التماثــل فــي نــوع الســلع
وأو ُجــه اســتخدامها والخدمــات المرتبطــة ،بهــا
والخدمــات
المنتجــةْ ،
َ
والمدخــات الوســيطة ،والتكنولوجيــا المســتخدمة ،وطــرق التمويــل،
حيـ ُ
ـث قامــت الهيئــة بالخطــوات التاليــة للتوعيــة والتعريــف بالتصنيــف
الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة حتــى نهايــة عــام2021م:

حوكمة لإلضافة والتعديل على التصنيف:
 .1إعداد ْ

تــم إعــداد دليــل اإلجــراءات والسياســات إلضافــة وتعديــل
األنشــطة االقتصاديــة الوطنيــة واعتمادهــا وتبليــغ الــوزارات
والجهــات الحكوميــة بهــا بخطابــات وزاريــة؛ وذلــك بغــرض تحقيــق
أفضــل المعاييــر المهنيــة والشــفافية مــن خــال المتابعــة
والمحافظــة علــى االمتثــال الكامــل لألنظمــة والقواعــد ،ولوائــح
حوكَمــة التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة ،وتعزيــز الثقــة
ْ
شــراكات الهيئــة مــع الجهــات الحكوميــة ،وضمــان تطبيــق
فــي
َ
أمثــل للتصنيــف ،والرفــع مــن جودتــه.

 .2فتح خدمة إلكترونية على منصة التكامل الحكومية (:)GSB
تــم فتــح خدمــة إلكترونيــة للتصنيــف علــى منصــة التكامــل الحكوميــة
( )GSBبهيئــة الحكومــة اإللكترونيــة؛ وذلــك لتحقيــق متطلبــات
المعتمــدة،
للحوكَمــة
وتطبيقــا
ً
الجهــات ذات العالقــة بالتصنيــف،
َ
ْ
وتحتــوي هــذه الخدمــة علــى ( )8عمليــات ،هــي )1([ :الحصــول علــى
التصنيــف )2( ،اإلضافــة )3( ،التعديــل )4( ،الحصــول علــى الجهــات
المشــرفة والمرخصــة وذوات العالقــة باألنشــطة )5( ،االســتعالم
عــن الطلبــات )6( ،الحصــول علــى هيكلــة التصنيــف )7( ،الحصــول
علــى آخــر التحديثــات )8( ،الحصــول علــى رمــوز الجهــات ذات العالقــة].
كمــا قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء بعمل اآلتي لتفعيــل التصنيف
الوطني لألنشــطة االقتصادية:
• إنشاء محرك بحث فوري:
لكــي يتمكــن عمــاء الهيئــة والجهــات المختلفة مــن االطالع على
التصنيــف بشــكل مباشــر تــم توفيــر محــرك بحــث علــى الموقــع
ـاء علــى مــا يتــم
الرســمي للهيئــة العامــة لإلحصــاء يتــم تحديثــه بنـ ً
تعديلــه أو إضافتــه علــى التصنيــف بشــكل إلكترونــي.
وفقا للتالي:
ً
• تم تنفيذ ( )2,201إجراء على التصنيف
 بلــغ إجمالــي عــدد اإلضافــات ( )722نشــاط فــي التصنيــفبزيــادة قدرهــا ( )24٪منــذ بدايــة تطبيــق التصنيــف فــي الجهات
الحكوميــة وكان عــدد األنشــطة آنــذاك فــي منتصــف فــي عــام
ـاطا.
2017م ( )2923نشـ ً
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 بلــغ إجمالــي عــدد التعديــات علــى مســمى النشــاط فــيً
تعديــا حتــى نهايــة عــام 2020م ،وبمــا
التصنيــف ()490
نســبته ( )17%مــن بدايــة تطبيــق التصنيــف.
ـاطا بنــاء علــى طلبــات الجهــات ذات
 تــم إخفــاء عــدد ( )989نشـ ًالعالقــة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي للتنافســية ،وذلــك
لعــدم وجــود جهــات مشــرفة ومرخصــة لتلــك األنشــطة،
وتحويلهــا إلــى أنشــطة إحصائيــة حتــى تتمكــن الجهــات ذات
العالقــة مــن تنظيمهــا.
• بلــغ عــدد األنشــطة المســتخدمة فــي الســجالت اإلداريــة
(الســجل التجــاري ،رخصــة بلــدي  ...إلــخ) حتــى نهايــة عــام
نشــاطا.
2021م ()2746
ً
• معــدل متوســط طلبــات الجهــات الحكوميــة واستفســارات
ً
ً
أســبوعيا.
طلبــا
العمــاء 15-10
• خــال عــام 2021م اســتقبلت الهيئــة أكثــر مــن ()350
استفســارا مــن المســتثمرين بشــأن التصنيــف الوطنــي
ً
لألنشــطة االقتصاديــة.
• بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة باألنشــطة
االقتصاديــة (جهــة مشــرفة ،جهــة مرخصــة ،ذات عالقــة) 84
جهــة.
• بلــغ عــدد الطلبــات اإللكترونيــة بقنــاة التكامــل الحكوميــة
الحوكمــة المعتمــدة
فعليــا منــذ بدايــة تطبيــق
طلبــا
()291
ْ
ًّ
ً
بتاريــخ 1442 /6/1هـــ.
• ال زالــت الهيئــة مســتمرة فــي تلقــي طلبــات اإلضافــة
والتعديــل عبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة ( )GSBواإلجابــة علــى
الموحــد
االستفســارات عــن التصنيــف مــن خــال البريــد
َّ
للتصنيــف والخطابــات الرســمية.
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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 والمحتملة مــع الوظائف ،وتصنف الوظائف
ً
حســب األعمــال المنجــزة أو التــي ســيتم إنجازهــا ،والمعيــار األساســي
لتصنيــف النظــام لمجموعــات رئيســة وفرعيــة هــو مســتوى المهــارات
والتخصــص المطلــوب لتنفيــذ األعمــال والمهــام المتعلقــة بالمهنــة،
مــع وجــود مجموعــات رئيســة منفصلــة لكبــار المســؤولين والمــدراء
وللقــوات المســلحة ،كمــا قــد قامــت الهيئــة بالخطــوات التاليــة للتوعيــة
والتعريــف بالتصنيــف حتــى نهايــة2021م:
 .1صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ،)660وتاريــخ 1441/10/24ه
القاضــي بمــا يلــي:
أوال :اعتمــاد التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن بالصيغــة
•
ً
المرافقــة.
ً
ثانيــا :علــى الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة تطبيــق التصنيــف –
•
(أوال) مــن هــذا القــرار – فــي أنظمتهــا
المشــار إليــه فــي البنــد
ً
الداخليــة خــال اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ هــذا القــرار.
• ثالثـ ًـا :علــى الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة عنــد رغبتهــا اإلضافــة،
أو الحــذف ،أو التعديــل علــى التصنيــف االلتــزام بــأن يتــم ذلــك
ً
(رابعــا) مــن هــذا
مــن خــال اللجنــة المشــار إليهــا فــي البنــد
القــرار.
ً
رابعــا :تتولــى اللجنــة الفنيــة الدائمــة -المشــكلة فــي الهيئــة
•
ً
(ثالثــا) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
العامــة لإلحصــاء بالبنــد
( )540وتاريــخ 1440 /9 /16هـــ المهــام التاليــة:
 تحديــث التصنيــف بنــاء علــى مــا يــرد مــن الــوزارات واألجهــزةالحكوميــة مــن طلبــات إضافــة ،أو حــذف ،أو تعديــل علــى
التصنيــف.
 التـعـاون والتنـسـيـق مــع الــوزارات واألجـهـزة الحكـومية فــيشأن عملية تطبيق التصنيف في المجال التقني والفني.

الموحد للمهن.
 إقامة لقاءات عمل للتعريف بالتصنيف السعوديَّ
 دعــوة أيــة جهــة أخــرى تــري أهمية مشــاركتها في أي مــن الموضوعاتالتــي تعمــل عليها.
 إعــداد قواعــد عملهــا ،ورفعهــا إلــى مجلــس إدارة الهيئــة العامــةلإلحصــاء العتمادهــا.
 .2تم إعداد قواعد عمل اللجنة واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
الموحــد
 .3تــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة الدائمــة للتصنيــف الســعودي
َّ
للمهــن برئاســة الهيئــة العامة لإلحصاء وعضويــة الجهات المضمنة
ً
(ثالثــا) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (.)540
فــي البنــد
 .4عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــال عــام 2021م لالطــاع علــى
ـاء علــى مــا يــرد مــن الــوزارات
ســير العمــل ،وتحديــث التصنيــف بنـ ً
واألجهــزة الحكوميــة مــن طلبــات إضافــة ،أو حــذف ،أو تعديــل علــى
التصنيــف ،والتعــاون والتنســيق مــع الجهــات فــي شــأن عمليــة
تطبيــق التصنيــف فــي المجــال التقنــي والفنــي.
الموحــد للمهــن فــي
 .5أقامــت اللجنــة منتــدى للتصنيــف الســعودي
ّ
مقــر الهيئــة بتاريــخ 2021/03/10م عــن طريــق االتصــال المرئــي
والبــث المباشــر لمنســقي الجهــات للتعريــف بالتصنيف الســعودي
الموحــد للمهــن.
َّ
 .6بلغــت عــدد الجهــات التــي حضــرت المنتــدى ( )33وزارة باإلضافــة
إلــى مــا يقــارب ( )51جهــة حكوميــة ،وبلــغ عــدد المشــاركين فــي
المنتــدى ( )510مــن المشــاركين ،وبلــغ عــدد مشــاهدات البــث
المباشــر عبــر اليوتيــوب ( )1891مشــاهدة ،وبلــغ عــدد مشــاهدات
البــث المباشــر عبــر تويتــر ( )6200مشــاهدة.
موحــد لإلضافــة ،والتعديــل علــى التصنيــف
 .7تــم إعــداد نمــوذج
َّ
واعتمــاده مــن ِقبــل اللجنــة.
 .8تــم إنشــاء ملــف تعريفــي للتصنيــف وتزويــد منســقي الجهــات
الحكوميــة بــه.
موحــد لمواءمــة وظائــف الجهــات الحكومة
ـاري
ـ
معي
ـوذج
 .9تــم إعــداد نمـ
َّ
الموحد للمهن.
بالمهــن وفــق التصنيــف الســعودي
َّ
ً
قرارا للجنة متضمنة عدد من اإلضافات والتعديالت
 .10تم اعتماد ()14
على التصنيف.

 .11تــم إطــاق منصــة إلكترونيــة ،ونظــام للتصنيــف يتــم الدخــول
إليهــا عــن طريــق خدمــة نفــاذ وذلــك ألتمتــة جميــع إجــراءات
اإلضافــة والتعديــل والحــذف علــى التصنيــف الســعودي
إلكترونيــا بيــن
ربطــا
ًّ
الموحــد للمهــن ،باإلضافــة إلــى أنهــا توفــر ً
ّ
ـددا
الهيئــة والجهــات لتكامــل جميــع األنظمــة ،وتقــدم المنصــة عـ ً
مــن الخدمــات مــن أهمهــا [()1اســتعراض التصنيــف )2( ،طلــب
إضافــة )3( ،طلــب تعديــل )4( ،طلــب حــذف )5( ،متابعــة حالــة
الطلــب )6( ،اســتعراض آخــر التحديثــات].
 .12بلــغ عــدد منســقي الجهــات مســتخدمي المنصــة اإللكترونيــة
( )53منســق جهــة.
طلبــا مــن ( )12جهــة حكوميــة لمواءمــة
()1124
 .13تــم تلقــي عــدد
ً
وظائفهــا مــع المهــن المضمنــة فــي التصنيــف.
 .14الهيئــة مســتمرة فــي تلقــي طلبــات اإلضافــة والتعديــل
والحــذف ودراســتها وعرضهــا علــى اللجنــة الفنيــة الدائمــة
لالعتمــاد.
 .15الهيئــة مســتمرة فــي تلقــي استفســارات الجهــات علــى
يحهــا
التصنيــف مــن خــال جميــع القنــوات اإللكترونيــة التــي تُ تِ ُ
ألجــل ذلــك.
 .16الهيئــة مســتمرة فــي مواءمــة وظائــف الجهــات الحكوميــة
بالمهــن وفــق التصنيــف.

• التصنيــف الســعودي للمســتويات والتخصصــات التعليميــة
المعتمــد علــى التصنيــف الدولــي (:)ISCED 11 ,13
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقم ( )75وتاريــخ 1442 /1 /27هـ القاضي
بمــا يلي:
أوال :اعـتـــماد التصـنـيـــف السـعـــودي للمسـتـويــــات والتخـصـصــــات
ً
المعتمــد بالصيغــة المرافقــة.
ـة
ـ
التعليمي
َ
ثانيـ ًـا :علــى الــوزرات واألجهــزة الحكوميــة تطبيــق التصنيــف – المشــار
البند(أوال)مــن هــذا القــرار – فــي أنظمتهــا الداخليــة
إليــه فــي
ً
خــال (اثنــي عشــر) شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ هــذا القــرار.
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ً
فنيــة دائمــة فــي وزارة التعليــم بعضويــة
ثالثــا :تشــكيل لجنــة َّ
ممثليــن مــن عــدد مــن الجهــات مــن ضمنهــا الهيئــة العامــة
عــددا مــن المهــام مضمنــة فــي القــرار،
لإلحصــاء ،تتولــى
ً
حيـ ُ
ـث قامــت الهيئــة بالخطــوات التاليــة فــي تطبيــق التصنيــف
حتــى نهايــة 2021م:
 .1المشــاركة فــي عضويــة اللجنــة المشــار إليهــا فــي القــرار
وحضــور اجتماعاتهــا.
 .2المشاركة في إعداد قواعد عمل اللجنة.
 .3تطبيــق التصنيــف فــي المســوح األســرية التــي نفذتهــا
الهيئــة خــال عــام 2021م.

• الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات المعتمــد علــى الدليل
الدولــي للبلدان (:)Country codes – ISO 3166
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 المنظمــة الدوليــة للمعايير ( )ISOالتابعــة لألمم المتحدة،
ويقــوم هــذا التصنيــف بإعطــاء رمــوز للــدول والمقاطعــات التابعــة
لهــا ،حيــث إن اســتخدام الرمــوز واألرقــام يوفــر الوقــت ،ويتجنــب
ـدال مــن اســتخدام اســم الدولــة ،وهــذا مفيــد لألغــراض
األخطــاء بـ ً
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اإلحصائيــة لتوفيــر لغــة يفهمهــا كل دول العالــم ،علــى ســبيل المثــال
جــوازات الســفر يتــم اســتخدام الرمــوز فيهــا لتحديــد جنســية المســتخدم
ً
واختصــارا الســم الدولــة حيــث يحتــوي الدليــل علــى عــدد ( )248رمــزً ا
لدولــة وجنســية مختلفــة .وقــد تــم تقســيم الــدول والجنســيات إلــى
مجموعــات وفــق التالــي:
• الــدول حســب المجموعــات (دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،دول
الجامعــة العربيــة األخــرى ،دول إســامية عــدا العربيــة ،دول آســيوية
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).
• الجنســيات 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 الــدول األوقيانوســية ،جنســيات دول أخــرى).
هــذا وقــد تــم اعتمــاد الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات فــي الهيئــة،
اســتخدم هــذا الدليــل فــي :المســوح التــي تنفذهــا الهيئــة،
وقــد
ُ
والتعــداد العــام للســكان والمســاكن  ،2022وفــي الربــط مــع مركــز
المعلومــات الوطنــي.

عدد الدول والجنسيات حسب المجموعات
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• إعداد وتحديث منهجيات المنتجات اإلحصائية:
ســعت إدارة المنهجيــات إلــى إعــداد وتحديــث وتوثيــق منهجيــات
المنتجــات اإلحصائيــة للهيئــة مــع الحــرص بــإن المنهجيــة تعكــس
الواقــع وذلــك بإيضــاح مراحــل وخطــوات العمــل التــي تتــم عنــد تنفيذ
مختلــف األعمــال اإلحصائيــة وتحقــق الشــفافية بتوثيــق البيانــات

بنــاء علــى أفضــل التوصيــات والممارســات
الوصفيــة والتــي تُ بنــى
ً
الدوليــة ،والحــرص علــى الخــروج بمنهجيــة تلبــي رغبــات المســتفيدين
وأن تكــون مفهومــة وواضحــة للمطلــع غيــر المختــص بقــدر اإلمــكان،
وتكويــن إطــار شــبة موحــد للمنتجــات المختلفــة ،فتــم خــال العــام 2021
إعــداد وتوثيــق  28منهجيــة للمنتجــات واألعمــال اإلحصائيــة التي تنفذها
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
عليها 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 النوع االجتماعي

منهجية مسح القوى
العاملة في محافظة العال

منهجية مسح نشاط
التشييد والبناء

منهجية مسح تنمية الشباب

منهجية إحصاءات
األعمال الهيكلية

منهجية إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة

منهجية الرقم القياسي
ألسعار المستهلك

منهجية مسح استخدام
الوقت

منهجية إحصاءات الحج

منهجية إحصاءات البيئة وفق إطار تطوير
إحصاءات البيئة ()FDES 2013

منهجية مسح
االستثمار األجنبي

منهجية مسح الطاقة
المنزلي

منهجية إحصاءات العمرة

منهجية مسح
البحث والتطوير

منهجية مسح البيئة المنزلي

منهجية مسح المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

مسح نفاذ واستخدام
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لألفراد واألسر

منهجية مسح
القطاع غير الربحي
منهجية الرقم القياسي
لإلنتاج الصناعي
مسح نفاذ واستخدام
تقنية المعلومات
واالتصاالت للمنشآت

94

أنواع المنهجيات اإلحصائية للمنهجيات
التي تم تطويرها خالل عام 2021م

7%
14%

36%

18%
25%

• التدريب:
قــام فريــق العمــل بــإدارة المنهجيــات باإلعــداد والتجهيــز لتنفيــذ
البرامــج التدريبيــة الالزمــة لألعمــال اإلحصائيــة التــي نفذتهــا الهيئــة
خــال عــام 2021م مــن خــال القيــام بعــدد مــن اإلجــراءات ،ومنهــا:
 .1إعداد جداول البرامج التدريبية لألعمال الهاتفية لفئات اإلشراف.
 .2التحقــق مــن توفيــر وتجهيــز ومراجعــة كافــة المــواد التدريبيــة
الالزمــة للبرامــج التدريبيــة ،وهــي المــواد العلميــة التــي تقــوم
بإعدادها مختلف اإلدارات ذات العالقة بمحتوى مواد العرض.
 .3إعــداد التقييــم اآللــي للمشــاركين فــي األعمــال اإلحصائيــة
الهاتفيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة ورصــد نتائجهــم.
 .4إعداد ملف فني متكامل عن البرنامج التدريبي.
تدريبيــا لتأهيــل
برنامجــا
حيــث تــم خــال عــام 2021م تنفيــذ ()16
ًّ
ً
المرشــحين للمشــاركة فــي تنفيــذ األعمــال اإلحصائيــة الهاتفيــة لـــ
مســحا موضحــة فــي الجــدول والرســم البيانــي التالييــن:
()17
ً
نوع المسح

■ منهجيات المسوح االقتصادية (المنشآت)
■ منهجيات المسوح األسرية
■ منهجـيـات لمنتجـات إحصائـية تعتمد على مصادر إدارية (سجالت)
■ منهجيات ألعمال إحصائية اعتمدت في مصادرها على إحصـاءات
معا
من واقع المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية ً
■ منهجيات تم العمل عليها مع أكاديمية اإلحصاء

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

المسوح االقتصادية

-

-

1

5

المسوح األسرية

2

2

4

3

2

2

5

8

المجموع

17

المسوح اإلحصائية المنفذ لها برامج تدريبية في العام 2021م

• تصميم العينات للمنتجات اإلحصائية:
تسـتخدم المسـوح بالعينـة لتغطيـة االحتياجات المختلفـة مـن البيانـات
التفصيليـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت مثـــل المجــاالت االقتصاديــة
واالجتماعيـــة ،وقــد ســاهمت اإلدارة بالتعــاون مــع اإلدارات اإلحصائيــة
مســحا ،باإلضافــة إلــى
فــي تنفيــذ تصميــم وســحب عينــات لـــ ()22
ً
حســاب األوزان للوصــول إلــى قيــم المعلمــات المقــدرة للمجتمــع
باســتخدام نتائــج المســح بالعينــة لعــدد مــن المســوح ،وكذلــك دراســة
ُأطــر ونتائــج العينــة كمــا هــي موضحــة بالجــدول أدنــاه:

الربع األول

22%

الربع الرابع

32%

الربع الثاني

22%

الربع الثالث

56%
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خامسا :اإلدارة العامة لجمع وإدارة البيانات
ً
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السجلية
إدارة البيانات
َّ
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالعديــد مــن الجهــود والمبــادرات فــي
ســبيل تحقيــق أهدافهــا الطموحــة لتوفيــر مؤشــرات ومعلومــات
إحصائيــة دقيقــة ومتنوعــة تغطــي كافــة المجــاالت؛ ولــذا فــإن الهيئــة
العامــة لإلحصــاء تســعى إلــى االســــتفادة مــــن قيمــــة البيانــــات
ً
ـوردا اقتصاديـــ ًـا يســــاعد علــــى االبتــــكار ،ويســاهم فــــي
باعتبارهــــا مـــ
دعــــم التحــوالت االقتصاديــــة ،وتعزيــــز المقومــــات التنافســـية للـــدول
مــن خــال جمـــع ومعالجـــة كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات؛ ولضمــــان
االســــتفادة القصــــوى مــــن هــــذه البيانــــات التــــي تش ّــــكل جـــ ً
ـزءا مهمـــ ًـا
مــــن األصــــول الوطنيــــة بــادرت الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى تعزيــــز
مبــــدأ مشــــاركة البيانــــات لتحقيــــق التكامــــل بيــــن الجهــــات الحكوميــــة
واســتخدام البيانــات الســجلية فــي حســاب المؤشــرات اإلحصائيــة.

م
1

حصر البيانات التي تحتاجها اإلدارات اإلحصائية.

2

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتوفير البيانات.

3

التأكد المبدئي من جودة البيانات.

4

تزويد اإلدارة المعنية بالبيانات.

5

استمرار طلب البيانات حسب الدورية إلى حين االنتهاء من الربط
التقني بين الهيئة العامة لإلحصاء والجهات.

• إحصاءات عن إدارة البيانات السجلية:
الجــدول التالــي يشــتمل علــى إحصــاءات عامــة عــن أعمــال إدارة
البيانــات الســجلية:
م

• مراحل العمل:
الجــدول التالــي يوضــح تسلســل المراحــل التــي تــم العمــل بهــا لتوفيــر
البيانــات:

المؤشر

اإلجمالي

مالحظات

الجهات الحكومية

• األهداف:
• تنظيم عملية طلب البيانات من الجهات الحكومية.
• توفيــر البيانــات التــي تحتاجهــا اإلدارات اإلحصائيــة مــن الجهــات
الحكوميــة.
• التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لتوفيــر جميــع البيانــات بشــكل
مســتمر.

المراحل

1

حصر البيانات التي تحتاجها اإلدارات
اإلحصائية.

84

2

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتوفير
البيانات.

42

3

التأكد المبدئي من جودة البيانات.

20

4

تزويد اإلدارة المعنية بالبيانات.

7

بدون تكرار

اإلدارات اإلحصائية
1

عدد طلبات البيانات من اإلدارات.

128

2

عدد اإلدارات اإلحصائية التي طلبت
البيانات.

15

بدون تكرار

اإلدارات اإلحصائية
1

بيانات تجمعية ((Excel file

17

2

بيانات تفصيلية ()dataset

12

3

استيفاء استمارة ()eriannoitseuQ

17
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إدارة المؤشرات الدولية
وفقــا للقــرار رقم -2200-3177
ً
اســتُ حدثت إدارة المؤشــرات الدوليــة
 42بتاريــخ 1442/12/11هـــ؛ وذلــك لمتابعــة ورصــد وضــع المملكــة
دوليــا ،والعمــل علــى دراســة وتوفيــر وتحديــث البيانــات المطلوبــة
علــى المســتوى الدولــي ،وحصــر أهــم التقاريــر الدوليــة التــي تصــدر
مــن المنظمــات الدوليــة المعتبــرة والتــي تهــدف إلى رصد تنافســية
تقــدم الــدول فــي المؤشــرات الدوليــة بكافــة مجاالتهــا االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتماعيــة.
• الهدف العام:
تغطيــة احتياجــات المنظمــات الدوليــة مــن البيانــات الخاصــة
بالمملكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون والتكامــل مــع الجهــات ذات
العالقــة ،وتحســين جــودة البيانــات المنشــورة عــن المملكــة علــى
المســتوى الدولــي.
• الجهات ذات العالقة:
• الجهات الحكومية.
• المؤسسات والهيئات الحكومية.
• المنظمات الدولية.
• اإلنجازات:
بــدأت اإلدارة فــي تفعيــل دورهــا مــن تاريــخ صــدور القــرار علــى
توفيــر البيانــات الخاصــة بالمملكــة للطلبــات الــواردة للهيئــة
مــن قبــل المنظمــات الدوليــة أيضــا عملــت اإلدارة علــى حصــر
أهــم التقاريــر الدوليــة فــي المنظمــات الدوليــة المعتبــرة وذلــك
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ،عليــه تجــدون بالجــدول ادنــاه
ملخــص مــا تــم إنجــازه خــال الفتــرة الماضيــة فــي اســتيفاء
الطلبــات الــواردة للهيئــة مــن المنظمــات الدوليــة:
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المنظمة الدولية

م

الطلبات
المستوفاة

1

الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة
)United Nations Statistics Division) UNSD

7

2

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
(United Nations Conference on Trade and
Development) UNCTAD

1

3

البنك الدولي World Bank

1

4

صندوق النقد الدولي )International Monetary Fund) IMF

2

منظمة العمل الدولية
()International Labor Organization) (ILO

1

6

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(Organization for Economic Co-operation and
)Development) (OECD

1

7

منظمة األمم المتحدة للطفولة
(United Nations International Children’s Emergency
Fund) UNICEF

3

8

منظمة األغذية والزراعة
)Food and Agriculture Organization) FAO

4

9

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(United Nations Educational, Scientific and Cultural
)Organization) (UNESCO

1

10

مركز التجارة الدولي (International Trade Centre (ITC

2

11

االتحاد الدولي للطرق International Road Federation

5

1

International Association for Engineering Geology and
the Environment

1

13

ESCWA

5

14

صندوق النقد العربي

5

15

جامعة الدول العربية League of Arab States

1

16

المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون ()GCC-STATS

17

منظمة السياحة العالمية World Tourism Organization

12

18
19

51
1

منظمة الكاكاو العالمية
()International Cocoa Organization) (ICCO

1

()Trade Data Monitor) (TDM

1

أمــا فيمــا يخــص التقاريــر الدوليــة التــي تــم حصرهــا فــي المنظمــات
الدوليــة المعتبــرة وذلــك بالتنســيق واالتفــاق مــع المركــز الوطنــي
للتنافســية ،ففيمــا يلــي أهــم اإلنجــازات بهــذا الخصــوص:
 .1دراســة تقريــر الفجــوة بيــن الجنســين الصادر عــن المنتدى االقتصادي
العالمــي والعمــل علــى توفيــر كافــة بيانــات المؤشــرات التــي لــم
يتــم توفيــر بعضهــا مــن عــام 2015م ،والتــي ســيكون لهــا األثــر فــي
تقــدم ترتيــب المملكــة فــي اإلصــدار القــادم المقــرر لــه مــارس .2022
 .2دراســة مؤشــر االبتــكار العالمــي الصــادر عــن المنظمــة العالميــة
للملكيــة الفكريــة والعمــل علــى توفيــر كافــة بيانــات المؤشــرات،
وذلــك مــن خــال التواصــل مــع الجهــات المصدريــة لتلــك المؤشــرات
ً
ســعيا لتحديــث بيانــات المملكــة
حيــث بلــغ عددهــا  27جهــة دوليــة،
علــى قواعــد بيانــات المنظمــات الدوليــة ولتزويدهــم بالبيانــات غيــر
المتوفــرة ،ممــا ســيكون لــه األثــر الواضــح فــي تقــدم المملكــة فــي
اإلصــدار القــادم .2022
 .3دراســة الكتــاب الســنوي للتنافســية الــذي يصــدر عــن المعهــد
الدولــي للتطويــر اإلداري  ،IMDوالعمــل علــى توفيــر كافــة بيانــات
المؤشــرات ،والتأكــد مــن تحديــث بيانــات المؤشــرات للمملكــة
علــى قواعــد بيانــات المنظمــات العالميــة .كمــا تــم حصــر كافــة
التحديــات التــي تمــت مواجهتهــا خــال دراســة التقريــر؛ وذلــك مــن
أجــل مناقشــتها مــع الجهــة الدوليــة المصــدرة للتقريــر ،فــي ســبيل
اســتكمال أعمــال دراســة التقريــر وتوفيــر البيانــات ممــا ســيكون لــه
األثــر الواضــح فــي تقــدم المملكــة فــي اإلصــدار القــادم .2022
 .4دراســة تقريــر التنافســية الرقميــة والــذي يصــدر عــن المعهــد الدولــي
للتطويــر اإلداري  ،IMDوالعمــل علــى توفيــر كافــة بيانات المؤشــرات
والتأكــد مــن تحديــث بيانــات المؤشــرات للمملكــة علــى قواعــد بيانات
المنظمــات العالميــة .كمــا تــم التواصــل مــع الجهــة المعنيــة بالتقريــر
فــي المملكــة والممثلــة فــي اللجنــة الوطنيــة للتحــول الوطنــي لبحث
أهــم المعوقــات والصعوبــات والعمــل علــى إيجــاد الحلــول التــي
مــن شــأنها التأثيــر علــى تقــدم المملكــة فــي اإلصــدار القــادم.2022
 .5رفــع البيانــات المعنيــة بهــا الهيئــة فقــط علــى منصــة المؤشــرات
الدوليــة الموجــودة علــى موقــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء وذلــك
حســب توجيــه ســعادة الرئيــس.

إدارة الفــروع
• أهداف إدارة الفروع:
• دعم برنامج تعداد السعودية .2022
• تطوير التحول الرقمي.
• التقييم والتحسين المستمر.
• متابعة التدريب والتنمية المهنية.
• دعم جودة المسوح الميدانية الدورية واألعمال المساندة.
• نشر الوعي اإلحصائي .
• مهام الفروع والمكاتب:
• دعم برنامج تعداد السعودية .2022
• تمثيل الهيئة العامة لإلحصاء في المناطق اإلدارية بالمملكة.
• اإلشراف على تنفيذ المسوح الميدانية في المناطق.
• المراجعة الميدانية والمكتبية.
• دعم احتياجات العمالء.
• متابعة تنفيذ التعاميم.
• إعداد التقارير الدورية.
• تدريب طالب الجامعات.
• توثيق العالقات.
• وفيما يلي بعض اإلحصاءات من إدارة الفروع:

• العالقات ودعم العمالء:
الزيارات للجهات
الحكومية

الخدمات المقدمة
للعمالء

المشاركة في
الفعاليات

530

1270

23
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• المسوح الدورية المستمرة:
مسح أسعار المستهلك

مسح أسعار الجملة

مسح متوسطات األسعار

مسح المقارابات الدولية

حـجـم العيـنـة الشـهــري

470

343

167

سلع وخدمات

سلع وخدمات

سلع وخدمات

سلع وخدمات

13,676

2,057

1,969

561

131

27

33

6

نقطة بيع

مشتغال
ً

نقطة بيع

مشتغال
ً

إجمالي المشتغلين
في هذه المســوح

نقطة بيع

• مسح اإلنتاج الصناعي.
• مسح السياحة.
• مسح تحديث القوى العاملة.

نقطة بيع

مشتغلين

مشتغال
ً

197

عدد الباحثات

32

باحثة ميدانية

• دعم األعمال الميدانية:

100

475

• GIS Models
• التعداد التجريبي.
• تعداد العال.

• دعم برنامج تعداد السعودية 2022م:
• دعم مشروع تعداد السعودية .2022
• إعداد التقارير عن مناطق العمل التي يصعب الوصول لها والوعرة.
• تطبيــق البروتوكــوالت الوقائيــة الصــادرة مــن هيئــة الصحــة العامــة
«وقايــة».
• تنسيق زيارات وجوالت قيادات الهيئة لدعم مشروع التعداد.
• التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتسهيل مهام التعداد.
• ترشيح المشاركين في التعداد من خالل الفرز والمقابالت الشخصية.
• تجهيز مقرات العمل والتدريب لكافة المشتغلين خالل مراحل التعداد.
• دعم الحملة اإلعالمية للتعداد في المناطق.
• توفير االحتياجات الالزمة لتسهيل أعمال مشروع التعداد.

إدارة العمليات الميدانية
ميدانيــا ،وتخطيــط
الهــدف الرئيــس لــإدارة هــو جمــع البيانــات
ًّ
العمليــات الميدانيــة ،وفــي ســبيل ذلــك تــم مــا يلــي:
• وضــع اســتراتيجية وإجــراءات وإرشــادات وأدوات توحيــد وتســهيل
جمــع البيانــات مــن خــال العمليــات الميدانيــة.
• وضــع معاييــر الجــودة والتخطيــط لجمــع وتنظيــم البيانــات المجمعــة
بالتنســيق مــع إدارة الجــودة.
• تحديد مؤشرات األداء الرئيسة لتنفيذ العمليات الميدانية.
• تطويــر تقنيــات وأدوات العمليــات الميدانيــة لجمــع البيانــات بمــا
يتماشــى مــع المتطلبــات واألهــداف.
• اســتالم واســتيعاب متطلبــات المســح مــن إدارة تصميــم وأدوات
واختبــار المســوح ،ومــن ثـ َّـم وضــع خطــة للعمليــات الميدانيــة داخــل
المقــر الرئيــس وكذلــك الفــروع ،بمــا فــي ذلــك احتياجــات القــوى
العاملــة ،والجــدول واإلطــار الزمنــي والجمهــور المســتهدف.
• إرســال الخطــة إلــى الفــرع المعنــي المســؤول عــن إدراء المقابلــة
الشــخصية بمســاعدة الكمبيوتــر بمــا يتماشــى مــع متطلبــات المســح.
• عقــد التدريبــات الالزمــة للموظفيــن فــي مقــر الهيئــة والفــروع ذات
الصلــة لضمــان إجــراء المقابــات وفقـ ًـا لمعاييــر الجــودة والتقنيــات
واألدوات المعمــول بهــا وإجــراءات المقابلــة.
• جدول تقويم الزيارات الميدانية وإبالغ الجمهور المستهدف به.
• وضع خطط القدرات بالتنسيق مع مركز االتصال اإلحصائي.

101

• المشاريع التي تم إنجازها كما هو موضح في الجدول التالي:
المسوح المنفذة عام 2021م
م

102

اسم المسح

فترة
المسح

نوع
المسح

طريقة
الجمع

اقتصادي

هاتفي

اقتصادي

هاتفي

عدد المشاركين
الموظفون

4

تم التنفيذ

198

تم التنفيذ

أسري

هاتفي

82

197

تم التنفيذ

أسري

هاتفي

9

3

تم التنفيذ

هاتفي

19

4

تم التنفيذ

19

4

تم التنفيذ

4

تم التنفيذ

124

تم التنفيذ

1

مسح اإلنتاج الصناعي الشهري

2

مسح السياحة

3

مسح القوى العاملة الربع األول

4

المسح االقتصادي االجتماعي األسري التجريبي

5

مسح االستثمار األجنبي

اقتصادي

6

مسح اإلنتاج الصناعي الشهري

اقتصادي

هاتفي

7

مسح االستثمار األجنبي

اقتصادي

هاتفي

19

أسري

هاتفي

151

الربع
األول

الربع
الثاني

المتعاونون

حالة
التنفيذ

8

مسح القوى العاملة الربع الثاني

9

مسح نفاذ واستخدام االتصاالت وتقنية المعلومات

10

مسح االستثمار األجنبي

اقتصادي

11

أسري

هاتفي
هاتفي

19

61
14

115
0

تم التنفيذ
تم التنفيذ

مسح اإلنتاج الصناعي الشهري

اقتصادي

هاتفي

19

4

تم التنفيذ

12

مسح القوى العاملة الربع الثالث

أسري

هاتفي

211

79

تم التنفيذ

13

مسح البيئة المنزلي

أسري

هاتفي

42

75

تم التنفيذ

14

المسح الغذائي التغذوي

أسري

هاتفي

11

6

تم التنفيذ

15

مسح تحديث إطار المنشآت المرحلة األولى

اقتصادي

هاتفي

12

262

تم التنفيذ

16

مسح ممارسة الرياضة

أسري

هاتفي

46

68

تم التنفيذ

17

مسح اإلنتاج الصناعي الشهري

اقتصادي

هاتفي

19

4

تم التنفيذ

18

مسح القوى العاملة الربع الرابع

أسري

19

مسح االستثمار األجنبي

اقتصادي

20

مسح المنشآت السياحية

اقتصادي

21

مسح الطاقة المنزلي

22

مسح تحديث إطار المنشآت المرحلة الثانية

23

تحديث عينة مسح القوى العاملة الربع الرابع ميدانيا

24

مسح األعمال الهيكلية

الربع
الثالث

الربع
الرابع

هاتفي
هاتفي
هاتفي

193
13
143

209
0
10

تم التنفيذ
تم التنفيذ
تم التنفيذ

أسري

هاتفي

81

48

تم التنفيذ

اقتصادي

هاتفي

133

19

تم التنفيذ

أسري

ميداني

30

1253

تم التنفيذ

اقتصادي

ميداني

تم تأجيله لعام 2022

لم يتم التنفيذ

إدارة قـواعـد ومخـازن البـيـانـات اإلحصائـيـة
تهــدف إدارة قواعــد ومخــازن البيانــات اإلحصائيــة إلــى اعتمــاد العمليــة
العلميــة المناســبة ،وبنــاء نظــام إدارة قواعــد ومخــازن البيانــات بالهيئــة
العامــة لإلحصــاء ،وتوظيــف األفــراد ذوي الكفــاءات العاليــة وتدريبهــم
بشــكل جيــد للغايــة وتحســين مهاراتهــم ،وتمكيــن الهيئــة العامــة
لإلحصــاء ببنيــة تحتيــة حديثــة تســاعدها فــي عمليــة جمــع ومعالجــة
وتخزيــن للبيانــات الضخمــة ،والمنصــات ،واألدوات ،واألنظمــة .حيــث
إن العمــل األساســي لــإدارة هــو توحيــد بنــاء وتخزيــن البيانــات التــي
تــم جمعهــا عبــر  CAPIو  CAWIو  ،CATIوتصميــم قواعــد البيانــات/
مســتودعات البيانــات ،والتأكــد مــن اســتيراد البيانــات إلــى الجــداول
المناســبة ،وإدارة قواعــد البيانــات الضخمــة.
• المشــاريع التــي أنجزتهــا إدارة قواعــد ومخــازن البيانــات اإلحصائيــة
خــال عــام2021م ،وآليــة اإلنجــاز:

• مشروع بناء بحيرة البيانات:
• إعداد وتركيب منصات البيانات الضخمة Cloudera
• إعداد وتركيب منصات معالجة البيانات الضخمة Informatica
• إعداد وتركيب منصة حوكمة البيانات إلدارة حوكمة البيانات Axon
• إعداد وتركيب منصة جودة البيانات  IDQالضخمة.
• تصميم الهيكلة األساسية لمشروع بحيرة البيانات.
• إعــداد مذكــرة  Request for Proposalإلعــداد قواعــد البيانــات الضخمة
للهيئــة العامــة لإلحصاء.

• مشاركة البيانات والربط اإللكتروني:
الموحــدة للهيئــة العامــة
• المشــاركة فــي إعــداد االتفاقيــة القياســية
َّ
لإلحصــاء فيمــا يخــص طــرق تناقــل البيانــات ومشــاركتها.
• إنشــاء لجنــة داخليــة لمتابعــة أعمــال الربــط بقيــادة فريق عمــل اإلدارة
واإلدارات ذات العالقــة ،لتســهيل أعمــال الربــط اإللكترونــي بيــن
الهيئــة العامــة لإلحصــاء والجهــات الخارجيــة.
• بناء منصة لمشاركة البيانات Partner Portal Data Exchange www.
 dem.stats.gov.saتضمــن حوكمــة تجميــع البيانــات ومشــاركتها مــع
الجهــات الخارجية.
• ربــط هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عبــر منصــة مشــاركة البيانــات
.Partner Portal

• العمليــات العلميــة المناســبة وفــق أفضــل الممارســات،
كالتالــي:
• إعداد مذكرة . Statistical Architecture Design for Big Data
• إعــداد مذكــرة  Request for Proposalإلعــداد قواعــد البيانــات
الضخمــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء.
• إعــداد  Technical Big Data Engineering Guidelinesوالخــاص
بهندســة ومعالجــة البيانــات لضمــان حوكمــة معالجتهــا.
• إعــداد  Technical Big Data Administration Guidelinesوالخــاص
بــإدارة وتدعيــم المنصــات فائقــة األداة لمعالجــة البيانــات الضخمــة.
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َّ
السجـاَّلت
إدارة
إدارة الســجالت هــي اإلدارة المســؤولة عــن ترتيــب وتصنيــف
البيانــات الســجلية الخــام إلــى ثالثــة ســجالت:
• سجل األعمال:
هــو ســجل يهــدف إلــى جمــع البيانــات الديموغرافيــة واالقتصادية
عــن الوحــدات االقتصاديــة فــي المملكــة العربية الســعودية.
• سجل السكان:
هــو ســجل يهــدف إلــى جمــع البيانــات الديموغرافيــة واالقتصادية
والتعليميــة والصحيــة عــن األفــراد فــي المملكــة العربية الســعودية.
• سجل المساكن:
هــو ســجل يهــدف إلــى جميــع بيانــات العقــارات فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
• الجهات ذات العالقة:
• الجهات الحكومية.
• المؤسسات والهيئات الحكومية.
• اإلدارات اإلحصائية.
• األعمال:
بــدأت اإلدارة فــي تفعيــل دورهــا مــن تاريــخ صــدور الهيــكل
التنظيمــي ،حيــث عملــت علــى مراجعــة أهــم الممارســات الدوليــة
المتبعــة فــي بنــاء الســجالت وحصــر متطلبــات البيانــات مــن
اإلدارات اإلحصائيــة ،وتــم التالــي:
• االنتهاء من تحديد نطاق وأهداف واستخدامات كل سجل.
• جاري العمل على جمع البيانات.
• الجــدول أدنــاه يوضــح عــدد البيانــات المســتهدفة فــي كل ســجل
ونســبة الحصــول عليهــا.
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السجل

عدد البيانات
المستهدفة

نسبة البيانات التي
تم الحصول عليها

سجل األعمال

32

80%

سجل السكان

47

5%

سجل المساكن

54

33%

خارجيا) وحال التواصل معها:
اجتماعا
• الجدول أدناه يوضح الجهات الرئيسة المستهدفة وعدد االجتماعات الخارجية (28
ًّ
ً
الجهة

عدد االجتماعات

حالة التواصل

حالة البيانات

وزارة التجارة

8

تم الحصول على البيانات

جاري العمل تطوير الية الربط المباشر

وزارة الموارد البشرية

5

تم الحصول على جزء من البيانات

جاري العمل على توقيع اتفاقية

وزارة البلدية

2

تم الحصول على جزء من البيانات

االتفاقية بالمراحل األخيرة للتوقيع

الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك

2

تم الحصول على البيانات

جاري العمل على توقيع االتفاقية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1

تم الحصول على جزء من البيانات

جاري العمل على توقيع االتفاقية

البريد السعودي

1

تم الحصول على جزء من البيانات

جاري العمل على توقيع االتفاقية

شركة الكهرباء

1

تم الحصول على البيانات

جاري العمل على عقد اجتماع لمناقشة البيانات

وزارة التعليم

1

لم يتم الحصول على بيانات

جاري العمل على توقيع اتفاقية

وزارة الصحة

1

لم يتم الحصول على بيانات

جاري العمل على توقيع اتفاقية

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

3

تم طلب بيانات تخص المنشآت

لم يتم طلب اتفاقية

مركز المعلومات الصحية

0

لم يتم الحصول على بيانات

لم يتم التواصل مع المركز

وزارة العدل

0

لم يتم الحصول على بيانات

لم يتم التواصل مع المركز

وزارة الداخلية

0

لم يتم الحصول على بيانات

لم يتم التواصل مع الوزارة

هيئة التخصصات الصحية

0

لم يتم الحصول على بيانات

لم يتم التواصل مع الهيئة

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1

تم الحصول على البيانات

• العمل على نقل البيانات إلى بحيرة البيانات:

• توفير بيانات إطار األعمال:

تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع إدارة قواعــد ومخــازن البيانــات اإلحصائيــة
وإدارة نظــم البيانــات والعمليــات وذلــك لنقــل جميــع جــداول الخاصــة
بالبيانــات إلــى بحيــرة البيانــات ،ويتــم حاليــا العمــل علــى توقيــع نمــاذج
نقــل الصالحيــة.

تــم بنــاء علــى طلــب إدارة األعمــال العمــل علــى توفيــر بيانــات
ســجليه الســتخدامها فــي بنــاء إطــار إحصائــي يخــدم المســوح جميــع
االقتصاديــة حيــث يتــم اســتخدام اإلطــار الســجلي فــي مســحين
اقتصادييــن حتــى اآلن.
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• خطة تطوير إطار األعمال:
يتــم اآلن بالتعــاون مــع إدارة الجــودة والمنهجيــات وإدارة العمــل
وإدارة الحســابات الكبيــرة العمــل علــى وضــع خطــة اســتراتيجية
لتطويــر إطــار األعمــال بالشــكل وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة.

• زيارة الخبير من البنك الدولي:
بنــاء علــى التعــاون القائــم بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء والبنــك
الدولــي ،وحيــث إن أحــد أهــم أهــداف التعــاون هــو تطويــر ســجل
األعمــال ،فبالتالــي تــم التنســيق لزيــارة مــن الخبيــر فــي البنــك
الدولــي (أرثــر) للهيئــة العامــة لإلحصــاء لمــدة خمســة أيــام جــرى
خاللهــا تعريــف الخبيــر بفريــق العمــل ومتطلبــات وأهــداف اإلدارة
واإلدارات األخــرى أصحــاب المصلحــة ،كمــا تــم عقــد  4ورش عمــل
وثــاث دورات تدريبيــة.

إدارة جمـع بيانات األعمال والحسابات
الكبـيـرة
تــم إنشــاء وحــدة بيانــات األعمــال والحســابات الكبيــرة لتكــون بمثابــة
وســيلة االتصــال األساســي مــع أكبــر الكيانــات مــن خــال إنشــاء خــط
اتصــال ،وتوفيــر بيانــات أوليــة متســقة للحســابات القوميــة وميــزان
المدفوعــات وغيرهــا مــن المجــاالت األوليــة ،مــن خــال بنــاء عالقــات
مــع مجموعــات الشــركات وضمــان التعــاون الوثيــق مــع هــذه الشــركات
وأصحــاب المصلحــة.

• المهام الرئيسة لـإلدارة:
• تحديد المنشأة.
• تحليل المنشأة.
• تعديل المتطلبات.
• تنسيق التواصل.
• التواصل.

• أصحاب المصلحة:
• أصحاب المصلحة الداخليون:
 إحصاءات مجاالت العمل. قواعد البيانات اإلحصائية ووظيفة مستودع البيانات.الشراكات االستراتيجية ووظيفة دعم العمالء.
َ
• أصحاب المصلحة الخارجيون:
 الكيانات العامة  /الخاصة. الوزارات. -مجلس الغرف السعودية.
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مؤشر اإلنتاج الصناعي ()IPI
تم تكليف القســم بالتعامل مع أفضل  100كيان في عينة  IPIلشــهر
يوليــو .معــدل االســتجابة ألدوات  IPIأقــل مــن  60٪وباســتراتيجية
فعالــة وتعــاون بيــن جميــع األطــراف يرفــع معــدل االســتجابة إلــى
أكثــر مــن  80٪فــي أغســطس ويصــل إلــى  90٪فــي ســبتمبر بدعــم
مــن كل مــن مركــز االتصــال والفــروع ،ويمكــن الحفــاظ علــى معــدل
اســتجابة مرتفــع.
• كيف تحقق؟

• مهام اإلدارة وتمكينها:
كبيــرا لتطويــر
جهــدا
اســتغرقت مرحلــة عمليــة التخطيــط لهــذا القســم
ً
ً
الخطــط والمنهجيــة ،والتنقــل فــي دورة حيــاة القســم .وتــم تخصيــص
مــوارد واحــدة فقــط لهــذا العمــل فــي البدايــة  -مديــر القســم  -كان
جــدا مــن تدفقــات العمــل المتزامنــة إلكمــال مــورد
هنــاك عــدد كبيــر ً
واحــد.

• تعيين أفضل  100جهة لوكيل واحد من مركز االتصال.
• االتصــال بأكبــر  100كيــان فــي العاشــر مــن كل شــهر (والتصــرف
ـاء علــى جهــة االتصــال التــي تــم الــرد عليهــا).
بنـ ً
ـودا فــي
ـ
موج
ـن
ـ
يك
ـم
ـ
ول
ـي
ـ
الذات
ـداد
ـ
للع
ـان
ـ
الكي
ـب
ـ
طل
ـة
ـ
حال
ـي
• فـ
ً
منطقــة الريــاض ،يتــم تقديمــه إلــى مديــر حســاب الفــرع للمتابعــة
مــع الجهــة مــن البيانــات المتفــق عليهــا حتــى  29مــن الشــهر.
إذا كان الكيــان فــي منطقــة الريــاض يســتمر وكيــل  CCكمديــر
حســاب للكيــان للمتابعــة.
• المنشــأة التــي ترســل اســتبانة عبــر البريــد اإللكترونــي يكــون
ـؤوال عــن مالــك االســتبانة إلبــاغ كل مــن وكيــل  CCوالفــرع
مسـ ً
إليقــاف االتصــال.
• يتم التحقق من توافق البيانات من خالل مدير حســاب المنشــأة.

• اإلنجازات:

• شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار :“SAR

 .1وضع خطة استراتيجية وهدف مستقبلي لإلدارات.
 .2وضــع خطــة لتبــادل البيانــات ( )ERSمــع إدارة قواعــد المخــازن والقواعد
اإلحصائية.
 .3قيــد التنفيــذ :تطويــر نمــوذج  GSPBMألتمتة تبــادل البيانات ومراقبة
الجــودة (العمل مــع الخبير).

• كانــت هــذه الحالــة هــي أول مشــروع التحــاد  LCUباعتبــاره تبــادل
بيانــات مــع كيــان كبيــر منــذ إنشــائه.
• الجمــع بيــن الخبــرات مــن المشــاريع الســابقة المماثلــة إلــى جانــب
خطــة اإلدارة االســتراتيجية الموضوعــة للتعامــل مــع الكيــان وبنــاء
عالقــة عمــل جيــدة معهــا.
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• يبــدأ الكيــان االتصــال األول ويتــم تقديمــه إلــى  LCUودوره فــي
تســهيل تبــادل البيانــات مــع الكيانــات الكبيــرة وتوفيــر احتياجاتهــا
ـاء علــى توفرهــا.
مــن البيانــات بنـ ً
• العمل قيد اإلنجاز:
• تــم تحديــد اجتماعــات متعــددة بيــن  LCUو SARلتكويــن فهــم
جيــد للبيانــات المطلوبــة مــن كال الطرفيــن (طلــب بيانــات SAR
والبيانــات المطلوبــة مــن إدارة اإلحصــاء).
• توصــل  SARإلــى فهــم مشــاركة البيانــات مــع الهيئــة العامــة
لإلحصــاء وطلــب خطــاب إلــى الرئيــس التنفيــذي.
• تم إرسال الخطاب إلى مكتب الرئيس لمشاركته مع (.)SAR

• مسح السياحة (جاري):
يبــدأ هــذا المشــروع فــي زيــادة معــدل االســتجابة لمســح الســياحة
بعــد االنتهــاء منــه باســتخدام  CATIوكان معــدل االســتجابة  5٪مــن
 33029كيانً ــا تــم اختيــاره فــي العينــة .والهــدف مــن هــذا المشــروع
هــو زيــادة النســبة المئويــة للمشــاركين مــن خــال التعــاون مــع مركــز
االتصــال والفــروع لزيــادة معــدل اســتجابة المســح.
• هدف المشروع:
التركيــز فــي أكبــر الكيانــات ( )1503وتحليــل الكيانــات المســتجيبة
وحالــة النشــاط ،وتــم تقســيم الكيانــات إلــى ثــاث فئــات:
 .1إمكانية الرد (حالة الجهات :عد ذاتي /طلب إعادة االتصال).
 .2بعيــد المنــال (حالــة الكيانــات :فشــل فــي الوصــول إلــى الكيانــات
لعــدم وجــود معلومــات اتصــال أو عــدم إجابــة).
 .3خــارج خطــة المشــروع (حالــة الجهــات :رفــض اإلجابــة  /خــارج نطــاق
المســح  /لــم يشــارك فــي فتــرة المســح  /اســتيفاء المســح).

ممكن الرد

516

صعب الوصول

585

خارج خطة المشروع
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• تفصيل هيكل العمل:
 تــم إدراج جميــع الكيانــات «بعيــدة الوصــول» فــي  CAPIنظـ ًـرا لعــدموجــود عنــوان أو معلومــات اتصــال صحيحــة للوصــول إلــى هــذه
الكيانــات وبمجــرد تحديــث معلومــات االتصــال للكيــان الــذي انتقــل
إلــى  CATIللمتابعــة معــه.
 يتــم إدراج الكيانــات «التــي يمكــن الــرد عليهــا» لـــ  CATIللمتابعــةمعهــا حيــث أن معلومــات االتصــال الخاصــة بهــا صحيحــة ويمكــن
الوصــول إليهــا وإذا لــم يكــن هنــاك إجابــة مــن الكيــان ،فســيتم
تكليــف  CAPIللمتابعــة معهــا.
• إمكانية الرد ( 516جهة):
أجابــت الكيانــات و  /أو تلقــت رابــط االســتبيان أو طلبــت مكالمــة أخــرى
فــي وقــت آخــر ،وســيتم إرســال تذكيــر بالبريــد اإللكترونــي مــع بيانــات
المســح المســتحقة وشــرح الغــرض مــن االســتبيان وتقديــم الدعــم
لمــلء االســتبيانات ،وســيكون ذلــك حافــزً ا لزيــادة اســتجابة الكيــان.
ً
كيانا):
• كيانات صعب الوصول (585
الكيانات التي ليس لديها معلومات اتصال في العينة ال يمكن تحديد
موقعهــا مــن خــال المورد المتاح المســتخدم فــي البحث عن الكيانات.
والمصــدر المســتخدم لتحديــد أو تقصيــر نطــاق البحــث عــن الكيانــات:
 بيانات السجل التجاري من وزير التجارة. محرك بحث جوجل. خريطة جوجل. االستعالم عن بيانات الموقع بالسجل التجاري من خالل MC التحقــق مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن إمكانيــة تحديــدالكيانــات باســم الســجل التجــاري.
• توزيع القوى العاملة:
وكيال موزعين حسب موقع المدينة من الفروع  /مدينة المكتب.
إجمالي 53
ً
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: كيانات مخصصة لكل وكيل10 متوسط
Region - 1

In branches office

Region - 1

In branches office

Outside

Tabuk

1

Baha

1

Jazan

2

Jouf

1

Ha’el

1

Northern Boarder

1

Asir

2

Riyadh

3

Qassim

3

1

Medina

2

23

Eastern Province

Makkah

10

Najran
Grand Total
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Outside

30

14

6

2

3

إدارة الهاتف اإلحصائي
• أهــداف اإلدارة:
• جمع بيانات المسح الهاتفي عالي الجودة.
• تحديث العمليات والممارسات.
ً
عاليا.
تأهيال
• استقطاب واستبقاء موظفين مؤهلين
ً
• بناء ثقافة داخلية للتميز.

 .4زيادة طاقم العمل وتدريبة وتنظيمه الستيعاب جميع المسوح:
• بنــاء وحــدة خاصــة بالشــؤون اإلداريــة لتوفيــر العــدد الكافــي
مــن المتعاونيــن أثنــاء جمــع البيانــات والتغلــب علــى مخاطــر
االنســحابات أثنــاء جمــع البيانــات.
عدد الموظفين
الرسميين

53

عدد المتعاونين
بعقد  6أشهر

184

إجمالي
الموظفين

237

• اإلنجــازات:
 .1إنشاء وحدات تنظيمية للقسم:
• وحدة المسوح االقتصادية.
• وحدة المسوح األسرية.
• وحدة جودة البيانات واألداء.
• وحدة التقارير ومؤشرات األداء .
• وحدة الشؤون اإلدارية للمتعاقدين والمتعاونين.
 .2تطوير منهجية جمع البيانات وتنظيمها:
• االلتزام بالخطة الزمنية المعدة للمسوح.
• االلتزام بخطة تدريبة لكل مسح.
• وضــع اختبــارات تجريبــه لــكل مســح لتفــادي األخطــاء اثنــاء جمــع
البيانات.
 .3بناء نظام للجودة:
• تأسيس نظام لتسجيل المكالمات ومتابعة الباحثين.
• وضع معايير لجودة المكالمات.
• وضع نظام لمتابعة عمل الباحثات وتقييم األداء.
• متابعة نسبة األخطاء في إدخال البيانات ووضع خطة لخفضها.
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 .5بناء مؤشرات أداء : KPI
• وضع مؤشرات أداء لمتابعة العمل على المدى البعيد
• خفــض مؤشــر (نســبة األخطــاء فــي جمــع بيانــات مســح القــوى
العاملــة) إلــى .1%
• خفــض مؤشــر (نســبة رفــض االســتجابة فــي مســح القــوى
العاملــة) إلــى .5%
• رفــع مؤشر(نســبة االســتيفاء الكلــي فــي مســح القــوى العاملــة)
إلــى .5%
تدريبيا.
برنامجا
• رفع مؤشر (نسبة البرامج التدريبة المنجزة) 47
ًّ
ً
• الحفاظ على مؤشر (نسبة رضا الموظفين) إلى .87%
 .6تشغيل البيئة المكانية الجديدة:
توفيــر بيئــة عمــل صحيــة ومحفــزة تتســع لـــ  100باحــث معــدة بكافــة
الخدمــات واألجهــزة الالزمــة إلجــراء االتصــاالت الهاتفيــة.
 .7استحداث نظام (الطابور) إلى نظام الهاتف اإلحصائي:
حيــث يقــوم نظــام (الطابــور) بترتيــب وتســهيل عمليــة االتصــال
ـاء علــى آليــة
بالمدلــي بالبيانــات ،والتقليــل مــن عــدد القــوى العاملــة بنـ ً
ُ
االتصــال ،حيــث تــم اســتبدال اآلليــة القديمــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

 .10زيادة نسبة المسوح المقامة في المركز:
نوع المسح

العدد

مسوح أسرية

18

مسوح اقتصادية

29

المجموع

47

 .11تحديــث عناويــن بريــد المركــز اإللكترونيــة ،وإنشــاء مجموعــات
بريــد لعالقــات المركــز وعالقــات الموظفيــن لتوحيــد عمليــة
التواصــل.

 .8العمل على استحداث نظام االتصال جنسيس (:)Genesys
تــم عقــد عــدة اجتماعــات تقنيــة وفنية إليجاد نظام ( )CRMالمناســب
الحتياجــات الهاتــف اإلحصائــي ،وتوفــرت جميــع المتطلبــات فــي
نظــام جنســيس ( )Genesysوتــم إصــدار كراســة الشــروط ،ورفــع
المناقصــة علــى منصــة اعتمــاد.
وتــم رفــع الطاقــة االســتيعابية إلــى  700باحــث وباحثــة فــي آن
واحــد ،وذلــك مواكبــة لتطــورات النظــام ،والوقــت المتوقــع للبــدء
فــي التنفيــذ والتشــغيل لنظــام جنســيس ( )Genesysهــو نهايــة
شــهر فبرايــر .2022
 .9تأسيس وحدة (التخطيط والدعم ) ،ويتم من خاللها:
• تخطيط قبل تنفيذ المسح.
• الدعم أثناء المسح.
• معالجة ما بعد تنفيذ المسح.
• تخزين التقارير والبيانات.

 .12إنشــاء طريقــة تواصــل بيــن جميــع أعضــاء اإلدارة مــن خــال
مجلــة خاصــة بالمركــز يتــم تحديثهــا بشــكل شــهري ،ويظهــر
فيهــا إنجــازات الشــهر لــكل موظــف (وذلــك يخلــق روح التنافــس
بيــن الموظفيــن).
• وفيما يلي بعض المسوح التي تم تنفيذها عبر الهاتف:

• مسح القوى العاملة( :ربعي).
Q

االستيفاء الكلي

Q1

50%

Q2

46%

Q3

44%

Q4

58%
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• مسح الرياضة( :سنوي).

• مسح مؤشر ثقة المستهلك( :شهري).
الشهر

االستيفاء الكلي

1

1,304

2

1,389

3

1,351

4

1,144

5

1,182

االستيفاء الكلي

36%

إجمالي العينة

39000

• مسح اإلنتاج الصناعي( :شهري).

6

1,654

الشهر

االستيفاء الكلي

7

1,351

1

21%

8

1,356

2

31.55%

9

1,173

3

33.07%

10

1,419

4

26.53%

11

1,612

5

31.72%

12

1,563

6

33.65%

7

31.46%

8

30.89%

9

31.47%

االستيفاء الكلي

10

36.69%

46%

11

36.98%

إجمالي العينة

9408

12

32.48%

• المسح الغذائي والتغذوي :مرة واحدة.
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• مسح الطاقة( :سنوي).

• مسح االستثمار األجنبي( :ربعي).
Q

االستيفاء الكلي

نسبة االستيفاء

إجمالي العينة

Q1

156

44%

30,000

Q2

279

Q3

138

Q4

316

• مســح نفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
لألســر واألفــراد( :مــرة واحــدة).

• مسح اإلطار السجلي( :على مرحلتين).
مراحل جمع البيانات

االستيفاء الكلي

إجمالي العينة

1

18.47%

255,241

2

31.84%

1,642

االستيفاء

إجمالي العينة

14,399

40,000

• مسح السياحة( :مرتين).
مرحلتين

االستيفاء الكلي

إجمالي العينة

Q1

150,677

1,178

Q4

تحت التنفيذ

-
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سادسا :مركز التطوير اإلحصائي
ً
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الطلبـات الـواردة إلــى مـركـز التطـويـر اإلحصائي خالل عام 2021م:
• ً
أواًل:
المشروع

مسح تملك المساكن

الجهة

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

الحالة

منجز (تم تسليم كافة متطلبات المشروع والموضوع لدى اإلدارة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان)  -تبقى
الدفعة األخيرة.

موجز عن
المشروع:

• توفير البيانات عن التركيب الديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي للسكان السعوديين على مستوى المملكة وعلى مستوى
ّ
المؤشرات والمقاييس الديموغرافية.
مختلف المناطق اإلدارية واستخراج العديد من
• دراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة به على مختلف الخصائص الديموغرافية للسكان.
ّ
والمؤشرات الالزمة إلعداد وتقييم التقديرات واإلسقاطات السكّانية على مستوى المملكة.
• توفير البيانات

ثـانيــا:
ً
•
المشروع

الحالة

موجز عن
المشروع:

حصر أسر المشمولين بخدمات الهيئة العامة
للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
واألفراد المشمولين بخدمات الهيئة

الجهة

الهيئة العامة للوالية على أموال
القاصرين ومن في حكمهم

منجز (إرسال التقرير النهائي للمشروع ومتابعة الدفعة األخيرة)
يهدف هذا الحصر بشكل عام إلى جمع بيانات تفصيلية عن خصائص المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية من
خالل معرفة التالي:
• البيانات األساسية للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
• الحالة االجتماعية للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

• الحالة الصحية للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
• الحالة السكنية للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
• الحالة االقتصادية للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
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ً
ثــالـثــا:
•
المشروع
الحالة

موجز عن
المشروع:

المسح الغذائي والتغذوي

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الجهة

منجز (تم إقفال المشروع  -ارسال شكر للعميل ونموذج التقييم للمشروع)
• يهدف مشروع المسح الغذائي والتغذوي (أي ماذا نأكل في السعودية) إلى إجراء مسح على عينة ممثلة للمجتمع
السعودي في منطقة الرياض بغرض تقييم متوسط المتناول الغذائي خالل  24ساعة للسعوديين.
• ومن شروط العينة أن يكون المكون الرئيس لها( :بالغ ،بالغ ومراهق ،بالغ وكبير في السن) ،وأن تتواجد في منطقة السكن
لمدة سبعة أشهر ،باإلضافة إلى أن يغطي المسح أحياء مدينة الرياض على أن تشمل مناطق الرياض األربعة (شمال،
غرب ،جنوب ،شرق).

رابـعــا:
ً
•
المشروع
الحالة
موجز عن
المشروع:

دراسة إحصائية لإلعاقة بشكل عام والتوحد بشكل خاص في المملكة

الجهة

مركز التميز للتوحد

تحت الدراسة.
• ُينفذ مشروع المسح الوطني لصحة األطفال في المملكة العربية السعودية عملية جمع البيانات من خالل تطبيق جزئيين
من استمارة المسح ،بحيث يتكون الجزء األول من نموذج واحد ،ويتكون الجزء الثاني من ثالثة نماذج ،بغرض معرفة مدى
انتشار اإلعاقة بشكل عام والتوحد بشكل خاص.

خـامســا:
ً
•
المشروع
الحالة

موجز عن
المشروع:
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مشروع التطوير اإلحصائي لمحافظة العال

الجهة

الهيئة الملكية لمحافظة العال

تحت اإلجراء (مرحلة تحليل البيانات)
مخرجات المرحلة األولى:
 .1خصائص السكان والمساكن ،كالتوزيع السكاني ،والسكان حسب الجنس والجنسية والحالة الزواجية.
 .2الحالة التعليمية كمعدل القراءة والتحصيل العلمي.
 .3الحالة الصحية للسكان كمؤشر األمراض المزمنة ومؤشرات اإلعاقة.
 .4خصائص المساكن ،كنوع الحيازة ونوع الوحدة العقارية.
 .5الخصائص االقتصادية كإحصاءات القوى العاملة والدخل.
 .6المنشآت حسب نوع المنشأة والقطاع والحجم والنشاط االقتصادي والحالة العملية للمنشأة.

ســادســا:
ً
•
المشروع
الحالة

موجز عن
المشروع:

مبادرة خدمة ضيوف الرحمن

الجهة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

تحت الدراسة
• ركزت الهيئة العامة لإلحصاء جهودها في تطوير عدة مسارات تهدف إلى خلق فرص جديدة في قطاع الحج والعمرة من
خالل العديد من المبادرات التي تدعم جميع القطاعات االقتصادية في المملكة ،وتطمح الهيئة العامة لإلحصاء لتقديم
الدعم الالزم في تطوير المؤشرات واإلحصاءات المرتبطة بقطاع الحج والعمرة .خصائص السكان والمساكن ،كالتوزيع
السكاني ،والسكان حسب الجنس والجنسية والحالة الزواجية.

• أبرز أعمال مركز التطوير اإلحصائي خالل عام 2021م:
بحلــول نهايــة عــام 2021م تكــون فريــق (مركــز التطويــر اإلحصائــي) من:
موظفــا،
ً
مشــرف عــام للمركــز ،وعــدد ( )2مــدراء مكلفيــن ،وعــدد ()13
ومــن أبــرز أعمــال مركــز التطويــر اإلحصائــي خــال عــام 2021م مــا يلــي:
 .1العمــل علــى الخطــة التنفيذيــة لمركــز التطويــر اإلحصائــي (أكاديميــة
ـابقا) لعــام 2021م.
اإلحصــاء سـ ً
 .2العمــل علــى العــرض التعريفــي الخــاص بمركــز التطويــر اإلحصائــي
والموقــع الرســمي لــه.
 .3تقديــر اإليــرادات المباشــرة للهيئــة المتوقــع الحصــول عليهــا فــي
العــام المالــي القــادم .2022
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الفصل الثـالث:

مـهــام
الــدعـــم

والشراكات االستراتيجية
التواصل
َ
ودعم العمالء
• مسار دعم العمالء:
يهــدف مســار دعــم العمــاء 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 خالل تبنــي أفضل المعايير والممارســات
فــي تقديــم الدعــم للعمــاء ،والمســاهمة فــي تطويــر المنتجــات
اإلحصائيــة والمنهجيــات واألســاليب اإلحصائيــة عبــر االســتفادة
مــن آراء مســتخدمي البيانــات.
استفســارا
وقــد ورد إلــى مســار دعــم العمــاء نحــو عــدد ()44105
ً
ومعلومــة إحصائيــة عبــر عــدد مــن القنوات مثل :الموقــع اإللكتروني،
والمكالمــات المخدومــة ،والبريــد اإللكترونــي ،وحســاب الهيئــة فــي
استفســارا
منصــة تويتــر ،مــن بيــن هــذه االستفســارات ()13032
ً
ـارا عــن المســوح.
عامــا ،و( )18612استفسـ ً
ً
كمــا مثــل الطلبــات اإلحصائيــة التــي وصلت إلــى إدارة دعم العمالء
طلبــا ،وبلغــت نســبة الطلبــات الملبــاة نحــو  ،86.6٪وبلــغ
()12510
ً
متوســط مــدة تلبيــة الطلبــات فــي ( )0.63يــوم (أي فــي أقــل مــن
يــوم عمــل).
كما بلغ معدل رضا العمالء عن خدمات الهيئة المقدمة .88%
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دعم العمالء

عدد

النسبة

طلب المعلومة اإلحصائية

12510

28.3

استفسارات

31644

71.7

اإلجمالي
44،154

االستفسارات
عامة

13032

41.2

مسوح

18612

58.8

القنوات

الموقع اإللكتروني

8319

66.5

البريد اإللكتروني

3719

29.7

مركز االتصال

472

3.8

31،644

12,510

مؤشرات األداء:
مؤشرات األداء
المؤشر

النسبة

نسبة الطلبات الملباة

86.8%

مؤشر الرضا

88%

متوسط عدد األيام

يوم 0.63

الشراكات االستراتيجية:
• مسار
َ
تهــدف الشـ َـراكات االســتراتيجية إلــى بنــاء وتوســيع نطــاق الشـ َـراكات
الفاعلــة مــع العمــاء ورفــع مســتوى الجــودة االتصاليــة ،وتعزيــز
التكامــل اإلحصائــي وتعظيــم االســتفادة المتبادلــة بيــن الهيئــة
وعمالئهــا ،والمســاهمة فــي تفعيــل القطــاع اإلحصائــي وتأســيس
الوحــدات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة بالتنســيق مــع اإلدارات
ـال فــي فهــم وتحليــل احتياجــات
المعنيــة ،والوصــول إلــى مســتوى عـ ٍ
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 ()266
وقــد تــم حضــور ()432
ً
محضــر اجتمــاع ،وعمــل ( )838توصيــة ،وبلــغ إجمالــي عــدد التوصيــات
المنجــزة ( ،)736بنســبة انجــاز بلغــت (.)88%

إدارة االتـصـال اإلعـالمـي
• أهداف إدارة االتصال اإلعالمي:
تهــدف إدارة االتصــال اإلعالمــي إلــى إبــراز المنتجــات اإلحصائيــة،
ومشــاركات الهيئــة فــي كافــة المحافــل المحليــة والدوليــة ونشــرها
عبــر منصــات وســائل اإلعــام المختلفــة التقليديــة والرقميــة ،ووضــع
الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة لالســتفادة القصــوى مــن البيانــات
عبــر مشــاركة الجهــات المعنيــة ذات العالقــة؛ لدعــم صنــاع القــرار،
وراســمي السياســات ،والمســاهمة فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة

المملكــة  2030وقطــاع التنميــة فــي كافــة المجــاالت ،والوصــول
إلــى أكبــر عــدد مــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية؛ لتعزيــز
مشــاركة المواطــن فــي المســوح االقتصاديــة واألســرية مــن خــال
مفهــوم مشــاركة األســر لــدى مســوح الهيئــة وآليــة تنفيذهــا .وبلــغ
عــدد متابعــي حســاب الهيئــة العامــة لإلحصــاء ( )175554علــى
صحفيــا عــن الهيئــة واإلجابــة عــن
منصــة تويتــر وتــم نشــر ( )31بيانً ــا
ًّ
( )27استفسـ ً
ـارا مــن االستفســارات الصحفيــة ،كمــا تــم خــال عــام
2021م تنفيــذ ( )5خطــط لمشــاريع إعالميــة ،وتنفيــذ ( )11تغطيــة
إعالميــة والقيــام بـــ ( )10حمــات إعالميــة ،وفيمــا يتعلــق بالرصــد
اإلعالمــي فقــد تــم رصــد ( )4000خب ـ ٍر مباشــر عــن الهيئــة ،إضافــة
إلــى رصــد ( )1326خبـ ً
ـرا يتعلــق بالقطــاع االقتصــادي ،كمــا تــم اإلحالــة
إلــى مقــال صحفــي واحــد متعلــق بالهيئــة .

إدارة التـرجـمـة
تهــدف إدارة الترجمــة إلــى تعزيــز ودعــم جهــود الهيئــة فــي تحقيــق
رســالتها فــي نشــر ثقافــة اإلحصــاء ،وتذليــل عقبــات التواصــل بيــن
الهيئــة وســائر الجهــات والمنظمــات األجنبيــة العاملــة فــي مجــال
اإلحصــاء أو أي مــن المجــاالت األخــرى ذات عالقــة.
كمــا وتتركــز مهــام اإلدارة علــى ترجمــة كافــة أنــواع الوثائــق
والمســتندات المرتبطــة بأعمــال الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن اللغــة
العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة أو العكــس ،ســواء كانــت مخصصــة
للنشــر أو غيــر مخصصــة لذلــك ،ومراجعتهــا ومطابقتهــا مــع النــص
المصــدر وتدقيقهــا لغويــا باللغــة اإلنجليزيــة .ووضــع معاييــر
للترجمــة ،وتحديــد قواميــس معتمــدة.
طلبــا ،منهــا ( )605طلــب ترجمــة
خــال عــام 2021م تـ َّـم إنجــاز ()729
ً
ـب مراجعــة وتدقيــق لغــوي ،كمــا وقامــت اإلدارة بترجمــة
و( )124طلـ َ
ومراجعــة ( )825,206كلمــة ،وإتمــام بعــض مهــام الترجمــة الفوريــة
كذلــك.
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باإلضافــة إلــى أن إدارة الترجمــة قامــت بإطــاق قامــوس
المصطلحــات اإلحصائيــة علــى البوابــة الداخليــة لموظفــي الهيئــة
مصطلحا في
العامــة لإلحصــاء .وقــد احتــوى القاموس على ()771
ً
المجــال اإلحصائــي (قابلــة للزيــادة والتعديــل مســتقبال) باإلضافــة
لمســميات المناطــق اإلداريــة للملكــة العربيــة الســعودية ،وبعــض
الجهــات الحكوميــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
وكذلــك قامــت اإلدارة بتدريــب ( )4متدربيــن جــدد ضمــن برنامــج
التدريــب علــى رأس العمــل «تمهيــر» والــذي يهــدف إلــى تطويــر
مهــارات حديثــي التخــرج أو ممــن ســبق لهــم العمــل عــن طريــق
تدريبهــم فــي المؤسســات الحكوميــة والشــركات المتميــزة فــي
القطــاع الخــاص أو القطــاع غيــر الربحي الكتســاب الخبــرات والمهارات
الالزمــة ،إلعدادهــم وتهيئتهــم للمشــاركة فــي ســوق العمــل.

اإللكترونيــة ،وإدارة عمليــات النشــر فيهــا ،إضافــة إلــى إدارة قنــوات
التواصــل االجتماعــي للهيئــة ،وتغذيتهــا بالمحتــوى المناســب للجمهــور
بشــكل عــام ،ولعمــاء الهيئــة بشــكل خــاص.
كمــا بلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة علــى بوابــات الهيئــة اإللكترونيــة
منتجــا ،وتــم كتابــة عــدد ( )15ســيناريو لمــواد مرئيــة عــن الهيئــة
()52
ً
فــي صــورة مقاطــع فيديــو وأنفوجرافيــك ،وبلــغ مجمــوع الصفحــات
لغويــا ( )2527صفحــة ،وبلــغ إجمالــي عــدد المــواد والملفــات
المدققــة
ًّ
والخطابــات المدققــة ( )989مــا بيــن خطــاب أو نشــرات أو أرقــام أو
مؤشــرات أو تقاريــر إحصائيــة.

إدارة المطبـوعـات والنـشــر
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 وفقــا ألحــدث
المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال .والمســاهمة فــي رفــع الوعــي
بالهيئــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا ،مــن خــال إدارة محتــوى البوابــات
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تهــدف إدارة المطبوعــات والنشــر 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 تقدمهــا
الهيئــة فــي مختلــف المجــاالت ،والمســاهمة فــي إبرازهــا بالشــكل
الالئــق بهــا ،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 ( )8245عـ ً
حجــم العمــل فــي التصميــم ( ،)6678وبلغ عدد الصــور المنتجة ()7114
صــورة ،وبلــغ إجمالــي دقائــق التصويــر ( )4128دقيقــة ،وإجمالــي
دقائــق المونتــاج ( )970دقيقــة.

• المهام األساسية إلدارة دعم المنظمات الدولية:

العـالقــات الدولـيــة
بلــغ عــدد المهــام الــواردة للهيئــة العامــة لإلحصــاء  1365خــال العام
 2021مقســمة إلى:
طلبا.
• بلغ عدد طلب البيانات 470 :
ً
• بلــغ عــدد الطلبــات األخــرى ( تواصــل مــع الهيئــة – مؤتمــرات –
طلبــا.
اجتماعــات – ورش عمــل)895 :
ً
المهام
المنجزة
1092

جاري العمل المهام التي
لم تحن
عليها
261

		
■ طلبات غير منجزة

25

المهام غير
المنجزة

إجمالي
المهام

7

1365

• تزويــد منظمــة  OECDومنظمــة العمــل الدوليــة بنشــرة ســوق
العمــل لعــام 2020م.
• تزويــد منظمــة  OECDبشــكل ربعــي بنشــرة الناتــج اإلجمالــي
المحلــي خــال عــام 2021م.
• تزويــد المنظمــات الدوليــة االقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة
بنشــرة الناتــج اإلجمالــي المحلــي.
• تزويــد صنــدوق النقــد الدولــي بشــكل شــهري ببيانــات التجــارة
الخارجيــة حســب االتفاقيــة مــع المنظمــة.
• التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن بيانــات الفجــوة بيــن
الجنســين.
• رفع وربط بيانات الهيئة على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية.
• تزويــد منظمــة األمــم المتحــدة وجميــع برامجهــا بنشــرة أهــداف
التنميــة المســتدامة 2020م.
• التنسيق مع الوفد السعودي الدائم في جنيف لفتح قناة تواصل.
• متابعة مؤشر االبتكار العالمي للمملكة في عدة منظمات دولية.
• تحديــث ضبــاط اتصــال أهــداف التنمية المســتدامة لدى المنظمات
الدولية.

■ طلبات منجزة
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• موجز التوصيات الصادرة عن الفعاليات:

• طلبات البيانات:
طلبات غير
متوفرة

طلبات جاري
العمل عليها

متأخرة

طلبات
منجزة

إجمالي
الطلبات

5

25

7

433

470

• عدد الفعاليات الدولية 300 :فعالية.
• عدد المشاركين 1205 :مشاركين.

70
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59
2

• موجز الفعاليات الدولية:

■ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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■ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ

■ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

■ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
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■ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ  /ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ  /ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ

■ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

■ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ  /ﺍﻟﺪﻭ�ﺍﺕ

• عدد االجتماعات الدولية حسب اإلدارات المشاركة:
300
250

255

200
150
100
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3
■ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
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0
■ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

• أهم ما تم العمل عليه خالل عام 2021م:
• االنتهاء من بناء مذكرة التفاهم مع الجانب البريطاني.
• دراســة إمكانيــة االنضمــام إلــى لجنــة السياســات اإلحصائيــة مــع
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
• فتح قناة تواصل مع مكتب إحصاءات الواليات المتحدة األمريكية.
• العمــل علــى مذكــرة التفاهــم مــع إحصــاءات فنلنــدا أحــد مخرجــات
اللجنــة الســعودية الفنلنديــة المشــتركة.
• دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع إحصاءات ماليزيا.
• دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع إحصاءات إيطاليا.
• دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع إحصاءات أمريكا.
• دعــم كافــة اإلدارات اإلحصائيــة لالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة
حســب االحتيــاج.
• تزويــد منظمــة  OECDومنظمــة العمــل الدوليــة علــى منشــورات
عــام  2020لســوق العمــل.
• تزويد منظمة  OECDبشكل ربعي بمنشور . GDP
• تزويــد المنظمــات االقتصاديــة الدوليــة بالمنطقــة العربيــة بمنشــور
 GDPلعــام 2020م.
• تزويد منظمة  IMFبمنشورات التجارة الخارجية بناء على االتفاقية.

• تحديث الفجوة بين الجنســين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
• تحديــث بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى قاعــدة بيانات منظمة
العمــل الدولية.
• تزويــد منظمــة الـــأمم المتحــدة ومراكزها بمنشــورات أهــداف التنمية
المســتدامة لعام 2020م.
• فتح قناة تواصل مباشــرة مع جنيف بالتعاون مع اللجنة الســعودية
الدائمة لجنيف.
• متابعــة مؤشــر االبتــكار العالمــي للمملكة مــع العديد من المنظمات
الدولية.
• تحديــث نقــاط االتصــال ألهــداف التنمية المســتدامة في المنظمات
الدولية.
• ملخص مذكرات التفاهم:

مذكرات
التفاهم

2017م

2018م

2022م

إحصاءات
كوريا

إحصاءات هولندا | البنك
الدولي | سيسرك

إحصاءات
بريطانيا

تـكـنـولوجـيـا المعـلـومـــات واألمـــن
السيـبـرانـي
• تقنية المعلومات:
تُ عــد خدمــات تقنيــة المعلومــات إحــدى الدعائــم الرئيســة لتطويــر
وتحســين كافــة األعمــال واألنشــطة؛ وذلــك لالعتمــاد الكبيــر علــى
توافــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة ،وعلــى تبنــي التقنيــات
الحديثــة فــي تحســين وتطويــر اإلجــراءات والخدمــات إليجــاد منظومــة
مثاليــة ومســتدامة مــن الحلــول التقنيــة والكــوادر البشــرية الماهــرة،
وممارســات العمــل الفضلــى لتلبيــة االحتياجــات الرقميــة للهيئــة العامــة
لإلحصــاء والعامليــن فيهــا والمســتفيدين منهــا ضمن أعلــى ُأطر الجودة
ومســتويات الخدمــة المطلوبــة ،ونســتعرض فيمــا يلــي منجــزات تقنيــة
المعلومــات خــال عــام 2021م ،ونوضــح رحلتنــا نحــو التحــول الرقمــي
مــن خــال منجزاتنــا الســنوية ،والتــي تعمــل بشــكل متــوا ٍز لضمــان
تحقيــق أهــداف الهيئــة العامــة لإلحصــاء بمــا يتوافــق مــع توجهاتهــا
االســتراتيجية ،ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
• المســتفيد الخارجــي :األفــراد ،الجهــات الحكوميــة ،الشــركات،
المتقدمــون لشــغل الوظائــف بالهيئــة ،والمتعاونــون.
• المستفيد الداخلي :جميع موظفي الهيئة واداراتها.

• المذكرات المستهدفة لعام :2022
الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

مذكرات

مركز
إحصاءات
فنلندا

إحصاءات
سنغافورة

إحصاءات
امريكا

مركز
إحصاءات
ماليزيا

ورش عمل

ورشة
عمل مع
المركز
اإلحصائي
البريطاني

ورشة عمل
مع المركز
اإلحصائي
الهولندي

ورشة عمل
منظمة
سيسرك

ورشة عمل
مع المركز
الكوري

• الخدمات اإللكترونية:
الخدمــات الموجهــة للمســتفيد الداخلــي والمســتفيد الخارجــي،
وتشــمل البوابــات اإللكترونيــة ،والخدمــات اإللكترونيــة الخارجيــة،
والداخليــة ،وهــي:
خاصــا لجمع
نظامــا
• تطويــر عشــرين
إلكترونيــا (اســتمارات إلكترونيــة) ً
ًّ
ً
البيانات.
• تطويــر خدمــة جــودة المســوح اإلحصائيــة ،وتطويــر خدمــة نظــام
(الطابــور) فــي المســوح اإلحصائيــة عبــر الهاتــف.
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•
•

•
•

الموحد للمهن.
تطوير النظام اإللكتروني للتصنيف السعودي
َّ
إضافــة ( )16خدمــة علــى األنظمــة اإلداريــة والمالية ،على ســبيل
المثــال( :خدمــة المنافســات والمشــتريات ،خدمــة صــرف ،خدمــة
والجــدارات الفنيــة
تقييــم األداء ،خدمــة األوصــاف الوظيفيــة
َ
والســلوكية الخاصــة بالوظائــف ،خدمــة المرافــق والخدمــات
والدعــم الفنــي).
تطويــر تطبيــق الحضــور واالنصــراف علــى األجهــزة الذكيــة لمتابعة
الحضــور واالنصــراف.
تطويــر تطبيــق لوحــة المــوارد البشــرية علــى األجهــزة الذكيــة لعرض
إحصاءات عامة لموظفي الهيئة.

• تقنيــة المعلومــات والتعــداد العــام للســكان والمســاكن
(تعــداد الســعودية :)2022
تقنيــا مــن جميــع الممارســات
ســعت الهيئــة إلــى االســتفادة
ًّ
اإلحصائيــة ،بدايـ ًـة مــن البنيــة التحتيــة وتبنــي أفــكار وتقنيــات تواكــب
حجــم البيانــات الضخــم المتوقــع وصولهــا إلــى أنظمــة الهيئــة،
وكذلــك الحاجــة لوضــع آليــة للدعــم التقنــي فــي الميــدان ،وعلــى
هــذا الصعيــد تــم اآلتــي:
مختصــا بدعــم أعمــال التعــداد ،مــن بينهــا:
نظامــا
• إنجــاز ()11
ً
ً
(موقــع تعــداد الســعودية  ،2022بوابــة التســجيل والترشــيح
لتعــداد الســعودية  ،2022النظــام اإلداري ويشــمل األنظمــة
الفرعيــة التاليــة «الترشــيح والتدريــب والتقييــم والعقــود» ،نظــام
المفتــش ،نظــام المراقــب «ويشــمل نظــام المراقــب المســاند
ومراقــب الخوالــي» ،ونظــام الباحــث الميدانــي «ويشــمل نظــام
المســاكن العامــة وباحــث الشــمولية» ،ونظــام العــد الذاتــي،
ونظــام الدعــم الفنــي «ويشــمل نظــام تــداول األجهــزة « ،نظــام
المتابعــة الميدانيــة ،ونظــام أدوات الجــودة «أداة اكتشــاف
األخطــاء ،أداة المقابــات» ،خدمــة فحــص أجهــزة التعــداد).
• تطويــر خدمــات البنيــة التحتيــة مــن حيــث األداء ،وســرعة اإلدارة
بنقلهــا علــى الخدمــات الســحابية ،بمــا يخــدم برنامــج التعــداد،
وإضافــة كل متطلبــات األمــن الســيبراني وحلولــه.
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• توفيــر وتجهيــز دوائــر االتصــال مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة
بالتعــداد العــام للســكان والمســاكن( :المركــز الوطنــي ،والمركــز
الرئيسي للهيئة ،SITE ،خدمة اإلنترنت) ،وتوفير أنظمة مراقبة لها.
• إكمــال توفيــر  54000جهــاز لوحــي ،وتجهيزهــا باألنظمــة المطلوبــة
الســتخدامها فــي برنامــج التعــداد.

• التكامل مع الجهات الحكومية:
تشــمل مشــاريع الربــط اإللكترونــي وتبــادل البيانــات مــع الجهــات
الحكوميــة ذات العالقــة ،مثــل :وزارة التجــارة ،ومركــز المعلومــات
الوطنــي .وممــا تــم فــي هــذا الصــدد:
•
•
•
•

تحديــث وتطويــر تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة وإضافــة خصائــص
جديــدة علــى النظــام.
إنجــاز خدمــات االســتعالم عن بيانات األســر واألفــراد (مركز المعلومات
الوطني).
نظــام االســتعالم عــن متوســطات األســعار الزراعيــة ،والعامــة (ثمــان
خدمــات علــى الــــ .)GSN
خدمــات الربــط التقنــي مــع منصــة بلــدي التابعــة لــوزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة واإلســكان.

• البنية التحتية:
تشــمل مشــاريع الشــبكات ،والوســائط المتعددة ،واالتصال الصوتي
والمرئــي ،ومركــز المعلومــات .وتــم مــا يلي:
•
•
•

•

االنتهاء من إعداد خطة التعافي من الكوارث لقواعد بيانات التعداد.
تحســين الشــبكة الداخليــة وبنــاء خطــوط احتياطيــة لضمــان اســتمرارية
األعمال.
رفــع وتعزيــز مــوارد الهيئــة التشــغيلية مــن خــال تحديــث مــوارد
خــوادم البيئــة االفتراضيــة ،ومــا لــه مــن تأثيــر تحســين وتلبيــة
متطلبــات مــوارد مشــاريع التطويــر الحاليــة مثــل البوابــة الداخليــة.
إجــراء اختبــارات اســتعادة البيانــات بشــكل دوري والتأكــد مــن عمــل
النظــام واالســتعادة بشــكل صحيــح.

الحوكمة وبناء القدرات:
ْ
•
يقصــد بهــا المشــاريع التــي تركــز علــى تطبيــق الممارســات االحترافيــة
فــي الحوكمــة وإدارة المشــاريع ،وتطويــر قــدرات وكفــاءة موظفــي
تقنيــة المعلومــات.

البيانــات بكافــة األشــكال والصيــغ المعمــول بهــا عالميـ ًـا ،ومشــاركة
البيانــات مــع المســتفيدين بطــرق تقنيــة متقدمــة ،كمــا تتيــح المنصــة
إمكانيــة تصميــم المخرجــات اإلحصائيــة بأســلوب يحقــق احتياجــات
المســتفيدين»

• بنــاء اإلطــار العــام لتحليــل األعمــال الذي يعتمد علــى منهجية المعهد
الدولــي لتحليــل األعمــال  ،IIBAواالنتهــاء مــن بنــاء السياســات
واإلجــراءات والنمــاذج المرتبطــة بــه.
• تدريــب عــدد مــن موظفــي تقنيــة المعلومــات وحصولهــم علــى
العديد من الشــهادات التقنية العالمية بما يتماشــى مع اســتراتيجية
الهيئــة لتطويــر المــوارد البشــرية.

• البيانات المفتوحة:
توفيــر كافــة منتجــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال تصنيــف دولي
للموضوعــات اإلحصائيــة المختلفــة ،وبأســلوب يم ِّكــن المســتخدمين
مــن الوصــول للمعلومــة بأســرع الطــرق وأســهلها عبــر قاعــدة البيانــات
اإلحصائيــة.
وقاعــدة البيانــات اإلحصائيــة ( )GASTAT Statistical Databaseهــي
أحــد مشــاريع الهيئــة العامــة لإلحصــاء التــي تتطلــع مــن خاللهــا إلــى
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030لدعــم متخــذي القــرار وراســمي
السياســات ولتمكيــن المســتخدمين مــن الحصــول علــى البيانــات
اإلحصائيــة ،واالطــاع عليهــا بمــا ُيلبــي احتياجاتهــم المتنوعة واســتجابة
لمعاييــر ومتطلبــات توفيــر البيانــات المفتوحــة.
الموحــد للمنتجــات
وتُ عــد قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة المرجــع الرســمي
َّ
اإلحصائيــة الصــادرة عــن الهيئــة ،وتقــدم معلومــات إحصائيــة متكاملــة
الرؤيــة تخــدم احتياجــات وتوقعــات كافــة أنــواع المســتخدمين ،وتوفــر
قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة كافــة منتجــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن
خــال تصنيــف دولــي للموضوعــات اإلحصائيــة المختلفــة ،وبأســلوب
يمكِّن المســتخدمين من الوصول للمعلومة بأســرع الطرق وأســهلها،
كمــا تتضمــن المنصــة وظائــف متعــددة كالبحــث المتقــدم ،وتصديــر

■
■
■
■
■
■

منجزات التعداد العام للسكان والمساكن14 ,
منجزات البنية التحتية5 ,
منجزات الحوكمة وبناء القدرات2 ,
منجزات التكامل مع الجهات الحكومية4 ,
منجزات البيانات المفتوحة1 ,
منجزات الخدمات االلكترونية6 ,
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وحوكمة البيانات:
• أعمال األمن السيبراني
ْ
م

إنجازات اإلدارة العامة لألمن
السيبراني وحوكمة البيانات

الوصف

1

استراتيجية األمن السيبراني

إعداد وتطوير استراتيجية األمن السيبراني ،وتم اعتمادها من قبل صاحب الصالحية.

2

سياسات األمن السيبراني

وحوكمة البيانات ،وتم اعتمادها من ِقبل صاحب الصالحية،
إعداد وتطوير سياسات األمن السيبراني
ْ
تم نشر جميع السياسات عبر البوابة الداخلية للهيئة.
كما َّ

3

إطار عمل إدارة مخاطر األمن السيبراني

بناء على معايير (األيزو) العالمية ()2011 :27005
تطوير إطار عمل إدارة مخاطر األمن السيبراني ً
و( )31000وتم اعتماده.

4

استمرارية األعمال

تم اعتماد السياسة واإلجراءات التي تساعد في منع وقوع كوارث تؤثر على أعمال الهيئة المهمة
والحساسة عند القدرة على ذلك ،وتقليل التأثير المحتمل ألي خلل ال يمكن تفاديه عن طريق احتوائه
خالل فترة متوقعة ومحددة ومناسبة.

5

برنامج االستجابة لحوادث األمن السيبراني

تم إعداد وتطوير خطة االستجابة للحوادث السيبرانية واعتمادها من صاحب الصالحية ،والعمل على
اإلجراءات والمتطلبات األمنية التي يجب اتخاذها قبل وبعد وقوع الحوادث السيبرانية؛ وذلك لتوفير
الحماية وتقليل اآلثار الناتجة عن الحوادث في البنية التحتية والبيانات واألنظمة الخاصة بالهيئة العامة
لإلحصاء.

6

برنامج التوعية باألمن السيبراني

إنشاء خطط تطبيق برنامج التوعية باألمن السيبراني وتم اعتمادها من قبل صاحب الصالحية ،وتم
تطبيق التوعية لموظفي الهيئة العامة لإلحصاء عن طريق عدة طرق ومنها (تقديم برامج التوعية
لإلدارات ،وبرنامج التوعية للموظف الجديد ،ورسائل البريد اإللكتروني ،ورسائل  )SMSوهدف اإلدارة
وحوكمة البيانات لرفع مستوى الوعي باألمن السيبراني لموظفي الهيئة.
العامة لألمن السيبراني
ْ

7

حوكمة البيانات
استراتيجية ْ

حوكمة البيانات ،وهي
عملت اإلدارة العامة لألمن السيبراني
وحوكمة البيانات على تطوير استراتيجية ْ
ْ
ً
تمهيدا للرفع بطلب اعتمادها.
تحت المراجعة

8

مراجعة عقود األطراف الخارجية

مراجعة عقود األطراف الخارجية وتقديم عدد من التوصيات لضمان االلتزام باإلرشادات وضوابط الهيئة
الوطنية لألمن السيبراني ،ومكتب إدارة البيانات والضوابط والقوانين ذات العالقة.

9

المحافظة على سرية المعلومات

التطبيق والتأكد من توقيع جميع موظفي الهيئة العامة لإلحصاء واألطراف الخارجية على اتفاقية
مستوى الخدمة ( )SLAواتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات ،وتتم المراجعة بشكل دوري.

10

إدارة هويات الدخول والصالحيات

تطبيق إجراءات منح الصالحيات ومراجعة وإدارة هويات الدخول والصالحيات بشكل دوري لكل من:
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• الشبكة االفتراضية الخاصة ()VPN
• الدليل النشط ()Active Directory
• األنظمة ()System

• قواعد البيانات ()Database
• التطبيقات ()Applications

م

إنجازات اإلدارة العامة لألمن
السيبراني وحوكمة البيانات

الوصف

11

سجل األصول المعلوماتية والتقنية

تم حصر األصول المعلوماتية والتقنية والتطبيقات للهيئة العامة لإلحصاء وتم تصنيف جميع األصول.

12

مراقبة األصول المعلوماتية والتقنية

مراقبة األصول المعلوماتية والتقنية للهيئة العامة لإلحصاء ،والتأكد من ربط أجهزة الموظفين على
المجال الهيئة وتثبيت جميع برامج الحماية من الفيروسات والمراقبة الالزمة لتعزيز العمل بطريقة آمنة.

13

مراجعة رخص األنظمة

مراجعة جميع الرخص لألنظمة الخاصة بالهيئة العامة لإلحصاء ،وتم وضع إجراءات حسب أفضل
المعايير المتبعة.

14

المراقبة األمنية

15

االلتزام بالضوابط والمتطلبات التشريعية
والتنظيمية

16

مالحظات التدقيق الداخلي

مراقبة وإدارة الثغرات واختبار االختراق بناء على أفضل الممارسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية
ذات العالقة ،مثل:
• تطبيقات الويب ( :)Web PTVAتم رفع نسبة إغالق الثغرات إلى .89%
• ( :Architecture & Configuration Review (ACRتم رفع نسبة إغالق المالحظات إلى .71%
• ( :Compromise Assessment (CAتم العمل على إنجاز المرحلة األولى بنسبة  ،100٪وجاري العمل
على المرحلة الثانية.
وحوكمة البيانات على:
عملت اإلدارة العامة لألمن السيبراني
ْ
• توفير المتطلبات التقنية العاجلة :تم رفع مستوى االلتزام إلى .81%
• توفير الضوابط األساسية لألمن السيبراني :تم رفع مستوى االلتزام إلى .83%
• توفير ضوابط األمن السيبراني لحسابات التواصل االجتماعي :تم رفع مستوى االلتزام إلى .73%
• توفير ضوابط األمن السيبراني للعمل عن بعد :تم رفع مستوى االلتزام إلى .6%
• توفير ضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية :تم رفع مستوى االلتزام إلى .78%
• حماية البيانات (تقييم األيزو) :تم رفع النسبة إلى .59%
• خصوصية البيانات (تقييم  :)GDPRتم رفع النسبة إلى .5%٪
• االلتزام بمعايير مكتب إدارة البيانات الوطنية :تم رفع النسبة إلى .55%
عملت اإلدارة العامة لألمن السيبراني وحوكمة البيانات على رفع مستوى تطبيق متطلبات األمن
السيبراني في الهيئة ،وتم رفع نسب المالحظات المعاجلة كالتالي:
حوكمة أمن المعلومات إلى .86%
• ْ
• إعدادات أمن الشبكة إلى .83%
• الضوابط العامة لتقنية المعلومات إلى .76%
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الوصف

إنجازات اإلدارة العامة لألمن
السيبراني وحوكمة البيانات

م

. مليون ريال15.5 وحوكمة البيانات إلى توفير ما يقارب
سعت اإلدارة العامة لألمن السيبراني
ْ
• Documentation Part (Approx. 4 Mn SR):
- Cybersecurity Strategy
- Polices, Procedures and Standers
- Awareness Plan & Messages Content
- Incident Response Plan
- Third Party Security Standard
- Risk Management Framework
• Services Part (Approx. 9.5 Mn SR):
- SOC Managed Services
- Compromised Assessment (Servers)
- Compromised Assessment (Workstations)
- Applications PTVA
- TrendMicro Antivirus Full Activation
- MDM Solution
- Not renew not needed licences

توفير التكاليف

17

• The benefit from POC’s (Approx. 2 Mn SR):
- Firewall Assessment Tools (SkyBox)
- Digital Risk Protection Software (Digital Shadows)
- Mobile App VA
- Apex IES Sensor (Activate EDR Capabilities)
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الشـؤون القـانـونـيــة

•
•

اهتمامــا كبيـ ًـرا لتطويــر تشــريعات البيئــة
تُ ولــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء
ً
اإلحصائيــة ،وتعزيــز إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية تماشـ ًّـيا مــع المبــادئ
األساســية لإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن األمــم المتحــدة،
وتحقيقـ ًـا لرؤيــة المملكــة  2030والمبــادرات والبرامــج المنبثقــة منهــا.
ومــن هــذا المنطلــق تعمــل الهيئــة علــى تطويــر وتحديــث تنظيمهــا،
ً
وفقــا للقواعــد والضوابــط ذات
ونظــام اإلحصــاءات العامــة للدولــة؛
العالقــة ،ووفقـ ًـا كذلــك ألفضــل الممارســات الدوليــة ،وتهــدف الهيئــة
مــن خــال هذيــن المشــروعين إلــى اآلتــي:
 .1تحســين كفــاءة العمــل المؤسســي ،وتحســين اســتقاللية العمــل
اإلحصائــي ونتائجــه.
 .2يهــدف مشــروع نظــام اإلحصــاء (الجديــد) إلــى رفــع وتحســين كفــاءة
وفاعليــة العمــل اإلحصائــي واتبــاع اإلجــراءات والضوابــط المتعلقــة
بــه ،وذلــك وفقـ ًـا لمــا يأتــي:
• تفعيل العمل اإلحصائي وضمان شموليته.
• تعزيز أثر العمل اإلحصائي على التخطيط.
تدفق البيانات اإلحصائية.
• تحسين آليات ُّ
• تنظيم العالقة بين الهيئة والجهات األخرى ذات العالقة وتطويرها.
• تفعيل القطاع اإلحصائي وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
• توحيد مصادر البيانات الرسمية.
• تحسين دور العمل اإلحصائي في تقديم البيانات.
• تعزيز الوعي اإلحصائي.
كمــا عملــت الهيئــة علــى تطويــر األنشــطة القانونيــة لديهــا وتجويــد
أعمالهــا ،مــن خــال تحويــل اإلدارة القانونيــة إلــى إدارة عامــة للشــؤون
القانونيــة وربطهــا مباشــرة برئيــس الهيئــة ،واســتقطاب الكفــاءات
وحوكمــة أعمالهــا ،ومنحهــا الصالحيــات الالزمــة
القانونيــة والشــرعية،
ْ
لممارســة أعمالهــا بــكل كفــاءة وحياديــة ،ونتــج عــن ذلــك اآلتــي:

•
•
•
•
•

مراجعــة واقتــراح التحديثــات الالزمــة حيــال تنظيــم الهيئــة العامــة
لإلحصــاء ،ونظــام اإلحصــاءات العامــة للدولــة.
مراجعــة وإبــداء الــرأي لعــدد مــن مشــاريع األنظمــة واللوائــح
المنشــورة علــى منصــة اســتطالع ،أو التــي تردهــا مــن الجهــات
المختصــة.
تقديــم مــا يزيــد عــن  60استشــارة قانونيــة لمختلــف الوحــدات
التنظيميــة فــي الهيئــة.
عقدا أو اتفاقية أو مذكرة.
مراجعة وإعداد ما يزيد عن 50
ً
المشــاركة فــي إعــداد ومراجعــة اللوائــح والسياســات الداخليــة
للهيئــة.
الترافع عن الهيئة في عدد من القضايا النوعية.
تمثيل الهيئة في عدد من اللجان الخارجية.

أعمال اإلدارة العامة للموارد البشرية
في عام 2021م
• المــوارد الـبشـريــة:
تســعى الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن خــال اإلدارة العامــة للمــوارد
البشــرية إلــى تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا ،والمســاهمة فــي
نجــاح برنامجهــا للتحــول االســتراتيجي ،عبــر العديــد مــن العمليــات
والخدمــات التــي تســاهم فــي تطويــر مهــارات منســوبي الهيئــة
العامــة لإلحصــاء لتأديــة أعمالهــا ومســوحها اإلحصائيــة .وتنقســم
اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية إلــى  5إدارات هــي:
مدير عام الموارد البشرية

مركز تميز
الموارد
البشرية

استقطاب
المواهب

تطوير
المواهب

العمليات
وعالقات
الموظفين

التواصل
الداخلي
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ـتثنائيا ومميــزً ا لــإدارة العامــة للمــوارد
ويعــد عــام 2021م عامــا اسـ
ً
ُ
البشــرية ،وعملهــا فــي تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  198وتاريخ
1442/03/24هـــ بتعديــل تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بحيــث
يخضــع منســوبو الهيئــة ألحــكام نظــام العمــل ونظــام التأمينــات
االجتماعيــة.

• أعمال مركز تميز الموارد البشرية:
•

•

كمــا صاحــب عــام 2021م أعمــال وجهــود تحديــث سياســات المــوارد
البشــرية ،وتقييــم جميــع منســوبي الهيئــة تمهيـ ًـدا لتحولهــم إلــى
نظــام التأمينــات االجتماعيــة.
لمحة عامة عن الموارد البشرية بالهيئة العامة لإلحصاء
م

الفئة

العدد

1

إجمالي عدد منسوبي الهيئة العامة لإلحصاء.

1093

2

عدد الموظفين الذكور في الهيئة العامة لإلحصاء.

840

3

عدد الموظفات اإلناث في الهيئة العامة لإلحصاء.

253

4

عدد الموظفين والموظفات الحاملين لشهادة
الثانوية.

205

5

عدد الموظفين والموظفات الحاملين لدرجة
البكالوريوس.

571

6

عدد الموظفين والموظفات الحاملين لدرجة
الماجستير.

100

7

عدد الموظفين والموظفات الحاملين لدرجة
الدكتوراه.

23

• مركز تميز الموارد البشرية:
يعمــل مركــز تميــز المــوارد البشــرية علــى تفعيــل دور المــوارد
وفقــا
ً
البشــرية فــي تحقيــق اســتراتيجية الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
ألعلــى معاييــر التميــز فــي أداء األعمــال.
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•

•

•

ضمــان التنفيــذ األمثــل لقــرار مجلــس الــوزراء ،وقــد تــم التعاقــد مــع
أحــد أكبــر الشــركات االستشــارية علــى مســتوى العالــم المتخصصــة
فــي المــوارد البشــرية (ميرســر).
وضعــت جميــع الترتيبــات ،بالمواءمــة والتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة ذات الصلــة ،لتنفيــذ قــرار التحــول ومــن ذلــك العمــل علــى
الالئحتيــن اإلداريــة والماليــة ،وتطويــر إطــار المكافــآت ،باإلضافــة
إلــى وضــع آليــة ومعاييــر للمفاضلــة واالختيــار شــملت تقييــم
ـلوكيا وفــي القــدرات العامــة ،وتطويــر
فنيــا وسـ ً
الموظفيــن والقــادة ً
ـاء علــى المعاييــر المحــددة،
أداة لتســكين الموظفيــن بشــكل أولــي بنـ ً
وتشــكيل لجــان لبحــث نتائــج التســكين األولــي وتدقيقهــا.
تــم تصميــم اســتراتيجية إدارة المــوارد البشــرية ورســم خارطــة
الطريــق لتنفيذهــا ،وذلــك بعــد إجــراء دراســة شــملت تحليــل رباعــي
(ســوات) ،وتحليــل ســوق العمــل ،ومواءمتهــا مــع اســتراتيجية الهيئــة
العامــة لإلحصــاء.
تــم تنفيــذ مشــاريع عــام 2021م مــن اســتراتيجية المــوارد البشــرية
وهــي :تطويــر سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية ،وتصميــم
الهيــكل التنظيمــي ،وتطويــر هيكلــة التعويضــات والمزايــا ،وتطويــر
هيكلــة الوظائــف وأوصافهــا مــع تقييمهــا ،وتطويــر خطــة اســتراتيجية
للقــوى العاملــة وتخطيطهــا لثالثــة أعــوام قادمــة ،وتطويــر أطــر
لــكل مــن التعاقــب الوظيفــي وإدارة األداء والتطــور الوظيفــي،
ٍّ
الفنيــة والســلوكية.
للجــدارات
ومؤشــرات األداء الفرديــة ،وأدلــة
َّ
َ
والجــدارات
تفعيــل الهيــكل التنظيمــي الجديــد ،وهيكلــة الوظائــف
َ
المرتبطــة بهــا ،وخطــة القــوى العاملــة.

• على مستوى استقطاب المواهب:

تهتــم إدارة اســتقطاب المواهــب بإمــداد الهيئــة العامــة لإلحصــاء
بأفضــل الكفــاءات ،وتقــوم بوضــع خطــة التوظيــف الخاصــة بالهيئــة
وتحديــد قنــوات االســتعانة بالمصــادر ،وإدارتهــا بمــا يتماشــى مــع
أولويــات القــوى العاملــة ،وإجــراء المقابــات ،مــع ضمــان جــذب
الكفــاءات والمواهــب األنســب ،ثــم تعمــل علــى تهيئــة الموظفيــن
الجــدد لبــدء العمــل فــي الهيئــة بيســر وسالســة.

• منجزات التوظيف باألرقام:

• على مستوى تطوير المواهب:

القيادات اإلناث الجديدة خالل عام 2021م
الوحدة اإلدارية

م

المنضمات

1

الوحدات اإلحصائية

4

2

اإلدارية

2

القيادات الذكور الجدد خالل عام 2021م
م

العدد

الوحدة اإلدارية

1

الوحدات اإلحصائية

12

2

اإلدارية

13

عدد المنضمات الجديدات (اإلناث) خالل عام 2021م
الوحدة اإلدارية

م

المنضمات

1

الوحدات اإلحصائية

46

2

اإلدارية

18

عدد المنضمين الجدد (الذكور) خالل عام 2021م
الوحدة اإلدارية

م

المنضمين

1

الوحدات اإلحصائية

16

2

اإلدارية

12

ملخص إجمالي استقطاب المواهب خالل عام 2021م
الفئة

م

العدد

1

ً
وإناثا"
"ذكورا
المنضمون الجدد
ً

123

2

المقابالت الوظيفية

566

تعمــل إدارة تطويــر المواهــب باســتمرار علــى رفــع كفــاءة مــوارد
الهيئــة البشــرية ،وتســعى بطريقــة احترافيــة كــي تحســن مــن
إنتاجيتهــا ،وتديــر هــذه اإلدارة عمليــة تقييــم أداء الموظفيــن ،كمــا
تقــوم بــإدارة أنشــطة التدريــب والتطويــر ،وتنفيــذ اســتراتيجيات
التخطيــط للتعاقــب والتطويــر الوظيفــي بمــا يتماشــى مــع األهــداف
والمســارات الوظيفيــة المحــددة مــن أجل تحســين الكفــاءة التنظيمية
شــراكات تدريــب وتطويــر مــع جهــات
واإلنتاجيــة .حيــث تــم عقــد
َ
دوليــة ومحليــة مثــل (وزارة االتصــاالت  -وصنــدوق النقــد الدولــي
 ومنظمــة التعــاون اإلســامي لإلحصــاء - EDX -ديفســتات -.)LONDON BUSINESS

• أعمال وإنجازات التدريب:
م

اإلجــــراء

عدد المستفيدين

1

الموظفون والموظفات الذين
استفادوا من الدورات التدريبية
خالل عام 2021م.

2

الدورات التدريبية التي تم عقدها
خالل عام 2021م.

3

المبتعثون خارج المملكة العربية
السعودية.

4

4

المبتعثون داخل المملكة العربية
السعودية.

3

5

المتدربون من برنامج تمهير.

متدربا ومتدربة
29
ً

6

التدريب التعاوني بالشراكة مع
الجامعات.

متدربا ومتدربة
11
ً

7

المترقون على مختلف المراتب
الوظيفية.

موظفا وموظفة
ً
226

موظفا وموظفة
ً
440
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التقسيم الداخلي لإلدارات التي استفادت من الدورات التدريبية
الوحدة اإلدارية

م

• أعمال العمليات وعالقات الموظفين:

عدد المستفيدين

1

الوحدات اإلحصائية

126

• تــم االنتهــاء مــن الربــط اإللكترونــي مــع بنــك التنميــة االجتماعــي
وإيقــاف التعامــل الورقــي.

2

التقنية

257

3

اإلدارات األخرى

970

• تــم االنتهــاء مــن إطــاق نظــام اإلداري للمســوح اإلحصائيــة لمراجعــة
العقــود والمســتندات وصــرف مســتحقات المتعاونيــن فــي
المســوح اإلحصائيــة ألكثــر مــن  4000متعــاون مــن خــارج الهيئــة.

الشراكات االستراتيجية مع الجامعات السعودية في
َ
البرنامج التدريب التعاوني للطلبة
الجامعة

م

عدد الطلبة المتدربين

• تــم إطــاق العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة الداخليــة لمنســوبي
الهيئــة منهــا «االســتعالم عــن االســتحقاقات الماليــة ،واإلجــازات،
وأرشــفة ملفــات الموظفيــن ومراجعتهــا» .وذلــك بشــكل إلكترونــي
وتفاعلــي محــدث ضمــن التحــول التقنــي بالهيئــة.

1

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

2

2

جامعة الملك سعود

1

• تــم إنهــاء اإلجــراءات المتعلقــة بخصــوص التعاقــد مــع شــركة تكافــل
الراجحــي للتأميــن الطبــي لجميــع منســوبي الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

3

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

8

• تــم إطــاق نظــام «حاضــر» للحضــور واالنصــراف عبــر الهواتــف
الذكيــة بمــا يتناســب مــع المرحلــة الحاليــة التــي نعيشــها مــع تفشــي
فيــروس كورونــا علــى مســتوى العالــم ،ورفــع مســتوى اإلجــراءات
االحترازيــة ،وضمــان تطبيــق التباعــد الجســدي بيــن الموظفيــن.

عدد المتدربين

1

الوحدات اإلحصائية

3

• العمــل علــى العقــود وتحديــث النمــاذج واإلجــراءات التعاقديــة الخاصة
بالموظفين.

2

اإلدارة التقنية

11

3

اإلدارات األخرى

15

• الربــط مــع منصــة «اعتمــاد» التابعــة لــوزارة الماليــة ألوامــر اإلركاب
إلكترونيــا.
لتقديــم علــى التذاكــر
ً

برنامج تمهير
م

الوحدة اإلدارية

• على مستوى العمليات وعالقات الموظفين:

• على مستوى التواصل الداخلي:

تتعامــل إدارة العمليــات وعالقــات الموظفيــن مــع أنشــطة كشــوف
الرواتــب وإدارة وثائــق الموظفيــن وحفظهــا ،وتعمــل على ضمــان اإلدارة
الفعالــة لخدمــات الموظفيــن وعمليــات المــوارد البشــرية ،وتتبــع فــي
ســبيل تحقيــق ذلــك أفضــل الممارســات المهنيــة ،وتحافــظ علــى ســرية
معلومــات الموظفيــن وبياناتهــم ،ويمكنهــم االســتفادة مــن خدماتهــم
عــن طريــق البوابــة (خدمــات الموارد البشــرية /وحاضــر /والتأمين الطبي).

تعمــل إدارة التواصــل الداخلــي علــى نشــر الثقافــة اإليجابيــة بيــن
منســوبي الهيئــة ،وتحســن مــن تجربتهــم فــي العمــل ،كمــا تســعى
إلــى تمكيــن الثقافــة التــي تطمــح إليهــا الهيئــة ،وتديــر كذلــك عمليــة
التغييــر التنظيمــي ،وتعــزز القيمــة المقدمــة للموظفيــن بالهيئــة،
إضافــة إلــى إدارة الفعاليــات الداخليــة ،وضمــان تحقيــق التواصــل
الفعــال بيــن الموظفيــن وارتباطهــم بالعمــل.
الداخلــي
َّ
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• أعمال التواصل الداخلي:
• تخطيــط وتنفيــذ الحمــات التوعويــة التــي تســتهدف منســوبي
الهيئــة ومندوبيهــا بهــدف رفــع الوعــي برؤيــة الهيئــة ورســالتها
وقيمهــا.
• تنظيــم الفعاليــات واألنشــطة والمســابقات والمعــارض داخــل الهيئة
بمختلــف مجاالتها.
• إعداد األخبار والتغطيات الداخلية لألحداث والمناسبات الداخلية.
• رفــع مســتوى الوعــي بالمنتجــات واألعمــال اإلحصائيــة واإلداريــة
التــي تقــوم بهــا الهيئــة مــن خــال إطــاق حمــات توعويــة داخليــة
مخصصــة.
• تنظيــم وتنفيــذ البرامــج الموجهــة التــي تهــدف إلــى (رفــع الــوالء،
وتعزيــز اإلنتاجيــة ،وتحســين بيئــة العمــل).

• أعمال التواصل الداخلي:
الحمالت
الداخلية

الفعاليات
الداخلية

النشر
الداخلي

الخصومات
الجديدة

7

15

332

46

اإلدارة العامـة للشـؤون المالـيـة فـي
عام 2021م
تُ عنــى اإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة باإلشــراف علــى األنشــطة
الماليــة بالهيئــة ،بمــا فــي ذلــك التخطيــط المالــي ،ووضــع الميزانيــة
وإدارة التدفقــات النقديــة ،والرقابــة الماليــة ،وإعــداد التقاريــر لضمان
االلتــزام باألنظمــة واألســاليب والسياســات الماليــة واســتراتيجية
الهيئــة.

• أهداف اإلدارة العامة للشؤون المالية:
• تخطيط الميزانية بما يتوافق مع أهداف الهيئة.
• تنفيذ الالئحة المالية والتعليمات الحكومية.
• تطبيق مبادئ الشفافية واإلفصاح.
• تنفيذ نظام محاسبي خاضع للرقابة.
• تطبيق نظام رقابة داخلي وفعال للعمليات المالية.
• تحصيل المستحقات بشكل سريع وفعال.
• حفظ األموال واألصول وضمان استخدامها بالشكل األمثل.
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• مباني الهيئة في عام 2021م:
م

الموقع

المبني

نوع الحيازة

مبنى مكون من ( )6أدوار

ُملك
ُملك

1

المقر الرئيس

2

مبنى في الرياض

مجاور لمبنى المربع

3

فرع منطقة مكة المكرمة

مبنى مكون دورين

إيجار

4

فرع المنطقة الشرقية

مبنى وزارة االقتصاد
والتخطيط

ُملك

5

فرع منطقة القصيم

مبنى مكون من دورين

ُملك

6

فرع منطقة المدينة المنورة

مبنى مكون من دورين

ُملك

7

فرع منطقة تبوك

مبنى مكون من دورين

ُملك

8

فرع منطقة حائل

مبنى مكون من دورين

ُملك

9

فرع منطقة الحدود
الشمالية

مبنى مكون من دورين

ُملك

10

فرع منطقة الجوف

مبنى مكون من دورين

ُملك

11

فرع منطقة جازان

مبنى مكون من دورين

ُملك

12

فرع منطقة عسير

مبنى مكون من دورين

إيجار

13

فرع منطقة نجران

مبنى مكون من دورين

إيجار

14

فرع منطقة الباحة

مبنى مكون من دور واحد

إيجار

15

مكتب مكة المكرمة

مبنى مكون من دورين

إيجار

16

مكتب الطائف

مبنى مكون من دورين

إيجار

17

مكتب اإلحساء

مبنى مكون من دورين

إيجار

18

مقر الهيئة في برج تمكين

سبعة أدوار
بمدينة الرياض

إيجار

19

مستودع سجالت التعداد

مستودع

إيجار

20

مباني مراكز إحصاءات الحج

 5مباني في
مكة المكرمة

إيجار
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• المشاريع والمبادرات:
■ مشروع كفاءة اإلنفاق:
بنــاء علــى األمــر الســامي المقتضــي بتعــاون الجهــات الحكوميــة
ً
مــع هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة فــي إيجــاد نقــاط
القــوة وفــرص التحســين لتحقيــق االســتدامة فــي كفــاءة اإلنفــاق،
وقــد حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عبــر اإلدارة العامــة للشــؤون
الماليــة علــى المبــادرة وإيجــاد فــرص التحســين المختلفــة ،وهــي:

إشراك موظفي الهيئة
من خالل نقل المعرفة
حول المشروع
واستقبال اقتراحاتهم
وأفكارهم

أساليب المسوح
إضافة طرق بديلة
لمراحل العمل
اإلحصائي تقلل
المصاريف

الطابعة المركزية
استبدال الطابعات
الفردية في المكاتب
بطابعات مركزية

ترشيد الطاقة
حث الموظفين على
ترشيد استهالك
الطاقة بعدة طرق

بيئة عمل مفتوحة
استبدال جميع مكاتب
العمل الجماعية
بمناطق عمل مفتوحة
لكل إدارة

المبادرات

وأبــرز مــا تــم تحقيقــه فــي ركائــز كفــاءة اإلنفــاق هــو الوفــر الناتــج
عــن مبــادرة (المســوح الهاتفيــة) والــذي تـ ّـوج بجائــزة أفضــل مبــادرة
مدعمــة بالتقاريــر الشــهرية المقدمــة إلــى هيئــة كفــاءة اإلنفــاق
والمشــروعات الحكوميــة ضمــن ركيــزة النتائــج واألثــر ،والــذي مــن
خاللــه تــم تحقيــق وفــر بنســبة  58%خــال عــام 2021م ،وتوفيــر
أكثــر مــن  47مليــون ريــال منــذ بدايتهــا فــي عــام 2019م.

الرخص المؤسسية
استبدال الترخيص
الفردي لمشاريع تقنية
المعلومات برخص
مؤسسية
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■ مشروع التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي
بنــاء علــى األمــر الســامي رقــم ( )13059بتاريــخ 1438/3/16هـــ
ً
القاضــي بتنفيــذ مشــروع التحــول مــن األســاس النقــدي إلــى
أســاس االســتحقاق فــي جميــع الجهــات الحكوميــة المشــمولة
وفقــا لمعاييــر المحاســبة
ً
بموازنــة الدولــة ،يأتــي مشــروع التحــول
تحقيقــا
ً
الدوليــة فــي القطــاع العــام وبنــاء المركــز المالــي للدولــة
المعنيــة بتحســين جــودة
إلحــدى ركائــز رؤيــة المملكــة 2030
َّ
الحســابات الماليــة ،وتعزيــز الشــفافية ضمــن برنامــج التحــول
الوطنــي والــذي تتبنــاه وزارة الماليــة.
• أهداف المشروع:
 إعــداد قائمــة المركــز المالــي االفتتاحــي للهيئــة كمــا هــو فــيتاريــخ القطــع مــن خــال دراســة وتحديــد طــرق حصــر وقيــاس
األصــول وااللتزامــات للهيئة وإثباتها وفق أســاس االســتحقاق
المحاســبي ومعاييــر ( )IPSASودليــل السياســات واإلجــراءات
وفقــا ألســاس االســتحقاق المحاســبي.
ً
المحاســبية الموحــدة
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 إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للهيئــة (تاريــخ أول قوائــمماليــة) بعــد االنتهــاء مــن مســك الحســابات للهيئــة علــى أســاس
االســتحقاق ،وإدخــال القيــود المحاســبية وفــق دليــل السياســات
الموحــدة ،وإقفــال الفتــرات المحاســبية،
واإلجــراءات المحاســبية
َّ
وإعــداد التقاريــر الشــهرية باســتخدام برمجيــة متوائمــة مــع أســاس
االســتحقاق المحاســبي.
 تعزيــز مبــدأ الشــفافية والمســاءلة مــن خــال مشــاركة المعلومــاتالماليــة مــع المجتمــع وزيــادة التركيــز لتعزيــز الرقابــة.
تقدمــا فــي مشــروع التحــول وفــق
 تحقــق الهيئــة العامــة لإلحصــاءً
المخطــط.
• منجزات المشروع:
بــدأت الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي مشــروع التحــول إلــى أســاس
االســتحقاق المحاســبي فــي شــهر أبريــل مــن عــام 2021م ،وخــال
هــذه المــدة تــم إنجــاز المرحلــة األولــى مــن المشــروع ،وهــي
تحليــل الفجــوات بيــن األنظمــة المحاســبة (النقــدي واالســتحقاق)،
وتخطيــط وتطويــر خطــة التطبيــق الشــاملة للمشــروع .وجــاري العمــل
حاليــا علــى إتمــام المرحلــة الثانيــة وهــي اعــداد األرصــدة االفتتاحيــة
لألصــول وااللتزامــات للهيئــة ،وإعــداد المركــز المالــي االفتتاحــي،
ومــن المتوقــع إنجازهــا بالكامــل فــي شــهر ينايــر .2022

أعـمـال مكتـب إدارة المشاريع بالهيئة
خالل عام 2021م
بعــد إعــادة تقييــم المســارات ألهــداف المنظمــة -خصوصــا بعــد
جائحــة كرونــا التــي شــهدها العالــم فــي عــام  - 2020عمــل مكتــب إدارة
المشــاريع الخــاص بالهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى محوريــن رئيســين:
 .1محفظة خاصة بالمشاريع المرتبطة بتعداد السعودية .2022
ارتباطــا مباشـ ًـرا بمشــروع
 .2محفظــة خاصــة بالمشــاريع التــي ترتبــط
ً
التحــول وباألهــداف االســتراتيجية للهيئــة.

• المشاريع المرتبطة بتعداد السعودية 2022م:
الموقر بالقيام
َّ
كُلفــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن ِقبل مجلس الــوزراء
وطنيــا
ا
ـروع
ـ
مش
بأعمــال التعــداد العــام للســكان والمســكان الــذي ُيعـ ُّـد
ً
ً
يخــدم كافــة شــرائح المجتمــع ،وقامــت الهيئــة مــن خالل إدارة المشــاريع
بــأدوار عديــدة فــي هــذا المشــروع مــن خــال وضــع عــدة أطــر ومفاهيــم
لتنفيــذ أعمــال التعــداد ،فقــد تــم إعــادة تقييــم الخطــط واألعمــال
الخاصــة بتعــداد الســعودية ،مــن خــال مراجعــة وتقييــم حجــم األعمــال
التــي تمــت ،ووضــع حلــول مبتكــرة للمشــاكل المتوقعــة ،ولتحضيــر
نفــذت الهيئــة
لتنفيــذ أعمــال التعــداد العــام للســكان والمســاكن ّ 2022
ابتــداء مــن ســبتمبر
العامــة لإلحصــاء أعمــال العــد التجريبــي ،وذلــك
ً
2021م ،وغطــى ســبع مــدن حــول المملكــة شــملت :تبــوك ،العــا،
مكــة المكرمــة ،عســير ،الدرعيــة ،الريــاض ،والمنطقــة الشــرقية؛ مــن
أجــل اختبــار اســتمارة التعــداد ،وتجريــب أدوات العمــل التــي ســوف
تســتخدمها فــي التعــداد العــام ،مثــل العــد الذاتــي وتعبئــة نمــوذج
إلكترونيــا ،وكل مــا يتعلــق بالنمــوذج التشــغيلي الخــاص بها،
االســتبانة
ًّ
ومــن ثــم اســتنتاج الــدروس المســتفادة ،وتقييــم األنظمــة التقنيــة
التــي ســيتم تطبيقهــا فــي أعمــال التعــداد العــام  ،2022وبالطبــع
تمــت .وقــد ســبق التعاقــد علــى
جــرى توثيــق األعمــال الســابقة التــي َّ
مشــاريع عديــدة مــن أهمهــا:

 .1الخدمات االستشارية لبرنامج تعداد المملكة.
 .2عقد توفير مقر لوحدة جودة البيانات لبرنامج تعداد 2020م.
 .3خدمات استشارية إلدارة التواصل االستراتيجي.
 .4ترجمة محتوى بيانات التعداد.
وغيرها من المشاريع التي بصدد االنطالق في الفترة القادمة.

ً
مبـاشــرا بـاألهـــداف
ارتـبـاطــا
• المـشـــاريـع الـتـي تـرتـبـط
ً
االستراتيجـيـة للهيـئـة:
يقــوم مكتــب إدارة المشــاريع بمتابعــة تنفيــذ مشــاريع التحــول،
وتمكيــن مختلــف اإلدارات لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية الســتمرار
تطويــر أعمــال الهيئــة بشــكل عــام ،ومــن أهــم المشــاريع التــي تــم
إنجازهــا فــي الفتــرة الماضيــة:
■ مشروع منصة «قاعدة البيانات اإلحصائية»:
يوفــر المشــروع تجربــة تفاعليــة تســتثمر تقنيــات البحــث بمزايــا
متقدمــة مثــل الربــط بتقنيــة ( )APIواســتخدام البيانــات الوصفيــة
والرســومات البيانيــة ،وتســمح للمســتخدمين مــن مختلــف الفئــات
بالوصــول إلــى البيانــات واإلحصــاءات المتاحــة مــن الهيئــة العامــة
لإلحصــاء ،واالطــاع علــى معطياتهــا الوصفيــة ،والحصــول
علــى الرســوم البيانيــة واســتخراجها وحفظهــا بالصيغــة المالئمــة
للمســتخدم ،وتهــدف المنصــة إلــى مســاعدة ودعــم مســتخدمي
البيانــات ســواء كانــوا مــن صنــاع القــرار وراســمي السياســات
فــي الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،أو مــن الباحثيــن
وعمــوم المســتخدمين ،فضـ ًـا عــن توفيــر المتطلبــات اإلحصائيــة
للمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
■ مشروع «تطوير الموارد البشرية»:
حيــث يهــدف المشــروع بشــكل عــام إلــى تصميــم وتطويــر األســس
األساســية إلتمــام عمليــة تحـ ّـول الهيئــة ،باإلضافة إلــى تقييم واختيار
الموظفيــن علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد ،باإلضافــة إلــى تصميم
مختلــف برامــج وأطــر المــوارد البشــرية وفــق أفضــل الممارســات.
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■ ومن المشاريع كذلك:
 .1مشــروع « تحديــث التصنيــف الســعودي للمهــن باالعتمــاد
علــى التصنيــف الدولــي (»)ISCO-08
 .2مشروع تطوير العمل اإلحصائي وجودة اإلحصاءات.
كمــا قــام مكتــب إدارة المشــاريع بالهيئــة خــال عــام 2021م
بالمســاهمة فــي إطــاق ومتابعــة مجموعــة مــن المشــاريع
التــي ال تــزال فــي مســار العمــل لإلنجــاز ومنهــا:
 .1مشــروع إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة ومســك الحســابات وإعــداد
القوائــم الماليــة على أســاس االســتحقاق.
 .2مشروع القانونية في الموارد البشرية.
 .3مشروع مراجعة مسودة نظام اإلحصاء.
 .4مشروع إنشاء وتطوير موقع إلكتروني وإدارة المحتوى.
 .5مشــاريع تطويــر البيئــة المكانيــة وتوفيــر مقــرات للهيئــة
العامــة لإلحصــاء.
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إدارة المستـشــاريــن
• نبذة عن اإلدارة:
ترتبــط إدارة المستشــارين تنظيميـ ًـا بمكتــب ســعادة رئيــس الهيئــة
مباشــرة ،وهــي إحــدى اإلدارات المســاندة للقطــاع اإلحصائــي،
وذلــك مــن خــال توفيــر احتياجــات الهيئة من الخبراء والمستشــارين
(ولــو كزيــارات أو عقــود ســنوية).
وتقــوم بتوفيــر خبــراء مدربيــن لتقديــم دورات تدريبيــة بالتعــاون
والتنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية ،وتنســيق زيــارات
لخبــراء ممثليــن لمنظمــات دوليــة بالتنســيق والتعــاون مــع اإلدارة
العامــة للتعــاون الدولــي.

• منتجات اإلدارة:
• توفير خبراء أو مستشارين على فترات طويلة (عقود سنوية).
• توفير خبراء أو مستشارين على فترات قصيرة ( زيارات ).
• توفيــر خبــراء مدربيــن لتقديــم دورات تدريبيــة بالتعــاون والتنســيق
مــع إدارة المــوارد البشــرية.

• األعمال التي تقوم بها اإلدارة:
 .1استالم طلبات الدعم الفني من اإلدارات اإلحصائية.
 .2وضع خطة عمل وفق الطلبات الواردة لإلدارة.
 .3البحث عن خبراء او مستشــارين وذلك بالتنســيق مع المنظمات
المتخصصة والقنوات األخرى.
 .4رفع السير الذاتية لإلدارات اإلحصائية لترشيح.
 .5استكمال إجراءات التعاقد.
 .6اصدار التأشيرات لزيارات القصيرة.
 .7التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة عند وصول الخبير أو المستشار.
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 .8متابعة المهمة االستشارية.
 .9متابعة إجراءات الصرف بعد االنتهاء من المهمة االستشارية.
 .10رفع التقارير.

• اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 2021م:
• توفير  8خبراء بعقود سنوية.
• تم تنفيذ  9مهام استشارية قصيرة بواقع  45يوم عمل.
• تنفيذ زيارة مقيم لمشروع .UNDP

إدارة المراجعة الداخلية
• أبرز أعمال إدارة المراجعة الداخلية لعام 2021م:
إعــداد وتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية التاليــة لعام 2021م باســتخدام
منهجيــة عوامــل الخطورة.
خطة المراجعة الداخلية لعام 2021م
م

اسم اإلدارة /النشاط

حالة العملية

1

برنامج التعداد

بناء على
تم تأجيلها ً
طلب سعادة رئيس الهيئة

2

إدارة مخاطر أمن المعلومات

بناء
تم تأجيلها ً
طلب سعادة رئيس الهيئة

3

مكتب االستراتيجية

أنجزت

4

إدارة المرافق والخدمات

أنجزت

5

إدارة المشتريات

أنجزت

6

إدارة استقطاب المواهب

معلقة

7

إدارة تطوير الموارد البشرية

معلقة

• أعمال المتابعة (فريق المراجعة الداخلية):
يقــوم فريــق المراجعــة الداخليــة بمتابعة المالحظات الواردة في تقارير
المراجعــة المصــدرة بشــكل دوري بهــدف التأكــد مــن قيــام اإلدارات
باإلجــراءات التصحيحيــة ،باإلضافــة إلــى قيــاس نســبة المالحظــات
المعالجــة مــن إجمالــي المالحظــات ،وتزويــد اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة
المراجعــة والمخاطــر بالنتائــج.
جــاري العمــل علــى إعــداد عقــد لمشــروع تأســيس إدارة المخاطــر
وتطويــر إدارة المراجعــة الداخليــة.
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الفصل الرابـع:

التحـديـات والطمـوحات
وتوقعات عام 2022م

• ً
أواًل :التحديات التي واجهت الهيئة خالل عام 2021م:
م

التحديات

1

نقص الكوادر البشرية المؤهلة ،وزيادة العبء الوظيفي على
ِفرق العمل في الهيئة.

التوسع في استقطاب كوادر إحصائية جديدة مؤهلة
ومدربة على العمل.

2

تأخر استالم بيانات السجالت اإلدارية عن سوق العمل من عدد
من الجهات الحكومية ذات العالقة.

تم  -بشكل شبه يومي  -تواصلت الهيئة مع الجهات
للحصول على البيانات المطلوبة.

3

عدم استخدام السجالت اإلدارية للتصنيف السعودي الجديد
الموحد للمهن في بياناتها.
َّ

تتم مواءمة البيانات وربط المهن من التصنيف القديم
إلى التصنيف الجديد.

4

عدم وجود ربط إلكتروني مع كثير من الجهات الشريكة للهيئة.

تم إرسال خطابات للجهات ذات العالقة لتحقيق الربط
في أقرب وقت ممكن.

5

موحدة لبعض السياسات واإلجراءات،
عدم وجود منهجية
َّ
ووجود تعارض واختالف أحيانً ا في بعض البنود بين اإلدارات.

موحدة
يتم مراجعة ذلك بشكل دوري إليجاد منهجية
َّ
والتخلص من التناقض والتعارض إن وجود.

6

حوكمة دقيقة تمكِّن من المتابعة والتقييم
عدم تطبيق ْ
والتصعيد والتدخل في الوقت المناسب إذا لزم األمر.

الحوكمة بالحزم المطلوب.
تعمل الهيئة على تطبيق هذه
ْ

7

ضعف الوعي بأهمية تطبيق االستراتيجية الوطنية على
مستوى القطاع اإلحصائي.

وضع خطة تشغيلية لتنفيذ االستراتيجية في جميع
الجهات ذات العالقة.

8

عدم تفعيل "الوحدات اإلحصائية" لدى الجهات الحكومية
كاف.
ٍ
بشكل

العمل على تفعيل "الوحدات اإلحصائية " لدى الجهات
الحكومية وفق خطة واضحة ومحددة.

9

كثرة األسئلة في استمارات المسوح االجتماعية االقتصادية؛
مما يقلل جودة البيانات.

يتم تطوير استمارات المسوح االجتماعية االقتصادية.

10

عدم توافر بيانات بعض المؤشرات لدى الجهات الخارجية ذات
العالقة ببعض اإلحصاءات (إحصاءات النوع االجتماعي والتنوع).

تم استبدال هذه المؤشرات بمؤشرات أخرى على أن يتم
ً
المعنية.
مستقباًل مع الجهات
العمل على توفير بياناتها
َّ

11

السجلية الخاصة بإحصاءات الحج والعمرة
ال تفي البيانات
َّ
بتوفير مؤشرات نشرتي الحج والعمرة.

يتم التواصل مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من
البيانات المطلوبة لتوفير هذه المؤشرات.

12

ضعف االستجابة في (مسح المنشآت السياحية) رغم إجرائه
مرتين خالل عام واحد عن طريق الهاتف اإلحصائي.

يجري زيادة التوعية بأهمية االستجابة والمشاركة في
هذا المسح.

13

ندرة التخصصات اإلحصائية الدقيقة (مثل :البيانات الضخمة،
اإلحصاء بأنواعه).

يجري العمل حاليا على حل هذه اإلشكالية.

14

شراكات إعالمية للقيام بنشر محتوى الهيئة في عدد أكبر
بناء َ
من الوسائل اإلعالمية عبر جميع القنوات ،وتعزيز الفعاليات
والحمالت لتحقيق األهداف االستراتيجية للهيئة

يجري العمل على تحقيق ذلك.

148

اإلجراء الذي تم اتخاذه للتغلب عليها

ثانيا :الطموحات والتوقعات لعـام 2022م:
• ً
 .1اعتمــاد بنــود جديــدة بالميزانيــة لتغطيــة األنشــطة والفعاليــات
الداخليــة المطلوبــة.
 .2اســتقطاب الكــوادر البشــرية الالزمــة لتطويــر العمــل اإلحصائــي
فــي الهيئــة.
 .3تطويــــر وزيــــادة أعمــال الهيئــة ومنتجاتهــــا اإلحصائيــة فــــي جميــــع
المجــاالت االقتصاديــة والســكانية واالجتماعيــة والبيئيــــة والثقافيــــة.
 .4إيجــاد آليــة ســريعة لدعــم وتفعيــل مكتــب إدارة االســتراتيجية وتميــز
األعمــال بالهيئــة
 .5وضــع خطــة لمكتســبات ســريعة لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
وتفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة لعــدد  5مــن الجهــات الحكوميــة
المهمــة علــى األقــل ،هــي« :وزارة االقتصــاد ،وزارة التعليــم ،وزارة
الماليــة ،وزارة الصحــة ،وزارة الحــج».
 .6عقــد دورات تدريبيــة للموظفيــن تفــي باحتياجــات تطويــر العمــل
اإلحصائــي فــي الهيئــة.
 .7االســتفادة مــن بيانــات تعــداد الســعودية 2022م لتحديــث ملــف
اإلســقاطات والتقديــرات الســكانية باإلضافــة إلــى البيانــات
ـجلية ,تلبيـ ًـة الحتيــاج جميــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــة لبنــاء
السـ َّ
الخطــط واالســتراتيجيات التنمويــة.
 .8بنــاء إســقاطات ســكانية ذات جــودة عاليــة مــن خــال منهجيــة تُ حاكــي
حاليــا بمــا يتوافــق مــع طبيعتــه وتغيراتــه االقتصاديــة
واقــع المجتمــع ًّ
ـاء علــى فرضيــات وتوقعــات ديموغرافيــة.
ـ
بن
ـة
ـ
والصحي
واالجتماعيــة
ً

 .9العمــل علــى إنجــاز تقريــر ربعــي حــول إحصــاءات ســوق العمــل
الســعودي (مشــروع التوطيــن).

 .12قيــام الهيئــة العامــة لإلحصــاء بإنتــاج مؤشــرات إضافيــة جديــدة
ذات صلــة بفهــم تطــور ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية لدعــم راســمي السياســيات وصنَّ ــاع القــرار.
اإلداريــة بطــرق مختلفــة
 .13االســتفادة بشــكل أفضــل مــن البيانــات
َّ
فــي التقديــر وأخــذ العينــات.
 .14إنتــاج العديــد مــن األدلــة والتصانيــف اإلحصائيــة الوطنيــة
الدوليــة.
المعتمــدة علــى األدلــة والتصانيــف
ِ
َّ

 .15توقيــع اتفاقيــات ربــط إلكترونــي مــع الجهــات ذات العالقــة،
ـريعا لتســهيل عميلــة تبــادل البيانــات بيــن الهيئــة
وتفعيلهــا سـ ً
وشــركائها فــي مختلــف المجــاالت.
الفعــال مــع المســتفيدين والشــركاء مــن مؤسســات
 .16التواصــل
َّ
الفعالــة مــع
ـاركة
ـ
والمش
ـمية،
ـ
رس
ـات
ـ
ومنظم
ـات
ـ
وجه
حكوميــة
َّ
المســتخدمين وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،واالســتمرار
فــي تحســين ورفــع معــدل رضــا العمــاء ،وتلبيــة الطلبــات
اإلحصائيــة للجهــات المختلفــة.
 .17اكتمــال عمليــة التحــول ،وأن تكــون بيئــة العمــل فــي الهيئــة بيئــة
ديناميكيــة جاذبــة ومحفــزة.

 .18تجهيــز مطبعــة داخليــة تتوافــر فيهــا أجهــزة الطباعــة الالزمــة
لمتطلبــات العمــل مثــل( :رول أب ،بطاقــة األعمــال ،األوراق
الرســمية بجميــع أنواعهــا) ،واالشــتراك فــي البرامــج المشــغلة
للطابعــات والتصميــم ،وتوفيــر مســتلزمات الطباعــة الضروريــة
مثــل( :األحبــار ،واألوراق بجميــع أنواعهــا ،والصيانــة الدوريــة
لألجهــزة واألدوات والمعــدات).

 .10العمــل علــى إنجــاز تقريــر ربعــي لتحليــل معمــق لســوق العمــل
علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة.
 .11إنتــاج اإلحصــاءات المحدثــة باالعتمــاد علــى مصــادر متعــددة
الســجلية ,والبيانــات الضخمــة ,بهــدف تعزيــز وإثــراء
كالبيانــات
َّ
وتكامــل البيانــات المتاحــة.
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الخـاتـمــة
بالرغــم مــن اســتمرار تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد
  )19خــال عــام 2021م ،واصلــت الهيئــة العامــة لإلحصــاءالعمــل واإلنجــاز فــي قطاعاتهــا المختلفــة ،وتابعــت عملهــا فــي
إنتــاج ونشــر المؤشــرات واألرقــام اإلحصائيــة الســاعية للنهــوض
بالقطــاع اإلحصائــي والداعمــة لكافــة مجــاالت التنميــة فــي
المملكــة .وتعمــل الهيئــة باســتمرار علــى تطويــر نفســها لتقديــم
منتجــات إحصائيــة متطــورة فــي الوقــت المناســب ،بمــا يلبــي
محليــا
رغبــة عمالئهــا ،ويســتجيب اللتزامــات المملكــة اإلحصائيــة
ًّ
ودوليــا.
وإقليميــا
ًّ
ًّ
مهمــا بالنســبة للهيئــة العامــة لإلحصاء؛
عامــا
ًّ
وقــد كان عــام 2021م ً
بســبب مــا تســتلزمه مرحلــة التحــول اإلحصائــي التــي تشــهدها
ً
نظــرا لدورهــا الوطنــي
فضــا عــن تعاظــم أهميتهــا؛
الهيئــة،
ً
فــي دعــم صنَّ ــاع القــرار وراســمي السياســات ،والمســئولين
والمخططيــن فــي جميــع القطاعــات ،وذلــك مــن خــال تزويدهــم
بالبيانــات اإلحصائيــة الدقيقــة التــي تســاهم فــي وضــع خطــط
التنميــة المســتدامة لجميــع المجــاالت فــي المملكــة.
وفــي هــذا التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة لإلحصــاء للعــام
مختصــرا ألهــم التطــورات التــي
المالــي 2021م قدمنــا موجــزً ا
ً
شــهدتها الهيئــة ،واألعمــال التــي قامــت بهــا خــال هــذا العــام
ميدانيــة جديــدة ،إضافــة إلــى
حيــث تــم تنفيــذ عشــرة مســوح
ًّ
إنجــاز عــدد مــن المؤشــرات اإلحصائيــة واألرقــام القياســية األخــرى
َّ
الســجاَّلت اإلداريــة لــدى مختلــف األجهــزة الحكوميــة،
مــن واقــع
وف َــرت هــذه المنتجــات اإلحصائيــة البيانــات والمؤشــرات
وقــد َّ
ـكانية واالجتماعيــة
ـ
الس
ـاالت:
ـ
المج
ـع
ـ
جمي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
المطلوب
ـة
ـ
اإلحصائي
َّ
والمعرفيــة ،كمــا ســاعدت علــى تلبيــة
والبيئيــة
واالقتصاديــة
َّ
َّ
متطلبــات عمــاء الهيئــة فــي الداخــل والخــارج.
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وفي إطار استعداداتها لتنفيذ برنامج (التعداد العام للسكان والمساكن
2022م) اعتمــدت الهيئــة علــى البيانــات الضخمــة فــي التحضيــر لهــذا
مختصــا
إليكترونيــا
نظامــا
المشــروع الوطنــي المهــم ،وتــم إنجــاز ()11
ً
ًّ
ً
بدعــم أعمــال التعــداد ،مــن بينهــا( :موقــع تعــداد الســعودية ،2022
ونظــام المفتــش ،ونظــام المراقــب ،ونظــام الباحــث الميدانــي ،وبوابــة
التســجيل والترشــيح لتعــداد الســعودية  ... 2022وغيرهــا).
عــددا مــن
نفــذت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 2021م
وقــد َّ
ً
مشــاريع الربــط اإللكترونــي وتبــادل البيانــات مــع الجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة مثــل :وزارة التجــارة ،ومركــز المعلومــات الوطنــي ،وتــم تحديــث
وتطويــر تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة ،وإضافــة خصائــص جديــدة
علــى النظــام ،وإنجــاز خدمــات االســتعالم عــن بيانــات األســر واألفــراد
(مركــز المعلومــات الوطنــي) ،وإنجــاز نظــام االســتعالم عــن متوســطات
األســعار الزراعيــة ،والخدمــات العامــة (ثمــان خدمــات علــى الــــ ،)GSN
كمــا تـ َّـم تطويــر خدمــات الربــط التقنــي مــع منصــة بلــدي التابــع لــوزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان .وفــي عــام 2021م أكملــت
الموحــد للمهــن)،
الهيئــة العامــة لإلحصــاء إنجــاز (التصنيــف الســعودي
َّ
ونظمــت منتــدى للتدريــب علــى البرنامــج التنفيــذي والفعلــي لتطبيــق
َّ
الموحــد للمهــن بمشــاركة كافــة القطاعــات الحكوميــة التــي
التصنيــف
َّ
َّ
مثلهــا فــي هــذا المنتــدى أكثــر مــن ( )330مشــاركًا ومشــاركة.
كمــا قامــت الهيئــة خــال العــام المالــي الماضــي (2021م) بعــدد مــن
الحوكَمــة
المشــاريع التــي تركــز علــى تطبيــق الممارســات االحترافيــة فــي
ْ
وإدارة المشــاريع ،وتطويــر قــدرات وكفــاءة موظفــي تقنيــة المعلومــات،
مثــل بنــاء اإلطــار العــام لتحليــل األعمــال الذي يعتمد علــى منهجية المعهد
تــم االنتهــاء مــن بنــاء السياســات
الدولــي لتحليــل األعمــال ( ،)IIBAكمــا َّ
واإلجــراءات والنمــاذج المرتبطــة بــه ،وتدريــب عــدد مــن موظفــي تقنيــة
التقنيــة العالميــة
المعلومــات وحصولهــم علــى العديــد مــن الشــهادات
َّ
بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية الهيئــة لتطويــر المــوارد البشــرية.

وفــي إطــار جهــود الهيئــة العامــة لإلحصــاء لتعزيــز مشــروع التحــول
الرقمــي فــي قطــاع اإلحصــاء الوطنــي فــي المملكــة قامــت بإطــاق
(قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة) كمنصــة إلكترونيــة حديثــة ،ويمثــل ذلــك
وال شــك عالمــة بــارزة فــي رؤيــة الهيئــة لتصبــح أحــد أهــم مراكــز
اإلحصــاء الحديثــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم؛ إذ تغطــي هــذه
الســكانية واالجتماعيــة
المنصــة إحصــاءات المملكــة فــي المجــاالت
َّ
والبيئيــة واالقتصاديــة وســوق العمــل ،إضافــة إلــى العديــد مــن
َّ
المجــاالت األخــرى ،ويتــم باســتمرار تحديــث محتواهــا مــن البيانــات
المختلفــة ،وتتيــح هــذه المنصــة لمســتخدميها الوصــول إلــى جميــع
البيانــات اإلحصائيــة التــي تنتجهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،كمــا توفــر
لهــم إمكانيــة تنزيــل البيانــات ومعالجتهــا ،إضافــة إلــى أنهــا تمكِّنهــم
مــن اســتعراض سالســل زمنيــة أطــول للبيانــات اإلحصائيــة ،وتســاعد
طريقــة عــرض البيانــات فــي المنصــة الباحثيــن وراســمي السياســات
مفصلــة تدعــم تحقيــق أهــداف ومشــاريع
فــي إجــراء تحليــات إحصائيــة
َّ
رؤيــة المملكــة .2030
وخــال عــام 2021م حرصــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء علــى اســتقطاب
والمدربــة علــى إنجــاز األعمــال
المؤهلــة
أفضــل الكفــاءات البشــرية
َّ
َّ
قــد ٍر مــن الكفــاءة واإلتقــان
اإلحصائيــة الموكلــة إليهــا بأعلــى
ْ
واالحترافيــة ،كمــا اهتمــت بتدريــب كوادرهــا البشــرية عبــر تقديــم عــدد
كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة ِو ْف ًقــا ألفضــل المعاييــر العلميــة المعمــول
عالميــا فــي المجــال اإلحصائــي.
بهــا
ًّ
عمــا
ونأمــل فــي الختــام أن يكــون هــذا التقريــر قــد قـ َّـدم صــورة واضحــة َّ
بذلتــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن جهــود ،ومــا قامــت بــه مــن أعمــال
خــال عــام 2021م ومــا حققتــه فــي مســيرة تحولهــا االســتراتيجية
الســاعية بــكل قــوة الســتثمار إمكاناتهــا الكبيــرة ،وتوظيــف طاقــات
كوادرهــا البشــرية ،واغتنــام الفــرص الواعــدة أمامهــا لتصــل إلــى مكانــة
دوليــة مرموقــة فــي مجــال العمــل اإلحصائــي.
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