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أعــد هــذا التقريــر لتحقيــق التــزام الهيئــة بأعلــى معاييــر الشــفافية، ورغبــًة منها 
فــي إطــاع العمــوم علــى أعمالهــا خــال العــام المنصــرم، كمــا يحتــوي هــذا 
التقريــر علــى مــا حققتــه الهيئــة مــن إنجــازات، ومــا واجههــا مــن صعوبــات، 

ومــا تــراه مــن مقترحــات لتحســين ســير العمــل،
وفــق المــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء الصــادر باألمــر 

الملكــي رقــم )أ/13(، وتاريــخ 3 ربيــع األول 1414هـــ.
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يمكنكــم االطــاع علــى هــذا التقريــر باإلضافــة لتقاريــر 
الســنوات الســابقة عــن طريــق مســح الرابــط أو زيــارة الرابــط:

www.stats.gov.sa



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل
رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية



الهيئة العامة لإلحصاء
مهامهــا  مــن  انطالقــًا  وقيمهــا؛  ورســالتها  رؤيتهــا  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وضعــت 
المناطــة بهــا، والمشــار إليهــا فــي تنظيــم الهيئــة، وكذلــك بالمواءمــة مــع أهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030 ومجموعــة البرامــج المرتبطــة بهــا، مثــل برنامــج التحــول الوطنــي 2020، 
ــة  ــة للتنمي ــذ االســتراتيجية الوطني ــادة تنفي ــل وقي وانطالقــًا مــن مســؤوليتها فــي تفعي
اإلحصائيــة، وبنــاًء عليــه، تتمثــل رؤيــة ورســالة وقيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء فيمــا يلــي..



القيمالرؤية الرسالة

أْن تكون الهيئة العامة 
لإلحصاء المرجع 

اإلحصائي األكثر تميًزا 
وابتكارًا لدعم التنمية 

االقتصادية واالجتماعية 
في المملكة العربية 

السعودية.

الجودة
التركيز على العمالء

االستقاللية
االحترافية
الشفافية
التشاركية

تقديُم منتجاٍت وخدماٍت إحصائيٍة 
ثٍة ذاِت قيمٍة مضافة تتميز  مُحدَّ

بالدقة والشمولية والمصداقية، 
وفقًا ألفضل المعايير 

والممارسات العالمية، والريادة 
في تطوير القطاع اإلحصائي 

لدعم اتخاذ القرار.



مجلس اإلدارة
بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم )64283( وتاريــخ 1436/12/26هـــ القاضــي بتحويــل مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات 
إلــى هيئــة عامــة مســتقلة بمســمى الهيئــة العامــة لإلحصــاء، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )11( وتاريــخ 1437/01/13هـــ، 
بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء، واشــتمل التنظيــم علــى أن يكــون للهيئــة رئيــس بالمرتبــة الممتــازة، وأن ترتبــط 
تنظيميــًا بوزيــر االقتصــاد والتخطيــط الــذي يــرأس مجلــس إدارة الهيئــة المكــّون مــن ممثليــن لعــدد مــن الجهــات الحكوميــة ومجلــس 

الغــرف التجاريــة الصناعيــة واثنيــن مــن المختصيــن.

معالي األستاذ
محمد بن مزيد التويجري

رئيس مجلس اإلدارة
وزير االقتصاد والتخطيط

الدكتور
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الشؤون البلدية والقروية

معالي المهندس
منصور بن هالل المشيطي

عضو مجلس اإلدارة
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

الدكتور
عابد بن عبداهلل السعدون

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

معالي الدكتور
فهد بن سليمان التخيفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس الهيئة العامة لإلحصاء

معالي الدكتور
عبداهلل بن ناصر أبو اثنين

عضو مجلس اإلدارة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية



الدكتور
خالد محمد الشيباني

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الصحة

الدكتور
عبداهلل بن سعد المديميغ

عضو مجلس اإلدارة
وزارة التجارة واالستثمار

األستاذ 
عبدالعزيز بن متعب الرشيد

عضو مجلس اإلدارة
وزارة االقتصاد والتخطيط

األستاذ 
عبداهلل بن صالح العريفي

عضو مجلس اإلدارة
وزارة المالية

األستاذ 
عبيد اهلل بن حمدان آل صنعاء 

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الخدمة المدنية

المهندس
علي بن ناصر العسيري

عضو مجلس اإلدارة
برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية »يسر«

األستاذ 
علي بن عطية آل جابر

عضو مجلس اإلدارة
وزارة اإلسكان

المهندس  
نبيل بن إبراهيم العمر

عضو مجلس اإلدارة
مركز المعلومات الوطني

الدكتور
عبدالرحمن بن سليمان العنقري

عضو مجلس اإلدارة
وزارة التعليم

الدكتور
سعود بن عبدالعزيز المشاري

عضو مجلس اإلدارة
مجلس الغرف السعودية

الدكتور
فهد بن محمد التركي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
أسامة بن محمد شاكر

عضو مجلس اإلدارة



كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

لمــن دواعــي ســروري أن أضــع بيــن أيديكــم وأيــدي كل إنه 
مهتــم بمنجــزات وإحصــاءات المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى المســتويات كافــة، التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة لإلحصاء 
لعــام 1438-1439هـــ )2017م(، الــذي يســلط بــدوره الضــوء علــى 
أعمــال وإنجــازات الهيئــة خــالل العــام 2017م، حيــث عملــت الهيئــة 
علــى تطويــر الكثيــر مــن القطاعــات واإلدارات، وعقــدت عــددًا مــن 
الشــراكات االســتراتيجية مــع جهــات حكوميــة وخاصــة مختلفــة، 
يتعلــق  فيمــا  الصحيحــة  اإلحصائيــة  المعلومــات  تقديــم  تكفــل 

ببالدنــا علــى جميــع المســتويات.
القــرارات  تنفيــذ  علــى  2017م  العــام  خــالل  الهيئــة  وعملــت 
والتوجيهــات الملكيــة الصــادرة التــي تصــب فــي مصلحــة العمــل 
المرجــع  هــي  أنهــا  وتؤكــد  وتنظيمــه،  وتطويــره  اإلحصائــي 
الرســمي للبيانــات اإلحصائيــة، مــن خــالل أهدافهــا االســتراتيجية 
التــي ســعت ألن تكــون متوائمــة مــع رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا، 
اإلحصائــي  العمــل  فــي  للتحــول  برنامجهــا  إلــى  باإلضافــة 
واألعمــال المناطــة بهــا، والــذي يوافــق برنامــج التحــول الوطنــي 
ويصــب فــي مصلحــة رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

ــة إليهــا،  ــام بالمهــام الموكل ــق رســالتها والقي وفــي ســبيل تحقي
اإلدارات  إدارات مختلفــة، وتطويــر  إنشــاء  إلــى  الهيئــة  عمــدت 
المنشــأة الســتكمال هيكلهــا التنظيمــي، واإلســهام فــي الخــروج 
بنتائــج صحيحــة بنــاءة تســهم فــي االقتصــاد الوطنــي، وتفيــد 

قطاعــات الدولــة كافــة.
وقــد تنــاول هــذا التقريــر بيــن دفتيــه اإلطــار التنظيمــي للهيئــة 
العامــة لإلحصــاء، وأهــم اســتراتيجيات القطــاع اإلحصائــي وآليــة 
تفعيلهــا، كمــا تحــدث -أيضــًا- عــن أهــم المشــروعات واإلنجــازات، 
باإلضافة إلى الشــراكات ومجاالت التعاون بين الهيئة وقطاعات 
الدولــة المختلفــة، موضحــًا فــي الوقــت نفســه المنهجيــات التــي 

يقــوم عليهــا عمــل الهيئــة.

ــادل  ــز التعــاون المشــترك فــي مجــال تب وســعت الهيئــة لتعزي
الخبــرات والتجــارب والممارســات الناجحــة علــى المســتويات 
كافــة فــي مجــال اإلحصــاء، حيــث شــاركت الهيئــة خــالل العــام 
المالــي -1438 1439هـــ )2017م( فــي عــدد مــن االجتماعــات 
ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي والمؤتمــرات وأعمــال اللجــان المحلي

وأولــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء أهميــة لتطويــر وزيــادة البرامــج 
تنتجهــا فــي جميــع  التــي  واألعمــال والمنتجــات اإلحصائيــة 
والبيئيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الســكانية  المجــاالت 
المســوح  العديــد مــن  تنفيــذ  والثقافيــة، وذلــك مــن خــالل 
والتقاريــر  النشــرات  مــن  مجموعــة  وإصــدار  الميدانيــة، 

المســتفيدين. احتياجــات  لتلبيــة  والمؤشــرات 
نشــر  وتوحيــد  تنظيــم  علــى  عملهــا  خــالل  الهيئــة  وحرصــت 
اإلحصــاءات، وتعزيــز الثقــة فيهــا، وضمــان نشــر إحصــاءات 
دقيقة تعكس واقع أحوال المجتمع ونشــاطاته في المملكة، 
عبــر  لمســتخدميها،  وتوفيرهــا  اإلحصــاءات  إتاحــة  وتحســين 
ــز الشــراكة والتعــاون مــع  ــة، وتعزي قنــوات نشــر حديثــة وفعال
مكونــات القطــاع اإلحصائــي فــي نشــر اإلحصــاءات؛ مواكبــة 
الشــفافية  وتعزيــز  اإلحصــاءات،  نشــر  مجــال  فــي  للتطــور 

واإلفصــاح.
ويســلط التقريــر الضــوء -أيضــًا- علــى البيئــة الداخليــة للهيئــة 
ومــا نالتــه مــن تطويــر يواكــب خططهــا للتحــول الــذي يمــر بــه 
العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى موجــز عــن 
أهــم التطــورات فــي المجــال اإلعالمــي والتوعيــة اإلحصائيــة 
والخدمــات المقدمــة مــن أنشــطة وفعاليــات ومبــادرات فــي 

هــذا الجانــب.
ــل  ــق المرســومة للتحلي ــك لخارطــة الطري ــر كذل وتعــّرض التقري
واالبتــكار اإلحصائــي، متنــاواًل فــي جانــب منــه دور الهيئــة 
بيــن  اإلحصائــي  الوعــي  نشــر  فــي  اإلعالميــة  ومنصاتهــا 



أولت الهيئة العامة لإلحصاء أهمية لتطوير وزيادة 
البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية التي 

تنتجها في جميع المجاالت السكانية واالجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والثقافية، وذلك من خالل 

تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإصدار 
مجموعة من النشرات والتقارير والمؤشرات لتلبية 

احتياجات المستفيدين

محمد بن مزيد التويجري
وزير االقتصاد والتخطيط

العمــالء،  فــي خدمــة ودعــم  المملكــة، ودورهــا  ســكان 
بتوفيــر البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة الالزمــة، كمــا 
تحــدث التقريــر عــن المنتــدى اإلحصائــي الخليجــي األول 

عنــه. الناتجــة  والتوصيــات 
المعلومــات  تقنيــة  جانــب   - كذلــك   - التقريــر  وتنــاول 
والتعامــالت اإللكترونيــة ودورهــا فــي تنفيــذ خطــط الهيئــة 
المالــي،  واإلفصــاح  البشــرية  والقــوى  عملهــا،  وآليــات 
الهيئــة  عمــل  تواجــه  التــي  والتحديــات  والصعوبــات 
والحلــول المقترحــة والجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا للتغلــب 
عليهــا، وفــق مــا تملكــه مــن اختصاصــات وإمكانــات متاحــة، 
فيمــا اســتعرض الفصــل الختامــي تطلعــات وطموحــات 

2018م. الهيئــة للعــام 
وفــي الختــام.. نرجــو أن يكــون هــذا التقريــر قــد أعطــى 
الصــورة الواضحــة لمــا تقــوم بــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
أعمــال  مــن  أنجزتــه  ومــا  مــن مجهــودات،  ومنســوبوها 
خــالل العــام 2017م.. واللــه المســتعان وعليــه التــوكل 

ومنــه ســبحانه التوفيــق.
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النشأة
ُيعــدُّ قطــاُع البيانــات والمعلومات اإلحصائيــة في المملكة العربية 
الســعودية مــن القطاعــات اإلنتاجيــة الُمنظمــة إلنتــاج البيانــات 
والخدمــات  اإلحصائيــة  واألبحــاث  والدراســات  والمعلومــات 
مــن  والمعلومــات  اإلحصــاء  قطــاع  ن  ويتكــوُّ بذلــك،  المتعلقــة 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء، تســاندها منظومــة متعــددة مــن المراكــز 
ــاكل اإلداريــة لألجهــزة  ــة الُمقــررة ضمــن الهي والوحــدات اإلحصائي

الحكوميــة وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص. 
وقــد بــدأ العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة منــذ مرحلــٍة مبكــرٍة 
فــي تاريــخ التنميــة الســعودية؛ حيــُث شــهد عــام 1349هـــ- 1930م 
بواكيــر أعمالــه، واســتمر ثالثيــن عامــًا ليتــوج فــي الســابع من شــهر 
ذي الحجــة عــام 1379هـــ الموافــق لــألول مــن يونيــو عــام 1960م ، 
بصــدور نظــام اإلحصــاءات العامــة بالمرســوم الملكــي رقــم )23( 
ليكــون العمــل اإلحصائــي عمــاًل يســتند فــي مرجعتيــه النظاميــة 
تنظيــم  فــي  ســاهم  رســمي  نظــاٍم  إلــى  والفنيــة  واإلداريــة 
المصلحــة  بيــن  العالقــة  خــالل ضبــط  مــن  اإلحصائــي  القطــاع 
العامــة لإلحصــاء، بوصفهــا جهــاًزا مركزًيــا لإلحصــاءات وبيــن بقيــة 
القطاعــات، بهــدف تفعيل العمل اإلحصائي وشــموله، وتعميـــق 

أثــره فــي التخطيـــط، وتعزيــز الوعــي اإلحصائــي.
وشــهدت هــذه الفتــرة نشــأة القطــاع اإلحصائــي المتمثــل فــي 
الدولــة  قطاعــات  فــي  لإلحصــاء  متخصصــة  إدارات  تأســيس 
ووزارتهــا كافــة، بهــدف جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة 
بأعمــال كل قطــاع ووزارة ورفعهــا بصفــة دوريــة؛ شــهرية، ربــع 
1416/3/18هـــ  وبتاريــخ  ســنوية،  أو  ســنوية  نصــف  ســنوية، 
انتقلــت تبعيــُة المصلحــة العامــة لإلحصــاءات مــن وزارة الماليــة 
إلــى وزارة االقتصــاد والتخطيــط بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 

.)55( رقــم 
ومنذ الرابع والعشــرين من شــهر ذي القعدة للعام الهجري 1426 
الموافــق الرابــع والعشــرين مــن شــهر ديســمبر للعــام الميــالدي 
2005 حتــى الثالــث عشــر مــن شــهر محــرم للعــام الهجــري 1437 
الموافــق للســادس والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر للعــام الميــالدي 
دفعــت  التــي  والتنظيمــات  القــرارات  مــن  عــدد  توالــى   ،2015

بعجلــة القطــاع اإلحصائــي إلــى التقــدم؛ مــن أهمهــا:
1426/11/24هـــ:  وتاريــخ   )284( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   •
والمعلومــات  اإلحصــاءات  عــن  مســؤولة  المصلحــة  تكــوُن 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ليصبــح مســماهًا مصلحــة 

والمعلومــات. العامــة  اإلحصــاءات 
• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )235( وتاريــخ 7/16/ 1428هـــ: ترتبــط 

المصلحــة تنظيمًيــا بمعالــي وزيــر االقتصــاد والتخطيــط.
وتــاريــــخ  ب(   /  12486( رقــــم  الكــريــــم  السـامــــي  التعمـيـــم   •

1430/3هـــ: /25
- توجيــه الجهــات الحكوميــة المســؤولة عن اإلحصاءات الرســمية 
الناتجــة مــن تقديــم الخدمــات المنوطــة بهــذه الجهــات، بتزويــد 
بالصيغــة  اإلحصائيــة  والمعلومــات  بالبيانــات  المصلحــة 

ــة، وفــي الوقــت المحــدد. المطلوب
- توجيــه مراكــز المعلومــات واإلدارات اإلحصائيــة فــي األجهــزة 
وبيــن  بينهــا  اإللكترونــي  الربــط  علــى  بالعمــل  الحكوميــة 
المصلحــة؛ لتســهيل تدفــق المعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة 

وفــق اآلنيــة والشــمولية المطلوبــة.
• األمــر الســامي الكريــم رقــم )64283( وتاريــخ 1436/12/26هـــ: 
تحويــل مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات إلــى هيئــٍة 
بالشــخصية  تتمتــع  لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  تســمى  عامــٍة 

واإلداري. المالــي  وباالســتقالل  االعتباريــة 
• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ: الموافقة 

علــى تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
وخــالل خمســين عاًمــا وأكثــر، مــرَّ العمــُل اإلحصائــي بمراحــل 

يمكــن أن نوجزهــا بمــا يلــي:
•  المرحلــة األولــى )مــا قبــل 1970م(: إنشــاء مصلحــة اإلحصاءات 
نظــام  وصــدور  الذكــر،  اآلنــف  الملكــي  بالمرســوم  العامــة 
اإلحصائيــة  العمليــات  بعــض  وتنفيــذ  بالمملكــة،  اإلحصــاء 
المحــدودة مثــل حصــر الســكان فــي عــام 1383هـــ )1963م(، 
)1967م(.  1387هـــ  عــام  فــي  الخاصــة  المؤسســات  وحصــر 
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• المرحلــة الثانيــة )1971-1980م(: بنــاء أول األطــر اإلحصائيــة مــن 
خــالل تنفيــذ التعــداد العــام للســكان فــي عام 1394هـــ )1974م( 

ثــم تعداد المنشــآت.
)1981-1990م(: إجــراء العديــد مــن األبحــاث  الثالثــة  • المرحلــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتنفيــذ تعــداد زراعــي، وتعــداد عــام 

للمؤسســات الخاصــة فــي عــام 1401هـــ )1981/1980م(. 
العــام  التعــداد  تنفيــذ  )1991-2000م(:  الرابعــة  المرحلــة   •
والتعــداد  )1992م(،  1413هـــ  عــام  فــي  والمســاكن  للســكان 
ــد مــن  ــراء العدي ــام 1414هـــ )1993م(، وإج االقتصــادي فــي ع
األبحــاث اإلحصائيــة بالعينــة علــى أساســهما، وزيــادة االهتمــام 

الحكوميــة. الجهــات  لــدى  بالســجالت اإلداريــة 
• المرحلــة الخامســة )2001-2015م(: تحديــث معظــم األنظمــة 
واألدلــة واألســاليب والمنهجيــات اإلحصائيــة، وفقــًا ألحــدث 
شــاملين  تعداديــن  وتنفيــذ  الدوليــة،  اإلحصائيــة  المعاييــر 
وبنــاء  و2010م(،  )2004م  و1431هـــ  1425هـــ  عامــي  فــي 
إطــار إحصائــي شــامل لجميــع المســوح اإلحصائيــة )األســرية 
والمؤسســية( يعتمــد علــى مفــردة واحــدة تــم تعريفهــا بالوحــدة 

1426هـــ  عــام  فــي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  وصــدور  العقاريــة، 
إلــى  المعلومــات  جمــع  بإضافــة مهمــة  القاضــي  )2005م(، 
ــح اســمها »مصلحــة اإلحصــاءات  ــث أصب مهــام المصلحــة، بحي
العامــة والمعلومــات«، والتأكيــد علــى اســتقالليتها وارتباطهــا 
المرحلــة  كمــا شــهدت  والتخطيــط،  االقتصــاد  بوزيــر  مباشــرة 
والهيئــات  الــوزارات  بعــض  لــدى  المعلومــات  مراكــز  تطويــر 

وغيرهمــا(.  الســياحة،  )التعليــم، 
تحويــل  اآلن(:  حتــى  2015م  العــام  )مــن  السادســة  المرحلــة   •
إلــى هيئــة عامــة  العامــة والمعلومــات  مصلحــة اإلحصــاءات 
تتمتــع  لإلحصــاء«  العامــة  »الهيئــة  بمســمى  مســتقلة 
بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري، بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم 64283 وتاريــخ 1436/12/26هـــ، وقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ، كمــا تــم إنشــاء 
مجلــس إدارة مكــون مــن عــدد مــن الجهــات العامــة وممثــل مــن 
القطــاع الخــاص، برئاســة معالــي وزيــر االقتصــاد والتخطيــط، 
إدارة شــؤون  علــى  المهيمنــة  الســلطة  المجلــس  ُيعــد  حيــث 

الهيئــة وتصريــف أمورهــا.
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قرارات تنظيمية للعمل اإلحصائي
ــة عامــة  ــل المصلحــة لهيئ ــم بتحوي بعــد صــدور األمــر الســامي الكري
مســتقلة، صــدرت قــرارات عــدة مهمــة لتنظيــم العمــل اإلحصائــي:

1437/1/13هـــ،  وتاريــخ   )11( رقــم  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدور   •
القاضــي بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء، الــذي أوكل لهــا 
اإلشــراف الفنــي والمنظــم لقطــاع اإلحصــاء، وتكويــن منظومــة شــاملة 
مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة لمختلــف المجــاالت، مــن خــالل 
إيجــاد نظــام مركــزي للمعلومــات فــي الهيئــة علــى المســتوى الوطنــي 
يرتبــط آليــًا بجميــع الجهــات العامــة والمشــاركة فــي تطويــر جميــع أنظمــة 
المعلومــات والعمــل اإلحصائــي للوصــول إلــى منظومــة إحصائيــة شــاملة 

ودقيقــة وموحــدة. 
• تضميــن المــادة الثامنــة مــن تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــا يؤكــد أن 
مجلــس اإلدارة المكــون مــن ممثليــن لعــدد )14( جهــة حكوميــة وممثــل عــن 
ــة الســعودية واثنيــن مــن المختصيــن فــي مجــال  ــة الصناعي الغــرف التجاري
الهيئــة  إدارة شــؤون  علــى  المهيمنــة  الســلطة  العمــل اإلحصائــي، هــو 
ــة تنســيقية مــن  ــن لجن ــد علــى تكوي ــى التأكي وتصريــف أمورهــا، إضافــة إل
ــل  ــى تفعي ــة، تهــدف إل ــة، برئاســة رئيــس الهيئ عــدد مــن األجهــزة الحكومي
المشــاركة الفعالــة فــي تنســيق أعمــال األجهــزة الحكوميــة مــع الهيئــة فــي 
مجــال اإلحصــاءات والمعلومــات، ويكــون أعضــاء هــذه اللجنــة مــن ذوي 

ــك األجهــزة.  ــة فــي مجــال المعلومــات فــي تل ــرة والدراي الخب
1438/1/30هـــ،  وتاريــخ   )70( رقــم  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدور   •
ــوزراء الموقــر رقــم )11(  ــًا مــن قــرار مجلــس ال ــد ثاني ــل البن القاضــي بتعدي
وتاريــخ 1437/1/13هـــ، ليكــون بالنــص اآلتــي »فيمــا عــدا رئيــس الهيئــة، 
ــة لوائــح وســاللم العامليــن فــي المؤسســة  يطبــق علــى منســوبي الهيئ

العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والتعديــالت التــي تطــرأ عليهــا«.
• صــدور عــدد مــن القــرارات عــن مجلــس إدارة الهيئــة، والــذي خّولــه قــرار مجلــس 
ــخ 1437/1/13هـــ، القاضــي بالموافقــة علــى  ــوزراء الموقــر رقــم 11 وتاري ال
تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء، بــأن يكــون هــو الســلطة المهيمنــة علــى إدارة 
شــؤون الهيئــة وتصريــف أمورهــا ويتخــذ جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق 

أغراضهــا فــي حــدود أحــكام التنظيــم، وعليــه صــدرت القــرارات التاليــة:

اإلطار
التنظيمي
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ــخ  ــة رقــم 37/213/19849 وتاري - صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئ
1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »الهيــكل التنظيمــي« للهيئــة.

 37/213/19850 رقــم  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  صــدور   -
اللجنــة  »وثيقــة  علــى  بالموافقــة  1437/12/28هـــ  وتاريــخ 

لتنســيقية«. ا

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقم 37/213/19851 وتاريخ 
1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »الئحــة عمــل مجلس إدارة 

الهيئــة العامــة لإلحصاء«.

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقم 37/213/19852 وتاريخ 
1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »األهداف االســتراتيجية« 

للهيئة.

 37/213/19853 رقــم  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  صــدور   -
ــخ 1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »الئحــة تفويــض  وتاري

للهيئــة. الصالحيــات« 

 37/213/19856 رقــم  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  صــدور   -
وتاريــخ 1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »سياســة مباشــرة 

العمــل اإلحصائــي بأســلوب تجــاري«.

- صــدور قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 37/213/19857 
وتاريــخ 1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »سياســة تزويــد 

العمــالء بالبيانــات«.

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 37/213/19858 وتاريــخ 
1437/12/28هـــ بالموافقــة علــى »الالئحــة اإلدارية« للهيئة.

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقم 37/213/19859 وتاريخ 
1437/12/28هـــ بالموافقــة على »الالئحة المالية« للهيئة.
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وفــي العــام المالــي 1439/1438هـ تم انعقاد عــدد من االجتماعات 
ــن  ــزز م ــي تع ــرارات الت ــن الق ــدد م ــا ع ــس اإلدارة، وصــدر عنه لمجل

البيئــة الداخليــة للهيئــة وتنظيــم العمــل اإلحصائــي:

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 38/2200/10494 وتاريــخ 1438/07/19هـــ باعتمــاد وثيقــة »اللجــان المنبثقــة عــن 
مجلــس اإلدارة«.

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 38/2200/10492 وتاريــخ 1438/07/19هـــ باعتمــاد وثيقــة »دليــل إجــراءات 
اإلحصائيــة«. األعمــال 

الموظفيــن  »الئحــة  باعتمــاد  1438/07/19هـــ  وتاريــخ   38/2200/10491 رقــم  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  صــدور   -
الرواتــب«. وســاللم  لإلحصــاء،  العامــة  بالهيئــة  األجــور  بنــد  علــى  والمعينيــن  والمســتخدمين 

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 38/2200/10493 وتاريــخ 1438/07/19هـــ بالموافقــة علــى تعييــن »شــركة 
ســليمان عبداللــه الخراشــي« للقيــام بمهــام مراجــع حســابات خارجــي ألعمــال الهيئــة.

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 38/1150/15531 وتاريــخ 1438/11/14هـــ بالموافقــة علــى تعديــل الئحــة 
الصالحيــات. تفويــض 

- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 38/1150/15530 وتاريــخ 1438/11/14هـــ باعتمــاد وثيقــة »الئحــة التأميــن 
الصحــي لمنســوبي الهيئــة العامــة لإلحصــاء«.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39/2293/601 وتاريخ 1439/01/18هــ بالموافقة على مشروع نظام اإلحصاء.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2293/602 وتاريــخ 1439/01/18هــــ باعتمــاد وثيقــة »اســتراتيجية الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء«.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2293/3869 وتاريــخ 1439/04/09هـــ باعتمــاد وثيقــة »السياســات العامــة 

لنشــر اإلحصــاءات المعدلــة«.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2293/3871 وتاريــخ 1439/04/09هـــ باعتمــاد وثيقــة »السياســات العامــة 

لتفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة«.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2200/3874 وتاريــخ 1439/04/09هـــ باعتمــاد وثيقــة »االســتراتيجية الوطنيــة 

للتنميــة اإلحصائية«.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2200/3877 وتاريــخ 1439/04/09هـــ باعتمــاد وثيقــة »سياســة االســتخدام 

اآلمــن لمــوارد المعلومــات«.
- صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 39/2200/3879 وتاريــخ 1439/04/09هـــ باعتمــاد وثيقــة »السياســات العامــة 

لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة المعدلــة«.
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اإلحصائــي  للعمــل  المنظمــة  القــرارات  هــذه  وتأتــي 
خــاص،  بشــكل  لإلحصــاء  العامــة  والهيئــة  عــام  بشــكل 
البيانــات  لقطــاع  الدولــة  أولتهــا  التــي  األهميــة  لتؤكــد 
مــن  باعتبــاره  المملكــة،  فــي  اإلحصائيــة  والمعلومــات 
القطاعات اإلنتاجية المنظمة إلنتاج البيانات والمعلومات 
والدراســات واألبحــاث اإلحصائيــة والخدمــات المتعلقــة 
ــي  ــات ف ــاء والمعلوم ــون قطــاع اإلحص ــث يتك ــك، حي بذل
المملكــة العربيــة الســعودية مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
ومــن منظومــة متعــددة مــن المراكــز والوحــدات اإلحصائية 
الحكوميــة  لألجهــزة  اإلداريــة  الهيــاكل  ضمــن  المشــكلة 

وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص.
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المهام والمسؤوليات والتنظيم والنظام
تضطلــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء بمســؤوليات ومهــام كفلهــا نظــام اإلحصــاءات العامــة للدولــة الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )23( وتاريــخ 1379/12/7هـــ، والمبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )212( وتاريــخ 1379/11/15هـــ، 
ومــن أهمهــا أنهــا المرجــع الرســمي لجميــع المعلومــات والبيانــات اإلحصائية فــي المملكة، وأن تقــوم الهيئة بتوفير 
نطــاق واســع مــن البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة مــن خــالل إجــراء المســوح واألبحــاث والدراســات اإلحصائيــة فــي 
المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا، وتــزود كل الجهــات الحكوميــة المحليــة والدوليــة والجهــات 

الخاصــة واألفــراد بالمعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة.

وتاريــخ   )64283( رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  بموجــب 
1436/12/26هـــ، القاضــي بتحويــل مصلحــة اإلحصــاءات العامــة 
الهيئــة  بمســمى  مســتقلة  عامــة  هيئــة  إلــى  والمعلومــات 
رقــم  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر  لإلحصــاء،  العامــة 
)11( وتاريــخ 1437/01/13هـــ، بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة 
للهيئــة  يكــون  أن  علــى  التنظيــم  واشــتمل  لإلحصــاء،  العامــة 
ــًا بوزيــر االقتصــاد  رئيــس بالمرتبــة الممتــازة، وأن ترتبــط تنظيمي
مــن  المكــون  الهيئــة  إدارة  مجلــس  يــرأس  الــذي  والتخطيــط 
ممثليــن لعــدد مــن الجهــات الحكوميــة ومجلــس الغــرف التجاريــة 
الصناعيــة واثنيــن مــن المختصيــن، وهــذا المجلــس هــو الســلطة 
المهيمنــة علــى إدارة شــؤون الهيئــة وتصريــف أمورهــا، ممــا 
أكســبها مزيــدًا مــن المرونــة انعكســت علــى العمــل اإلحصائــي 
فــي المملكــة، وقــد تضمــن تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

ســبع عشــرة مــادة، هــي:

المادة األولى:

ألغــراض هــذا التنظيــم، يكــون للكلمات والعبــارات اآلتية المعاني 
الموضحــة قريــن كل منها: 

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

ــح  ــات والمؤسســات والمصال ــوزارات والهيئ الجهــات العامــة: ال
ــة. العامــة، ويشــمل ذلــك الشــركات المملوكــة بكاملهــا للدول

المنشــآت الخاصــة: جميــع الشــركات بمــا فيها الشــركات التي تســهم 
فيهــا الدولــة، والمنشــآت الفرديــة الخاصــة، والجمعيات األهلية.

البيانــات: األرقــام والخصائــص الوصفيــة المتعلقــة بالمجــاالت 
اإلحصائيــة أو غيــر ذلــك فيمــا يتعلق بأحوال المجتمع ونشــاطاته، 

وقــد تكــون بيانــات فرديــة أو مجموعــة مــن البيانــات الفرديــة.
ذي  الشــخص  هويــة  تحــدد  التــي  البيانــات  الفرديــة:  البيانــات 
الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة ويقدمهــا بنــاًء علــى الطلــب.
المجــاالت اإلحصائيــة: المجــاالت اإلحصائيــة الخمســة، الســكانية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة ومــا تشــمله مــن 
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ــة  ــة أو تجاري ــة مــن ســكنية أو تعليمي ــة تفصيلي مجــاالت إحصائي
أو صناعيــة أو صحيــة أو حيويــة أو ســياحية أو زراعيــة أو غيرهــا.

التــي  اإللكترونيــة  أو  الورقيــة  الســجالت  اإلداريــة:  الســجالت 
تــدّون فيهــا البيانــات أو المعلومــات فــي مختلــف الجهات العامة 
أو المنشــآت الخاصــة، المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة وغيــر 
ذلــك فيمــا يتعلــق بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته، باإلضافــة إلــى 
الســجالت عــن العمليــات اإلنتاجيــة لتلــك الجهــات والمنشــآت.

أو  بتبويبهــا  إمــا  معالجتهــا  تتــم  التــي  البيانــات  المعلومــات: 
بتحليلهــا أو بتلخيصهــا أو بــأي طريقــة معالجــة أخــرى لتصبــح ذات 

معنــى يتعلــق بالمجــاالت اإلحصائيــة.
ــًا أو  ــة مثيالتهــا زمني ــات أو المعلومــات بدالل المؤشــرات: البيان
مكانيــًا أو بداللــة أي مــن مصادرهــا، ويتــم احتســابها عــادة وفــق 

معــادالت رياضيــة.
اإلحصــاء: البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي يتــم جمعهــا 
عــن أحــوال المجتمــع ونشــاطاته باســتخدام األســاليب العلميــة، 
وتكــون قابلــة للتبويــب والتحليــل بهــدف الوصــول إلــى نتائــج 

وقــرارات وفــق بدائــل محــددة.
العمــل اإلحصائــي: أي دراســة أو بحــث أو اســتطالع أو مســوح 
أو أي عمــل يتعلــق بالمجــاالت اإلحصائيــة، ســواء يتــم بشــكل 

كلــي أو جزئــي.
المســوح: عمليــة جمــع البيانــات مــن مصادرهــا، ســواء كانــت 
وفــق أســلوب الحصــر الشــامل أو وفــق أســاليب وطــرق اختيــار 

العينــات اإلحصائيــة.
ــي  ــة للعمــل اإلحصائ ــة: األعمــال التفصيلي  الخدمــات اإلحصائي
أو ذات العالقــة بــه، وتشــمل تقديــم االستشــارات اإلحصائيــة 
واختيــار  الدراســات  أو  البحــوث  أو  المســوح  تصميــم  بشــأن 

العينــات وتحليــل النتائــج وتفســيرها ونحــو ذلــك.
الوثائــق اإلحصائيــة: الخرائــط والمخططــات والســجالت واألدلــة 
والمنهجيــات وقوائــم العينــات وغيرهــا المســتخدمة فــي العمــل 

اإلحصائــي.

اللجنــة التنســيقية: لجنــة دائمــة لتنســيق العمــل اإلحصائــي بيــن 
الجهــات العامــة ذات العالقــة ومندوبــي الهيئــة األشــخاص مــن 
غيــر منســوبي الهيئــة الذيــن تســتعين بهــم للعمــل فــي تنفيــذ 

المســوح.

المادة الثانية: 
العامــة وباالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  تتمتــع   .1
المالــي واإلداري، وترتبــط تنظيميــاً بوزيــر االقتصـــاد والتخطيــط.
2. يكــون مقــر الهيئــة الرئيســي فــي مدينــة الريــاض، وتنشــئ 

لهــا فروعــًا ومكاتــب فــي أي مــن مناطــق المملكــة.

المادة الثالثة: 
يهــدف التنظيــم إلــى تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة 
ــة شــاملة ودقيقــة  ــه مــن خــالل إيجــاد منظومــة إحصائي وتفعيل
وموحــدة ومتابعــة تنفيذهــا، ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة 
لتلبيــة االحتياجــات اإلحصائيــة؛ خدمــة 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:
1. إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للعمــل اإلحصائــي فــي المملكــة 
ومتابعــة  العالقــة،  ذات  العامــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

دوري. بشــكل  تحديثهــا  واقتــراح  إقرارهــا  بعــد  تنفيذهــا 
2. القيــام بالعمــل اإلحصائــي وفقــًا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف 

عليهــا، 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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3. جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تغطــي جميــع جوانب الحياة 
فــي المملكــة مــن مصادرهــا المختلفــة وتدوينهــا وتبويبهــا، 
وجمــع البيانــات والمعلومــات مــن الســجالت اإلداريــة فــي 
وتحليلهــا  وتبويبهــا  الخاصــة  والمنشــآت  العامــة  الجهــات 

واســتخراج مؤشــراتها.
4. إعــداد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة وفقــًا للمعايير 
وتطويرهــا  تحديثهــا  علــى  والعمــل  واســتخدامها  الدوليــة، 

متــى دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
النشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة للمســوح والبحــوث،  إعــداد   .5

وغيرهــا.
البيانــات اإلحصائيــة  مــن قواعــد  تكويــن منظومــة شــاملة   .6

اإلحصائيــة. المجــاالت  لمختلــف  الوطنيــة 
7. إيجــاد نظــام مركــزي للمعلومــات فــي الهيئــة علــى المســتوى 

الوطنــي يرتبــط آليــًا بجميــع الجهــات العامــة.
8.  تقديــم العمــل اإلحصائــي والخدمــات االستشــارية والفنيــة 

فــي مجــال اإلحصــاء للجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة.
9. تقديــم االقتراحــات للجهــات العامــة لتطويــر جميــع أنظمــة 
المعلومــات والعمــل اإلحصائــي، للوصــول إلــى منظومــة 

إحصائيــة شــاملة ودقيقــة وموحــدة.
10. تزويــد الجهــات العامة والمنشــآت الخاصــة واألفراد والهيئات 

الدوليــة باإلحصــاءات الرســمية، وفق اإلجراءات النظامية.
األخــرى  الــدول  فــي  نظيراتهــا  مــع  والتعــاون  التنســيق   .11
يتعلــق  فيمــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات  والهيئــات 

النظاميــة. لإلجــراءات  وفقــًا  اإلحصائيــة،  بالجوانــب 
12. إعــداد برامــج ودورات فــي مجال العمل اإلحصائي وتنفيذها، 

وتدريــب وتأهيــل كــوادر متخصصة فــي هذا المجال.
ــق باختصاصــات  ــًا فيمــا يتعل ــًا وخارجي ــة داخلي ــل المملك 13. تمثي

ــة. ــراءات النظامي ــك وفقــًا لإلج ــة، وذل الهيئ
14. نشــر الوعــي اإلحصائــي وإعــداد وتنفيــذ الخطــط والبرامــج 
الالزمــة بمــا يحقــق تفاعــل المجتمــع مــع العمــل اإلحصائــي.

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

المادة السادسة: 
ُتقــدم 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 
المقدمــة  والمعلوماتيــة  اإلحصائيــة  الخدمــات  تمويــل  فــي 
وتطويرهــا، وفــق آليــة عمــل تنفيذيــة محــددة لذلــك تعدهــا 

الهيئــة.

المادة السابعة:
• يشكل المجلس على النحو التالي:

- وزير االقتصاد والتخطيط رئيس لمجلس اإلدارة.
- رئيس الهيئة عضوًا ونائبًا للرئيس. 

عضوًا. - ممثل من وزارة الداخلية )مركز المعلومات الوطني( 
عضوًا.  - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية 
عضوًا. - ممثل من وزارة التعليم    
عضوًا. - ممثل من وزارة التجارة واالستثمار  
عضوًا. - ممثل من وزارة المالية     
عضوًا. - ممثل من وزارة اإلسكان   
عضوًا. - ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
عضوًا. - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة  
عضوًا. - ممثل من وزارة الصحة    
عضوًا.  - ممثل من وزارة الخدمة المدنية   
- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية   عضوًا.
عضوًا.  - ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط  
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عضوًا.  - ممثل من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
عضوًا.  - )برنامج التعامالت اإللكترونية - يسر(   

- ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية  
عضوًا.        
عضوًا.  - متخصص في مجال عمل الهيئة   

)يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس اإلدارة(
عضوًا. - متخصص في مجال عمل الهيئة   

)يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس اإلدارة(
• يجب أال تقل مرتبة ممثلي األجهزة الحكومية عن المرتبة 

)الرابعة عشرة( أو ما يعادلها.

المادة الثامنة:
الهيئــة  المجلــس هــو الســلطة المهيمنــة علــى إدارة شــؤون 
لتحقيــق  الالزمــة  القــرارات  جميــع  ويتخــذ  أمورهــا،  وتصريــف 
أغراضهــا فــي حــدود أحــكام التنظيــم، ولــه علــى وجــه خــاص مــا 

يأتــي:
• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.

• إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
• إقــرار اللوائــح الداخليــة والفنية واإلجــراءات والقواعد والمعايير 

المتعلقة بنشــاط الهيئة.
اإلجــراءات  بحســب  ورفعــه  الهيئــة،  ميزانيــة  مشــروع  إقــرار   •

النظاميــة.
الحســابات  مراجــع  وتقريــر  للهيئــة  الختامــي  الحســاب  إقــرار   •
والتقريــر الســنوي تمهيــداً لرفعهــا بحســب اإلجــراءات النظاميــة.

علــى  بنــاء  أعضائهــا  وتســمية  التنســيقية،  اللجنــة  تشــكيل   •
بهــا. المتعلقــة  اللوائــح  وإقــرار  جهاتهــم،  ترشــيح 

• إقــرار مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومــن تســتعين بهــم مــن غيــر 
موظفيهــا باالتفــاق مــع وزارة الماليــة ووزارة الخدمــة المدنيــة.

• إقــرار آليــات العمــل التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــل المالــي 
والتكاليــف للعمــل اإلحصائــي الــذي ُتنفــذه الهيئــة للمنشــآت 
الخاصــة، وكذلــك للتزويــد بالبيانــات باالتفــاق مــع وزارة الماليــة.

والمنــح  والوصايــا  واألوقــاف  والهبــات  التبرعــات  قبــول   •
والمســاعدات التــي تقــدم للهيئــة، وفقــاً لإلجــراءات النظاميــة.

• 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:
عنــد  الهيئــة، ويجــوز  المجلــس فــي مقــر  اجتماعــات  تعقــد   .1

المملكــة. داخــل  آخــر  مــكان  االقتضــاء عقدهــا فــي 
ــاء  2. يجتمــع المجلــس ثــالث مــرات فــي الســنة علــى األقــل بن
علــى دعــوة مــن رئيســه، ومتى اقتضت الهيئــة ذلك، ويتعين 
ــة بجــدول أعمــال االجتمــاع، وعلــى  أن تكــون الدعــوة مصحوب
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 الــذي صــوت معــه رئيــس 
االجتمــاع، وللعضــو المعتــرض تســجيل اعتراضــه وأســباب 

االعتــراض ضمــن محضــر اجتمــاع المجلــس.
ــه فــي محاضــر يوقعهــا  - تثبــت مــداوالت المجلــس وقرارات
رئيــس االجتمــاع واألعضــاء الحاضــرون، وتبلــغ الهيئــة هــذه 
القــرارات إلــى الجهــات المعنيــة بهــا مباشــرة وبالطريقــة 

المناســبة.
- ال يجــوز للعضــو االمتنــاع عــن التصويــت أو تفويــض عضــو 

آخــر بالتصويــت عنــه عنــد غيابــه.
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- ال يجــوز للعضــو أن يفشــي شــيئًا ممــا وقــف عليــه مــن أســرار 
الهيئــة.

- للمجلــس أن يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــرى االســتعانة بهــم 
دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت.

المادة العاشرة: 
المســؤول  وهــو  الممتــازة،  بالمرتبــة  رئيــس  للهيئــة  يكــون 
التنفيــذي عــن إدارة الهيئــة، وتتركــز مســؤولياته فــي حــدود هــذا 

اآلتيــة: االختصاصــات  ويمــارس  التنظيــم، 
- اإلشــراف علــى منســوبي الهيئــة طبقــًا للصالحيــات الممنوحــة 

لــه 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.

- اقتــراح مكافــآت مندوبــي الهيئــة ومــن تســتعين بهــم مــن غيــر 
موظفيهــا، ورفعهــا إلــى المجلــس.

بالمقابــل  المتعلقــة  التنفيذيــة  العمــل  آليــات  إعــداد  اقتــراح   -
ــة  ــي تنفذهــا الهيئ ــة الت ــف لألعمــال اإلحصائي ــي والتكالي المال
ــى  ــات، ورفعهــا إل ــد بالبيان ــك للتزوي للمنشــآت الخاصــة، وكذل

المجلــس.
- إصــدار األوامــر بمصروفــات الهيئــة بموجــب الميزانيــة الســنوية 

المعتمدة.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.

- تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس عــن أعمال الهيئــة ومنجزاتها 
ونشاطها.

- تقديــم االقتراحــات إلــى المجلــس فــي شــأن الموضوعــات 
الداخلــة فــي اختصاصــه.

والتقريــر  الهيئــة،  ميزانيــة  مشــروع  إعــداد  علــى  اإلشــراف   -
المجلــس. علــى  وعرضهــا  الختامــي،  والحســاب  الســنوي، 

- تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.

واللوائــح  التنظيــم  أحــكام  لتنفيــذ  الالزمــة  القــرارات  إصــدار   -
والقواعــد واإلجــراءات المعتمــدة، وذلــك بحســب الصالحيــات 

المفوضــة لــه.
ــح  ــاه قــرارات المجلــس واألنظمــة واللوائ ــه إي - مباشــرة مــا تخّول

ــة مــن اختصاصــات. الخاصــة بالهيئ
- أي 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.
ــة التــي تــؤول إليهــا  ــر المنقول ــة وغي - جميــع األمــوال المنقول

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 تبرعات والهبــات واألوقاف والوصايا 
والمنح والمساعدات.

- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
• تــودع أمــوال الهيئــة فــي حســاب خــاص فــي مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي، ويصــرف منــه وفــق ميزانيــة الهيئــة المعتمــدة.

المادة الثالثة عشرة:
الســنة الماليــة للهيئــة هــي الســنة الماليــة للدولــة، واســتثناء 
مــن ذلــك تبــدأ الســنة الماليــة األولــى للهيئــة مــن تاريــخ نفــاذ 

التنظيــم، وتنتهــي بنهايــة الســنة الماليــة للدولــة.

المادة الرابعة عشرة:
ترفــع الهيئــة إلــى مجلــس الــوزراء حســابها الختامــي الســنوي 
خــالل )تســعين( يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويــزود 

ديــوان المراقبــة العامــة بنســخة منــه.

اإلطار
التنظيمي

الفصل األول
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المادة الخامسة عشرة:
ترفــع الهيئــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء –خــالل )تســعين( يومــًا 
مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة– تقريــرًا ســنويًا عمــا حققتــه 
الهيئــة مــن إنجــازات، مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنمية 
خــالل الســنة المنقضيــة، ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه 

مــن مقترحــات لتحســين ســير العمــل فيهــا.

المادة السادسة عشرة:
مــع عــدم اإلخــالل بحــق ديــوان المراقبــة العامــة فــي الرقابة على 
حســابات الهيئــة، يعيــن المجلــس مراجع حســابات خارجيــًا )أو أكثر( 
مــن األشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الصفــة االعتباريــة 
المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة، ويحــدد أتعابهــم، وإذا 
تعــدد مراجعــي الحســابات فإنهــم يكونــون مســؤولين بالتضامن 
عــن أعمالهــم أمــام الهيئــة، ويرفــع تقريــر مراجــع الحســابات إلــى 

المجلــس، ويــزود ديــوان المراقبــة العامــة بنســخة منــه.

المادة السابعة عشرة:
ينشــر هــذا التنظيــم فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه بعــد 
تســعين يومــًا مــن تاريــخ نشــره، ويلغــى كل مــا يتعــارض معــه 

مــن أحــكام.
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النظام
اإلطار 

التنظيمي

الفصل األول

صــدر أول نظــام للدولــة لإلحصــاءات العامــة بالمرســوم الملكــي 
ــخ 1379/12/7هـــ الموافــق 1960/6/1م،  ــم رقــم )23( بتاري الكري
وتاريــخ   )11( رقــم  الموقــر  الــوزراء  قــرار مجلــس  ومــع صــدور 
العامــة  الهيئــة  تنظيــم  علــى  بالموافقــة  1437/01/13هـــ 
ــة »أن يقــوم مجلــس  لإلحصــاء، فقــد تضمــن القــرار أداة ترتيبي
إدارة الهيئــة برفــع التعديــالت المقترحــة علــى نظــام اإلحصــاءات 
العــامــــة الصــــادر بالمـرســــوم الملـكــــي الكريم رقمــ )23( بتـاريـــخ 

1960/6/1م«. الموافــق  1379/12/7هـــ، 

نظــرًا ألهميــة قيــام الهيئــة بمباشــرة دورهــا فــي مجــال تنظيــم 
إيجــاد  خــالل  المملكــة وتفعيلــه مــن  العمــل اإلحصائــي فــي 
منظومــة إحصائيــة شــاملة ودقيقــة وموحــدة، وتلبيــة احتياجــات 
التخطيــط والبحــث العلمــي واألنشــطة المختلفــة كافــة، فقــد 
شــكل فريق عمل فني يشــاركهم أحد مكاتب الخبرة المتخصصة 
فــي مجــال المحامــاة إلعــداد مشــروع نظــام لإلحصــاءات يحــدد 
اإلحصائيــة،  مرجعيتهــا  ويؤكــد  الهيئــة،  ومســؤوليات  مهــام 
خاصــة فيمــا يتعلــق برصــد ومتابعــة كل مــا ينشــر عــن المملكــة 
ــة  ــة والدولي ــات والمنظمــات اإلقليمي ــدى الهيئ مــن إحصــاءات ل
المتخصصــة، والتأكــد أنهــا إحصــاءات رســمية واالســتمرار فــي 

تحديثهــا.

كمــا استرشــد فريــق العمــل الفنــي المكلــف بإعــداد مشــروع 
النظــام بجميــع المــواد المتاحــة فــي مجــال األنظمــة اإلحصائيــة 
ــة، خاصــة فــي مجــال  واالســتفادة مــن مختلــف التجــارب الدولي
إبراز المبادئ األساســية لإلحصاءات الرســمية، ونشــر اســتخدام 
المختلفــة  والتصنيفــات  والمفاهيــم  واألســاليب  األنظمــة 
واإلحصــاءات،  المعلومــات  مجــال  فــي  دولًيــا  المعتمــدة 
البنــى  التنســيق والتعــاون لتطويــر  إلــى تعزيــز أوجــه  إضافــة 
ــات، والعمــل  ــة تســهل تدفــق البيان ــر آلي ــة لتوفي ــة والفني التحتي
علــى أن يتضمــن النظــام الجانــب المتعلــق بتقديــم الخدمــات 

اإلحصائيــة بأســلوب تجــاري خاضــع لحســاب الرســوم والتكاليــف، 
الخدمــات  تمويــل  فــي  الماليــة  عوائدهــا  مــن  واالســتفادة 
اإلحصائيــة والمعلوماتيــة المقدمــة وتطويرهــا، وفــق آليــة عمــل 
تنفيذيــة محــددة، خاصــة أن الهيئــة فــي الوقــت الحاضــر أشــد 
مــا تكــون إلــى تبنــي إطــار قانونــي يؤكــد حقــوق المســتفيدين 
والباحثيــن، ويضمــن تفعيــل االســتفادة مــن الســجالت اإلداريــة 
التــي تشــتمل علــى ثــروة هائلــة مــن اإلحصــاءات والمعلومــات 
المتعلقــة بأحــوال البــالد الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــة والبيئيــة، والتــي ُتعــد أصــاًل ألغــراض غيــر إحصائيــة، 
وذلــك بعــد معالجتهــا وتبويبهــا وتحليلهــا أو تلخيصهــا لتصبــح 

ذات معنــى ومدلــول إحصائــي.
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وفــي عــام 1438هـــ تــم االنتهــاء مــن إعــداد وثيقــة النظــام 
وعرضــه علــى مجلــس إدارة الهيئــة فــي جلســته الثالثــة، 
والتــي عقــدت بتاريــخ 1438/10/25هـــ، وصــدرت الموافقــة 
علــى مشــروع النظــام بقــرار رئيــس مجلــس اإلدارة رقــم 
ثــمَّ قامــت  1439/01/18هـــ، ومــن  وتاريــخ   39/2293/601
الهيئــة برفــع مشــروع النظــام للمقــام الســامي بموجــب 
1439/04/06هـــ،  وتاريــخ   ،)39/2293/994( رقــم  البرقيــة 

العتمــاده وإقــراره.
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الهيكل التنظيمي
اشــتملت المــادة الثامنــة فــي تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

علــى أن يقــر مجلــس إدارتهــا الهيــكل التنظيمــي للهيئــة.

وبنــاًء علــى ذلــك تــم تشــكيل فريــق مــن داخــل الهيئــة وخبــراء مــن 
خارجهــا، يهــدف إلــى اقتــراح هيــكل تنظيمــي يرمــي إلــى تطويــر 
وتحســين العمل اإلحصائي ويســاهم إيجابيًا في تفعيل التحول 
االســتراتيجي والنقلــة النوعيــة التــي يمــر بهــا العمــل اإلحصائــي 
والمنظمــة  المشــرفة  الجهــة  دور  عــزز  والــذي  المملكــة،  فــي 
ــع  ــة عامــة مســتقلة تتمت ــى هيئ ــي بتحويلهــا إل للعمــل اإلحصائ

ــة، واالســتقالل المالــي واإلداري. بالشــخصية االعتباري
روعــي فــي إعــداد الهيــكل التنظيمــي للهيئــة أن يســهم فــي 
نجــاح قطاعــات العمــل المختلفــة وتطورها، وأن يحســن اإلنتاجية 
ويعــزز اســتمرار الجهــاز فــي أداء نشــاطاته بمســتوى رفيــع، كمــا 
عمــل الفريــق المكلــف بإعــداد الهيــكل علــى تحديــد االختصاصــات 
والمهــام والواجبــات والصالحيــات بوضوح تــام، ووفق تعليمات 
موثقــة تضمــن إيجــاد منظومــة إحصائيــة شــاملة وموحــدة، آخــذًا 

فــي االعتبــار مــا يلــي:
الهيئــة،  أهــداف  أهــم  مــن  هــو  العمــالء  علــى  التركيــز  أن   •
وبالتالــي ال بــد مــن تخصيــص جــزء مــن المــوارد للقيــام بأعمــال 

بهــذا الشــأن.
ــع النشــاطات  ــدأ المســاءلة، عــن طريــق تجمي • ضــرورة إرســاء مب
المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها؛ 

لضمــان تالفــي االزدواجيــة فــي العمــل والمســؤوليات.
وذلــك  الهيئــة،  اســتراتيجية  مــع  التنظيمــي  الهيــكل  مواءمــة   •
بإنشــاء اإلدارات التي من شــأنها تحقيق األهداف االســتراتيجية 

ومقومــات النجــاح للهيئــة.
• الموازنــة بيــن طــول الهــرم الوظيفــي ونطــاق اإلشــراف فــي 

الهيــكل.
• ضمــان تعزيــز مفهــوم اإلدارة المتكاملــة مــن خــالل التكامــل 
العمــودي بيــن الوحــدات اإلداريــة وقياداتهــا والتعــاون األفقي 

بيــن مختلــف الوحــدات اإلداريــة فــي الجهــاز.

وتقوم الهيئة باستمرار بمراجعة مدى مالءمة الهيكل التنظيمي 
الحتياجــات وتطلعــات العمــالء، ومالءمتــه فــي تحقيــق األهــداف 
المرشــدة  للمبــادئ  وفقــًا  وذلــك  المرســومة،  االســتراتيجية 
)Guiding Principles(، وهــي الجــودة، والتركيــز علــى العمــالء، 
والســعي إلــى تفعيــل القطــاع اإلحصائــي، وتقــوم الهيئة بالرفع 
بــأي تعديــالت مقترحــة إلــى مجلــس اإلدارة للمراجعــة واالعتمــاد. 
وعلــى وجــه الخصــوص تــم فــي عــام 2017م اســتحداث عــدد مــن 

اإلدارات اإلحصائيــة واإلدارات المســاندة:
1. اســتحداث 4 إدارات إحصائيــة تحــت اإلدارة العامــة إلحصــاءات 

الصناعــة واألعمــال
• إدارة إحصاءات السياحة.

• إدارة إحصاءات المال واالستثمار.
• إدارة إحصاءات الصناعة.
• إدارة إحصاءات األعمال.

2. إدارة المخاطر األمنية وااللتزام.
3. إدارة االتصاالت اإلدارية.

4. إدارة الطباعة الرقمية.
5. إدارة ذكاء األعمال.

6. اســتحداث إدارتيــن تابعتيــن لــإلدارة العامــة للعالقــات ودعــم 
العمــالء:

• إدارة الشراكات ودعم العمالء.
• إدارة عالقات العمالء.

اإلطار
التنظيمي

الفصل األول
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مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء

الرئيس

مكتب الرئيس

إدارة التميز المؤسسيمكتب إدارة المشا��عإدارة اإلعالم الجديدمكتب شؤون الرئيس

إدارة الجودة الشاملة

إدارة المعرفة

مكتب التحول واألداء
المؤسسي

إدارة التخطيط
االست�ا�يجي

إدارة التغ�ير

إدارة التوعية اإلحصائية

إدارة االتصال اإلعالمي

إدارة التواصل الداخلي

إدارة اإل�تاج

مكتب نائب الرئيس

إدارة الشبكات واالتصاالتإدارة المي�انية والمحاسبة

إدارة دعم قواعد ال�يانات

إدارة النظم والعمليات

إدارة أمن المعلومات

إدارة تطو�ر التط�يقات

إدارة الدعم الفني

إدارة ضمان الجودة

إدارة ذكاء األعمال

إدارة الخدمات اإللكت�ونية
وإدارة ال�يانات

إدارة الم�افق
والخدمات

إدارة است�ا�يجية
الموارد البش��ة

إدارة تطو�ر
الموارد البش��ة

إدارة عمليات
الموارد البش��ة

إدارة االتصاالت اإلدا��ة

إدارة الطباعة الرقمية

إدارة المشت��ات

إدارة الشركات
ودعم العمالء

إدارة عالقات العمالء

مكتب نائب الرئيسمكتب نائب الرئيس

المكتب االستشاري

اإلدارة العامة لإلعالم
والوعي اإلحصائي

اإلدارة العامة للمشا��ع
والتخطيط اإلست�ا�يجي

اإلدارة العامة للدعم
والتميز المؤسسي

إدارة المخاطر
األمنية وااللت�ام

إدارة الم�اجعة
الداخلية

األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

نائب الرئيس لتقنية
المعلومات والخدمات المساندة

وكيل الشؤون
اإلدا��ة والمالية

اإلدارة العامة
للشؤون المالية

اإلدارة العامة للبنية
التحتية لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتطو�ر
تقنية المعلومات

والخدمات اإللكت�ونية

اإلدارة العامة
للموارد البش��ة

وكيل تقنية المعلومات
وكيل العمليات والمنهجياتوكيل الخدمات اإلحصائية

نائب الرئيس لخدمة العمالء
واالبتكار اإلحصائي

نائب الرئيس
لألعمال اإلحصائية

اإلدارة العامة للعالقات
 ودعم العمالء

اإلدارة العامة
لإلحصاءات اإلجتماعية

اإلدارة العامة
لإلحصاءات اإلقتصادية

اإلدارة العامة إلحصاءات
المعرفة والموارد الط�يعية

اإلدارة العامة للعمليات

اإلدارة العامة للف�وع

اإلدارة العامة للمنهجيات
والتنسيق اإلحصائي

اإلدارة العامة
للتحليل اإلحصائي

اإلدارة العامة
للتقا��ر العامة

اإلدارة العامة لالبتكار
والتطو�ر اإلحصائي

اإلدارة العامة للعالقات
والتعاون الدولي

أكاديمية اإلحصاء
إدارة �نسيق

العمل الميداني

إدارة دعم العمليات

إدارة إحصاءات الطاقة

إدارة إحصاءات
الحسابات القومية

إدارة إحصاءات
التعليم والصحة

إدارة اإلحصاءات
السكانية والحيوية

إدارة إحصاءات القوى
العاملة واألحوال

االجتماعية

إدارة إحصاءات الخدمات
الحكومية واإلحصاءات

الجغ�افية

إدارة إحصاءات
التجارة الخارجية

إدارة إحصاءات األسعار

إدارة العينات

ف�وع الهيئة

إدارة دعم
المنهجية اإلحصائية

إدارة التصنيفات
والمعا�ير اإلحصائية

إدارة التنسيق اإلحصائي

إدارة اإلحصاءات ال��اعية

إدارة إحصاءات ال�يئة

إدارة إحصاءات المعرفة

اإلدارة العامة إلحصاءات
الصناعة واألعمال

إدارة إحصاءات السياحة

إدارة إحصاءات
المال واالس�ثمار

إدارة إحصاءات الصناعة

إدارة إحصاءات األعمال

إدارة التعداد

اإلدارة القانونية

مركز الوثائق واألرشفة
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برنامج التحول في العمل اإلحصائي

ــة العامــة  ــاًل -بالهيئ ــة ممث ــي فــي المملك يمــر القطــاع اإلحصائ
الحديثــة  التغييــرات  مــع  تماشــيًا  مهــم،  بمنعطــف  لإلحصــاء- 
مرحلــة  ومــع  المعلوماتيــة،  والثــورة  البيانــات  قطــاع  فــي 
التحــّول الوطنــي بشــكل عــام لــدى الهيئــة رؤيــة جديــدة للعمــل 
اإلحصائــي، تســعى إلــى تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل خطــة 

2020م. عــام  للتحــول االســتراتيجي، والتــي تمتــد حتــى 
أداء  علــى  المحافظــة  فــي  يتمثــل  الســابق  الخيــار  كان  حيــث 
األعمــال بالشــكل المعتــاد مــع تحســينات يســيرة، وتــم البــدء 
بتنفيــذ خطــة تغييــر شــاملة ترتكــز علــى أهــداف عــدة لالرتقــاء 

بالعمــل اإلحصائــي مــن خــالل مــا يلــي: 
- توفير إحصاءات عالية الجودة على نحو متواصل. 

- الوصول إلى مستوى رضا عاٍل لدى العمالء.
- تحقيــق شــراكات قويــة ومتينــة مــع جميــع القطاعــات وشــرائح 

المجتمــع.
- االهتمــام بالبيئــة الداخليــة للعمــل مــن خــالل إيجــاد بيئــة عمــل 

جاذبــة وثقافــة ســليمة.
ــرات وكفــاءات  ــة واســتقطاب خب ــة الحالي ــر القــوى العامل - تطوي
تمتــاز بالنشــاط واإلمكانــات الالزمــة للنهــوض بمســتوى األداء.

محاور خارطة التحول:
لتحقيــق ذلــك، كان لزامــًا وضــع خارطــة طريــق واضحــة المعالــم 

ــة كافــة. ــز الجهــود فــي إدارات الهيئ وتعزي
ارتكــزت عمليــة التحــول االســتراتيجي علــى ركيزتيــن أساســيتين 
همــا الجــودة والعميــل، ووضعــت ســتة محــاور أساســية، لرســم 

األهــداف االســتراتيجية. 
• المحور األول: )استراتيجية قائمة على العميل(

إعادة مواءمة اســتراتيجيتنا بما يتوافق مع األهداف االســتراتيجية 
الجديــدة ويعكــس توجهــات عمالئنا، وذلك من خالل:

• تحديــد األهــداف: مراجعــة المهــام المنوطــة بنــا بمــا يتوافــق 
وتحديــد  اإلحصائيــة،  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  مــع 

ــا بشــكل واضــح. ــا وقيمن رســالتنا ورؤيتن
• تحديــد مجموعــات العمــالء: معرفــة العمــالء المســتهدفين 
واحتياجاتهــم وتلبيــة متطلباتهــم، وإيضــاح آليــة التفاعــل معهــم.
• جمــع التأييــد لبرنامــج التحّول االســتراتيجي: نشــر اســتراتيجية 
برنامــج التحــول مــع مجموعــات األطــراف المعنيــة الرئيســية 

لضمــان التأييــد.

• المحور الثاني: المنتجات والخدمات
إعــادة تقييــم المنتجــات والخدمــات فــي الهيئــة لمواءمتهــا مــع 

االســتراتيجية القائمــة علــى العمــالء، وذلــك مــن خــالل:
• تعريــف قيمتنــا الحاليــة: دراســة منتجاتنــا الحاليــة والقيمــة 
ــا  ــا، باالتســاق مــع مهامن المفترضــة التــي نوفرهــا لعمالئن

واســتراتيجيتنا.
ــة للعمــالء: مواءمــة المنتجــات مــع  ــة االحتياجــات الحالي • تلبي
ــم الدعــم للعمــالء فــي  ــة للعمــالء وتقدي االحتياجــات الحالي
تحليالتهــم المطلوبــة، مــع توفيــر جــودة عاليــة تتــالءم مــع 

احتياجاتهــم.
• تحســين التواصــل مــع العمــالء: تحســين الرؤيــة، وســهولة 
ونشــر  والتســويق،  االســتخدام،  وســهولة  الوصــول 

والخدمــات. المنتجــات 
• أخــذ احتياجــات العمــالء المســتقبلية بعيــن االعتبــار: ضمــان 
وجــود الجهــود الطموحــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء مســتقباًل.

• المحور الثالث: العمليات والمنهجيات
تحديــد األنشــطة التشــغيلية المطلوبة لتوفيــر المنتجات والخدمات 

التــي يرغــب بهــا العمــالء، وذلــك مــن خالل:

اإلطار
التنظيمي

الفصل األول
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• االســتفادة مــن كامــل أطيــاف البيانــات: من خالل المنهجيات 
ومصادر البيانات المتوافرة حاليًا والمســتحدث منها.

• تحديــث طريقــة اســتخدام البيانــات: وذلــك بتحســين إجــراءات 
البيانــات،  جمــع  مثــل:  اإلحصائيــة  عملياتنــا  ومنهجيــات 
لتزويــد  وغيرهــا،  التقاريــر..  وبنــاء  االســتبانات،  تصميــم 
العمــالء بباقــة مناســبة مــن المنتجــات والخدمــات وبجــودة 

عاليــة.
• توحيــد المعاييــر: تطويــر سياســات وإجــراءات لزيــادة مســتوى 

توحيــد العمليــات واإلجــراءات داخــل المنظمــة بشــكل عــام.

• المحور الرابع: تقنية المعلومات والبنية التحتية
التحتيــة  والبنــى  المعلومــات  تقنيــة  مــن  االحتياجــات  تلبيــة 

للهيئــة التــي ترّكــز علــى العمــالء، وذلــك مــن خــالل:
تقنيــة  حلــول  توفيــر  خــالل  مــن  المعلومــات:  تقنيــة  ترقيــة   •
المعلومــات لدعم وتحســين المنتجــات والخدمات والمنهجيات 

ــز علــى العمــالء. التــي ترّك
عمليــات  تحســين  المعلومــات:  تقنيــة  عمليــات  مواءمــة   •
ــة العامــة لإلحصــاء،  ــة فــي الهيئ ــة المعلومــات الداخلي تقني

وإزالــة أي تعقيــد غيــر ضــروري فــي تقنيــة المعلومــات.

• المحور الخامس: الثقافة والقدرات
التــي  الثقافــة لالمتثــال باألهــداف  اعتمــاد إصالحــات فــي 
تركــز علــى العمــالء، وضمــان قــدرات مناســبة عبــر دورة حيــاة 

المــوارد البشــرية، وذلــك مــن خــالل:
• إطــالع فــرق العمــل علــى التوّقعــات: ضمــان إيصــال قائمــة 
التوقعــات وقيــم النجــاح إلــى األطــراف المعنيــة فــي الهيئــة 

وبشــكل مناســب.

• تمكيــن فــرق العمــل لدينــا مــن اســتيفاء هــذه التوّقعــات: 
القــدرات والكفــاءات والمــوارد وبيئــة  مــن خــالل تحســين 

العمــل لــدى فــرق العمــل.
• تحفيــز فــرق العمــل ومكافأتهــم علــى إنجازاتهــم: تحفيــز فــرق 

العمــل والتوافــق علــى الثقافــة والســلوكيات المناســبة.

• المحور السادس: الحوكمة والهيكلة
ضمــان وجــود الهيكلــة التنظيميــة والحوكمــة الالزمــة لضمــان 

نجــاح برنامــج التحــّول االســتراتيجي، وذلــك مــن خــالل:
• حوكمــة برنامــج التحــّول: بنــاء حوكمــة رشــيدة مــع عمليــات 

وسياســات وإجــراءات فّعالــة داخلًيــا وخارجًيــا.
• مواءمــة الهيــكل التنظيمــي: فــي شــكله النهائــي مــع قائمــة 

أهــداف برنامــج التحول االســتراتيجي.
ضمــان  المناســب:  بالشــكل  المطلوبــة  المــوارد  توفيــر   •
الرؤيــة. لتحقيــق  البشــرية  للمــوارد  المناســب  التســكين 

واطالقهــا  مشــاريع  عــدة  تنفيــذ  تــم   ،2017 العــام  وفــي 
وســيتم  اإلحصائــي  العمــل  فــي  التحــول  برنامــج  لتفعيــل 
إعطــاء تفاصيــل عــن هــذه المشــاريع فــي الفصــل الثالــث وبهــا 

وصــف لــكل المشــاريع والمنجــزات بشــأنها. 
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االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية
االستراتيجيات 

وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

وتاريــخ  ب(  )8000م  رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  علــى  بنــاًء 
ــوزراء  ــه مجلــس ال ــه ب 1431/11/23هــــ، القاضــي بإنفــاذ مــا وّج
الموقــر فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1431/11/17هـــ، بشــأن 
ــة  الموافقــة علــى وثيقــة اإلطــار العــام لالســتراتيجية اإلحصائي
الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة؛ بوصفهــا 
ــا استرشــاديًا،  واألمــر الســامي الكريــم رقــم )26994(  إطــارًا عامًّ
بتاريــخ 1435/7/11هـــ، القاضــي بالموافقــة علــى قــرار مجلــس 
بشــأن  المتخــذ  1433/7/2هـــ،  وتاريــخ   )23/49( رقــم  الشــورى 
والمعلومــات  العامــة  اإلحصــاءات  لمصلحــة  الســنوي  التقريــر 
1433/1432هـــ، والمتضمــن توجيــه المصلحــة  للعــام المالــي 
للمعلومــات،  الوطنيــة   االســتراتيجية  إنجــاز  فــي  بالمســارعة 
وتنفيذهــا بعــد اعتمادهــا، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر 
تنظيــم  علــى  بالموافقــة  1437/01/13هـــ  وتاريــخ   )11( رقــم 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الــذي اشــتمل فــي مادتــه الرابعــة علــى 

إعــداد الهيئــة الســتراتيجية وطنيــة للعمــل اإلحصائــي.
ومــن  الراهــن،  للوضــع  الشــفاف  التشــخيص  مــن  وانطالقــًا 
والتزامــات   2030 المملكــة  رؤيــة  عــن  الناتــج  الطلــب  دراســة 
المملكــة اإلقليميــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى توقعــات الطلــب 
أخــرى أن يحقــق  بيــن أمــور  فــي المســتقبل، وتضمنــت مــن 
القطــاع درجــة عاليــة مــن الكفــاءة المهنيــة واإلداريــة، وأن يعتمــد 
وجــودة  شــمولية  ذات  إداريــة  ســجالت  علــى  رئيــس  بشــكل 
عاليتيــن، وذلــك فــي مــدة زمنيــة متزامنــة مــع رؤيــة المملكــة 

.2030
كمــا عقــدت الهيئــة لقــاًء تشــاوريًا علــى مســتوى وكالء الــوزارات 
تــم تنظيمــه فــي شــهر 1435/4هـــ الموافــق )2014/2م(، كمــا 
تمــت دراســة محــاور االســتراتيجية الخمســة )اســتخدام البيانــات 
والمعلومــات اإلحصائيــة )الطلــب(، إنتــاج البيانــات والمعلومــات 
اإلحصائيــة )العــرض(، التقنيــات الحديثــة، االتصــال والتوعيــة، 
الحوكمــة( بشــكل معمــق مــن قبــل خمــس مجموعــات عمــل 

ــوزارات والهيئــات والمؤسســات  فنيــة، شــملت ممثليــن عــن ال
الحكوميــة والقطــاع الخــاص، وقــد باشــرت مجموعــات العمــل 
أعمالهــا خــالل شــهري شــعبان ورمضــان 1435هـــ، بدعــم مــن 
ــن، وشــمل مســار إعــداد  ــق مــن االستشــاريين المتخصصي فري
ــوزارات  ــى ال ــة عل االســتراتيجية -أيضــًا- عــرض المســودة األولي
والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص وبرنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي، واألخــذ بمالحظاتهــم ومقترحاتهــم.
وصــادق مجلــس الشــورى الموقــر علــى االســتراتيجية بتاريــخ 
هيئــة  قامــت  كمــا  2016/6/21م(،  )الموافــق  1437/9/16هـــ 
الخبــراء بمجلــس الــوزراء بمراجعتهــا بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة 
اإلدارة  مكتــب  قبــل  مــن  أيضــًا  مراجعتهــا  وتمــت  لإلحصــاء، 
االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، وإصــدار 
مــع  االســتراتيجية  مواءمــة  بهــدف  والتوصيــات  المالحظــات 
والتوصيــات  بالمالحظــات  األخــذ  وتــم   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
لمراجعــة  داخلــي  عمــل  فريــق  الهيئــة  حيــث شــكلت  كافــة، 
رؤيــة  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  وتطويرهــا  االســتراتيجية 
المملكــة 2030 واعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الهيئــة بالقــرار 
رقــم 39/2200/3874 وتاريــخ 1439/04/09هـــ، ومــن ثــم الرفع 

بهــا حســب اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة.
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  إعــداد  مســار  تصميــم  تــم 
اإلحصائيــة فــي المملكــة، وفــق توصيــات الشــراكة في اإلحصاء 
 )PARIS21( مــن أجــل التنميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين
 ،)OECD( التــي تحتضنهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
والتــي هــي الجهــة الدوليــة المســؤولة عــن وضــع منهجيــات 
ومعاييــر االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة فــي أنحــاء 
العالــم كافــة، كمــا تــم االسترشــاد بمــا ورد فــي دليــل التنظيــم 
المتحــدة  اإلحصائــي الصــادر مــن شــعبة اإلحصــاءات باألمــم 
)UNSD(، ومــن أهــم العناصــر التــي اعتمــدت عليها االســتراتيجية 

الوطنيــة مــا يلــي:
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الشمولية
حيث تغطي االستراتيجية 

جميع مكونات القطاع 
اإلحصائي بالمملكة.

الرؤية واألهداف بعيدة 
المدى: 

تنطلق االستراتيجية من 
رؤية وأهداف بعيدة المدى 
للقطاع اإلحصائي، تتفق 

مع طموحات رؤية المملكة 
2030م واألفق الزمني 

لها، وتحظى بتأييد ودعم 
الشركاء كافة في العمل 

اإلحصائي.

المشاركة الحقيقية 
للفاعلين في القطاع 

اإلحصائي:
في مرحلة اإلعداد ومرحلة 
التنفيذ والمتابعة ومرحلة 

التقييم والتحديث، 
وذلك لتحقيق اإلجماع 

الوطني، وحشد الموارد 
البشرية والمادية لصالح 

العمل اإلحصائي. 
ويشمل الفاعلون منتجي 
ومستخدمي البيانات في 
الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني والمنظمات 
اإلقليمية والدولية وأفراد 

المجتمع.

التوعية واالتصال: 
تشمل االستراتيجية 
محورًا خاصًا لالتصال 

والتوعية نظرًا ألهمية نشر 
المنتجات اإلحصائية لشرائح 

المستخدمين والجمهور 
كافة، بحيث يسهل فهمها 

واستخدامها، باإلضافة 
إلى التوعية بأهمية العمل 

اإلحصائي في مجتمع 
حيوي واقتصاد مزدهر 

ووطن طموح

االعتماد على تشخيص 
دقيق للوضع الراهن في 

القطاع اإلحصائي:
يشمل أبرز اإلنجازات، 
باإلضافة إلى التحليل 
الرباعي )نقاط القوة، 

نقاط الضعف، الفرص، 
التحديات(.

تعزيز القدرات:
تركز االستراتيجية الوطنية 
للتنمية اإلحصائية على 
تعزيز قدرات الفاعلين 

كافة في القطاع لتحقيق 
الرؤية وبلوغ األهداف 
االستراتيجية وضمان 

تنفيذ خطط العمل بالكفاءة 
المطلوبة

مواكبة رؤية المملكة 2030
حيث تسعى االستراتيجية 
لتلبية احتياجات الرؤية كافة 
من البيانات والمعلومات 
اإلحصائية ذات الجودة 

العالية، سواء تعلق األمر 
بإعداد وتنفيذ برامج تحقيق 

الرؤية أو المتابعة أو التقييم 
أو إجراء التعديالت الالحقة.

بناء االستراتيجية على 
أساس اإلدارة القائمة على 

تحقيق النتائج:
حيث يتم رصد التقدم نحو 
تحقيق األهداف من خالل 
مؤشرات قياس األداء، 

ويخضع تنفيذ االستراتيجية 
لنظام المتابعة والتقييم.
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المحاور االستراتيجية وأهم األهداف

اســتراتيجية  محــاور  علــى خمســة  اإلحصائيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  ترتكــز 
متكاملــة وترســم عــدد )12( هدفــًا فــي المــدى البعيــد )حتــى العــام 2030م(، علــى 

النحــو التالــي:

 محور استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية )الطلب(، ويهدف إلى:
1. تحسن ملحوظ ومستمر في استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية بشكل صحيح.

2. الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا المستخدمين.

 محور إنتاج البيانات والمعلومات اإلحصائية )العرض(، ويسعى إلى:
3. تلبيــة احتياجــات المســتخدمين كافــة بتوفيــر بيانــات ومعلومــات إحصائيــة ســهلة االســتخدام، 

وبالتوقيت المناســب.
4. تعزيــز جــودة المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة، مــن خــالل تطبيــق أحــدث المعاييــر واألســاليب 

والتصانيــف الدوليــة فــي جمــع ومعالجــة وتحليــل ونشــر البيانــات.
5. زيادة االعتماد على السجالت اإلدارية كمصدر رئيس لإلحصاءات الرسمية. 

 محور التقنيات الحديثة، ويهدف على وجه الخصوص إلى:
6. اســتخدام أحــدث التقنيــات فــي مراحــل العمــل اإلحصائــي )وفــق التطــورات والمســتجدات 

فــي المجــال(.
7. تطوير البنية التحتية الرقمية.

 محور االتصال والتوعية، ومن أبرز أهدافه:
8. تعزيز المعرفة اإلحصائية والوعي اإلحصائي في المجتمع من خالل التعليم والتوعية.

9. إرساء ثقافة االتصال والتعاون والشفافية لدى الفاعلين في القطاع اإلحصائي.

 محور الحكومة، ويسعى إلى:
10. رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته.

11. تطوير الموارد البشرية الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات المتميزة الوطنيين.
12. إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201739
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وتحــدد االســتراتيجية أيضــًا عــدد )15( هدفــًا تفصيليــًا فــي المــدى 
المرحلــة  انتهــاء  مــع  بالتزامــن  2020م(،  العــام  )حتــى  القريــب 

األولــى مــن دورة التخطيــط الخمســية لرؤيــة المملكــة:

1. إشــراك حقيقــي ومســتمر لمســتخدمي البيانــات والمعلومــات فــي العمــل اإلحصائــي، مــن خــالل إنشــاء وتفعيــل آليــة رســمية 
ــة. ــات والمعلومــات اإلحصائي ــن منتجــي ومســتخدمي البيان للتشــاور المســتمر بي

2. الوقــوف علــى االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لرؤيــة المملكــة 2030 والتزامــات المملكــة الدوليــة واإلقليميــة مــن البيانــات 
الجديــدة. أو  المتوافــرة  والمعلومــات اإلحصائيــة 

3. تحقيق مستوى عاٍل من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات اإلحصائية.
4. تلبية احتياجات رؤية المملكة 2030 والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية من البيانات والمعلومات اإلحصائية.

ــه  ــار الخــاص لنشــر البيانــات )SDDS( المعتمــد مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي، واإليفــاء بمتطلبات 5. تحقيــق االنضمــام إلــى المعي
بشــكل مســتمر.

 Data( ضمــن مبــادرة فجــوات البيانــات ))G20 6. تحقيــق المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية لعضويــة المملكــة فــي مجموعــة العشــرين
.)Gap Initiative

7. تحقيق العناصر الالزمة إلجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2020م عن طريق السجالت اإلدارية.
8. تعميم استخدام التقنيات الحديثة )مثل األجهزة اللوحية واالستمارات اإللكترونية( في مراحل العمل اإلحصائي كافة.

9. تحقيــق الربــط اإللكترونــي بيــن الهيئــة والســجالت اإلداريــة ذات األولويــة مــن منطلــق احتياجــات رؤيــة المملكــة 2030 والتعــداد العــام 
للســكان والمساكن 2020.

10. رفع الوعي اإلحصائي لدى المجتمع، من خالل إعداد برنامج خاص لهذا الشأن، والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام 2018م.
11. تفعيل مكونات القطاع اإلحصائي على مراحل.

12. تطوير الموارد البشرية الوطنية، من خالل إعداد برنامج خاص لهذا الشأن، والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام 2018م.
13. تعزيز الشراكات االستراتيجية بين الهيئة ومختلف مكونات القطاع اإلحصائي.

14. إرساء ثقافة اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، من خالل تفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح.
15. إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.
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ويتــم رصــد مــدى التقــدم فــي بلــوغ مختلــف األهــداف المرســومة لالســتراتيجية فــي 
المــدى القريــب وفــي المــدى البعيــد، مــن خــالل مؤشــرات قيــاس األداء التاليــة:

1. مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى القريب )2020م(

مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017201820192020

استخدام 
البيانات 

والمعلومات 
اإلحصائية 

)الطلب(

1

إشراك حقيقي ومستمر 
لمستخدمي البيانات 

والمعلومات في العمل 
اإلحصائي، من خالل 

إنشاء وتفعيل آلية رسمية 
للتشاور المستمر بين 
منتجي ومستخدمي 
البيانات والمعلومات 

اإلحصائية.

نسبة إنجاز االجتماعات 
الدورية للجنة 

التنسيقية الموسعة.
سنوي

تبدأ اجتماعات 
اللجنة 

الموسعة في 
العام 2018م.

%100%100%100

2

الوقوف على االحتياجات 
الحالية والمستقبلية لرؤية 
المملكة 2030 والتزامات 

المملكة الدولية واإلقليمية 
من البيانات والمعلومات 

اإلحصائية المتوافرة أو 
الجديدة.

وجود إطار إحصائي 
يشمل االحتياجات كافة 
المتعلقة برؤية المملكة 

2030 وااللتزامات 
اإلقليمية والدولية 

للمملكة، محدث 
بشكل دوري حسب 

المستجدات.

سنوي

 يتم بناء 
النسخة 

األولى من 
اإلطار في 

2018م.

يحدد الحقًا

3
تحقيق مستوى عاٍل من 

رضا المستخدمين للبيانات 
والمعلومات اإلحصائية.

معدل مؤشر رضا 
المستخدمين عن 

القطاع اإلحصائي.
10%10%10%ال ينطبقسنوي

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201741
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017201820192020

إنتاج البيانات 
والمعلومات 
اإلحصائية 
)العرض(

4

تلبية احتياجات رؤية 
المملكة 2030 والتزامات 

المملكة الدولية واإلقليمية 
من البيانات والمعلومات 

اإلحصائية.

 نسبة المؤشرات 
اإلحصائية المتعلقة 
برؤية المملكة 2030 

المتوافرة بالفعل من 
إجمالي المؤشرات 

المطلوبة.

100%100%80%70%سنوي

5

تحقيق االنضمام إلى 
المعيار الخاص لنشر 

البيانات )SDDS( المعتمد 
من قبل صندوق النقد 

الدولي، واإليفاء 
بمتطلباته بشكل مستمر.

مؤشر مدى التزام 
القطاع اإلحصائي في 

المملكة بمتطلبات 
معيار )SDDS( )المصدر: 
صندوق النقد الدولي(.

100%100%100%100%سنوي

6

تحقيق المتطلبات الحالية 
والمستقبلية لعضوية 
المملكة في مجموعة 

العشرين )G20( ضمن 
مبادرة فجوات البيانات 
.)Data Gap Initiative(

 نسبة تلبية متطلبات 
عضوية المملكة في 

مجموعة العشرين 
)G20( ضمن مبادرة 

 Data( فجوات البيانات
.)Gap Initiative

100%100%100% 90%سنوي

7

تحقيق العناصر الالزمة 
إلجراء التعداد العام 

للسكان والمساكن 2020م 
عن طريق السجالت 

اإلدارية.

نسبة السجالت اإلدارية 
الصالحة لتوفير بيانات 
التعداد العام للسكان 
والمساكن 2020 من 

إجمالي السجالت 
اإلدارية الالزمة إلجراء 

التعداد.

100%90%70% 50%سنوي
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017201820192020

التقنيات 
الحديثة

8

تعميم استخدام التقنيات 
الحديثة )مثل األجهزة 
اللوحية واالستمارات 

االلكترونية( في مراحل 
العمل اإلحصائي كافة.

مؤشر استخدام 
التقنية في مراحل 
العمل اإلحصائي 

)حسب عناصر 
محددة مثل: األجهزة 

اللوحية واالستمارات 
اإللكترونية، مراقبة 

العمل الميداني، الخ(.

90%80%70%60%سنوي

9

تحقيق الربط اإللكتروني 
بين الهيئة والسجالت 

اإلدارية ذات األولوية من 
منطلق احتياجات رؤية 

المملكة 2030 والتعداد 
العام للسكان والمساكن 

.2020

نسبة السجالت 
اإلدارية المربوطة 

إلكترونيًا مع الهيئة 
من إجمالي السجالت 
اإلدارية ذات األولوية، 

فيما يخص احتياجات 
رؤية المملكة 2030 

والتعداد العام للسكان 
والمساكن 2020.

80%75%45%25%سنوي

االتصال 
والتوعية

10

رفع الوعي اإلحصائي لدى 
المجتمع، من خالل إعداد 
برنامج خاص لهذا الشأن، 

والبدء في تنفيذه قبل 
نهاية العام 2018م.

 يتم تحديد مؤشرات 
األداء الرئيسة ضمن 

إعداد برنامج »رفع 
الوعي اإلحصائي لدى 

المجتمع«.

يحدد الحقًاسنوي
يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا

1. مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى القريب )2020م(

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201743
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017201820192020

الحوكمة

11
تفعيل القطاع اإلحصائي 

على مراحل.

نسبة الجهات التي 
بينها ربط إلكتروني مع 

الهيئة لتبادل البيانات 
من إجمالي الجهات 

المستهدفة.

80%75%45%25%سنوي

12

تطوير الموارد البشرية 
الوطنية، من خالل إعداد 

برنامج خاص لهذا الشأن، 
والبدء في تنفيذه قبل 

نهاية العام 2018م.

يتم تحديد مؤشرات 
األداء الرئيسة ضمن 
إعداد برنامج »تطوير 

الموارد البشرية 
اإلحصائية الوطنية«.

يحدد الحقًاسنوي
يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا

13

تعزيز الشراكات 
االستراتيجية بين الهيئة 

ومختلف مكونات القطاع 
اإلحصائي.

نسبة المنتجات 
اإلحصائية المنتجة 

من خالل الشراكات 
االستراتيجية من 

إجمالي المنتجات 
المستهدفة.

75%50%30%20%سنوي

14

إرساء ثقافة اإلدارة القائمة 
على تحقيق النتائج، من 

خالل تفعيل نظام الرصد 
والتقييم المقترح.

 نسبة مكونات القطاع 
اإلحصائي التي أعدت 

dash- )لوحة قياس 
board( من إجمالي 

مكونات القطاع 
المستهدفة.

سنوي
يتم البدء في 
العام 2018م.

%80%90%100

15
إدارة الموارد المالية بكفاءة 

وفاعلية.

 نسبة االلتزام 
بالميزانيات المحددة 

للبرامج اإلحصائية.
95%95%95%90%سنوي

43
42



2. مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى البعيد )2030م(

مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية
2017202020252030

استخدام 
البيانات 

والمعلومات 
اإلحصائية 

)الطلب(

1

تحسن ملحوظ ومستمر 
في استخدام البيانات 

والمعلومات اإلحصائية 
بشكل صحيح

نسبة مؤشرات األداء 
المعتمدة على منتجات 

الهيئة اإلحصائية
سنوي

يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

%80%90%95

2
الحفاظ على مستوى عاٍل 

من رضا المستخدمين

مؤشر رضا 
المستخدمين عن 

القطاع اإلحصائي 
)مسح متخصص(

سنوي
يحدد من خالل 

المسح 
%80%90%95

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201745
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية
2017202020252030

إنتاج البيانات 
والمعلومات 
اإلحصائية 
)العرض(

3

تلبية احتياجات 
المستخدمين كافة بتوفير 

بيانات ومعلومات إحصائية 
سهلة االستخدام، 

وبالتوقيت المناسب

نسبة االحتياجات 
اإلحصائية المتعلقة 
برؤية المملكة 2030 

والمتوافرة لدى القطاع 
اإلحصائي

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

 %100 %100 %100

نسبة االحتياجات 
اإلحصائية المتعلقة 

بأهداف التنمية 
المستدامة 2030 

والمتوافرة لدى القطاع 
اإلحصائي

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

 %75 %100 %100

4

تعزيز جودة المنتجات 
والخدمات اإلحصائية، من 

خالل تطبيق أحدث المعايير 
واألساليب والتصانيف 

الدولية في جمع ومعالجة 
وتحليل ونشر البيانات

مؤشر القدرات 
اإلحصائية للبنك 

الدولي
80% 80%75% 70% سنوي

5
زيادة االعتماد على 

السجالت اإلدارية كمصدر 
رئيس لإلحصاءات الرسمية

نسبة اإلحصاءات التي 
تنشرها الهيئة باالعتماد 
على السجالت اإلدارية 
من إجمالي اإلحصاءات 

التي يمكن إنتاجها 
عن طريق السجالت 

اإلدارية

70% 60%50%30%سنوي
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية
2017202020252030

التقنيات 
الحديثة

6

استخدام أحدث التقنيات 
في كل العمل اإلحصائي 

)وفق التطورات 
والمستجدات في المجال(

مؤشر استخدام 
التقنية في مراحل 
العمل اإلحصائي 

)حسب عناصر محددة 
مثل تبادل البيانات 

مع الجهات المنتجة، 
االستبيانات، مراقبة 
العمل الميداني، الخ(

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

%85 %95%100

7
تطوير البنية التحتية 

الرقمية

معدل نضج البنية 
التحتية لتقنية 

المعلومات في القطاع 
اإلحصائي

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

%70%90%95

االتصال 
والتوعية

8
تعزيز المعرفة اإلحصائية 
والوعي بأهمية اإلحصاء 

لدى المجتمع

معدل نمو مؤشر 
مستوى الوعي 
اإلحصائي في 

المجتمع، المعتمد من 
)PARIS21( قبل

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

+ %5+ %10+ %15

9

إرساء ثقافة االتصال 
والتعاون والشفافية 
لدى الفاعلين بالقطاع 

اإلحصائي

مؤشر رضا 
المستخدمين عن 

القطاع اإلحصائي 
)مسح متخصص(

سنوي
يحدد من خالل 

المسح
 %80%90%95

2. مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى البعيد )2030م(

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201747
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مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
دورية 
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية
2017202020252030

الحوكمة

10
رفع فعالية القطاع 

اإلحصائي وتقليص 
الفجوة بين مكوناته

نسبة الجهات التي 
بينها ربط إلكتروني مع 

الهيئة لتبادل البيانات 
)من إجمالي الجهات 

المستهدفة(

95%90%80%0%سنوي

11

تطوير الموارد البشرية 
الوطنية، واستقطاب 

أصحاب المهارات المتميزة 
الوطنيين

نسبة موظفي القطاع 
اإلحصائي الحاصلين 

على شهادة الماجستير 
فما فوق في 

مجاالت ذات الصلة 
)من إجمالي العدد 

المستهدف( 

سنوي
يحدد من خالل 
دراسة مكتبية

%30%50%70

12
إدارة الموارد المالية بكفاءة 

وفاعلية

 نسبة التزام الهيئة 
العامة لإلحصاء 

بالموازنة المخصصة لها
95%95%95% 90%سنوي

مــن  تحســينها  يتــم  تكراريــة  عمليــة  االســتراتيجية  ألن  ونظــرًا 
خــالل االســتفادة مــن الــدروس المســتخلصة مــن تنفيذهــا ومــن 
المســتجدات في رؤية المملكة 2030 واالســتراتيجيات والخطط 
الوطنيــة، والمســتجدات علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، 
فســيتم تنفيذهــا بالتزامــن مــع المراحــل الثــالث لــدورة التخطيــط 
الخمســية لرؤيــة المملكــة، تغطــي أولها الفتــرة )2018-2020م(، 
ويتــم خاللهــا تعزيــز البرامــج والمشــروعات الجاريــة، والســعي 
لتحقيــق تكامــل فعلــي بيــن جهــود مكونــات القطــاع اإلحصائــي 
كافــة، وكذلــك إنجــاز اإلصالحــات والتعديــالت المقترحــة بشــكل 

تدريجــي.
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خطة العمل خالل المرحلة األولى )2020-2018م(

ــي بشــكل  ــن القطــاع اإلحصائ ــة، لتســهم فــي تمكي ــة أولي ــادرات والبرامــج والمشــروعات كمرحل ــددًا مــن المب ــة ع وضعــت الهيئ
مباشــر أو غيــر مباشــر، وتحقــق األهــداف االســتراتيجية المرســومة.

م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

1
مشروع 

تفعيل القطاع 
اإلحصائي

- إنشاء وحدات إدارية إحصائية في األجهزة الحكومية 
التي ال تتوافر لديها.

- رفع المستوى اإلداري للوحدات اإلحصائية الحالية.
- تحسين البنية التحتية في الوحدات اإلحصائية.
- توحيد التصانيف اإلحصائية لمختلف األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية.
- رفع مستوى القدرات اإلحصائية واستقطاب الكفاءات 

المتخصصة.
- تحويل الوظائف اإلحصائية من مجموعة الوظائف 
اإلدارية إلى مجموعة الوظائف التخصصية )الفنية(.

- تنمية وتطوير العالقة مع القطاع األكاديمي.

* مكونات 
القطاع 

اإلحصائي

األهداف 
كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2020م
)المرحلة 
األولى(

2

تعزيز العالقات 
بين الشركاء 
كافة في 
العمل 

اإلحصائي 
)المستخدمون 

والمنتجون(

- استكمال مذكرات التفاهم بين الهيئة ومختلف الشركاء.
- تنظيم لقاء سنوي موسع يستعرض تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.
2، 3 الشركاء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مختلف 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

-2017
2018م

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201749

48



م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

3

تأسيس نظام 
إدارة العمالء 
 Customer(

 Management
)System

- تصنيف العمالء )المستخدمين(، وتحديد الفئات 
المستفيدة من خدمات ومنتجات القطاع اإلحصائي.

- تطوير وإعداد نماذج للتعامل مع كل فئات العمالء، 
حسب تصنيفهم والخدمات المتاحة لهم وآليات 

التواصل. 
- أتمتة نظام إدارة العمالء.

المستخدمون 
كافة

 3 ،2

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مختلف 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2018م

4
رصد احتياجات 
المستخدمين

- الوقوف على المتطلبات اإلحصائية لرؤية المملكة 
2030 وبرامجها، والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية، 

واحتياجات المستخدمين من القطاع الخاص والمجتمع 
المدني والجمهور.

المستخدمون 
كافة

 4 ،2

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مختلف 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

-2017
2018م )ثم 
يتم رصد 

المستجدات 
بشكل 
مستمر(

5

قياس مستوى 
رضا العمالء 
عن منتجات 
وخدمات 
القطاع 

اإلحصائي

- معرفة مستوى رضا العمالء عن منتجات وخدمات 
القطاع اإلحصائي.

- تنفيذ مسح أو استطالع الرأي أو إضافة أسئلة إلى 
المسوح اإلحصائية القائمة والمستقبلية.

2العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مختلف 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

سنويًا 
من 

2018م
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

6

برنامج البيانات 
اإلحصائية 
الوطنية 
)مصدر(

- تطوير قاعدة بيانات إحصائية وطنية لالستفادة من حالة 
تطبيق المعايير والنماذج واألدوات واألساليب اإلحصائية 

لدعم تحديث اإلحصاءات الرسمية في المملكة.
- توفير الربط اإللكتروني بين السجالت اإلدارية 

المتوافرة لدى الجهات العامة وقواعد البيانات لدى 
الهيئة.

- تجهيز بيئة تقنية مناسبة وفعالة بما يحقق انسياب 
بيانات السجالت، وبما يحافظ على محتوياتها دون حذف 

أو تداخل أو خلل.

6، 9، 10الجهات العامة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مختلف 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2021م

7

التعداد العام 
للسكان 

والمساكن 
2020 باالعتماد 
على السجالت 

اإلدارية

اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية هدف إنجاز 
التعداد العام للسكان والمساكن عن طريق السجالت 

اإلدارية ابتداًء من العام 2020م.
3،4العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 
اإلحصائي ذات 
الصلة بالتعداد

2020م

8

برنامج األعمال 
الميدانية 
الجارية 

والمستحدثة

- العمل على جميع برامج التعدادات والمسوح الجارية 
والمستحدثة. 

3، 4العمالء كافة
حسب العمل 

الميداني

حسب 
العمل 

الميداني

خطة العمل خالل المرحلة األولى )2020-2018م(

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201751
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

9

برنامج إنتاج 
اإلحصاءات 
الرسمية 
عن طريق 
السجالت 

اإلدارية

- األعمال الجارية والتطويرية لدى الجهات المشرفة على 
السجالت اإلدارية.

- إنتاج اإلحصاءات الرسمية عن طريق السجالت اإلدارية.
4، 5، 6العمالء كافة

الهيئة، 
ومكونات 
القطاع 

اإلحصائي 
المعنية

مستمر

10

برنامج حوكمة 
وتشغيل 
مراصد 

المعلومات 
الوطنية 

المتخصصة

- دراسة وتحديد نموذج تشغيلي إلنشاء المراصد 
الوطنية القطاعية.

- تطوير مشروع تجريبي تطبيقي للنموذج المقترح على 
أحد المراصد القطاعية المقترح )كمثال مرصد التجارة 

واألعمال(. 
- وضع خارطة طريق لتطوير المراصد الوطنية القطاعية 

في المملكة بالتعاون بين الهيئة والقطاعات المعنية.

الجهات العامة 
المعنية )على 

مراحل(.
6 ،5 ،4

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

11
برنامج 

الحسابات 
القومية

- توفير اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي 
اإلجمالي.

- تطوير مستمر للحسابات القومية، حيث يستمر اعتماد 
أحدث المعايير الدولية )مثال: نظام SNA 2008، تصنيف 

ISIC 4، وغيرهما(، وتحديث القيمة الفعلية/ الحالية.

وزارة االقتصاد 
والتخطيط، 

وزارة المالية، 
ساما، القطاع 

الخاص، القطاع 
األكاديمي

الهيئة3، 4 
ربع 

سنوي 
)مستمر(

12

استيفاء 
المتطلبات 
اإلحصائية 
لمؤشرات 

أهداف التنمية 
المستدامة 

2030م

- توفير البيانات اإلحصائية التي تدخل في حساب 
المؤشرات ذات األولوية للمملكة.

- تنسيق الجهود مع مختلف مكونات القطاع اإلحصائي 
المعنية، لضمان إنتاج تلك البيانات بشكل منتظم، وفق 

أولويات محددة.

وزارة االقتصاد 
والتخطيط

4 ،3 ،2

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2020م
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

13
البيانات 
الضخمة

- دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية 
المناسبة لتطبيق مفهوم »البيانات الضخمة« لدعم 

الخدمات والمنتجات اإلحصائية.
- دراسة المزايا والمنهجيات والتقنيات المطلوبة لتنفيذ 

وتحديد الخارطة المستقبلية للمشروع.

الهيئة6، 7العمالء كافة
يناير 

2018م

14
تحسين آليات 
النشر بحسب 

العمالء

- حساب الهيئة.
- تطوير البوابة الحالية.

- بوابة اإلحصاء التفاعلي.
8، 2، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

15

مشروع بوابة 
اإلحصاءات 
السعودية 

 Saudi Data(
)Portal

- تطوير بوابة لنشر اإلحصاءات كافة المتعلقة بالمملكة، 
التي تصدرها الهيئة أو الجهات العامة األخرى، بحيث 
تصبح مرجعًا لإلحصاءات الرسمية المتعلقة بالمملكة.

3، 8، 10العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

16

تنفيذ 
السياسات 
العامة لنشر 
اإلحصاءات 
في المملكة.

- تطوير استراتيجية عمل وخطط وآليات لتنفيذ هذه 
السياسات، لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توسيع 
نطاق االستفادة من اإلحصاءات لدى مستخدميها كافة.

8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

17
تنفيذ دليل 

إجراءات العمل 
اإلحصائي

- تعزيز ثقافة الجودة والدقة والشمولية والمصداقية 
للرفع من مستوى األعمال اإلحصائية المنتجة.

الجهات 
المنتجة 

لإلحصاءات 
الرسمية

2017مالهيئة1، 4 

خطة العمل خالل المرحلة األولى )2020-2018م(

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201753
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

18

إيجاد رقم 
موحد للوحدات 

العقارية 
)المنشآت 
والمساكن(

- تسهيل عمليات الربط بين السجالت اإلدارية لسهولة 
الوصول والحصول على البيانات المراد توفيرها.

2020مالهيئة 1، 4العمالء كافة

19

وضع إطار 
عمل جديد 

لتكامل البيانات 
الجيومكانية 
واإلحصائية

- وضع آليات ومنهجيات للربط بين البيانات اإلحصائية 
والبيانات المكانية على المستويات اإلدارية المختلفة 

في المملكة.
- وضع منهجية التعامل مع البيانات الجغرافية وتكاملها 

في مراحل التعدادات.

الجهات 
المنتجة 

لإلحصاءات 
الرسمية

الهيئة6، 7
ديسمبر 
2017م

20

مشروع تطوير 
سياسات 
وإجراءات 

ونظام إدارة 
الجودة 

لعمليات 
ومنهجيات 

العمل 
اإلحصائي

- تطوير السياسات كافة الالزمة للعمليات اإلدارية 
وتطوير نظام شامل إلدارة الجودة، ضمن دورة األعمال 

في الهيئة من أجل ضمان رضا المستخدمين لجودة 
البيانات والمنتجات اإلحصائية.

- االلتزام التام بالمعايير الدولية في جودة العمل 
اإلحصائي، واستخدام أفضل الممارسات.

الجهات 
المنتجة 

لإلحصاءات 
الرسمية

الهيئة1، 4
مايو 
2018م

21

برنامج رفع 
الوعي 

اإلحصائي لدى 
المجتمع

- العمل على رفع الوعي اإلحصائي والثقافة اإلحصائية 
في المجتمع.

- تعزيز المبادرات القائمة الواردة أدناه )يوم اإلحصاء، 
إدراج مواد تعليمية وتعريفية في المناهج الدراسية، 

وإعداد عدد من األدلة(.

8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

يتم إعداد 
البرنامج 
والبدء 
في 

تنفيذه 
في العام 

2018م
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

يوم اإلحصاء22

- اعتماد يوم وطني لإلحصاء في المملكة العربية 
السعودية يصبح منصة إلطالق رسائل توعوية بشكل 

سنوي، ويتم التركيز باالحتفاء به في مؤسسات التعليم 
العام والجامعي.

8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

إطالق 
أول يوم 
وطني 

لإلحصاء 
بداية 
الربع 

الثالث 
من العام 

2018م

23

إدراج مواد 
تعليمية 
وتعريفية 

عن اإلحصاء 
في المناهج 

الدراسية

- إضافة مبادئ اإلحصاء وأهميته ودوره في مناهج 
مستهدفة؛ مثل الرياضيات والدراسات االجتماعية.

8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون مع 
وزارة التعليم 

والقطاع 
األكاديمي

ابتداًء من 
السنة 

الدراسية 
-2018
2019م

24
إعداد عدد من 

األدلة

- دليل رفع الوعي والثقافة اإلحصائية والتسويق 
اإلحصائي.

- دليل منتجات القطاع اإلحصائي.
- دليل المصطلحات اإلحصائية.

- دليل كيفية قراءة البيانات واالستفادة منها.

1، 8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

إطالق 
األدلة 
في 
نهاية 
العام 
2018م

خطة العمل خالل المرحلة األولى )2020-2018م(

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201755
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م
المبادرات 

والمشروعات
المستهدفونالوصف

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة

الجهة 
المسؤولة

التاريخ 
المتوقع 

لإلنجاز

25

قياس مستوى 
المعرفة 
والثقافة 
والوعي 

اإلحصائي في 
المجتمع

- قياس مستوى المعرفة والوعي اإلحصائي في 
المجتمع من خالل تنفيذ مسح أو استطالع الرأي، 
أو إضافة أسئلة إلى المسوح اإلحصائية القائمة 

والمستقبلية.

8، 9العمالء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

26

مراجعة 
وتعديل نظام 
اإلحصاءات 

للدولة

- مراجعة نظام اإلحصاءات للدولة في ظل التجارب 
وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم االحتياجات المحلية 

في تنظيم القطاع اإلحصائي.

المنتجون 
والمستخدمون 

والمجتمع

األهداف 
كافة

2017مالهيئة

27

برنامج تطوير 
القدرات 
البشرية 

في القطاع 
اإلحصائي

- بناء فرق إحصائية متميزة في جميع الجهات الحكومية 
وأهم مؤسسات القطاع الخاص.

- التدريب داخل وخارج المملكة.
- االبتعاث إلى الجامعات المتميزة في الخارج.

العاملون في 
القطاع كافة

الهدف 
11، لكن 

البرنامج في 
الواقع يخدم 

األهداف 
كافة 

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي

2018م

* )اإلدارات والوحدات اإلحصائية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة والجامعات(.
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مالمح خطة العمل لما بعد العام 2020م

ســيركز القطــاع اإلحصائــي خــالل فتــرة مــا بعــد العــام 2020م علــى تســريع وتيــرة التطــور وتحقيــق التميــز اإلقليمــي والعالمــي، مــن 
خــالل البنــاء علــى النقلــة النوعيــة التــي سيشــهدها خالل المرحلــة األولى من تنفيــذ االســتراتيجية )2020-2018م(، ومواكبــة التطورات 
فــي طلــب البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة علــى المســتويات الوطنيــة والخليجيــة والعربيــة واإلســالمية والدوليــة، واالســتفادة مــن 
المســتجدات فــي القطــاع اإلحصائــي الدولــي مــن معاييــر ومنهجيــات وأســاليب وتصانيــف إحصائيــة جديــدة أو محســنة، باإلضافــة 
ــات المعلومــات واالتصــاالت التــي ال شــك أنهــا ستســتمر خــالل العقــد  إلــى االســتفادة مــن التطــورات الســريعة فــي مجــال تقني

المقبــل، وكذلــك المســتجدات فــي المجــاالت األخــرى ذات الصلــة، مثــل كفــاءة اإلدارة وتنميــة المــوارد البشــرية وغيرهمــا. 

وكمــا ســبق، وعنــد التقييــم الــدوري لالســتراتيجية، قــد يكــون هنــاك تعديــل علــى بعــض المبــادرات أو إضافــة البعــض اآلخــر أو يصــل 
فــي بعــض األحــوال إلــى الحــذف، وكل هــذا وفــق مــا يســتجد مــن متغيــرات أو توجيهــات أو قــرارات علــى مســتوى القطــاع اإلحصائــي 

أو علــى المســتوى الوطنــي.
ولعل من أبرز األعمال التي سيقوم بها القطاع اإلحصائي في مرحلة ما بعد العام 2020م ما يلي:

مــن  اإلحصائــي،  القطــاع  تمكيــن  برنامــج  تنفيــذ  اســتكمال   
الســجالت اإلداريــة  القصــوى مــن  أجــل تحقيــق االســتفادة 
فــي إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية، مــع تقليــص عــدد المســوح 

تدريجــي. بشــكل  الميدانيــة 
 مواصلــة تنفيــذ برنامــج التعــدادات حســب الدوريــة المعتمــدة 
دوليــًا: التعــداد العــام للســكان والمســاكن 2030م، التعــداد 
التعــداد  2025م،  الزراعــي  التعــداد  2022م،  االقتصــادي 

2024م. الصناعــي 
ــة )SEEA( المعتمــد  ــة البيئي  إعــداد نظــام المحاســبة االقتصادي

مــن قبــل األمــم المتحــدة.
 تطويــر مــا تبقــى مــن الســجالت اإلداريــة بالتعــاون مــع األجهــزة 
ــًا بالهيئــة، لضمــان تدفــق  الحكوميــة المعنيــة وربطهــا إلكتروني
)برنامــج مصــدر  البيانــات فــي االتجاهيــن بانســيابية وأمــان 

ــادرات ذات الصلــة(. وغيــره مــن المب
 اســتحداث مســوح جديــدة فــي مجــاالت غيــر مغطــاة مــن قبــل 

الســجالت اإلداريــة، حســب الطلــب والحاجــة.

 تطويــر مزيــد مــن المراصــد القطاعيــة الوطنيــة حســب الطلــب 
والحاجــة.

العلمــي  البحــث  لدعــم  اإلحصائيــة  المنتجــات  علــى  التركيــز   
واألكاديمــي. 

جديــدة،  خدمــات  يشــمل  بحيــث  اإلحصائــي  النشــر  تطويــر   
مثــل: حســاب التضخــم الخــاص بشــخص أو أســرة مــا، وتوفيــر 
)Small Area Statistics( عبــر  بيانــات عــن مســاحات صغيــرة 

الجيومكانيــة. المعلومــات  نظــام 
ــات الضخمــة كمصــادر موثوقــة   التوســع فــي اســتخدام البيان

ــة. لإلحصــاءات الرســمية، وفــق أفضــل الممارســات الدولي
التواصــل  وســائل  وتعزيــز  التوعيــة  نشــر  فــي  االســتمرار   

. وتطويرهــا
 االستمرار والتوسع في إنشاء المراصد الوطنية.

 مواكبة التطورات الحديثة والسريعة في التقنيات الحديثة.
 الحصــول علــى شــهادات وجوائــز معتمــدة محليــًا ودوليــًا فــي 

التميــز المؤسســي.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201757
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دقيقــة  متابعــة  وتقييــم يضمــن  رصــد  لنظــام  االســتراتيجية  تنفيــذ  وســيخضع 
ــع  ــر رب ــع الجهــات المعنيــة، وســيتم إعــداد ونشــر تقري للتنفيــذ علــى مســتوى جمي
ــة المرحلــة األولــى، وتقييمــان  ســنوي حــول ذلــك، كمــا ســُيجرى تقييــم فــي نهاي
فــي المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة )عنــد منتصــف المرحلــة، وبعــد انتهائهــا(، والتحديث 
الــدوري لالســتراتيجية بنــاًء علــى الــدروس المســتخلصة مــن كل هــذه العناصــر 

ــة. ــارج المملك ــل وخ ــة داخ ــى المســتجدات ذات الصل وعل
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استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء
ــة  ــاط بهــا لدعــم التنمي ــدور المن ــة ومهامهــا واختصاصاتهــا وال ــم الهيئ ــة خــالل العــام 2017 م اســتراتيجية لتعكــس تنظي أعــدت الهيئ
الوطنيــة – رؤيــة المملكــة 2030 وبرامجهــا االثنــي عشــر- بمنتجــات وخدمــات إحصائيــة مــن جهــة واإليفــاء ببعــض المؤشــرات المطلوبــة 

اقليميــًا ودوليــًا

مكونات االستراتيجية وأهدافها

تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بــدور أساســي فــي دعــم تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــالل توفيــر البيانــات والمعلومــات 
اإلحصائيــة الشــاملة والمتكاملــة التــي تدعــم صنــع القــرار، ورســم السياســات، وتخطيــط البرامــج والمشــروعات، ورصــد التقــدم المحــرز 

فــي تحقيــق الرؤيــة وتقييــم األداء.
وتأتــي مكونــات هــذه االســتراتيجية مــن ذات المحــاور واألهــداف وخطــة العمــل الــواردة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة، 
وتعتمــد علــى الــدروس المســتخلصة مــن األعمــال التــي قامــت بهــا الهيئــة خــالل الفتــرة الماضيــة، بمــا فــي ذلــك المســارات والمبــادرات 

المنبثقــة مــن برنامــج التحــول االســتراتيجي فــي إطــار برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ومــا لهــا مــن انعكاســات إيجابيــة علــى أداء الهيئــة.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد )12( هدفًا استراتيجيًا، وهي كالتالي:

تلبية احتياجات العمالء.

زيادة الوعي اإلحصائي 
في المجتمع

خلق بيئة عمل جاذبة 
ومنتجة.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مكونات القطاع 
اإلحصائي

تحسين االستخدام 
الصحيح للبيانات 

والمعلومات 
اإلحصائية.

إدارة الموارد المالية 
بكفاءة.

الحفاظ على مستوى 
عاٍل من رضا العمالء

التوسع في استخدام أحدث التقنيات في مراحل 
العمل اإلحصائي كافة.

تعزيز جودة المنتجات 
والخدمات اإلحصائية 

للهيئة.

مالءمة البنية التحتية التقنية والحلول اإللكترونية 
للهيئة والعمل اإلحصائي.

زيادة استخدام بيانات 
السجالت اإلدارية 

كمصادر لإلحصاءات 
الرسمية.

رفع فعالية القطاع 
اإلحصائي وتقليص 
الفجوة بين مكوناته.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201759
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تم تركيز محاور وأهداف استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك على النحو اآلتي:

محاور استراتيجية الهيئة وربط أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030

الهدف االستراتيجيالمحور االستراتيجيم
الربط مع أهداف رؤية المملكة 

2030
الربط مع األهداف التفصيلية 

لرؤية المملكة 2030

1

المحور األول:
دعم العمالء وبناء 

الشراكات االستراتيجية.

تلبية احتياجات العمالء.
تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 

الجهاز الحكومي- التفاعل بشكل 
فعال مع المواطنين.

تعزيز الشفافية في جميع 
القطاعات الحكومية.

2
تعزيز الشراكات االستراتيجية مع 

مكونات القطاع اإلحصائي.
تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 

الجهاز الحكومي.
تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 

وفعالية.

3
الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا 

العمالء.
تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل 

بشكل فعال مع المواطن.

دعم قنوات التواصل مع 
المواطنين ومجتمع األعمال.

ضمان تجاوب الجهات العامة 
لمالحظات عمالئها.

4

المحور الثاني:
اإلنتاج اإلحصائي بأحدث 

المعايير الدولية.

تعزيز جودة المنتجات والخدمات 
اإلحصائية للهيئة.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

5
زيادة استخدام بيانات السجالت 

اإلدارية كمصادر لإلحصاءات 
الرسمية.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 
وفعالية.

تحسين أداء الجهات العامة.

المحور الثالث:6
الثقافة والمعرفة 

اإلحصائية.

زيادة الوعي اإلحصائي في 
المجتمع.

تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل 
بشكل فعال مع المواطنين.

تعزيز الشفافية في جميع 
القطاعات الحكومية.

7
تحسين االستخدام الصحيح 

للبيانات والمعلومات اإلحصائية.
تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 

الجهاز الحكومي.
تحسين أداء الجهات العامة.
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الهدف االستراتيجيالمحور االستراتيجيم
الربط مع أهداف رؤية المملكة 

2030
الربط مع األهداف التفصيلية 

لرؤية المملكة 2030

8

المحور الرابع:
التقنية والبنية التحتية.

التوسع في استخدام أحدث 
التقنيات في مراحل العمل 

اإلحصائي كافة.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

تطوير الحكومة اإللكترونية.

9
مالءمة البنية التحتية التقنية 

والحلول اإللكترونية للهيئة والعمل 
اإلحصائي.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

تطوير الحكومة اإللكترونية.

10

المحور الخامس: 
تعزيز القدرات والتميز 

المؤسسي.

رفع فعالية القطاع اإلحصائي 
وتقليص الفجوة بين مكوناته.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 
وفعالية.

خلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة.11
تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 

الجهاز الحكومي.
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.

إدارة الموارد المالية بكفاءة.12
تعزيز فاعلية الحكومة: تحقيق 

توازن الميزانية العامة.
تعزيز فاعلية التخطيط المالي 

وكفاءة اإلنفاق الحكومي.

محاور استراتيجية الهيئة وربط أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201761
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ولتحقيق األهداف االستراتيجية، تبنت الهيئة عددًا من المبادرات والمشروعات لكل محور، يمكن تلخيصها كالتالي:

المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور األول:
دعم العمالء 

وبناء الشراكات 
االستراتيجية

1
 Customer( تأسيس نظام إدارة العمالء

.)Management System

 تصنيف العمالء وتحديد الفئات المستفيدة من خدمات ومنتجات 
الهيئة العامة لإلحصاء.

 تطوير وإعداد نماذج للتعامل مع كل فئات العمالء حسب تقسيم 
العمالء والخدمات المتاحة لهم وآليات التواصل.

 أتمتة نظام إدارة العمالء.

2
مسح جديد لقياس مستوى رضا العمالء 

عن منتجات وخدمات الهيئة.

 معرفة مستوى رضا العمالء عن منتجات وخدمات الهيئة العامة 
لإلحصاء، من خالل تنفيذ مسح أو استطالع الرأي أو إضافة أسئلة إلى 

المسوح اإلحصائية القائمة والمستقبلية.

تأسيس العمل بأسلوب تجاري.3

يهدف المشروع إلى تأسيس وحدة أعمال تقوم بتقديم مجموعة من 
الخدمات والمنتجات اإلحصائية المتخصصة بأسلوب تجاري، حيث إن 

المشروع سيقوم بتطوير:
 تقييم اللوائح والسياسات واالنظمة التي تحكم العمل بأسلوب 

تجاري.
 وضع األدوات التنظيمية الالزمة لتقوم الهيئة بمثل هذا النشاط 

بصوره نظامية.
 إعداد دراسة الجدوى وحجة العمل.

 إعداد النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات.
 تحديد المنتجات ووضع نماذج التسعير الالزمة للبيع.

 عقد تجربة وطرح المنتجات في سوق األعمال وتتبع نتائج التجربة.

المحور الثاني:
اإلنتاج 

اإلحصائي 
بأحدث المعايير 

الدولية

1
قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية

)برنامج مصدر(.

 تطوير قاعدة بيانات إحصائية وطنية لالستفادة من حالة تطبيق 
المعايير والنماذج واألدوات واألساليب اإلحصائية لدعم تحديث 

اإلحصاءات الرسمية في المملكة.
 توفير الربط اإللكتروني بين السجالت اإلدارية المتوافرة لدى الجهات 

العامة وقواعد البيانات لدى الهيئة.
 تجهيز بيئة تقنية مناسبة وفعالة بما يحقق انسياب بيانات السجالت 

وبما يحافظ على محتوياتها دون حذف أو تداخل أو خلل.
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور الثاني:
اإلنتاج 

اإلحصائي 
بأحدث المعايير 

الدولية

2
التعداد العام للسكان والمساكن 2020 

باالعتماد على السجالت اإلدارية )التعداد 
التسجيلي الموحد 2020(.

 اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية هدف إنجاز التعداد العام 
للسكان والمساكن عن طريق السجالت اإلدارية ابتداًء من عام 2020.

المراصد القطاعية الوطنية.3

 دراسة وتحديد نموذج تشغيلي إلنشاء المراصد الوطنية القطاعية.
 تطوير مشروع تجريبي تطبيقي للنموذج المقترح على أحد المراصد 

القطاعية المقترح )كمثال مرصد التجارة واألعمال(. 
 وضع خارطة طريق لتطوير المراصد الوطنية القطاعية في المملكة 

بالتعاون بين الهيئة والقطاعات المعنية.

برنامج التعدادات4
 يحتوي على خمس منتجات إحصائية تتضمن تعداد السكان والمساكن 

والمنشآت والزراعي وحصر الحجاج والخدمات.

برنامج المسوح اإلحصائية5
 يحتوي على 37 مسحًا إحصائيًا في مختلف المجاالت، تدعم صناع 

القرار ويتم تنفيذها وفق سياسة تنفيذ المسوح.

برنامج الحسابات القومية.6

 توفير اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي.
 تطوير مستمر للحسابات القومية، حيث يستمر اعتماد أحدث المعايير 

الدولية )مثال: نظام SNA 2008، تصنيف ISIC 4، وغيرهما(، وتحديث 
القيمة الفعلية/الحالية.

7
استيفاء المتطلبات اإلحصائية لمؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة 2030.

 توفير البيانات اإلحصائية التي تدخل في حساب المؤشرات ذات 
األولوية.

 تنسيق الجهود مع مختلف مكونات القطاع اإلحصائي المعنية لضمان 
إنتاج تلك البيانات بشكل منتظم، وفق أولويات محددة.

البيانات الضخمة.8

يشمل المشروع ما يلي:
 دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق 
مفهوم »البيانات الضخمة« لدعم الخدمات والمنتجات اإلحصائية لدى 

الهيئة.
 دراسة المزايا والمنهجيات والتكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ وتحديد 

الخارطة المستقبلية للمشروع.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201763
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور الثاني:
اإلنتاج 

اإلحصائي 
بأحدث المعايير 

الدولية

تحسين آليات النشر بحسب العمالء.9
 حساب الهيئة.

 تطوير البوابة الحالية.
 بوابة اإلحصاء التفاعلي.

10
مشروع بوابة اإلحصاءات السعودية 

.)Saudi Data Portal(

تطوير بوابة لنشر اإلحصاءات كافة المتعلقة بالمملكة؛ التي تصدرها 
الهيئة أو الجهات العامة األخرى، بحيث تصبح مرجعًا لإلحصاءات الرسمية 

المتعلقة بالمملكة.

11
تنفيذ السياسات العامة لنشر اإلحصاءات 

في المملكة.

تطوير استراتيجية عمل وخطط وآليات لتنفيذ هذه السياسات، لضمان 
تحقيق هدفها المتمثل في توسيع نطاق االستفادة من اإلحصاءات 

لدى مستخدميها كافة.

تنفيذ دليل إجراءات العمل اإلحصائي.12
تعزيز ثقافة الجودة والدقة والشمولية والمصداقية للرفع من مستوى 

األعمال اإلحصائية المنتجة.

13
إيجاد رقم موحد للوحدات العقارية 

)المنشآت والمساكن(.
تسهيل عمليات الربط بين السجالت اإلدارية لسهولة الوصول 

والحصول على البيانات المراد توفيرها.

14
وضع إطار عمل جديد لتكامل البيانات 

الجيومكانية واإلحصائية.

بدأت الهيئة في اإلعداد لوضع آليات ومنهجيات للربط بين البيانات 
اإلحصائية والبيانات المكانية على المستويات اإلدارية المختلفة في 
المملكة، ووضع منهجية التعامل مع البيانات الجغرافية وتكاملها في 

مراحل التعدادات.

15
تطوير منهجيات وأساليب وأدوات 

وبرمجيات التحليل اإلحصائي في الهيئة

 تحسين وتطوير منهجيات وأساليب التحليل اإلحصائي واعتماد 
األدوات والبرمجيات األمثل والمستخدمة عالميًا ألغراض التحليل.

 تقديم منتجات وخدمات أفضل وأدق لمتخذي وصناع القرار.
 تعزيز موارد وقدرات اإلدارة العامة المعنية.
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور الثاني:
اإلنتاج 

اإلحصائي 
بأحدث المعايير 

الدولية

16

تقييم وتطوير وتحسين آليات جمع 
بيانات ومعلومات الخدمات والمنتجات 
اإلحصائية من المصدرين األساسيين 

)المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية( 
وآليات تفعيلها

 يقدم هذا المشروع رؤية واضحة عن الوضع الحالي والنقاط الرئيسية 
التي تحتاج إلى تحسن في منهجية الهيئة لجمع البيانات والمعلومات 
اإلحصائية من المصدرين األساسيين )المسوح الميدانية والسجالت 
اإلدارية(، من خالل التركيز أكثر على تطوير األعمال الميدانية، بغرض 

الحصول على منهجية فعالة لجمع البيانات تتماشى مع المعايير الدولية 
وتحسن من نوعية وجودة البيانات والمنتجات المقدمة لعمالء الهيئة.

17
مشروع تطوير سياسات وإجراءات ونظام 

إدارة الجودة لعمليات ومنهجيات العمل 
اإلحصائي

تطوير السياسات كافة الالزمة للعمليات اإلدارية وتطوير نظام شامل 
إلدارة الجودة، ضمن دورة األعمال في الهيئة من أجل ضمان رضا 

المستخدمين لجودة البيانات والمنتجات اإلحصائية، مع االلتزام التام 
بالمعايير العالمية في جودة العمل اإلحصائي، واالستخدام األفضل 

الممارسات العالمية في المجال.

المحور الثالث: 
الثقافة 

والمعرفة 
اإلحصائية

يوم اإلحصاء.1
اعتماد يوم وطني لإلحصاء في المملكة العربية السعودية يصبح 

منصة إلطالق رسائل توعوية بشكل سنوي، ويتم التركيز االحتفاء به 
في مؤسسات التعليم العام والجامعي.

شارك في صناعة قرارات التنمية.2

حملة توعوية عامة موجهة لجميع شرائح المجتمع بأهمية اإلحصاء في 
التنمية، ودور المواطن والمقيم المهم في صناعة قرارات التنمية، 
من خالل التواصل اإليجابي مع موظف اإلحصاء الميداني واإلدالء 

بالبيانات الصحيحة له.

3
إدراج مواد تعليمية وتعريفية عن اإلحصاء 

في المناهج الدراسية.
إضافة مبادئ اإلحصاء وأهميته ودوره في مناهج مستهدفة؛ مثل 

الرياضيات والدراسات االجتماعية.

4
إعداد عدد من األدلة.

 دليل منتجات الهيئة.
 دليل المصطلحات اإلحصائية.

 دليل كيفية قراءة البيانات واالستفادة منها.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201765
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور الثالث: 
الثقافة 

والمعرفة 
اإلحصائية

لقاءات التواصل اإلحصائية.5
عقد عدد من ورش العمل واللقاءات الدورية مع شركاء الهيئة من 

الجهات العامة والخاصة بهدف التوعية بالمنتجات وكيفية استخدامها 
واالستفادة منها.

6
قياس مستوى المعرفة والثقافة والوعي 

اإلحصائي في المجتمع.

 ستقوم الهيئة بقياس مستوى المعرفة والوعي اإلحصائي في 
المجتمع، من خالل تنفيذ مسح أو استطالع الرأي، أو إضافة أسئلة إلى 

المسوح اإلحصائية القائمة والمستقبلية.

المحور الرابع: 
التقنية والبنية 

التحتية

1
تطوير مركز البيانات والخوادم- تطوير 

البنية التحتية والشبكة لتقنية المعلومات.

يهدف المشروع إلى:
إعادة بناء وترتيب وتوحيد مركز المعلومات، وتأمين وتوريد وتشغيل 

أنظمة التبريد، وإطفاء الحريق، والتحكم ومراقبة الدخول، ومنع انقطاع 
الكهرباء في غرفة الخوادم الرئيسية، وإعادة نقل وترتيب الخوادم 

المرتبطة بالشبكة الداخلية إلى غرفة واحدة، من خالل التالي:
 عمل مسح ميداني للغرف التابعة لمركز البيانات الحالية.

 تجهيز مركز البيانات الجديد.
 الحصول على شهادة اعتماد تصميم وتجهيز مركز البيانات الجديد من 

.UPTIME مركز
 نقل الكبائن واألجهزة الموجودة حاليًا إلى مركز البيانات الجديد.

األرشفة اإللكترونية.2
 تقديم التجهيزات والخدمات والدعم الفني الالزم للهيئة ألرشفة 
األوراق في المقر الرئيس، وأرشفة األوراق القديمة والمصغرات 

الفيلمية.

تطوير البوابة الداخلية للموارد البشرية.البوابة الداخلية.3

4.ERP تخطيط موارد المؤسسة
يتكون من عدد من األنظمة، منها نظام الموارد البشرية )HR(، ونظام 

الخدمة الذاتية، ونظام الرواتب، ونظام إدارة األداء، ونظام المالية، 
ونظام إلدارة التدريب.
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور الرابع: 
التقنية والبنية 

التحتية

5
مشروع تقييم وتطوير أمن تقنية 

المعلومات.

 ضمان األمن وتوافر ونزاهة البنية التحتية لتقنية المعلومات للهيئة 
.)ISO27001(وفقًا لـ

 الهدف النهائي هو الحصول على شهادة المعايير األمنية المذكورة 
لجميع مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات.

6
تقييم مدى نضوج تقنية المعلومات 

)استراتيجية(.

 دراسة الوضع الراهن لتقنية المعلومات في الهيئة، وتسليط الضوء 
على التحديات الحالية.

 وضع استراتيجية لتطوير تقنية المعلومات في الهيئة.

المحور 
الخامس:

تعزيز القدرات 
والتميز 

المؤسسي

1
مشروع تفعيل القطاع اإلحصائي.

 إنشاء وحدات إدارية إحصائية في األجهزة الحكومية التي ال تتوافر 
لديها.

 رفع المستوى اإلداري للوحدات اإلحصائية الحالية.
 تحسين البنية التحتية في الوحدات اإلحصائية.

 توحيد التصانيف اإلحصائية لمختلف األنشطة االقتصادية 
واالجتماعية.

 رفع مستوى القدرات اإلحصائية واستقطاب الكفاءات المتخصصة.
 تحويل الوظائف اإلحصائية من مجموعة الوظائف اإلدارية إلى 

مجموعة الوظائف التخصصية )الفنية(.
 تنمية وتطوير العالقة مع القطاع األكاديمي.

مراجعة وتعديل نظام اإلحصاءات للدولة.2
 مراجعة نظام اإلحصاءات للدولة في ظل التجارب وأفضل الممارسات 

الدولية، بما يخدم االحتياجات المحلية في تنظيم القطاع اإلحصائي.

3
دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية 

اإلحصائية.
تفعيل وقيادة تنفيذ وإدارة االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية 

بشكل عام.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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المحور 
االستراتيجي

الوصفالمبادرة/المشروعم

المحور 
الخامس:

تعزيز القدرات 
والتميز 

المؤسسي

تحول الموارد البشرية وتقييم القدرات.4
تسعى الهيئة للحصول على خدمات احترافية من شركة استشارية في 

مجال الموارد البشرية وتقييم قدرات الموظفين، لتقدم الدعم في 
عملية التحول اإلحصائي الذي تشهده الهيئة.

استقطاب الكفاءات والقدرات الوطنية.5
استقطاب الكفاءات الوطنية عن طريق اإلعالن عن الشواغر والبحث عن 

المؤهلين لها بالطرق الممكنة كافة.

إدارة التغيير.6

تطبيق برنامج إدارة التغيير المستمر والشامل لدعم مسيرة التحّول 
موحة التي تعيشها الهيئة، لتمكين ودعم رؤية المملكة 2030، من  الطَّ

خالل تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكارًا 
لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة، وذلك وفق منهجية 

إدارة التغيير، وأنشطة للتحول الثقافي وتطوير القدرات في المجال.

تطوير قيادات وموظفي الهيئة.7
إعداد وتنفيذ خطة تدريبية متكاملة لمنسوبي الهيئة، بحيث تراعي 
المهارات المطلوبة واحتياج الموظفين بناًء على المسار الوظيفي.

تأسيس وحدة المراجعة الداخلية.8
تأسيس وحدة المراجعة الداخلية بهدف تقييم مدى االلتزام بمعايير 
الجودة وتقييم المخاطر، وإعداد خطة المراجعة الداخلية المبنية على 

أساس تقييم المخاطر، وتنفيذ المراجعة بالدورية المطلوبة.
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المؤشرات الرئيسية لالستراتيجية

بالغــة  اســتراتيجية  أهدافــًا  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وضعــت 
األهميــة، تتفــق مــع مــا ورد فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
الســعي  حتــى  -أو  تحقيقهــا  وســيمثل   ،2030 اإلحصائيــة 
الصحيــح تجــاه تحقيقهــا- نقلــة نوعيــة فــي أداء الهيئــة وفــي 
ــام.  ــة الســعودية بشــكل ع ــة العربي ــي بالمملك العمــل اإلحصائ

الرئيســية الســتراتيجية  المؤشــرات  التالــي  الجــدول  ويعــرض 
ســيتم  التــي  2030م،  نهايــة  حتــى  والمســتهدفات  الهيئــة 
حســابها مــن قبــل الهيئــة، باســتثناء مؤشــر القــدرات اإلحصائيــة 
الــذي ســتوفر الهيئــة بياناتــه ليتــم حســابه مــن قبــل البنــك 

الدولــي.

وبطبيعــة الحــال يتطلــب تحقيــق تلــك األهــداف بشــكل كامــل 
شــيئًا مــن الوقــت، حيــث إن هنــاك حاجــة الســتكمال تنفيــذ خطــة 
للتحــول  المــالزم  التغييــر  وإدارة  للهيئــة،  اإلحصائــي  التحــول 
ــن والشــركاء فــي  ــى تعــدد الفاعلي بشــكل محكــم، باإلضافــة إل
مــن  ليتمكنــوا  قدراتهــم  تعزيــز  وضــرورة  اإلحصائــي  القطــاع 
القيــام بدورهــم علــى النحــو المطلــوب، كمــا يوجــد عامــل آخــر 
بالــغ األهميــة يتمثــل فــي الحاجــة إلــى زيــادة الوعــي والثقافــة 
اإلحصائيــة فــي المجتمــع )أفــرادًا وأســرًا ومنشــآت( لتســهيل 

عمليــة جمــع المعلومــات منهــم، وضمــان دقتهــا. 
وقــد تــم اعتمــاد عــدد مــن المؤشــرات االســتراتيجية الرئيســية 
)Lead Strategic Indicators( للهيئة، وستكون متابعتها موضع 
االهتمــام علــى مســتوى مجلــس اإلدارة وقيــادات الهيئــة خــالل 
الفتــرة المحــددة لالســتراتيجية )2017 - 2030م(. وفــي نفــس 
الوقــت، اعتمــدت الهيئــة مؤشــرات مفصلــة لقيــاس األداء خــالل 
2020م(،   -  2017( االســتراتيجية  تنفيــذ  مــن  األولــى  الفتــرة 
ســتتم متابعتهــا خــالل تنفيــذ الخطــة التشــغيلية الســتراتيجية 

الهيئــة للفتــرة األولــى.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201769

68



م
المحور 

االستراتيجي
اسم المؤشرالهدف

دورية 
القياس

بداية 
القياس

1

المحور األول: 
دعم العمالء 

وبناء الشراكات 
االستراتيجية

تلبية احتياجات العمالء
بداية 2018سنوينسبة الطلبات اإلحصائية الملباة

2
نسبة المنتجات اإلحصائية المتعلقة بأهداف 
التنمية المستدامة المنشورة من قبل الهيئة

بداية 2018سنوي

3
تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مكونات 

القطاع اإلحصائي
عدد المنتجات اإلحصائية المنتجة من خالل 

الشراكات االستراتيجية
بداية 2018سنوي

بداية 2018سنويمؤشر رضا العمالءالحفاظ على مستوى عاٍل من رضا العمالء4
المحور الثاني:5

اإلنتاج 
اإلحصائي 

بأحدث المعايير 
الدولية

تعزيز جودة المنتجات والخدمات اإلحصائية 
للهيئة

يحدد الحقًاسنويمؤشر القدرات اإلحصائية للبنك الدولي
بداية 2018سنوينسبة تطبيق معايير الجودة على المنتجات6

7
زيادة استخدام بيانات السجالت اإلدارية 

كمصادر لإلحصاءات الرسمية
نسبة المنتجات اإلحصائية المنشورة 

والمستخدم فيها السجالت اإلدارية
بداية 2018سنوي

المحور الثالث: 8
الثقافة 

والمعرفة 
اإلحصائية

بداية 2018سنوينسبة الوعي اإلحصائي في المجتمعزيادة الوعي اإلحصائي في المجتمع

9
تحسين االستخدام الصحيح للبيانات 

والمعلومات اإلحصائية

نسبة مؤشرات األداء )المعتمدة من مركز 
أداء( التي يتم قياسها بدعم من المنتجات 

اإلحصائية
بداية 2018سنوي

المحور الرابع: 10
التقنية والبنية 

التحتية

التوسع في استخدام أحدث التقنيات في 
مراحل العمل اإلحصائي كافة

نسبة استخدام التقنية في مراحل العمل 
اإلحصائي

بداية 2018سنوي

11
مالءمة البنية التحتية التقنية والحلول 
اإللكترونية للهيئة والعمل اإلحصائي

معدل نضوج البنية التحتية لتقنية 
المعلومات

بداية 2018سنوي

المحور الخامس:12
تعزيز القدرات 

والتميز 
المؤسسي

االرتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي وتقليص 
الفجوة بين مكوناته

نسبة فاعلية اإلدارات والوحدات اإلحصائية 
في الجهات العامة والخاصة

بداية 2018سنوي

خلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة13
نسبة رضا الموظفين عن البيئة الداخلية 

للهيئة
بداية 2018سنوي

بداية 2018سنوينسبة االلتزام بالموازنة المخصصة للهيئةإدارة الموارد المالية بكفاءة14

المؤشرات االستراتيجية الرئيسية للهيئة، والمستهدفات حتى 2030م
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السياسات العامة لتفعيل الوحدات 
اإلحصائية في األجهزة الحكومية

ــة العامــة لإلحصــاء، والــذي  ــخ 1437/01/13هـــ، بشــأن الموافقــة علــى تنظيــم الهيئ ــوزراء رقــم )11( بتاري قضــى قــرار مجلــس ال
يهــدف -طبقــًا لمــا ورد فــي المــادة الثالثــة- إلــى تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة وتفعيلــه، مــن خــالل إيجــاد منظومــة 
عمــل إحصائيــة شــاملة ودقيقــة وموحــدة ومتابعــة تنفيذهــا، والتأكيــد أن الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي الجهــة المعنيــة باإلحصــاء 
وهــي المرجــع الرســمي الوحيــد لتنفيــذ العمــل اإلحصائــي والمشــرف والمنظــم لــه، كمــا تضمــن األمــر الســامي الكريــم رقــم 
)35668( وتاريــخ 1438/08/07هـــ، تكليــف جميــع الجهــات الحكوميــة بتفعيــل اإلدارات والوحــدات اإلحصائيــة لديهــا لتقديــم بيانــات 

عاليــة الجــودة تخــدم متطلبــات العمــل اإلحصائــي فــي المملكــة.

أهداف السياسات:

ولكــون تنفيــذ العمــل اإلحصائــي ال يتــم إال مــن خــالل تفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة لــدى الجهــات 
الحكوميــة ممــا يتطلــب معرفــة وتفعيــل الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه تلــك الوحــدات فــي مجــال 
العمــل اإلحصائــي، تأتــي هــذه السياســات التــي أقرهــا مجلــس إدارة الهيئــة فــي جلســته الرابعــة بقــرار 
رقــم )39/2293/3871( وتاريــخ 1439/04/09هـــ، لتحــدد المســؤوليات اإلشــرافية والفنيــة للهيئــة العامــة 

ــة. ــة فــي إنشــاء ودعــم الوحــدات اإلحصائي لإلحصــاء وللجهــات الحكومي

تفعيل إنشاء وحدات إدارية 
إحصائية في األجهزة 

الحكومية.

االستفادة من البيانات والمعلومات والمعطيات 
المحفوظة في السجالت اإلدارية لدى الجهات 

الحكومية بعد معالجتها، وتحويلها إلى إحصاءات 
ومؤشرات باستخدام المفاهيم والتعاريف 

والتصانيف والمناهج اإلحصائية.

ترشيد اإلنفاق العام 
لميزانيات الجهات العامة في 

البنود المخصصة إلنشاء 
الوحدات اإلدارية اإلحصائية.

توحيد التصانيف اإلحصائية 
لمختلف األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية في 
المملكة.

الرفع من جودة البيانات 
وضمان تطبيق المعايير 

الدولية في تنفيذ المسوح 
واألعمال اإلحصائية.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

توحيد مصادر 
البيانات اإلحصائية 
وتالفي االزدواجية 

والتفاوت في 
البيانات المنشورة.

تعزيز التعاون 
والتكامل بين الهيئة 
والوحدات اإلدارية 
العاملة في مجال 

اإلحصاء.

تفعيل مشروعات 
الربط التقني وإنشاء 

قواعد البيانات 
اإلحصائية في 

المملكة.

التقرير السنوي 
201771
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تنفيــذًا لمقتضــى المــادة الخامســة مــن نظــام اإلحصــاءات العامة للدولة الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )23(، بتاريــخ 1379/12/07هـ، 
ــه جمــع اإلحصــاءات  ــون مهمت ــة، تك ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــن ال ــرة م ــص قســم لإلحصــاء فــي كل وزارة أو دائ ــة تخصي والمتضمن
المتعلقــة بأعمــال تلــك الــوزارة أو الدائــرة، تقــوم كل جهــة حكوميــة بإنشــاء وحــدة إداريــة إحصائيــة متخصصــة فــي المجــاالت اإلحصائيــة، 
ويقتصــر عملهــا اإلحصائــي علــى النشــاط الرئيســي للجهــة، وتقــوم الجهــة العامــة بتفعيــل عمــل الوحــدة اإلداريــة اإلحصائيــة بمــا يلــي:

دور الجهات العامة في إنشاء الوحدات اإلدارية اإلحصائية فيها:

مهام الوحدات اإلدارية اإلحصائية في الجهات العامة:

1.  توفيــر بنيــة تحتيــة تقنيــة وإحصائيــة وتنظيميــة، باإلضافــة إلــى 
توفيــر بيئــة عمــل مناســبة باعتبارهــا إدارات خدميــة، تهــدف 
ــا محــددة. ــر معلومــات تســاهم فــي معالجــة قضاي ــى توفي إل
رفــع المســتوى اإلداري للوحــدات اإلداريــة اإلحصائيــة، ومنحهــا   .2
فــي  تكــون  بحيــث  فــي مجــال عملهــا،  المرونــة  مــن  مزيــدًا 
المســتوى الثانــي ضمــن هيكلــة الجهــاز، وأن ترتبط بالمســؤول 
الثانــي، مــع منحهــا صالحيــة اتخــاذ القــرارات المهنيــة فيمــا 

يتعلــق بجمــع وتبويــب ونشــر وتحليــل البيانــات.

جمع البيانات، والمعلومات وإعداد اإلحصاءات المتعلقة بالنشاط الرئيسي للجهة.  .1
ــة  ــات اإلحصائي ــر نمــاذج الســجالت اإلداريــة واآللي ــة لتصميــم وتطوي التنســيق مــع الهيئ  .2

المســتخدمة لجمــع البيانــات.
تزويــد الهيئــة بالبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بنشــاط الجهــة الرئيســي آليــًا، وبالصفــة   .3

والمواعيــد التــي تحددهــا الهيئــة.
تســهيل مهمــة التنســيق مــع الهيئــة والجهــات الحكوميــة حــول تبــادل البيانــات وإعــداد   .4

المؤشــرات المتعلقــة بنشــاط الجهــة الرئيســي.
تطبيــق المعاييــر الفنيــة واألســاليب اإلحصائية والمناهج العمليــة، والتعاريف والمفاهيم   .5

والتصانيــف الدوليــة الُمعتمــدة مــن الهيئــة عنــد إعــداد وتجهيــز اإلحصــاءات.

دعــم عمليــات ربــط تلــك الوحدات بقواعد البيانــات المتوافرة   .3
ــات،  ــى البيان ــة الوصــول إل ــدى الجهــة ممــا يســهل إمكاني ل
ووضــع البرامــج الالزمــة لمعالجتهــا وتحولهــا إلــى إحصــاءات.

دعــم الوحــدات اإلحصائيــة بجميــع األدوات والمراجع اإلحصائية   .4
الالزمــة.

والعمــل  المتخصصــة،  اإلحصائيــة  الكفــاءات  اســتقطاب   .5
مــن قدراتهــم. الرفــع  علــى 
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دور الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي دعــم إنشــاء الوحــدات 
وتفعيلهــا: العامــة  الجهــات  فــي  اإلحصائيــة  اإلداريــة 

ــخ  ــوزراء رقــم )11( بتاري ــة العامــة لإلحصــاء الصــادر بموجــب قــرار مجلــس ال ــم الهيئ ــذًا لمقتضــى المــادة الرابعــة مــن تنظي تنفي
1437/01/13هـــ، والمتضمــن أن الهيئــة هــي الجهــة المعنيــة باإلحصــاء وهــي المرجع الرســمي والوحيد لتنفيــذ العمل اإلحصائي 
ــة، وفــي ســبيل  ــي فــي المملك ــة العمــل اإلحصائ ــم منظوم ــل وتنظي ــة بتفعي ــوم الهيئ ــه، تق ــي والمنظــم ل والمشــرف الفن
تفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة لــدى الجهــات الحكوميــة، وتعزيــز دورهــا فــي مجــال توفيــر اإلحصــاءات ونشــر الوعــي اإلحصائــي، 
ــة والبحــث العلمــي واألنشــطة المختلفــة تقــوم  ــة لخدمــة التنمي ــة االحتياجــات اإلحصائي ــذ الخطــط والبرامــج الالزمــة لتلبي وتنفي

الهيئــة بــاألدوار التاليــة:

فــي  دعمهــا  الهيئــة  تتولــى  التــي  العامــة  الجهــات  تحديــد   .1
إنشــاء الوحــدات اإلداريــة اإلحصائيــة فيهــا مــن خــالل اللجنــة 
التنســيقية المكونــة مــن جهــات حكوميــة عــدة، وإعــداد قائمــة 
بالجهــات الحكوميــة التــي تحتــاج إلــى تطويــر عملهــا اإلحصائــي 

مــن خــالل إنشــاء أو تفعيــل الوحــدة اإلحصائيــة بهــا.
تحديــد الجوانــب الفنيــة والتقنيــة والكــوادر البشــرية التــي تحتــاج   .2
إليهــا الجهــة لتفعيــل الوحــدة اإلحصائيــة مــع األخــذ فــي االعتبــار 

نوعيــة اإلحصــاءات الرســمية المتعلقــة بنشــاط الجهــة.
اإلحصائيــة  الوحــدة  لتفعيــل  الالزمــة  العمــل  خطــط  إعــداد   .3
فــي الجهــة العامــة تشــمل )تقريــر موجــز عــن الوضــع الراهــن 
التفعيــل،  متطلبــات  التحديــات،  التنفيــذ،  خطــوات  للوحــدة، 
ــل، تشــكيل  ــي لخطــوات التفعي ــد األدوار، البرنامــج الزمن تحدي

فــرق العمــل المشــتركة بيــن الهيئــة والجهــة(.
إعــداد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة وفقــًا للمعاييــر   .4
وتطويرهــا  تحديثهــا  علــى  والعمــل  واســتخدامها  الدوليــة، 
علــى  فيهــا  المختصيــن  وتدريــب  العامــة  الجهــات  وتزويــد 

. تطبيقهــا

توفيــر إحصــاءات شــاملة ودقيقــة مــن واقع الســجالت اإلدارية   .5
المتوافــرة لــدى الجهــات الحكوميــة، والمســاهمة فــي ترشــيد 

اإلنفــاق علــى المســوح الميدانيــة.
تســهيل انســياب البيانــات وتبادلهــا بيــن الجهــة المعنيــة وبقيــة   .6
الجهــات األخــرى، وتعظيــم االســتفادة مــن البيانــات المتعلقــة 

بنشــاط الجهــة الرئيســي.
تعزيــز التكامــل اإلحصائــي بيــن منتجــات الهيئة العامــة لإلحصاء   .7

والمنتجــات اإلحصائيــة لــدى الجهــات األخــرى.
توفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للربــط اآللــي بيــن قواعــد البيانــات   .8

اإلحصائيــة المختلفــة.
رفــع مســتوى الممارســين اإلحصائييــن فــي الجهــات الحكوميــة   .9
وزيــادة إنتاجيتهــم وإكســابهم المهــارات والمعــارف المطلوبــة 
مــن خــالل برامــج التدريــب اإلحصائــي والتدريــب علــى رأس 

العمــل.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201773
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تعــد المســوح اإلحصائيــة أحــد أهــم مصــادر جمــع البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة لدعــم متخــذي القــرار فــي مختلــف المجــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة، وأصبــح تنظيمهــا لزيــادة فاعليتهــا ضــرورة للمحافظــة علــى جودتهــا، عــالوة علــى المرونــة فــي 
التنفيــذ، ولكــون الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي المرجــع اإلحصائــي الرســمي الوحيــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والجهــة المعنيــة 
بتنفيــذ العمــل اإلحصائــي والمشــرفة فنيــًا عليــه، والمنظمــة لقطــاع اإلحصــاء فقــد تضمــن تنظيــم الهيئــة -فــي مادتــه الرابعــة- 
اختصاصــات عــدة للهيئــة فــي مجــال تنظيــم المســوح اإلحصائيــة، وتأتــي هــذه السياســات لتحــدد المســؤوليات اإلشــرافية والفنيــة 

والماليــة للهيئــة، وأيــة جهــات عامــة أو منشــآت خاصــة أو جهــات أخــرى تقــوم بتنفيــذ مســوح إحصائيــة.

يقصد بالعبارات اآلتية أينما وردت في هذه السياسات، المعاني الموضحة أمام كل منها:

السياسات العامة لتنفيذ المسوح اإلحصائية

1. صالحية االعتماد وتطبيق السياسات

2. التعريفات

• يعتمد هذه السياسات مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء.
• يعتمد دليل اإلجراءات العمل والنماذج لالزمة لتنفيذ هذه السياسات رئيس الهيئة العامة لإلحصاء. 

• يقع على الهيئة العامة لإلحصاء اإلشراف ومتابعة تطبيق هذه السياسة.
• يقع على الجهات العامة والمنشآت الخاصة والجهات األخرى مسؤولية تطبيق هذه السياسة. 

المملكة: المملكة العربية السعودية.  .1
السياسة: سياسة تنفيذ المسوح اإلحصائية.  .2
تنظيم الهيئة: تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.  .3

النظام: نظام اإلحصاءات العامة.  .4
الهيئة: الهيئة العامة لإلحصاء.  .5
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.  .6

الجهــات العامــة: الــوزارات والهيئــات والمؤسســات والمصالــح العامــة   .7
ومراكــز  والجامعــات،  العســكرية،  والقطاعــات  األمنيــة  واألجهــزة 

للدولــة. بكاملهــا  المملوكــة  الشــركات  ذلــك  ويشــمل  البحــوث، 
المنشــآت الخاصــة: جميــع الشــركات والمؤسســات بمــا فيهــا الكيانــات   .8
التــي تســهم فيهــا الدولــة، والمنشــآت الفرديــة الخاصــة، والجمعيــات 

األهليــة ومــا فــي حكمهــا.
الموظف: الشخص الذي يشغل إحدى الوظائف الرسمية في الهيئة.  .9
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غيــر  مــن  الهيئــة  بــه  تســتعين  مــن  كل  الهيئــة:  منــدوب   .10
موظفيهــا ألداء مهــام معينــة فــي التعــدادات والمســوح 

اإلحصائيــة. والبحــوث 

11. اإلحصــاءات: البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات التــي تــم 
جمعها أو حســابها عن أحوال المجتمع ونشــاطاته باســتخدام 
األســاليب العلميــة، وتكــون قابلــة للتبويــب والتحليــل بهــدف 
الوصــول إلــى نتائــج وتوقعــات وقــرارات وفــق بدائــل محــددة.

المتعلقــة  الوصفيــة  والخصائــص  األرقــام  البيانــات:   .12
بأحــوال  يتعلــق  فيمــا  ذلــك  غيــر  أو  اإلحصائيــة  بالمجــاالت 
المجتمــع ونشــاطاته، وقــد تكــون بيانــات فرديــة أو مجموعــة 

الفرديــة. البيانــات  مــن 

13. البيانــات الفرديــة: تلــك البيانــات التــي تحــدد هويــة الوحــدة 
ــة أو االعتباريــة. ــة مــدار الدراســة، ســواء بصفتهــا الطبيعي اإلحصائي

والقــرارات  والتشــريعات  األنظمــة  جميــع  المعلومــات:   .14
والمعطيــات والبيانــات المتعلقــة بحالة معينة والمســتخلصة 
مــن واقــع الســجالت اإلداريــة، التــي تعــد أصــاًل ألغــراض غيــر 
إحصائيــة بعــد معالجتهــا إمــا بتبويبهــا أو تحليلهــا أو تلخيصهــا 
أو بأيــة طريقــة معالجــة أخــرى لتصبــح ذات معنــى يتعلــق 

بالمجــاالت اإلحصائيــة.

15. المؤشــرات: البيانــات أو المعلومــات بداللــة مثيالتهــا زمانيــًا 
أو مكانيــًا أو بداللــة أي مــن مصادرهــا، ويتــم احتســابها عــادة 

وفــق معــادالت رياضيــة.

16. اإلحصــاء الرســمي: تلــك اإلحصــاءات )بيانــات، معلومــات، 
أو  لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  عــن  تصــدر  التــي  مؤشــرات( 
تصــدر مــن الجهــات العامــة حــول نشــاطها الرئيســي بعــد 

التنســيق مــع الهيئــة.

الخمســة  اإلحصائيــة  المجــاالت  اإلحصائيــة:  المجــاالت   .17
)الســكانية، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة،  المتعــارف عليهــا 
والبيئيــة، والثقافيــة( ومــا تشــمله مــن مجــاالت إحصائيــة 
أو  التجاريــة  أو  التعليميــة  أو  الســكنية  مثــل:  تفصيليــة، 
غيرهــا. أو  الزراعيــة  أو  الســياحية  أو  الصحيــة  أو  الصناعيــة 

18. المسح: المسح اإلحصائي.

19. المســح اإلحصائــي: عمليــة جمــع البيانــات اإلحصائيــة مــن 
مصادرهــا، ســواء كانــت وفــق أســلوب الحصــر الشــامل أو 

وفــق أســاليب وطــرق العينــات اإلحصائيــة.

20. العمل اإلحصائي: أية دراسة أو بحث أو مسح أو استطالع 
بالمجــاالت  يتعلــق  عمــل  كل  ذلــك  ويشــمل  إحصائــي، 

اإلحصائيــة، ســواء كان بشــكل كلــي أو جزئــي.

21. الخدمــات اإلحصائيــة: األعمــال التفصيلية للعمل اإلحصائي 
أو ذات العالقة به، وتشمل تقديم االستشارات اإلحصائية 
وتصميــم المســوح والبحــوث، وإجــراء الدراســات، وتقديــم 
جــزء أو نســبة محــددة مــن البيانــات الفرديــة، واالســتفادة مــن 
اإلطــار الشــامل لألســر والمنشــآت المتوافــر لــدى الهيئــة، 

واختيــار العينــات وتحليــل النتائــج وتبويبهــا، ونحــو ذلــك.

22. الســجالت اإلداريــة: الســجالت الورقيــة أو اإللكترونيــة التــي 
تــدون فيهــا البيانــات أو المعلومــات فــي مختلــف الجهــات 
ــر ذلــك، فيمــا  األخــرى، المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة وغي

يتعلــق بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 
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تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي مجــال المســوح اإلحصائيــة   .1
ــة شــاملة ودقيقــة  ــه مــن خــالل إيجــاد منظومــة إجرائي وتفعيل
لتعظيــم  مراحلهــا  وتحديــد  تنفيذهــا،  ومتابعــة  وموحــدة 
االســتفادة منهــا فــي دعــم خطــط التنميــة والبحــث العلمــي 

المختلفــة. واألنشــطة 
تمكين صناع القرار من رسم السياسات وإعداد االستراتيجيات.  .2

ترشــيد اإلنفــاق العــام لميزانيــات الجهــات العامــة فــي البنــود   .3
المخصصــة لألبحــاث والدراســات مــن خــالل تالفــي تكــرار أو 

ازدواجيــة عمــل المســوح المتشــابهة.
زيــادة آليــات التنســيق فــي تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة فــي   .4
تنفيــذ  فــي  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق  وضمــان  المملكــة، 

المســوح.
ضمــان تفعيــل مكونــات القــاع اإلحصائــي ممثلة فــي الوحدات   .5

اإلحصائيــة فــي الجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة.

 أ  - مســوح تنفذهــا الهيئــة، وتشــرف عليهــا فنيــًا وإداريــًا وتمــول 
مــن ميزانيــة الهيئــة.

ب  - مســوح تنفذهــا الجهــات العامــة عــن طريــق منشــآت خاصــة، 
وتمــول مــن ميزانيــة الجهــات العامــة.

األخــرى،  الجهــات  أو  الخاصــة  المنشــآت  تنفذهــا  مســوح   - ت  
المملكــة. تمثــل  إحصــاءات  عنهــا  ويصــدر 

تصنيــف المســوح التــي تنفــذ علــى مســتوى المملكــة بحســب 
مســؤولية تنفيذهــا إلــى ثالثــة أنــواع:

ويتمثــل نطــاق تطبيــق هــذه السياســات في األنــواع الثالثة 
المشــار إليهــا، ويســتثنى مــن تطبيــق هــذه السياســات 
المســوح اإلحصائيــة التــي ينفذهــا الباحثــون مــن األفــراد.

3. أهداف السياسات

4. أنواع المسوح ونطاق السريان

75
74



5. دور الهيئة في تنفيذ المسوح

 دور الهيئة العامة لإلحصاء ومهامها فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المسوح اإلحصائية:
نصــت المــادة الرابعــة مــن تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11(، 
وتاريــخ 1437/01/13هـــ علــى: »الهيئــة هــي الجهــة المعنيــة باإلحصــاء، وهــي المرجــع الرســمي 
ــن تنظيــم الهيئــة  الوحيــد لتنفيــذ العمــل اإلحصائــي، والمشــرف الفنــي والمنظــم لــه«، وتضمَّ

اختصاصــات عــدة للهيئــة فــي مجــال تنظيــم المســوح اإلحصائيــة، منهــا:

1. القيــام بالعمــل اإلحصائــي وفقــًا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا، وتوثيق وحفــظ البيانات 
والمعلومــات اإلحصائيــة، ويشــمل ذلــك مــا يلي:

 تحديد منهجية العمل اإلحصائي.
 تصميم وتنفيذ المسوح.
 إجراء الدراسات والبحوث.

 تحليل البيانات والمعلومات.
 توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق اإلحصائية.

2. جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تغطــي جميــع جوانــب الحيــاة فــي المملكــة مــن مصادرهــا 
المختلفــة وتدوينهــا وتبويبهــا، وجمــع البيانــات والمعلومــات مــن الســجالت اإلداريــة فــي 

الجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة وتبويبهــا وتحليلهــا واســتخراج مؤشــراتها.

واســتخدامها  الدوليــة،  للمعاييــر  وفقــًا  الوطنيــة  اإلحصائيــة  والتصنيفــات  األدلــة  إعــداد   .3
والعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا متــى دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

4. إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها.

ــة فــي مجــال اإلحصــاء للجهــات  ــم العمــل اإلحصائــي والخدمــات االستشــارية والفني 5. تقدي
العامــة والمنشــآت الخاصــة.

6. إعــداد برامــج ودورات فــي مجــال العمــل اإلحصائــي وتنفيذهــا، وتدريــب وتأهيــل كــوادر 
متخصصــة فــي هــذا المجــال. 

7. نشــر الوعــي اإلحصائــي وإعــداد وتنفيــذ الخطــط والبرامــج الالزمــة، بمــا يحقــق تفاعــل 
اإلحصائــي. العمــل  مــع  المجتمــع 

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 
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1. تلتــزم الهيئــة والجهــة العامــة والمنشــأة الخاصــة عنــد إجــراء 
المناطــق  أو  المملكــة،  مســتوى  علــى  إحصائــي  مســح 
اإلداريــة، أو المــدن أو المحافظــات أو المراكــز، بتطبيــق هــذه 
والفنيــة. اإلشــرافية  المســؤوليات  عليهــا  وتقــع  السياســة 

المســؤولية  المســح  بتنفيــذ  تقــوم  التــي  الجهــة  تتولــى   .2
المســح. لتنفيــذ  واإلداريــة  الماليــة  الكاملــة 

3. تقــوم الهيئــة بمهمــة جمــع البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة 
ــف المســوح  ــراء مختل ــة، وإج ــع المجــاالت اإلحصائي فــي جمي
اإلحصائيــة حســب االقتضــاء وتحليلهــا، كمــا أن لهــا وحدهــا 
المؤشــرات  جميــع  إعــداد  حــق  الجهــات،  مــن  غيرهــا  دون 
اإلحصائيــة الرســمية بمختلــف مجاالتهــا، وللجهــات العامــة 
التنســيق مــع الهيئــة إلعــداد أي مؤشــرات إحصائيــة خاصــة 

الرئيســي. بنشــاطها 

البحــوث العلميــة الحكوميــة والجامعــات،  فيمــا عــدا مراكــز   .4
ال يجــوز ألي جهــة عامــة أو منشــأة خاصــة إجــراء أي مســح 
ــة، أو  إحصائــي علــى مســتوى المملكــة، أو المناطــق اإلداري
المــدن، أو المحافظــات، أو المراكــز، قبــل التنســيق مــع الهيئــة 

طبقــًا لإلجــراءات التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة.

ــع الجهــات العامــة أن يتوافــر لديهــا وحــدات  5. يجــب علــى جمي
إداريــة خاصــة لإلحصــاء تضــم متخصصيــن فــي المجــاالت 
اإلحصائيــة، علــى أن يقتصــر عملهــا اإلحصائــي علــى النشــاط 

الرئيســي للجهــة، وذلــك وفــق مــا يلــي:

أ ( تكون مهمة تلك الوحدات اإلدارية ما يلي:
اإلحصــاءات  وإعــداد  والمعلومــات  البيانــات،  جمــع   •

للجهــة. الرئيســي  بالنشــاط  المتعلقــة 
وتنفيــذ  وتطويــر  لتصميــم  الهيئــة  مــع  التنســيق   •

بهــا. الخاصــة  اإلحصائيــة  المســوح 

6. السياسات العامة لتنفيذ المسوح اإلحصائية

ــة بالتعريفــات والتصنيفــات  ــك الوحــدات اإلداري ــزم تل ب( تلت
والمناهــج  اإلحصائيــة  واألســاليب  الفنيــة  والمعاييــر 
وتجهيــز  إعــداد  عنــد  الهيئــة  مــن  المعتمــدة  العلميــة 

الميدانيــة. المســوح  إحصــاءات 

6. ال يجــوز للجهــات العامــة التــي تديــر أعمالهــا بأســلوب تجــاري 
ممارســة تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة قبــل الحصــول علــى 

الترخيــص الــالزم مــن الهيئــة ســاري المفعــول.

بالمســوح  تقــوم  التــي  الخاصــة  المنشــآت  حصــول  يجــب   .7
اإلحصائيــة علــى الترخيــص الــالزم مــن الهيئــة وتجديــده وفــق 

ضوابــط تحددهــا الئحــة تنفيذيــة تعدهــا الهيئــة.

8. علــى الجهــات العامــة الراغبــة فــي االســتعانة بــأي منشــأة 
خاصــة لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة االلتــزام بمــا يلــي:

• مطالبــة المنشــآت الخاصــة التــي تتقــدم لهــا فــي منافســات 
ســاري  الهيئــة  مــن  الــالزم  الترخيــص  بتقديــم  عامــة، 

المفعــول.
• عــدم صــرف أي اســتحقاق مالــي ألي عمــل إحصائــي أو 
جــزء منــه، قبــل تقديــم الترخيــص الــالزم مــن الهيئــة ســاري 

المفعــول.

9. يجــب علــى المنشــآت الخاصــة التــي تنفيــذ مســح إحصائــي 
لصالــح جهــة عامــة أخــذ موافقــة الهيئــة علــى هــذا العمــل 
والتصنيفــات  والتعاريــف  بالمفاهيــم  االلتــزام  مــن  للتأكــد 
ــة  ــر الفنيــة واألســاليب اإلحصائيــة والمناهــج العلمي والمعايي

المعتمــدة مــن الهيئــة.

10. تقــوم الجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة بالتنســيق مــع 
الهيئــة للمســح اإلحصائــي المــراد تنفيــذه )قبــل 3 أشــهر كحــد 
أدنــى مــن بــدء التنفيــذ(، وتزويــد الهيئــة بخطــة أوليــة عــن 

المســح.
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تــم اعتمــاد السياســات بقــرار مجلــس إدارة الهيئة رقم 
وتعمــل  1439/04/09هـــ،  وتاريــخ   39/2200/3879
ــق تلــك السياســات-  ــًا -فــي ســبيل تطبي ــة حالي الهيئ
علــى إيجــاد األدوات واآلليــات الالزمــة، علــى النحــو 

التالــي:

ــد الجهــات العامــة والخاصــة بنســخة مــن هــذه  • تزوي
لتفعيــل  والمتابعــة  الدعــم  وتقديــم  السياســات، 

محتويــات هــذه السياســات.

• التنســيق مــع وزارة الماليــة )بشــأن ترشــيد اإلنفــاق 
التجــارة  ووزارة  اإلحصائيــة(،  المســوح  علــى 
واالســتثمار )بشــأن الترخيــص للمنشــآت الخاصــة(، 
لتحديــد المتطلبــات والخطــوات المقبلــة لتفعيــل 

السياســات. هــذه 

• عقــد ورش عمــل وإعــداد أدلــة استرشــاديه للجهــات 
العامــة والخاصــة لدعــم تطبيــق هــذه السياســات.

11. تلتــزم الهيئــة بدراســة خطــة المســح اإلحصائــي وتقديــم 
المالحظــات والمقترحــات -إن وجــدت- والواجــب اعتبارهــا 
علــى المســح، وإفــادة الجهــة أو المنشــأة خــالل )20( يــوم 

عمــل مــن اســتالم الخطــة.

12. تلتــزم الجهــة العامــة والمنشــآت الخاصــة عند تنفيذ المســح، 
أن يتــم التنفيــذ وفــق األدلــة واإلجــراءات المعتمــدة مــن 

الهيئــة المنســجمة مــع الممارســات الدوليــة فــي ذلــك.

الهيئــة  مــع  الخاصــة  المنشــأة  أو  العامــة  الجهــة  تنســق   .13
بشــأن محتويــات اســتمارة المســح وإطــار المســح ومنهجيــة 
المعاينــة للتأكــد مــن مالءمتهــا وعــدم ازدواجيتهــا بالمســوح 

اإلحصائيــة التــي تنفذهــا الهيئــة.

14. تقــوم الجهــة منفــذة المســح ســواء الهيئــة أو الجهــة العامــة 
ذات  الرســمية  الجهــات  مخاطبــة  الخاصــة،  المنشــأة  أو 
العالقــة بموضــوع المســح اإلحصائــي، لتســهيل مهمــة 

البيانــات. جامعــي 

ــلزم الجهــة العامــة أو المنشــاة الخاصــة جامعــي اســتمارات  15. تـُ
المســح تقديــم معلوماتهــم الشــخصية أثنــاء جمــع البيانــات 

مــن المســتجيبين وتوضيــح الهــدف العــام مــن المســح.

16. ال يجــوز للجهــات العامــة أو الجهــات الخاصــة، نشــر أي بيانات 
أو معلومــات أو دراســات أو مؤشــرات إحصائيــة رســمية 
أو تزويــد المنظمــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة بهــا إال 
بعــد التنســيق مــع الهيئــة، وفــق اإلجــراءات النظاميــة التــي 
أو  فيهــا،  التعديــل  حــق  وللهيئــة  اإلدارة،  مجلــس  يقرهــا 
الحــذف منهــا، أو غيــر ذلــك مــن األمــور اإلحصائيــة الفنيــة.

17. علــى الجهــة العامــة أو المنشــاة الخاصــة تســليم نســخة 
نهائيــة لنتائــج المســح إلــى الهيئــة.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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تضّمنــت الفقــرة السادســة مــن المــادة الثامنــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )11( وتاريــخ 1437/1/13هـــ بــأن لمجلــس اإلدارة 
تشــكيل اللجنــة التنســيقية وتســمية أعضائهــا بنــاًء علــى ترشــيح جهاتهــم، واســتناًدا إلــى ذلــك تــم صــدور القــرار رقــم 37/213/19850 
بالموافقــة علــى وثيقــة اللجنــة التنســيقية مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ 1437/12/28هـــ، والعمــل بهــا مــن تاريخــه وتتكــون 
اللجنــة التنســيقية مــن عــدد مــن ممثلــي األجهــزة العامــة ومــن ذوي الخبــرة والدرايــة فــي مجــال المعلومــات فــي تلــك األجهــزة، ويــرأس 

اللجنــة رئيــس الهيئــة علــى النحــو التالــي:

اللجنة التنسيقية

رئيسًارئيس الهيئة1
عضوًانائب رئيس الهيئة لألعمال اإلحصائية                                                               2
عضوًانائب رئيس الهيئة لخدمة العمالء واالبتكار اإلحصائي 3
عضوًانائب رئيس الهيئة لتقنية المعلومات والخدمات المساندة4
عضوًاممثل من وزارة الداخلية )مركز المعلومات الوطني( 5
عضوًاممثل من وزارة العدل6
عضوًاممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية 7
عضوًاممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط 8
عضوًاممثل من وزارة التعليم9

عضوًاممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة10
عضوًاممثل من وزارة التجارة واالستثمار11
عضوًاوزارة المالية12
عضوًاممثل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية13
عضوًاممثل من وزارة الصحة14
عضوًاممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية15
عضوًاممثل من وزارة اإلسكان16
عضوًاممثل من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )يّسر(17
عضوًاممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي18
عضوًاممثل من مؤسسة البريد السعودي 19
عضوًاممثل من الجمارك السعودية20
عضوًاممثل الهيئة العامة لالستثمار21
عضوًاأي جهة أخرى يرى مجلس اإلدارة أهمية إضافتهم22
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الهدف

مهام اللجنة

مجاالت التنسيق اإلحصائي

لجنــة فنيــة تهــدف إلــى تنظيــم العالقــة بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء وبيــن الجهــات العامــة ذات العالقــة، وزيــادة أوجــه التنســيق فيمــا 
بينهــا فــي مجــال اإلحصــاء والمعلومــات وتوحيــد الجهــود لتطويــر ورفــع مســتوى القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة. 

تعــد اللجنــة التنســيقية إحــدى أهــم آليــات اإلشــراف الفنــي علــى القطــاع اإلحصائــي وتنظيمــه وتوحيــد الجهــود بيــن األجهــزة العامــة 
مــن جهــة والهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن جهــة أخــرى، وزيــادة أوجــه التنســيق فيمــا بينهــا، وتذليــل الصعوبــات وتجــاوز العقبــات التــي 

تواجــه التطــور فــي قطــاع اإلحصــاء، وتقــوم علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي:

1. وضع األطر العامة للعمل التنسيقي، وفق دليل يهدف إلى توثيق وتوحيد وتسلسل ومتابعة إجراءات التنسيق والمشاركة.
2. تسهيل انسياب البيانات من الجهات ذات العالقة إلى الهيئة بشكل آلي ومنتظم. 

3. تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه الهيئة في جمع البيانات من مصادرها المختلفة. 
4. دعم الهيئة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية لمختلف المجاالت اإلحصائية. 

5. تشجيع الجهات العامة على التنسيق والتعاون مع الهيئة في مجال االستفادة من اإلحصاءات لعم اتخاذ القرار. 
6. التنســيق مــع الهيئــة فــي اســتخدام ونشــر المفاهيــم والتعاريــف والمنهجيــات والنمــاذج والتصانيــف اإلحصائيــة المختلفــة 

المعتمــدة دوليــًا.
7. تنسيق الجهود الهادفة لرفع وتعزيز القدرات في الوحدات اإلحصائية باألجهزة الحكومية.

8. أي مهمة أخرى تكلف بها اللجنة. 

ــة للقطــاع  ــن الوحــدات المكون ــات بي ــة التنســيقية فــي تســهيل مهمــة انســياب البيان ــه اللجن ــذي تقــوم ب ــدور الرئيســي ال ــل ال يتمث
ــي تنظــم  ــاور الت ــد مــن المح ــاك العدي ــي، وهن ــة العامــة لإلحصــاء كجهــة مشــرفة ومنظمــة للقطــاع اإلحصائ ــن الهيئ ــي وبي اإلحصائ

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــة التنســيق اإلحصائ ــاور أساســية لعملي ــد أربعــة مح ــن تحدي ــه يمك العالقــة، إال أن

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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التنسيق المؤسساتي 
والوظيفي 

وذلك من خالل االستفادة 
مما يصدر عن مجلس إدارة 

الهيئة العامة لإلحصاء 
من قرارات تدعم القطاع 

اإلحصائي وأنشطته 
المختلفة، خاصة في إطار 
إعداد البرامج والفعاليات 
اإلحصائية على المستوى 

الوطني ومتابعته. 

التنسيق
الفني 

من خالل تطبيق المنهجيات 
واألساليب اإلحصائية 
المتعارف عليها دوليًا 
والمتبعة لدى الهيئة، 

إضافة إلى توحيد المفاهيم 
والتعاريف والمصطلحات 
اإلحصائية الدولية التي 

تطبق في الهيئة. 

التنسيق
المعلوماتي 

وذلك بإقرار اآلليات التي 
تسهل تبادل البيانات وتزويد 
الهيئة بالبيانات اإلحصائية 
من واقع سجالتها اإلدارية 
ومتابعة ذلك، وكذلك تزويد 
الوحدات اإلحصائية المكونة 
للقطاع اإلحصائي بالمنتجات 

اإلحصائية والمؤشرات 
ونتائج المسوح اإلحصائية 

التي تجريها الهيئة.

التنسيق
الدولي 

وذلك بالعمل على تطبيق 
التوجيهات السامية 

المتعلقة بتزويد المنظمات 
والهيئات اإلقليمية والدولية 
بالبيانات التي تؤكد التنسيق 

مع الهيئة بهذا المجال. 

بتســمية  التنســيقية  اللجنــة  فــي  عضــو  جهــة  كل  تقــوم   .1
ممثلهــا، علــى أن يكــون مــن ذوي الخبــرة والدرايــة فــي مجــال 
اإلحصــاء، وأال تقــل مرتبتــه عــن الثانيــة عشــرة أو مــا يعادلهــا. 

تعقــد اللجنــة التنســيقية اجتماعهــا فــي مقــر الهيئــة بمدينــة   .2
داخــل  آخــر  مــكان  فــي  اجتماعهــا  تعقــد  أن  ولهــا  الريــاض، 

الحاجــة.  عنــد  المملكــة 

تجتمــع اللجنــة بمعــدل ثــالث مــرات خــالل الســنة، ولرئيــس   .3
اللجنــة أن يدعــو الجتماعــات أخــرى عنــد الحاجــة، وتحــدد مواعيــد 
االجتماعــات فــي بدايــة العــام المالــي ضمــن خطــة عمــل 

الهيئــة الســنوية. 

يتولــى رئيــس اللجنــة إدارة أعمالهــا ومتابعــة إعــداد محاضرهــا   .4
والرفــع لرئيــس مجلــس اإلدارة بتقريــر ســنوي يشــتمل علــى 
منجزاتهــا والصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا ومقترحــات 

تطويرهــا. 

للجنــة  العامــة  األمانــة  اإلدارة،  مجلــس  عــام  أميــن  يتولــى   .5
التنســيقية، ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتهــا وإعــداد محاضرهــا 

اللجنــة.  رئيــس  مــع  بالتنســيق  مواعيدهــا  وتحديــد 

العامــة  الهيئــة  قبــل  مــن  االجتمــاع  أعمــال  جــدول  يحــّدد   .6
لإلحصــاء، ويحــق لــكل عضــو اقتــراح أي موضــوع يــرى أهميــة 
بحثــه، علــى أن يقــدم ألميــن عــام مجلــس اللجنــة قبــل عشــرة 
أيــام مــن موعــد االجتمــاع، وفــي الحــاالت االســتثنائية يمكــن 

أن يرســل جــدول األعمــال قبــل االجتمــاع مباشــرة.
تعــد محاضــر اللجنــة بحيــث تسلســل ســنويًا وتضمــن أســماء   .7
الحضــور وأســماء المعتذريــن، وتشــتمل علــى مراجعــة لنتائــج 
ــم بحثهــا فــي هــذا  االجتمــاع الســابق والموضوعــات التــي ت
االجتمــاع والتوصيــات والمقترحــات وآليات التنفيذ ومتطلبات 

ذلــك، وتعتمــد توصياتهــا بموافقــة غالبيــة األعضــاء.
للجنــة حــق االســتعانة بمــن تــراه مناســبًا لمســاعدتها فــي   .8
اتخــاذ القــرار، ولهــا أن تشــكل فريــق عمــل أو فــرق عمل مؤقتة 
عنــد الحاجــة، تكــون برئاســة ممثــل عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
لبحــث ومناقشــة موضــوع أو مهمــة محــددة، علــى أن تحــدد 
فتــرة انتهــاء أعمــال الفريــق، كمــا أن لهــا أن تشــكل فــرق عمــل 

دائمــة تختــص بمتابعــة أحــد مجــاالت العمــل اإلحصائــي. 
يقــوم نائــب رئيــس الهيئــة لألعمــال اإلحصائيــة وعضــو اللجنــة   .9

برئاســة االجتمــاع فــي حــال غيــاب رئيــس اللجنــة. 

إطار عمل اللجنة التنسيقية
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وعقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها الثاني بتاريخ 2017/05/25م، ونتج عن هذا االجتماع التوصيات التالية:

تزويــد أعضــاء اللجنــة التنســيقية بالعــرض التفصيلي لمخرجات   •
مشــروع القطــاع اإلحصائــي إلبــداء المرئيــات والمالحظــات 

حولهــا.
الموافقــة علــى تشــكيل فريــق العمــل التنســيقي لبرنامــج   •
اللجنــة  وثيقــة  وتضمينــه  -مصــدر-  اإلحصائيــة  البيانــات 

. لتنســيقية ا
إضافــة ممثــل مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لفريــق   •

االجتماعيــة. لإلحصــاءات  التنســيقي  العمــل 
إضافــة ممثــل مــن بنــك التنميــة االجتماعيــة لفريــق العمــل   •

االجتماعيــة. لإلحصــاءات  التنســيقي 
العمــل  لفريــق  والدخــل  الــزكاة  هيئــة  مــن  ممثــل  إضافــة   •

االقتصاديــة. لإلحصــاءات  التنســيقي 
إضافــة ممثــل مــن وزارة الصحــة لفريــق العمــل التنســيقي   •

االقتصاديــة. لإلحصــاءات 
إضافــة ممثــل مــن هيئــة الرياضــة لفريــق العمــل التنســيقي   •

إلحصــاءات المعرفــة والمــوارد الطبيعيــة.
إضافــة ممثــل مــن وزارة التعليــم لفريــق العمــل التنســيقي   •

الطبيعيــة. والمــوارد  المعرفــة  إلحصــاءات 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  عــن  ممثــل  إضافــة   •
)مصــدر(. اإلحصائيــة  البيانــات  برنامــج  عمــل  فريــق  ضمــن 
إضافــة عضــو ممثــل عــن وزارة العــدل ضمــن فريــق عمــل   •

)مصــدر(. اإلحصائيــة  البيانــات  برنامــج 
البيانــات  برنامــج  عمــل  فريــق  بعــرض  اللجنــة  أعضــاء  تزويــد   •
ــة مالحظــات  ــة بأي ــد الهيئ ــة -مصــدر- لالطــالع وتزوي اإلحصائي

اقتراحــات. أو 
يقــوم أعضــاء اللجنــة التنســيقية باقتــراح مــا يرونــه لمعالــي   •
رئيــس اللجنــة إلحالتهــا لفــرق العمــل، كل حســب اختصاصــه، 

لدراســتها والرفــع بمرئياتهــم.
العمــل علــى تفعيــل قيــاس أداء الجهــات الحكوميــة حــول أداء   •

ــة. إدارتهــا اإلحصائي

فرق العمل الفنية التنسيقية المنبثقة من اللجنة

تعــد اللجنــة التنســيقية إحــدى أهــم األدوات التــي يمكــن مــن خاللهــا تفعيــل القطــاع اإلحصائــي وتســهيل مهمــة تبــادل اإلحصــاءات، 
ولعــل ضمــان اســتمرار اللجنــة فــي أداء نشــاطاتها بنفــس المســتوى، خاصــة فــي مجــال متابعــة وتحســين نوعيــة اإلحصــاءات وتوزيــع 
ــة فــرق عمــل  ــب تشــكيل ثالث ــن وحــدات القطــاع، يتطل ــز التنســيق فيمــا بي ــي وتعزي ــن وحــدات القطــاع اإلحصائ ــة بي األدوار التنفيذي
قطاعيــة، برئاســة ممثــل مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء، بحيــث يتكــون كل فريــق مــن عــدد الجهــات المتجانســة مــن حيــث نشــاطها 
الرئيســي، وأن تتماشــى تلــك الفــرق مــع الهيــكل التنظيمــي لقطــاع اإلحصــاء فــي الهيئــة، باإلضافــة إلــى فريــق العمــل التنســيقي 

لبرنامــج مصــدر، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201783
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إضافة ممثل من الهيئة العامة للزكاة والدخل لفريق العمل.  •
تزويــد الهيئــة بالمؤشــرات المنشــورة عــن المملكــة فــي مواقــع المنظمــات والهيئــات   •

الدوليــة واإلقليميــة.
زيادة التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية في مجال نشر المعلومات.  •

تزويــد عضــو الفريــق التنســيقي بنســخة مــن أي خطــاب يتــم إرســاله مــن قبــل الهيئــة   •
العامــة لإلحصــاء إلــى جهــة العضــو، بخصــوص مذكــرات التفاهــم والشــراكات أو 

مؤشــرات التنميــة المســتدامة أو خطــة تطويــر فصــول الكتــاب اإلحصائــي.
اعــداد مســودة داعمــة للجهــات لتفعيــل اإلدارات اإلحصائيــة حيــال األمــر الســامي رقم   •
35668 وتاريــخ 1438/8/7هـــ، بخصــوص تفعيــل اإلدارات والوحــدات اإلحصائيــة لــدى 
الجهــات الحكوميــة، لتقديــم بيانــات عاليــة الجــودة تخــدم متطلبــات العمــل اإلحصائــي 

فــي المملكــة.

وتــم عقــد اجتماعيــن لفريــق العمــل التنســيقي لإلحصــاءات االقتصاديــة، بتاريــخ 2017/05/09م، وتاريــخ 2017/10/01م، وانبثــق عنهمــا 
توصيــات عــدة متخــذة:

فريق العمل التنسيقي لبرنامج )مصدر(

ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.1
ممثل من مركز المعلومات الوطني.2
ممثل من وزارة العدل.3
ممثل من وزارة المالية.4
ممثل من وزارة التجارة واالستثمار.5
ممثل من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.6
ممثل من وزارة اإلسكان.7
ممثل من وزارة الصحة.8
ممثل من وزارة التخطيط واالقتصاد.9

ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.10
ممثل من وزارة التعليم.11
ممثل من ديوان المراقبة العامة.12
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.13

فريق العمل التنسيقي لإلحصاءات االقتصادية

ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط.1
ممثل من وزارة المالية.2
ممثل من وزارة التجارة واالستثمار.3
ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.4
ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.5
ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.6
ممثل من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.7
ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.8
ممثل من الجمارك السعودية.9

ممثل من الهيئة العامة لالستثمار.10
ممثل من مجلس الغرف السعودية.11
ممثل من وزارة الصحة.12
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فريق العمل التنسيقي لإلحصاءات االجتماعية

ممثل من وزارة الداخلية.1
ممثل من مركز المعلومات الوطني.2
ممثل من وزارة العدل.3
ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.4
ممثل من وزارة الصحة.5
ممثل من وزارة اإلسكان.6
ممثل من وزارة التعليم.7
ممثل من وزارة الخدمة المدنية.8
ممثل من مؤسسة البريد السعودي.9

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.10
ممثل من النيابة العامة.11

وتــم عقــد اجتماعيــن لفريــق العمــل التنســيقي لإلحصــاءات االجتماعيــة بتاريــخ 2017/05/08م، وتاريــخ 2017/10/04م، وانبثــق عنهمــا 
توصيــات عــدة متخــذة:

ــق  ــة لفري ــة والقروي ــل مــن وزارة الشــؤون البلدي إضافــة ممث  •
العمــل.

تنســيق الجهــات الحكوميــة مــع الهيئــة لرفــع كفــاءة العامليــن   •
لديهــا فــي اإلدارات اإلحصائيــة.

فــي  المملكــة  عــن  المنشــورة  بالمؤشــرات  الهيئــة  تزويــد   •
مواقــع المنظمــات والهيئــات الدوليــة واالقليميــة، التــي ال 
تمثــل المؤشــر الحقيقــي عــن المملكــة، ليتســنى وضــع حلول 

لهــا بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.
زيــادة التنســيق بيــن الهيئــة والجهــات الحكوميــة فــي مجــال   •

المعلومــات. نشــر 
تزويــد أعضــاء الفريــق بقائمــة عــن جميــع المنتجــات اإلحصائية،   •

التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام 2017م.
تفعيــل دور اإلدارات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة التــي   •

تتبــع لفريــق العمــل التنســيقي لإلحصــاءات االجتماعيــة.
زيــادة التنســيق بيــن الهيئــة والجهــات الحكوميــة فــي مجــال   •
ــات والمؤشــرات  ــة بالبيان ــات والمنظمــات الدولي ــد الهيئ تزوي

التــي تخــص المملكــة العربيــة الســعودية.
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  العامــة  النيابــة  إضافــة   •
كــعــضــــو فــــي فــريــــق العــمـــل التنسيـقــــي لإلحصـــــاءات 

االجتماعيــة.
تزويــد الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالبيانــات المطلــوب نشــرها   •

فــي الكتــاب اإلحصائــي قبــل 25 ينايــر مــن كل عــام.
تفعيــل دور فــرق العمــل التنســيقية فــي توفيــر مؤشــرات   •

تــم طلبهــا مســبقًا. التــي  أهــداف التنميــة المســتدامة 
إعــداد مســودة خطــاب للــوزارات، يعــد كدليــل إرشــادي لتفعيل   •

الوحــدات واإلدارات اإلحصائيــة.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني

التقرير السنوي 
201785
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وتــم عقــد اجتماعيــن لفريــق العمــل التنســيقي إلحصــاءات المعرفــة والمــوارد الطبيعيــة بتاريــخ 2017/05/10م وتاريــخ 2017/10/02م، 
وانبثــق عنهمــا توصيــات عــدة متخــذة:

إضافة ممثل من الهيئة العامة للرياضة.  •
زيــادة التنســيق بيــن الهيئــة والجهــات الحكوميــة فــي مجــال   •

المعلومــات. نشــر 
أهميــة تزويــد أعضــاء الفــرق التنســيقية بنســخة مــن الخطابــات   •
الخاصــة بمؤشــرات التنميــة المســتدامة، أو مذكــرات التفاهــم 
والشــراكات، أو طلــب البيانــات الخاصــة بالكتــاب اإلحصائــي 

للمتابعــة.
التنميــة  ومتطلبــات  اإلحصــاء  أنشــطة  تعــدد  ظــل  فــي   •
المســتدامة، ممــا يســتلزم المشــاركة الفاعلــة مــن الوحــدات 
اإلحصائيــة فــي القطاعــات المختلفــة، وبالتالــي توافــر الدعــم 

فريق العمل التنسيقي إلحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.1
ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.2
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.3
ممثل من وزارة الثقافة واإلعالم.4
ممثل من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )يّسر(.5
ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.6
ممثل من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.7
ممثل من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.8
ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع.9

ممثل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.10
ممثل من وزارة التعليم.11
ممثل من الهيئة العامة للرياضة.12
ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.13
ممثل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة.14

خطــاب  توجيــه  يقتــرح  والمــادي،  والقيــادي  االســتراتيجي 
اإلدارات  تفعيــل  لدعــم  الهيئــات  ورؤســاء  الــوزراء  لمعالــي 
اإلحصائيــة، يتضمــن التأكيــد لألمــر الســامي رقــم 35668، 
ــح الصــورة الشــمولية لمــا هــو  ــخ 1438/8/7هـــ، وتوضي وتاري
القادميــن،  العاميــن  خــالل  القطاعــات  هــذه  مــن  متوقــع 

اإلحصائيــة. الوحــدات  ألعمــال  استرشــاديه  وخطــوط 

الهيئــة،  الحكوميــة لتوضيــح دور  للجهــات  عقــد ورش عمــل   •
والبيانــات  المعلومــة  تقديــم  فــي  الجهــات  دور  وتفعيــل 

ودقتــه. اإلنجــاز  ســرعة  علــى  والعمــل  الصحيحــة 
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الرفــع للجنــة التنســيقية باقتراح تشــكيل فــرق وطنية للمختصين   •
علــى النحــو التالــي:

الفريــق الوطنــي للمختصيــن بإحصــاءات الطاقــة، يتضمــن   .1
الجهــات التاليــة:

- الهيئة العامة لإلحصاء )رئيس الفريق(.
- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

- هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ــة، يتضمــن  ــن بإحصــاءات البيئ ــي للمختصي ــق الوطن الفري  .2
الجهــات التاليــة:

- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- وزارة الثقافة واإلعالم.
- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )يسر(.

- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
- هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

- وزارة التعليم.

الدور الرئيس لفرق العمل 

يتمثــل الــدور الرئيســي لفــرق العمــل فــي دعــم أعمــال اللجنــة 
التنســيقية والمســاهمة فــي تأهيــل القطــاع اإلحصائــي، بحيــث 

يرتكــز هــذا الــدور علــى أربعــة محــاور رئيســية، هــي:

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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محور تنظيم وتنسيق 
وتوحيد نشاطات وأعمال 

القطاع اإلحصائي 
لتفاوت الوحدات اإلدارية 

في القطاع اإلحصائي من 
حيث هيكلتها ونشاطاتها 
اإلحصائية، أتت أهمية 

تفعيل تلك الوحدات بما 
يخدم منظومة العمل 
اإلحصائي، وذلك بأن 
يتم العمل على توحيد 

المنهجيات والتنسيق في 
مجاالت التبويب والتحليل 
المتعلقة بمهام ونشاطات 

الجهة المعنية.

محور تحسين نسبة التغطية 
اإلحصائية في مختلف 

المجاالت 
يتوافر لدى القطاع 

اإلحصائي ثروة كبيرة من 
البيانات اإلحصائية، وتمتلك 

البنية األساسية إلنتاج 
نطاق واسع منها، إال أن 

هذه اإلحصاءات لم تستثمر 
االستثمار األمثل، حيث يتم 
التعامل معها على اعتبار 
أنها نشاطات موثقة في 
السجالت اإلدارية، وهذا 
يتطلب أن يتولى الفريق 

إعادة صياغة تلك المعطيات 
والترتيب لتحويلها إلى 

بيانات ومعلومات 
ومؤشرات إحصائية، 

لالستفادة منها في مواكبة 
التطور المستمر في التنمية 

اإلحصائية، والعمل على 
تطوير المنتجات اإلحصائية 
من حيث الشمول والدقة.

محور بناء وتعزيز اإلمكانات 
البشرية في القطاع 

اإلحصائي 
تعاني هياكل بعض 

الوحدات اإلدارية اإلحصائية 
في القطاع اإلحصائي من 
تحديات حقيقية في مجال 
توفير القدرات اإلحصائية، 
مع نقص كبير في عدد 
المتخصصين في هذا 
المجال، ومن المؤكد أن 

تطوير هذا القطاع يتطلب 
أن يتزامن ذلك مع إجراء 
نقلة نوعية في القدرات 

البشرية العاملة في قطاع 
اإلحصاء، وبالتالي الحاجة 
إلى مزيد من التنسيق 
في مجال التدريب وبناء 
القدرات، خاصة أن الهيئة 

تعتزم إنشاء أكاديمية 
لإلحصاء يرتبط بها مركز 

خاص بالتدريب على أعمال 
اإلحصاء التطبيقي.

محور تحديث
وتطوير وتنسيق
عمليات النشر 

تضّمن تنظيم الهيئة 
العامة لإلحصاء ما يؤكد أن 
الهيئة هي الجهة المعنية 
باإلحصاءات، وهي المرجع 

الرسمي الوحيد لتنفيذ 
العمل اإلحصائي، كما 
يشير نظام اإلحصاءات 
إلى قصر عملية النشر 
على الهيئة، وعلى هذا 
األساس فإن من أهم 
األدوار التي يجب أن 

تتوالها فرق العمل ما 
يتعلق بتنسيق عمليات 
النشر وتنظيمها، وأن 

يتم تسهيل مهمة الهيئة 
نحو االلتزام بدورية النشر 
التي أكدت عليها المبادئ 

األساسية لإلحصاءات 
الرسمية، ونظمها المعيار 

الخاص لنشر البيانات.
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اللجنة الوطنية لإلحصاء
ــاص،  ــدى القطــاع الخ ــى توســيع نطــاق اســتخدام اإلحصــاءات ل ــة لإلحصــاء، تهــدف إل ــة وطني ــم إنشــاء لجن ــى دع ــة عل ــت الهيئ عمل
وتعميــق الروابــط بيــن الهيئــة والقطــاع اإلحصائــي، فتــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لإلحصــاء تحــت مظلــة مجلــس الغــرف الســعودية، بنــاًء 
علــى قــرار مجلــس إدارة الغــرف الســعودية رقــم م/88/ 13 بتاريــخ 15/6/1437هـــ، واســتجابة لطلــب وزيــر االقتصــاد والتخطيــط والهيئــة 

العامــة لإلحصــاء.

األهمية

الرسالة الرؤية

تضــم اللجنــة 23 عضــوًا مــن العامليــن والمختصيــن فــي قطــاع 
وعقــد  الخــاص،  بالقطــاع  والمعلومــات  والبيانــات  اإلحصــاء 
االجتمــاع األول للجنــة فــي 18 ينايــر 2017م فــي مقــر مجلــس 

الغــرف الســعودية بالريــاض.

األهــداف  أحــد  لإلحصــاء  الوطنيــة  اللجنــة  تأســيس  يعــد   •
االســتراتيجية للهيئــة العامــة لإلحصــاء، وذلــك لتطويــر العمــل 
بالقطــاع  اإلحصائيــة  الوحــدات  دور  وتفعيــل  اإلحصائــي 

األساســيين.  الهيئــة  عمــالء  أحــد  الخــاص، 
مواكبة التحول اإلحصائي في المملكة ورؤية 2030.  •

تعاظــم الــدور اإلحصائــي فــي ظــل التطــور االقتصــادي الكبيــر   •
الــذي تشــهده المملكــة.

أهميــة هــذا القطــاع الحيــوي الــذي يضطلــع بــدور مهــم فــي   •
والبيانــات اإلحصائيــة وترجمتهــا لصنــع  المعلومــات  توفيــر 

بيئــة اقتصاديــة جاذبــة. 

اللجنــة الوطنيــة لإلحصــاء فــي تطويــر العمــل  أن تســاهم   •
اإلحصائــي فــي القطــاع الخــاص، بالتعــاون مــع جميــع الجهــات 
اإلحصائــي  والجهــاز  الخــاص  القطــاع  مــن  العالقــة  ذات 

لإلحصــاء«. العامــة  »الهيئــة  الرســمي 

أن يكــون العمــل اإلحصائــي فــي القطــاع الخــاص بالمملكــة   •
بأعلــى المســتويات وفــق المعاييــر العالميــة.

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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ملخص أهدافاألهداف
اللجنة الوطنية لإلحصاء

دعــم االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة فــي الجانــب   .1
المتعلــق بالقطــاع الخــاص.

ــل  ــة العامــة لإلحصــاء لتفعي دعــم اســتراتيجية وأهــداف الهيئ  .2
العمــل اإلحصائــي فــي القطــاع الخــاص.

تطويــر منهجيــة العمــل اإلحصائــي بالقطــاع الخــاص بالتعــاون   .3
مــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

ــد احتياجــات القطــاع الخــاص مــن  ــة لتحدي ــة واضح ــل آلي تفعي  .4
بدورهــا  والتــي  الدوريــة ونشــرها،  اإلحصائيــة  المعلومــات 
بنــاًء علــى  القــرار األنســب  اتخــاذ  القــرار مــن  تمّكــن صانــع 

الصحيحــة. المعلومــة 
تحديــد متطلبــات القطــاع الخــاص مــن البيانــات والمعلومــات   .5
اإلحصائيــة، وتطويــر نمــاذج للتقاريــر المتخصصــة، بنــاًء علــى 

ــة أو المؤسســية فــي القطــاع الخــاص. االحتياجــات الفردي
تفعيــل التواصــل بيــن مجلــس الغــرف الســعودية والغــرف   .6
بالعمــل  يتعلــق  فيمــا  لإلحصــاء،  العامــة  والهيئــة  التجاريــة 

اإلحصائــي.
المشــاركة فــي الفعاليــات »محليــًا، ودوليــًا«، فيمــا يتعلــق   .7

اللجنــة. باختصاصــات 
نشــر الوعــي اإلحصائــي بمنشــآت القطــاع الخــاص وللعاملين   .8
اإلحصائيــة  المعلومــات  اســتخدام  أهميــة  وإبــراز  بالقطــاع، 

الســليمة التخــاذ القــرارات الالزمــة.

دعم 
االستراتيجية 

الوطنية 
لإلحصاء

دعم الهيئة 
العامة لإلحصاء

تطوير متطلبات 
القطاع الخاص

تفعيل الغرف التجارية

نشر الوعي اإلحصائي

القطاع اإلحصائي )القطاع الخاص(

الهيئة 
العامة 

لإلحصاء
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بعض مهام اللجنة:

فــي  الســعودية  الصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  مــع  التنســيق   •
اإلحصائــي  العمــل  تفعيــل  حــول  المملكــة  مناطــق  جميــع 
اآلثــار  وتعزيــز  لتفعيــل  أســاليب  واقتــراح  البيانــات،  وتبــادل 

الخــاص. القطــاع  لــدى  اإلحصائــي  للعمــل  اإليجابيــة 

إبــراز دور الهيئــة العامــة لإلحصــاء إحصائيــًا فــي دعم المنشــآت   •
البيانــات  مــن  االســتفادة  وتعزيــز  الخــاص،  القطــاع  فــي 

اإلحصائيــة والمؤشــرات  والمعلومــات 

ــدى القطــاع الخــاص،  توســيع نطــاق اســتخدام اإلحصــاءات ل  •
وتعميــق الروابــط بيــن الغــرف التجاريــة الصناعيــة الســعودية 

والهيئــة العامــة لإلحصــاء.

دعــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء فيمــا يتعلــق بالتــزام المنشــآت   •
نحــو تقديــم جميــع البيانــات والمعلومــات التــي تطلبهــا الهيئة 

بدقــة وشــمولية.

ــة العامــة لإلحصــاء حــول تصميــم موقــع  التنســيق مــع الهيئ  •
فــي  اإلحصائيــة  البيانــات  تبــادل  لتنظيــم  إلكترونــي موحــد 

الخــاص. القطــاع 

المســاهمة فــي رســم خطــة للتوعيــة اإلعالميــة تبــرز أهميــة   •
العمــل اإلحصائــي، وتســليط الضــوء علــى مجــال اإلحصــاء 

ــدى القطــاع الخــاص. ــه ل مــن خــالل التعريــف ب

وورش  والمؤتمــرات  المعــارض  تنظيــم  فــي  المســاهمة   •
فــي  اإلحصائيــة  المنتجــات  أهميــة  تبــرز  التــي  العمــل 
المجتمــع، والحــث علــى مشــاركة المهتميــن ورجــال األعمــال 
فــي المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل المتعلقــة بالعمــل 

اإلحصائــي.

أعضاء اللجنة الوطنية لإلحصاء

رئيسًاأ. خلود بنت عبدالعزيز الدخيل1

نائبًا للرئيسد. وليد بن صباح الصباح2

نائبًا للرئيسد. علي بن محمد الجمعة3

عضوًاعبدالرحمن بن ناصر آل مشوط4

عضوًاسعد بن سعيد آل شريم5

عضوًانادية بنت خالد العامودي6

عضوًاد. سعيد بن عبدالله الشيخ7

عضوًاد. آالء بنت محمود نصيف8

عضوًاأ. عمر بن حمد الماضي9

عضوًاأ. طلعت بن زكي حافظ10

عضوًاد. عبدالرحمن بن صالح العبيد11

عضوًاد. إحسان بن علي أبوحليقة12

عضوًاد. عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب13

عضوًاأ. خالد بن عبدالعزيز الشعالن14

عضوًاسامي بن محمد عبدالغني15

عضوًاد. فيصل بن عبدالله الشيحة16

عضوًاد. علي بن أحمد الصبيحي17

عضوًاد. عبدالله بن عبدالعزيز النشوان18

عضوًاأ. محمد بن زكي القضاة19

عضوًاتركي بن صالح العريني20

عضوًاعبدالله بن محمد آل عيبان21

عضوًاعبداللطيف الخميس22

عضوًاأ. سعيد بن محمد بن زقر23

االستراتيجيات 
وتفعيل 
القطاع 

اإلحصائي

الفصل الثاني
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1. فريق التواصل مع الهيئة العامة لإلحصاء
مهام الفريق:

التواصل الدوري مع الهيئة.  •
معرفة آليات العمل اإلحصائي بالهيئة والمساهمة في تطوير منهجية العمل اإلحصائي بالقطاع الخاص.  •

مناقشة إصدارات الهيئة لمعرفة طرق االستفادة منها: مراجعة قطاع التمويل.  •
تحديــد معوقــات عمــل الهيئــة مــع القطــاع الخــاص إليجــاد حلــول، وأيضــًا يعمــل هــذا الفريــق علــى مــا يــراه مــن مهــام   •

أخــرى يحددهــا خــالل اجتماعاتــه مــع الهيئــة.

2. فريق عمل متطلبات القطاع الخاص
مهام الفريق:

البدء بكتابة مسودة »متطلبات القطاع الخاص من العمل اإلحصائي«، وستشمل المسودة:  •
1. التصنيفات اإلحصائية لمتطلبات القطاع الخاص.

جدول المؤشرات المطلوبة.  .2
حصر مصادر المعلومات اإلحصائية بالقطاع الخاص والجهات المصدرة.  .3

3. فريق االستبيانات
مهام الفريق:

تطوير ما يلزم من استبيانات لدعم عمل اللجنة، وتم عمل االستبيان األول الموجه للجان الوطنية، ويتضمن:  •
- معرفة مستوى اإلحصاء في القطاعات.

- معرفة حاجة القطاعات لإلحصاء.
- تحفيز القطاع الخاص لنشر البيانات.

- معرفة مستوى الشفافية في القطاع الخاص للمعلومات اإلحصائية.

4. فريق متطلبات الباحثين والمحللين
مهام الفريق:

مناقشة متطلبات الباحثين والمحللين من العمل اإلحصائي، وطرحت نقاطًا عدة، من أهمها:  •
- دور الباحثين والمتخصصين واألكاديميين.

- تحديد سنة األساس وتطويرها.
- اعتماد الباحثين على البيانات اإلحصائية.

فرق عمل اللجنة الوطنية لإلحصاء
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اجتماعات اللجنة 2017م

تــم عقــد اجتماعــات ولقــاءات عــدة فــي عــام 2017م، وانبثــق 
عنهــا نتائــج وتوصيــات عــدة:

تم انتخاب الرئيس والنائبين للجنة الوطنية لإلحصاء.  .1

2.  تم اعتماد الرؤية والرسالة واألهداف.

توجيــه مكتــب إدارة المشــروعات بالهيئــة لتضميــن المكاتــب   .3
لتطويــر  للمنافســات  الدعــوات  فــي  المحليــة  االستشــارية 

العمــل فــي الهيئــة.

تطويــر أعمــال الهيئــة اإلحصائيــة بتطويــر النشــر اإلحصائــي   .4
لُيفّصــل نــوع المنشــأة )ناشــئة، صغيــرة، متوســطة(. 

ــة )لدعــم  ــر حســاب مــن خدمــة العمــالء فــي الهيئ ــد مدي تحدي  .5
أعمــال اللجنــة باإلحصــاءات(.

تزويد اللجنة من قبل الهيئة بالتالي:   .6

تقرير ورشة القطاع الخاص.   أ  - 

ب  - خارطة طريق المسوحات.

عقد اجتماع ربع سنوي مع اإلعالم )كتاب أو صحفيين(.  .7

طلــب تشــكيل فريــق مــن اللجنــة الوطنيــة لإلحصــاء بالمجلــس   .8
لالجتمــاع دوريــًا مــع الهيئــة أو كلمــا دعــت الحاجــة.

تعيين ضابطي اتصال بين الهيئة واللجنة.  .9

10. تزويــد الهيئــة بمرئيــات اللجنــة للمقترحــات المقدمــة للــدور 
المأمــول مــن اللجنــة لدعــم القطــاع الخــاص باإلحصــاءات.
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المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث

96أهم المشروعات والمبادرات المنجزة



المشروعات
أطلقــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء العديــد مــن المشــروعات والمبــادرات؛ ســعيًا إلــى تفعيــل القطــاع اإلحصائــي، وتطويــر المنهجيــات 
واألســاليب اإلحصائيــة، والرفــع مــن مســتوى التحليــل اإلحصائــي، واالســتخدام الصحيــح لإلحصــاءات الرســمية، وزيــادة الوعــي 
اإلحصائــي، وتوســيع نطــاق إتاحــة البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة، وتطويــر بيئــة العمــل فــي الهيئــة، وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات 

ــام 2017م: للع

المشروعات 
واإلنجازات
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المشروع: البوابة الداخلية

نطاق المشروع:
الهيئــة،  للموظفيــن  داخليــة  منصــة  وتشــغيل  تطويــر 
يمكــن مــن خاللهــا االســتفادة مــن األنظمــة والخدمــات 
اللوائــح والسياســات  إلــى نشــر  اإللكترونيــة، باإلضافــة 
الخاصــة  الصحــف  وأخبــار  اإلداري  التنظيمــي  والهيــكل 
بالهيئــة؛ لتســهيل الوصــول إلــى المعلومــة والخدمــات 

والتواصــل.

المعنيون بالمشروع:
- الهيئة العامة لإلحصاء.

األهداف:
يهــدف المشــروع إلــى بنــاء منصــة إلكترونيــة داخليــة للهيئــة 

ألتمتــة العمليــات؛ مثــال:
• الهيكل اإلداري، عرض الهيكل اإلداري لجميع إدارات الهيئة.

• خدمــة فكــرة أو اقتــراح، اســتقبال أفــكار ومقترحــات موظفــي 
الهيئــة عبــر خدمــة فكــرة.

• رزنامة الهيئة، عرض ورصد جميع التواريخ المهمة للهيئة.
وأصحــاب  للموظــف  يمكــن  إجــازة،  طلبــات  متابعــة  خدمــة   •

اإلجــازات. طلبــات  علــى  والموافقــة  تقديــم  الصالحيــة 
ــي  ــب الدعــم الفن ــي، يمكــن للموظــف طل • خدمــة الدعــم الفن

ــة ليتــم معالجتهــا. ــر البواب عب
• خدمــة الخدمــات العامــة، يمكــن للموظــف طلــب الخدمــات 

العامــة عبــر البوابــة.
• دليل الموظفين، عرض بيانات التواصل للموظفين.

للموظــف  يمكــن  بالموظــف،  الخاصــة  الشــخصية  الصفحــة   •
البوابــة. اســتعراض بياناتــه الشــخصية عبــر 

• نشــر أخبــار الصحــف الخاصــة بالهيئــة، نشــر جميــع أخبــار الهيئــة 
فــي مختلــف الصحــف.

• نشــر األخبــار الداخليــة والتعاميــم والفعاليــات، نشــر جميــع 
والتعاميــم. الداخليــة  األخبــار 

• تطويــر أدوات رفــع إدارة محتــوى البوابــة، إمكانيــة رفــع وحــذف 
محتــوى البوابــة مــن قبــل الفريــق المختــص.

• إقــرار اللوائــح والسياســات، إقــرار الموظفيــن علــى اللوائــح 
إلكترونيــًا. والسياســات 

ــع  ــة لجمي ــة، عــرض التوجهــات االســتراتيجية للهيئ • مهــام الهيئ
الموظفيــن.

• خدمة مقاالت. 
• خدمــة طلــب خدمــة إلكترونيــة، تقديــم خدمــة إلكترونيــة مــن 

خــالل تعبئــة نمــوذج.
• تعريــف الراتــب، يمكــن للموظفيــن الحصــول علــى تعريــف 

بالراتــب عبــر البوابــة.
• صــوت الموظــف، يعبــر فيهــا الموظــف عــن مشــكلة وحــل 

المشــكلة.
تحقيقهــا  ينبغــي  التــي  األهــداف  عــرض  القيــادات،  وعــود   •

المقبلــة. الفتــرة  خــالل 
• رؤيــة الهيئــة، يتــم عــرض المحــاور االســتراتيجية التــي تنــدرج 

تحتهــا مجموعــة مــن أهــداف الهيئــة االســتراتيجية.
•  اســتبيان بيئــة العمــل، يشــارك الموظفــون فــي اســتبيان عــن 

بيئــة العمــل.

ــق العمــل  ــة، ويعمــل فري ــام األولي ــع المه ــاز جمي ــم إنج •  ت
علــى التطويــر المســتمر للبوابــة، من خالل إضافــة متطلبات 

جديــدة حســب احتيــاج العمــل. 
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األهداف:
للمعاييــر  وفقــًا  والماليــة،  اإلداريــة  األنظمــة  تطبيــق 
المســتخدمة فــي الجهــات الحكوميــة الســعودية واللوائــح 
لتحقيــق  وذلــك  الخصــوص،  بهــذا  الصــادرة  والتعاميــم 
أهــداف المشــروع فــي ثالثــة نطاقــات )زمنــي- مكانــي- 
)كمــي وكيفــي(( كمكونــات أساســية لنطــاق العمــل الكلــي 

وبالســرعة والدقــة التــي تضمــن نجــاح المشــروع.

المشروع: تطبيق نظام تخطيط موارد الهيئة
أتمتة النظم اإلدارية والمالية )نظام سهل(

نطاق المشروع:
.)Oracle Financials( تطبيق أنظمة ٔاوراكل المالية •

.)Oracle Human Resources( تطبيق أنظمة ٔاوراكل اإلدارية •
.Oracle HR •

.Oracle Payroll •
.Self Service •

.Performance Management •
.Learning Management •

• تطبيق أنظمة ٔاوراكل للمشتريات.
.Oracle Purchasing  •

.Oracle iProcurmemnt •
• تطبيق أنظمة أوراكل للمنافسات والعقود.

.Oracle Sourcing •
.Procurement Contracts •

.Procurement Services •
.)Oracle Inventory( تطبيق أنظمة أوراكل إلدارة المخزون •

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات:
نظام تخطيط الموارد اإلدارية والمالية الهيئة

حالة اإلنجاز:
.90%

مدة المشروع:
 6 أشهر.
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المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات:
اللوائح والسياسات وقوالب أمن المعلومات.

حالة اإلنجاز:
.80%

مدة المشروع:
 4 أشهر.

المشـروع: تطبيـق المعـايـيـر العالمـيـة ألمن 
المعلومات والحصول على شهادة اآليزو 27001

نطاق المشروع:
 ISO27001 تطبيــق المعاييــر الدوليــة المطلوبة من منظمة

للحصــول على شــهادة اآليــزو ألمن المعلومات.

األهداف:
تطبيق اللوائح التالية للحصول على شهادة اآليزو:

.ISMS وثيقة نطاق -
- الخطة الموضوعية.

- منهجية إدارة المخاطر.
- تقرير إدارة المخاطر.

- خطة التواصل.
- إجراءات التدقيق الداخلي.

- اجراء المراجعات اإلدارية وقالب المحاضر االجتماعات.
.SOA بيان التطبيق -

- إجراءات واستمارات إدارة التغيير.
- األدوار والمسؤوليات.

- تقرير قياس فعالية الضوابط.
تطبيق السياسات التالية للحصول على شهادة اآليزو:

)سياســة أمــن المعلومــات - سياســة المنظمــة األمنيــة- 
سياســة أمــن المورديــن - سياســة اســتخدام المقبــول- 
 - االمتثــال  سياســة   - البشــرية  المــوارد  أمــن  سياســة 
سياســة التحكــم بالوصــول - متطلبــات أمــن المعلومــات 
األعمــال  اســتمرارية  سياســة   - المشــروعات  إدارة  فــي 
 - التطبيقــات  أمــن  - سياســة  المــادي  األمــن  - سياســة 
سياســة أمن األصول- سياســة تشــفير البيانات - سياســة 
إدارة الحــوادث - سياســة أمــن الشــبكات - سياســة أمــن 
العمليــات - سياســة كلمــة المــرور - سياســة أمــن المنشــأة(.
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المشروع: األرشفة اإللكترونية

نطاق المشروع:
ــة إدارة الوثائــق  ــر لعملي ــم والتطوي ــل والتصمي • خدمــات التحلي
واألرشــفة لــدى مركــز الوثائــق والمحفوظــات بالهيئــة لتشــمل 

جميــع اإلدارات فــي مقــر الهيئــة بالريــاض خــالل )4( أشــهر.
 )10( بمتوســط  إجــراًء؛   )25( عــدد  وتنفيــذ  تحليــل وتصميــم   •
خطــوات لــكل إجــراء كحــد أقصــى، مــن خــالل نظــام أتمتــة 

.)Workflow( العمــل  إجــراءات 
)الليزرفيــش(  اإللكترونــي  األرشــفة  نظــام  وتركيــب  توريــد   •
لــدى  الحالــي  الوثائــق  وإدارة  األرشــفة  نظــام  لتطويــر 
ــك )المعــدات  ــة الالزمــة لذل ــة التقني ــراح البيئ ــة، مــع اقت الهيئ
واألجهــزة وأنظمــة التشــغيل( مــع إدارة تقنيــة المعلومــات 
لــدى الهيئــة، وكذلــك مواصفــات المعــدات الالزمــة للقيــام 
بالمســح الضوئــي )الماســحات الضوئيــة الخاصــة بالوثائــق 

والميكروفيلــم(.
الضوئيــة  والماســحات  الحاســوبية  األجهــزة  وتركيــب  تأميــن   •
)15( شــهرًا. خــالل  والميكروفيلــم  الوثائــق  بأرشــفة  الخاصــة 

• ترحيــل البيانــات والوثائــق الحاليــة مــن األنظمــة الهيئــة إلــى 
نظــام األرشــفة.

• التدريــب ونقــل المعرفــة وتحســين القــدرات الفنيــة لفريــق 
العمــل بمركــز األرشــيف علــى مــع توفيــر المــواد التدريبيــة 

الالزمــة.
• الدعــم الفنــي والصيانــة لمكونــات المشــروع خــالل فتــرة تنفيــذ 

المشــروع )19( شهرًا. 
• تقديــم خدمــات اإلشــراف مــن قبــل المختــص بنظــام أرشــفة 
األرشــفة  تشــمل  بحيــث  الهيئــة،  لــدى  المتراكمــة  األوراق 
 )15( لمــدة  والميكروفيلــم  الوثائــق  ومعالجــة  اإللكترونيــة 

شــهرًا.

المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث
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األهداف:
• تطويــر سياســات وإجــراءات مفصلــة لعمليــة إدارة الوثائــق 

واألرشــفة اإللكترونيــة.
واألرشــفة  الوثائــق  إدارة  لعمليــات  آلــي  نظــام  تطويــر   •

اإللكترونيــة.
• بنـاء المحـتـوى الرقـمي للـوثائق )المسح الضوئي، الفهرسة(.
• تـوريـد مـوارد لإلشـراف، ومسانــدة ودعم األعـمال المتعلقة 

بـاألرشفـة وإدارة الوثـائـق.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات:
• وثيقة الوضع الراهن )As-Is( لمتطلبات األرشفة.

• وثيقة الوضع المقترح )To-Be( لمتطلبات األرشفة.
• وثيقة تطبيق متطلبات العمل على نظام األرشفة.

نظــام  لتركيــب  بهــا  الموصــى  التقنيــة  المتطلبــات  وثيقــة   •
بالهيئــة. التقنيــة  البيئــة  علــى  األرشــفة 

• وثيقة إنهاء ترحيل الوثائق والبيانات.
• وثيقــة سياســات وإجــراءات لحفــظ الوثائــق ومدتهــا، حســب 

مركــز الوثائــق والمحفوظــات الوطنــي.
• وثيقــة سياســات وإجــراءات خطــة تصنيــف وفهرســة الوثائــق 

حســب مــن مركــز الوثائــق والمحفوظــات الوطنــي.
• وثيقــة سياســات وإجــراءات أرشــفة وإدارة الوثائــق وتصميــم 
ــات  ــق والفهرســة )عناصــر البيان ــواع الوثائ خطــة الملفــات وأن

ــر الرقمــي. ــة( للمحتــوى الرقمــي وغي الوصفي
• وثيقــة مواصفــات الفنيــة الموصــى بهــا إلنشــاء مســتودع 

الحفــظ المركــزي للوثائــق.

حالة اإلنجاز:
تــم انتهــاء مرحلــة التصميــم والتجهيــز والعمــل جــاٍر فــي مرحلــة 

التشغيل.

مدة المشروع:
19 شهرًا.
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• وثيقــة تصميــم الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفي إلدارة 
األرشــفة والوثائــق وإجــراءات ســير العمــل الخاصة.

• وثيقة سياســات وإجراءات رقمنة الوثائق اإلدارية والمعامالت 
في نظــام إدارة الوثائق.
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المشروع: تطوير وثيقة استراتيجية الهيئة
المشروع: تقديم دراسة استشارية شاملة 

إلدارة التغيير وتطبيق خططها

نطاق المشروع:
اســتراتيجية  وثيقــة  تطويــر  المشــروع  عمــل  نطــاق  يشــمل 
الهيئــة، تشــمل: الرؤيــة، والرســالة، والمحــاور االســتراتيجية، 

للهيئــة. األداء  واألهــداف االســتراتيجية، ومؤشــرات 

نطاق المشروع:
يشــمل نطــاق المشــروع دراســة الوضــح الحالــي مــن منظــور 
إدارة التغييــر، وتأســيس وحــدة إدارة التغييــر مــن خــالل تعريــف 
اســتراتيجية اإلدارة ومنهجيتهــا والنمــاذج المســتخدمة فيهــا، 

وتطويــر خارطــة طريــق متكاملــة لدعــم التغييــر فــي الهيئــة.

أهداف المشروع:
تطوير وثيقة استراتيجية الهيئة، بحيث تشمل التالي:

• الرؤية والرسالة.
• المحاور االستراتيجية.

• األهداف االستراتيجية.
• ومؤشرات األداء.

• المبادرات االستراتيجية.
• آليات المتابعة والقياس والحوكمة.

أهداف المشروع:
• المســاعدة فــي نقــل موظفــي الهيئــة مــن الوضــع الحالــي 

إلــى الوضــع المســتقبلي.
• بناء برنامج توعية عن التغيير في الهيئة.

• إدارة مقاومة الموظف واإلدارة العليا لعملية التغيير.
وتبنــي  التغييــر،  عمليــة  لتبنــي  الموظفيــن  قــدرات  تطويــر   •

الســلوكي. والتغييــر  التكنولوجــي  التغييــر 
• تجنــب وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بمبــادرات التغييــر والتمكــن 
مــن تحقيــق التغييــر المطلــوب بأقــل التكاليــف والجهد والوقت 

وعــدم تأثيــر التغييــر علــى ســير العمــل.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المعنيون بالمشروع: الهيئة العامة لإلحصاء.

حالة اإلنجاز:
حالة اإلنجاز:منتهي.

تــم االنتهــاء مــن مرحلــة التصميم، وتم البــدء بتنفيذ المبادرات 
المقترحــة فــي خارطة الطريق. مدة المشروع:

مدة المشروع:  14  شهرًا. 3 أشهر.

المخرجات: 
التغييــر،  إدارة  عمــل  إطــار  الحالــي،  الوضــع  تقييــم  وثيقــة   -
حقيبــة  التواصــل،  خطــة  التغييــر،  إدارة  ومؤشــرات  كفــاءات 
التغييــر. للمبــادرات  الطريــق  خارطــة  التغييــر،  إلدارة  تدريبيــة 

المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث
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المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المجتمع المحلي والخارجي.

حالة اإلنجاز:
منتهي.

حالة اإلنجاز: قيد التنفيذ مدة المشروع:
مدة المشروع: 13 شهرًا.4 أشهر.

المخرجات: 
- دليل إدارة األداء االستراتيجي.

- النماذج والقوالب الخاصة باإلدارة.
- آلية إسقاط األهداف االستراتيجية ونتائج تطبيقها.

المخرجات:  بوابة متكاملة محدثة.

المشروع:إعداد آلية متابعة تنفيذ 
االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء

المشروع:تطوير المحتوى الرقمي 
للبوابة اإللكترونية

نطاق المشروع:
ومنهجيــة  آليــة  وضــع  المشــروع  عمــل  نطــاق  يشــمل 
مفصلــة ومتكاملــة لقيــاس وإدارة األداء، ويشــمل ذلــك 
مراجعــة مؤشــرات قيــاس األداء الرئيســية علــى المســتوى 
االســتراتيجي وتطويرهــا علــى مســتوى اإلدارات، ووضــع 
قياســها  إلــى  باإلضافــة  األداء  مؤشــرات  قيــاس  آليــة 

وتحديــد المســتويات المســتهدفة بصــورة دوريــة.

نطاق المشروع:
يشتمل نطاق عمل المشروع على التالي:

1. دراســة الوضــع الراهــن لمحتــوى البوابــة اإللكترونيــة وطــرق 
الحصــول علــى المعلومــات وتطويرهــا وســد الفجــوة بيــن 

متطلبــات الهيئــة ونظــام إدارة المحتــوى. 
2. دراســة أبــرز تجــارب إدارة المحتــوى اإلحصائــي لقطــاع اإلحصــاء 

فــي الــدول المتقدمــة )أمريــكا، هولنــدا، كنــدا، أســتراليا(.
3. إعــداد وثيقــة اســتراتيجية التواجــد الرقمــي للهيئــة وتفعيــل 
البوابــة  معلومــات  نشــر  وضمــان  االجتماعيــة،  المشــاركة 

لإلحصــاء. العامــة  للهيئــة  اإللكترونيــة 
األهداف:

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تمكيــن الهيئة من متابعــة ومراقبة 
وبأســلوب  عاليــة  وشــفافية  بدقــة  إداراتهــا  وأداء  أدائهــا 

مؤسســي، وذلــك تحقيقــًا الســتراتيجيتها. 
األهداف:

يهــدف المشــروع إلــى توثيــق وبنــاء متطلبــات ونطــاق العمــل 
الخــاص ببوابــة الهيئــة اإللكترونية، وبناء االســتراتيجية الخاصة 
بالمحتــوى الرقمــي، وطريقــة ظهــور المنتجــات اإلحصائيــة، 
وتفعيــل التســويق الرقمــي للبوابــة، وذلــك علــى المدخليــن 

العربــي واإلنجليــزي.
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المشروع: تطوير بوابة اإلحصاءات السعودية

أهداف المشروع:
تهــدف الهيئــة بشــكل أساســي فــي تقديــم بوابــة إحصائيــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية، إلــى توفيــر منصــة موحــدة 
للجهــات الحكوميــة كافــة لنشــر إحصاءاتهــا، بحيــث تصبــح 

مرجعــًا متكامــاًل للباحــث عــن المعلومــة.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- الجهات الحكومية.

- المجتمع المحلي والخارجي.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

حالة اإلنجاز: قيد التنفيذ.

المخرجات: بوابة متكاملة.

مدة المشروع:  8 أشهر.

المخرجات: 
دراسة الوضع الحالي:   .1

 أ   - دراسة الوضع الحالي للمؤشرات اإلحصائية في الهيئة.
ب  - تقريــر الفجــوة فــي المؤشــرات الحاليــة وتطويــر مؤشــرات 

لعــام 2017م. 

نطاق المشروع:
إلكترونيــة  بوابــة  تطويــر  المشــروع  عمــل  نطــاق  يشــمل 
التاليــة: األبعــاد  البوابــة  وتشــمل  المملكــة،  إلحصــاءات 

• ُبعــد الموقــع الجغرافــي )المملكــة العربيــة الســعودية- 13 
منطقــة إداريــة- 148 محافظــة(.

• ُبعــد القطــاع اإلحصائــي )الســكان واإلحصــاءات االجتماعيــة، 
الزراعــة  والتدريــب،  التعليــم  الصحــة،  والعقــار،  المســاكن 

والميــاه والبيئــة وغيرهــا(.
• المقاالت اإلحصائية.

األهداف:
1. توفيــر خدمــات استشــارية وفريــق عمــل مــن المستشــارين، 
وخبراء وفنيين ذوي خبرات إحصائية مؤهلة في التخصصات 
وأولوياتهــا  الهيئــة  أعمــال  تقتضيــه  مــا  حســب  المختلفــة، 
اقتصاديــة  إحصائيــة  مؤشــرات  بنــاء  بهــدف  اإلحصائيــة، 
تنمويــة تخــدم رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول 2020 

فــي تتبــع النتائــج اإلحصائيــة للمؤشــرات الوطنيــة.
2. توفيــر الخدمــات االستشــارية الالزمــة لتمكيــن الهيئــة مــن 
تحقيــق اســتراتيجيتها وأهدافهــا المحــددة فــي برنامــج التحــول 
لتنفيــذ األعمــال  الفنــي،  العامــة لإلحصــاء والدعــم  للهيئــة 

اإلحصائيــة.
3. مواكبــة التطــور المتســارع فــي العمــل اإلحصائــي واإلداري، 
واســتغالل الخبــرات والتجــارب المحليــة اإلحصائيــة واإلقليمية 
المؤشــرات  لبنــاء  المطلوبــة،  المجــاالت  فــي  والدوليــة 

اإلحصائيــة.

المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث
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حالة اإلنجاز:
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
48 شهرًا.
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قيــاس المؤشــرات ورصــد التقــدم المحــرز للوقــوف علــى   .2
االحتياجــات المســتجدة والتطويــر:

ت  - تقييم وتحليل مخرجات 2017 من المؤشرات اإلحصائية.
ث  - تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام 2018م.

قيــاس المؤشــرات ورصــد التقــدم المحــرز للوقــوف علــى   .3
االحتياجــات المســتجدة والتطويــر:

ج  - تقييم وتحليل مخرجات 2018 من المؤشرات اإلحصائية.
ح  - تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام 2019م.

4.  قيــاس المؤشــرات ورصــد التقــدم المحــرز للوقــوف علــى 
ــر: االحتياجــات المســتجدة والتطوي

خ  - تقييم وتحليل مخرجات 2019 من المؤشرات اإلحصائية.
د  - تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام 2020م.
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المشروع: تقديم الخدمات االستشارية في 
التوعية اإلحصائية

أهداف المشروع:
يهــدف المشــروع إلــى االســتعانة بشــركة متخصصــة مــن 
الفعاليــات  وتنظيــم  العامــة  والعالقــات  واإلعــالن  الدعايــة 
إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف بالجــودة العاليــة والمهنيــة 
االحترافيــة التــي تعكــس أهميــة المنتجــات اإلحصائيــة، وذلــك 

مــن خــالل:
1. صياغــة خطــط عمــل تترجــم اســتراتيجية الوعــي اإلحصائــي 

المعتمــدة فــي الهيئــة.
للفئــات  الهيئــة  وإمكانــات  وقــدرات  ورســالة  رؤيــة  إبــراز   .2

. فة لمســتهد ا
3. إبراز خدمات الهيئة للشرائح المستهدفة.

4. الوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الشــرائح المســتهدفة 
بهــدف رفــع الوعــي اإلحصائــي.

5. تقديــم نمــاذج دوليــة ألفضــل ممارســات التوعيــة اإلحصائيــة 
وفــق المعاييــر الدوليــة.

6. تعزيــز عمليــة التواصــل مــع الشــرائح المســتهدفة عبــر خطــط 
وبرامــج نوعيــة ومبتكــرة.

7. رصــد األطروحــات اإلعالميــة كافة المتعلقة بالوعي اإلحصائي 
فــي الوســائل اإلعالم كافة.

المخرجات: 
والوعــي  اإلعــالم  إلدارة  االستشــارية  الخدمــات  تقديــم 

اآلتــي: العمــل  نطــاق  ويشــمل  اإلحصائــي، 
الجمهــور،  3 دراســات:  )عــدد  المتخصصــة  الدراســات  إجــراء   .1
الرســائل، الوســائل( لنطــاق اإلحصــاء مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية.
إجــراء بحــوث تســويقية )عــدد 3 بحــوث: المنتجــات، اتجاهــات   .2
لــدى  اإلحصائيــة  المعلومــات  تقديــم  واقــع  العمــالء، 

موثوقيتهــا(. زيــادة  وطــرق  الموطنيــن 
إجــراء دراســة فنيــة إلنشــاء )غرفــة األخبــار اإلحصائيــة( تشــمل   .3
مقارنــة أفضــل الممارســات الدوليــة فــي النشــر اإلحصائــي.
إجــراء بحــوث قيــاس وتقييــم )عــدد 3 بحــوث تقييــم في الســنة   .4

لقيــاس الوعــي اإلحصائي(.
تقديــم دراســة تطويــر الهويــة المؤسســاتية للهيئــة العامــة   .5
لإلحصــاء وتموضعهــا علــى المســتوى المحلــي والخليجــي 

والعربــي.
الرســائل  مــع  اإلحصائــي  الوعــي  فــي  متكاملــة  خطــط   .6
تشــمل  حملــة(،   12 )عــدد  حملــة  بــكل  الخــاص  والمحتــوى 
مناســبة  دراســة  للحمــالت،  المقدمــة  والخطــط  الدراســات 
جميــع وســائل اإلعــالم التقليــدي والجديــد، وحمــالت وبرامــج 
للعمالء الداخلين والشــركاء.. وغيرها من الوســائل واألدوات 

لــكل حملــة وأهدافهــا.
ــذ برامــج الوعــي  ــم دراســة أفضــل ممارســات فــي تنفي تقدي  .7
الموجهــة للطــالب والطالبات، تشــمل المعارض والمشــاركات 

.)roadshow،outdoor( الموجهــة
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تقديــم تقاريــر استشــارية يوميــة لمــا يتــم نشــره ورصــده فــي   .8
وســائل اإلعــالم كافــة؛ المقــروءة والمرئيــة والمســموعة، بمــا 
فيهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيــس يــوك، تويتــر، 

االنســتغرام، اليوتيــوب(.
9.  تقديــم تقاريــر الصــورة اإلعالميــة لإلحصــاءات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية بشــكل )شــهري، ربــع ســنوي، ســنوي(، 
والموظفيــن  واألفــراد  الخدمــات  تقديــم  ذلــك  ويشــمل 
والمــواد وجميــع األشــياء الالزمــة لتنفيــذ وإتمــام األعمــال 
المؤقتــة  الخدمــات  وكذلــك  العقــد،  وثائــق  فــي  المبنيــة 
يطلــب صاحــب  التــي  والتعديــالت  والتكميليــة  واإلضافيــة 
العمــل مــن االستشــاري القيــام بهــا وفقــًا لشــروط العقــد 

ووثائقــه.

حالة اإلنجاز:
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
المعنيون بالمشروع:12 شهرًا ميالديًا.

الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة االقتصاد والتخطيط. 

مدة المشروع: 8 أشهر.حالة اإلنجاز: 95%.

تحليــل  البيانــات،  متطلبــات مســتخدمي  دراســة  المخرجــات: 
أفضــل الممارســات، تطويــر مجموعــة مــن المؤشــرات، تصميــم 
المســح، التجميــع )المســح التجريبــي(، جمــع البيانــات، معالجــة 

ــر النهائــي. ــاج التقري ــم، إنت ــات، التقيي ــل البيان ــات، تفعي البيان

المشروع: المسح االقتصادي لألسر

نطاق المشروع:
ــر مؤشــرات  تصميــم ودعــم تنفيــذ مســح، يهــدف إلــى توفي
تغيــر مســتويات  دراســة  فــي  تســاعد  شــاملة،  اقتصاديــة 
فــي  يعيشــون  الذيــن  لألســرة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لألزمــات  واســتجابتهم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
لمســاعدة  ســنوية  بدوريــة  معهــا  والتكيــف  االقتصاديــة، 
القــرارات. وإصــدار  السياســات  وضــع  فــي  القــرار  متخــذي 

األهداف:
• تقديــم الدعــم فــي تطويــر دراســة الحالــة االقتصاديــة لألســر 
بصفــة دوريــة عــن طريــق الربــط بيــن المســوح االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.
ــاس الظــروف  ــة لقي ــر المؤشــرات والقــراءات االقتصادي • توفي
أســاس  علــى  االســتهالكي  وســلوكها  لألســر  المعيشــية 

ســنوي مســتمر.
• رســم صــورة شــاملة عــن الخصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة 

لألسرة.
االســتداللية  والتحليــالت  اإلحصائيــة  االســتطالعات  توفيــر   •

التــي تســتهدف صنــاع القــرار والسياســات.
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المشروع: تطوير سياسات وإجراءات ونظام إلدارة 
الجودة لعمليات ومنهجيات العمل اإلحصائي

أهداف المشروع:
تأسيس وتطوير إدارة للتميز المؤسسي وجودة األعمال.

المعنيون بالمشروع: الهيئة العامة لإلحصاء

المخرجات:
• فهم الوضع الحالي.

• تطوير دراسة المقارنة المعيارية.
• تطوير منهجيات إدارة التميز المؤسسي والجودة الشاملة.

• تطويــر النمــوذج التشــغيلي الخــاص بــإدارة التميــز المؤسســي 
والجودة الشــاملة.

• تطويــر الهيــكل التنظيمــي الخــاص بــإدارة التميــز المؤسســي 
والجــودة الشــاملة.

• تطوير دليل إجراءات العمل الخاصة بإدارة الجودة الشاملة.
• تحديــد االحتياجــات الفنيــة لنظــم إدارة الجــودة، وتطويــر كراســة 

الشــروط والمواصفات.
المؤسســي  التميــز  إدارة  طريــق  وخارطــة  مبــادرات  تحديــد   •

الشــاملة. والجــودة 

مدة المشروع: 18 شهرًا.

نطاق المشروع:
تطويــر منظومــة شــاملة إلدارة  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
التميــز المؤسســي والجــودة، ضمــن دورة األعمــال فــي الهيئــة؛ 
مــع  ومتوائمــة  جــودة  ذات  إحصــاءات  إنتــاج  تمكيــن  بهــدف 
المعاييــر العالميــة فــي جــودة العمــل اإلحصائــي، وتلبــي رضــا 
المســتفيدين مــن جــودة التقاريــر اإلحصائيــة، وتحقق مســاعيهم 

لالســتفادة مــن البيانــات اإلحصائيــة التــي تنشــرها الهيئــة.

حالة اإلنجاز: 70%.

المشروع: تفعيل إدارة المراجعة الداخلية

نطاق المشروع:
الداخليــة  المراجعــة  وحــدة  تطويــر  األولــى:  المرحلــة   1.1
وبنــاء قــدرات أعضــاء الوحــدة بمــا يمكنهــم مــن القيــام 

بالمهــام الموكلــة

تقييــم البنيــة التحتيــة والممكنــات الالزمــة لتفعيــل عمــل   .1
والصالحيــات  التنظيمــي  الهيــكل  يشــمل  بمــا  اإلدارة 
)السياســات  التنفيذيــة  واللوائــح  الوظيفيــة  واألوصــاف 

إلــخ. واإلجــراءات(.. 
تطويــر مهــام إلدارة المراجعــة الداخليــة مرتبطــة بتنفيــذ   .2
باالســتفادة  الشــاملة  الجــودة  علــى  التدقيــق  أنشــطة 
الشــاملة  الجــودة  وضوابــط  متطلبــات  إرشــادات  مــن 
 )Guidelines for Quality Requirements & Controls(
فــي التدقيــق علــى اإلدارات اإلحصائيــة وكذلــك التدقيــق 
لبقيــة  اإلجــراءات  وتطبيــق  توثيــق  مســتويات  علــى 
اإلدارات فــي الهيئــة، بحيــث تكــون مشــمولة ضمــن خطــة 
إدارات  التــي ســتقوم بتطبيقهــا علــى  الداخليــة  المراجعــة 
الهيئــة الرئيســية )اإلحصائيــة( والمســاندة كافــة، علمــًا بــأن 
الهيئــة ومــن خــالل إدارة الجــودة الشــاملة ســتقوم بتزويــد 
االستشــاري بإرشــادات متطلبــات وضوابــط الجــودة الشــاملة 
تطبيقهــا.  ومســتويات  وجودهــا  علــى  التدقيــق  المطلــوب 
3.  هــذه المرحلــة ستســتمر فقــط لمــدة أربعــة أســابيع، وذلــك 
فــي ظــل توافــر المخرجــات التــي تــم إعدادهــا فــي مرحلــة 
ســابقة، إذ قــد تحتــاج إلــى تطويــر فقــط – وســيتم مراجعــة ما 
ــة تحكــم  ــة وتنفيذي ــح تنظيمي هــو موجــود ومتوافــر مــن لوائ
عمــل اإلدارة، والتأكــد مــن شــموليتها واكتمالهــا ومناســبتها 

ــة(. ــة )مراعــاة التخصصي ــة اإلحصائي ألعمــال الهيئ
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المرحلــة الثانية: اإلشــراف ومتابعــة تنفيذ أعمال المراجعة   1.2
الداخليــة بالشــراكة مــع أعضــاء الفريــق مــن الوحــدة علــى 
خــالل   )CO-SOURCING( المصــادر  مشــاركة  أســاس 
ــر  ــذ، إعــداد التقاري ــط، تنفي ــى تشــمل )تخطي الســنة األول

ــة( والمتابع

علــى  بنــاًء  للهيئــة  الداخليــة  المراجعــة  وخطــة  برنامــج  إعــداد   .4
تقييــم المخاطــر، علــى أن تغطــي علــى األقــل مــن 3 ســنوات 

المقبلــة. 

تشــمل التقاريــر التــي تحتــاج اإلدارة إلــى إعدادهــا أثنــاء هــذه   .5
الفتــرة تقاريــر المخاطــر وااللتــزام باللوائــح والمنهجيــات وجــودة 
إلــى  تحتــاج  التــي  المنتجــات  المخرجــات/  )تحــدد  المخرجــات 
مراجعــة الجــودة الخاصــة بهــا، كل على حدة- بالتنســيق مع إدارة 
الجــودة وباتبــاع إطــار الجــودة الشــاملة الموحــد )يجــري االنتهــاء 
منــه مــن طــرف الهيئــة(، مــع مراعــاة أن تقييــم جــودة المنتجــات 
ال تعتبــر عــادة مــن نطــاق المراجعــة الداخليــة التقليــدي، وإنمــا 
هــو طلــب إضافــي يحــدد حســب الحاجــة؛ إذ يحتــاج إلــى خبــرات 
تخصصيــة، خصوصــًا فــي المجــاالت الفنيــة مثــل اإلحصــاء 

فــي وضــع الهيئــة.

متابعــة تنفيــذ الخطــة للســنة األولــى بحيــث تشــمل المهــام   .6
التاليــة: 

المعنيــة،  اإلدارات  مــع  المراجعــة  بــدء  بمراســالت  القيــام   .i
المتطلبــات. قائمــة  تشــمل  بحيــث 

ii. إعــداد خطــة مراجعــة لــكل مشــروع/مهمة مراجعــة حســب مــا 
تتطلبــه المعاييــر.

iii. عقــد اجتماعــات افتتاحيــة مــع اإلدارات المعنيــة وإعداد محضر 
لالجتماع االفتتاحي.

iv. االجتمــاع مــع األشــخاص المســؤولين عــن العمليات الخاضعة 
للمراجعــة وتوثيــق األنشــطة والعمليــات وفهم اإلجراءات.

.RCM إعداد مصفوفة المخاطر وأنظمة الضبط .v 
vi. إعــداد برامــج المراجعــة الداخليــة التفصيليــة بحيــث تكــون 

الممارســات. أفضــل  حســب 
vii. القيــام بتحليــل أنظمــة الضبــط الداخلــي لــكل عمليــة )ذات 
عالقــة بالمهمــة( لتحديــد الفجــوات الموجــودة فيها وكيفية 

تحســين كفاءتهــا وكفايتهــا لمعالجــة المخاطــر.
viii. إعداد ومراجعة أوراق العمل وملفات المراجعة.

ix. إعداد قائمة بالمالحظات المبدئية مع مسودة التقرير.
 x. إعداد محضر باالجتماع الختامي.

النهائيــة متضمنــة ردود اإلدارات  المراجعــة  إعــداد تقاريــر   .xi
وخطــط العمــل ومواعيــد التنفيــذ والجهــة المســؤولة.

القيــام بمهــام مراجعــة متابعــة للمهــام التــي تمــت خــالل   .7
الســنة األولــى عــن طريــق إصــدار تقريــر ربــع ســنوي بــكل 
والتقنــي  والمالــي  اإلحصائــي  العمــل  )تشــمل  مهمــة 
خبــرات  خــالل توفيــر مــوارد تشــتمل علــى  )، وذلــك مــن 
إحصائيــة وماليــة وتقنيــة القــادرة علــى تنفيــذ الجزئيــة الخاصة 
متطلبــات  إرشــادات  مــن  باالســتفادة  التدقيــق  بأنشــطة 
وضوابــط الجــودة الشــاملة فــي التدقيــق علــى اإلدارات، 
وســيتم العمــل علــى إعــداد المخرجــات، وفــق برنامــج وخطــة 
المراجعــة الداخليــة بشــكل مشــترك بيــن الهيئــة والشــركة، 

وذلــك لضمــان نقــل المعرفــة وإدارة التكاليــف.
نؤكــد علــى ضــرورة اتبــاع منهــج عمــل متخصــص فــي تنفيــذ   .8
المشــروع، مــع ضــرورة مراعــاة العمــل الفنــي للهيئــة وليــس 
إلــى  باإلضافــة  الداخليــة،  المراجعــة  فــي  العــام  المنهــج 
اســتغالل مــا هــو متوافــر مــن وثائــق ومخرجــات تــم تطويرهــا 
فــي مرحلــة ســابقة، مــع إعطــاء ُبعــد الجــودة ثقــاًل أكبــر حســب 

ــن حســب الحاجــة(. ــن مختصي ــراء إحصائيي ــر خب الحاجــة )توفي
القيــام باســتبيان ملخــص لقيــاس رضــا اإلدارات والوحــدات   .9

التــي خضعــت للمراجعــة.
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أهداف المشروع:
ــة مــن مراجعــة أدائهــا  ــن الهيئ يهــدف هــذا المشــروع إلــى تمكي
بدقــة وشــفافية عاليــة وبأســلوب مؤسســي، ولتنفيــذ ذلــك 
تحتــاج الهيئــة إلــى تفعيــل دور اإلدارة المراجعــة الداخليــة لتــؤدي 

مهامهــا بالشــكل المطلــوب.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

حالة اإلنجاز: 48%.

مدة المشروع: 12 شهرًا.

المخرجات: 
الخطــة  وإعــداد  الراهــن  الوضــع  تقييــم  األولــى:  المرحلــة   •
االســتراتيجية إلدارة المراجعــة الداخليــة فــي الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء.
المرحلــة الثانيــة: بنــاء البنيــة التحتيــة إلدارة المراجعــة الداخليــة   •

ــة العامــة لإلحصــاء. فــي الهيئ
خطــة  وإعــداد  المخاطــر  وتقييــم  تحديــد  الثالثــة:  المرحلــة   •

التعييــن. فــي  والمســاعدة  الداخليــة  المراجعــة 
لعشــر  الداخليــة  المراجعــة  خطــة  تنفيــذ  الرابعــة:  المرحلــة   •

رئيســية. عمليــات 

المشروع: تطوير منهجيات وأساليب وأدوات 
وبرمجيات التحليل اإلحصائي

نطاق المشروع:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تأســيس وتفعيــل اإلدارة العامــة 
للتحليــل اإلحصائــي مــن حيــث المــوارد والقــدرات، واالرتقــاء 
بأدائهــا، والرفــع مــن مســتوى خدماتهــا ومنتجاتهــا، وذلــك مــن 
خــالل تحليــل وتقييــم الوضــع الراهــن، ومقارنتــه مــع أفضــل 

الممارســات لتحديــد الفجــوات ووضــع التوصيــات الالزمــة.

أهداف المشروع:
تأسيس وتفعيل اإلدارة العامة للتحليل اإلحصائي.

حالة اإلنجاز: 67 %

مدة المشروع:  7 أشهر

المخرجات: 
تقرير الوضع الراهن.  •

تقرير تحليل الفجوات والمعايير الدولية.  •
الدليل الشامل لمنهجيات التحليل اإلحصائي.  •

إعداد رسالة ورؤية وأهداف اإلدارة.  •
تحديث أدوار ومسؤوليات اإلدارة.  •

البرمجيــات  علــى  المطلوبــة  للتحديثــات  التوصيــات  اقتــراح   •
والتطبيقــات.

العمليــات والبرمجيــات والمــوارد وتنفيــذ مخرجــات  تحديــث   •
المشــروع.

المشروعات 
واإلنجازات
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المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
الدراســة  مــن  األساســي  المخــرج  إن  االستشــارية:  الدراســة 
االستشــارية المزمــع تنفيذهــا، يتعلــق بوضــع إطــار عمــل ضمــن 
فــي  تتمثــل  الوطنيــة،  المراصــد  لحوكمــة  متكاملــة  منظومــة 

عمليــة التخطيــط إلنشــاء تلــك المراصــد.
وستشمل الدراسة االستشارية كاًل من الموضوعات التالية: 

• اإلطار المفاهيمى لبناء وتشغيل المراصد.
- مفهوم المراصد وأنواعها.

- مراحل بناء المراصد.
- كيفية إدارة وتشغيل المراصد.

- كيفية تحقيق استدامة تشغيل المراصد.
• المخطط االستراتيجي لتشغيل المرصد التجريبي.
- دراسة الوضع الحالي وتحديد الفرص والتحديات.

- األهداف االستراتيجية.
- تحديد المسؤوليات والمهام ومجاالت العمل.

- آليات وطرق إنتاج المعلومات وبناء المؤشرات.
- المستفيدين من المرصد.

المشروع: إعداد نموذج عمل
وحوكمة المراصد الوطنية

نطاق المشروع:
توصيــات  بتقديــم  والتقنيــون  اإلحصائيــون  الخبــراء  ســيقوم   •

الوطنيــة. المراصــد  وتشــغيل  بتأســيس  خاصــة 
• دراســة ووضــع خارطــة طريق لتطويــر المراصد الوطنية القطاعية 

فــي المملكــة، بالتعاون مع الهيئــة والقطاعات المعنية.
• تقييم سوق العمل بتطبيق الحوكمة ونموذج التشغيل.

• بناء المصدر التجريبي.
• التدريب ونقل المعرفة لفريق الهيئة.

األهداف:
• دراســة وتحديــد نمــوذج تشــغيلي إلنشــاء المراصــد الوطنيــة 

القطاعيــة، تشــمل الجوانــب التاليــة:
- الجوانب اإلدارية والتنظيمية والتشريعية والتمويلية.

- حوكمــة المرصــد ونمــوذج الشــراكة بيــن الهيئــة والقطاعــات 
المعنيــة.

- اإلجراءات الداخلية للمرصد.
- الجانب اإلحصائي.

- الجانب التقني.
- عمالء المرصد.

• تطويــر مشــروع تجريبــي تطبيقــي للنمــوذج المقتــرح علــى 
التجــارة  مرصــد  )كمثــال  المقتــرح  القطاعيــة،  المراصــد  أحــد 

التالــي: التطبيــق  يشــمل  واألعمــال(، 
 Dashboards تحديــد المؤشــرات والتقاريــر ولوحــات العــرض -
المطلوبــة للقطــاع المعنــي ومصادر بياناتها وطرق احتســابها 

إحصائيًا.
للتكامــل  الالزمــة  التطبيقــات  - تطويــر وتركيــب والتشــغيل 
وجمــع وتحليــل البيانــات مــن مصادرهــا المختلقــة وعــرض 

المؤشــرات والتقاريــر والمطلوبــة عبــر القنــوات المختلفــة 
)بوابــات داخليــة – بوابــات خارجيــة – تطبيقــات ذكيــة(.

الوطنيــة  المراصــد  لتطويــر  طريــق  خارطــة  ووضــع  دراســة   •
القطاعيــة فــي المملكــة، بالتعــاون بيــن الهيئــة والقطاعــات 

المعنيــة.

110
111



المخرجات: 
- وثيقــة إطــار حوكمــة طبقــًا ألفضــل الممارســات، تشــمل 

حوكمــة الشــراكات وحوكمــة العمــل التقنــي.
- وثيقة تقييم ودراسة سوق العمل.

- لوحــات المعلومــات والمؤشــرات الناتجــة عــن بنــاء المرصــد 
التجريبــي.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

حالة اإلنجاز: 
المشروع ال يزال في مرحلة التحضير ما قبل االنطالق.

مدة المشروع:
8 أشهر. 

أهداف المشروع:
- دراســة وتحديــد كيفيــة اســتفادة الهيئــة مــن البيانــات الضخمــة 
فــي إنتــاج اإلحصــاءات الحاليــة والمســتقبلية، أو فــي إنتــاج 

إحصــاءات جديــدة. 
- دراســة وتحديــد تعديــالت المنهجيــات التــي يحتــاج إليهــا إنتــاج 

اإلحصــاءات مــن البيانــات الضخمــة.
- دراســة وتحديــد التقنيــات التــي يمكــن اســتخدامها فــي إنتــاج 

ــات الضخمــة. اإلحصــاءات باســتخدام البيان
البيانــات المطلوبــة مــن الجهــات المختلفــة  - دراســة وتحديــد 
البيانــات  بواســطة  اإلحصــاءات  إنتــاج  فــي  الســتخدامها 

الضخمــة.
- بنــاء قــدرات الهيئــة اإلحصائيــة والتقنيــة القــادرة على اســتيعاب 
إنتــاج  فــي  توظيفــه  وكيفيــة  الضخمــة  البيانــات  مفهــوم 

اإلحصــاءات.
- دراســة وتحديــد الخطــوات التاليــة فــي الهيئــة فــي مجــال إنتــاج 

اإلحصــاءات بواســطة البيانــات الضخمــة.
البيانــات  تقنيــة  باســتخدام  المؤشــرات  مــن  عــدد  تطويــر   -
جــدوى  يوضــح   Pilot تجريبــي  كمشــروع  وذلــك  الضخمــة، 

تطبيقهــا. وأبعــاد  الضخمــة  البيانــات  اســتخدام 

المشروع: دراسة أولية لآلليات واألدوات 
والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق 

مفهوم البيانات الضخمة لدعم الخدمات 
والمنتجات اإلحصائية التي تقدمها 

الهيئة العامة لإلحصاء وآليات تفعيله

المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث
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مدة المشروع:
4 أشهر.

المخرجات: 
• دراسة المنتجات والمنهجيات اإلحصائية.

• الدراسة التشريعية.
• الدراسة التقنية.

• هيكلية الحل المقترح.
• ورشة عمل تعريفية للمديرين التنفيذيين.

- عدد )2( ورشة عمل للفريق التقني.
- عدد )2( ورشة عمل للفريق اإلحصائي.

• وثيقة نطاق عمل المشروع التجريبي.
• عرض المشروع التجريبي.

• وثيقة الخارطة المستقبلية.

حالة اإلنجاز: 
اإلحصائيــة-  والمنهجيــات  المنتجــات  )دراســة  إنجــاز  تــم   •
الحــل  - هيكليــة  التقنيــة  الدراســة   - التشــريعية  الدراســة 
المقتــرح - ورشــة عمــل تعريفيــة للمديريــن التنفيذييــن )عدد 
)2( ورشــة عمــل للفريــق التقنــي و)2( للفريــق اإلحصائــي( 

- وثيقــة نطــاق عمــل المشــروع التجريبــي(.
• عرض المشروع التجريبي )العمل قيد اإلنجاز(.

• وثيقة الخارطة المستقبلية )العمل قيد اإلنجاز(.
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تطوير مركز البيانات والخوادم- تطوير البنية 
التحتية والشبكة لتقنية المعلومات

أهداف المشروع:
• المحافظــة علــى موثوقيــة وتوافــر واســتمرارية عمــل البنيــة 

ــة العامــة لإلحصــاء. ــة للهيئ التحتي
• اتبــاع المعاييــر الدوليــة الخاصــة ببنــاء وتجهيــز مركــز البيانات، مع 
ــر والتكييــف  ــة للتطوي ــة وقابل ــم بســيطة ومرن إبقــاء التصامي

حســب الحاجــة

المعنيون بالمشروع: الهيئة العامة لإلحصاء

مدة المشروع:
3 أشهر.

حالة اإلنجاز:
قيد التنفيذ، بدء المشروع في ديسمبر 2017م.

المخرجات:
• وحدات التكييف.

• نظام المراقبة.
• نظام الحريق.

• نظام الطاقة غير المنقطعة.
• األرضيات المرتفعة.

• أعمال الكهرباء.
• نظام الدخول.

• نظام الكاميرات.
• األعمال المدنية.

• المولد.
• الكيابل والربط بين األجهزة.

• التأريض ونقل األجهزة.
• الشهادة المعتمدة والتدريب.

• وثائق المشروع.
• الصيانة.

• الضمانات.
.UPTime Institute :مركز بيانات كاملة معتمدة من قبل •

المشروعات 
واإلنجازات

الفصل الثالث
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المعنيون بالمشروع:  الهيئة العامة لإلحصاء

مدة المشروع: 7 شهور.

المخرجات:
• تحديد الوضع الحالي.

• وثيقة تعريف الوضع المستقبلي.
• وثيقــة تحليــل الفجــوة ووضــع االســتراتيجية التقنيــة للهيئــة 

وخارطــة طريــق.

حالة اإلنجاز:
تحديد الوضع الحالي: االنتهاء، تمت الموافقة عليها.  •

وثيقــة تعريــف الوضــع المســتقبلي: االنتهــاء، تمت الموافقة   •
. عليها

الموافقــة  تمــت  االنتهــاء،  الفجــوة ووضــع:  تحليــل  وثيقــة   •
. عليهــا

االســتراتيجية التقنيــة للهيئــة وخارطــة طريــق: االنتهــاء، تمــت   •
الموافقــة عليهــا.

المشروع: تقييم مدى نضوج تقنية 
المعلومات )استراتيجية(

األهداف:
• تحديــد الوضــع الحالــي لجميــع مجــاالت البنيــة المؤسســية، 

مثــال: مجــال األعمــال، والتطبيقــات والبيانــات والتقنيــة.
• وثيقــة تعريــف الوضــع المســتقبلي المنشــود كمــا ينبغــي 
لهــا أن تكــون– )كهــدف( لجميــع مجــاالت البنيــة المؤسســية، 

مثــال: مجــال األعمــال، والتطبيقــات والبيانــات والتقنيــة.
• وثيقــة تحليــل الفجــوة ووضــع قائمــة المشــروعات، وتشــمل 

ــة التحــول ككل. تقديــرات لتكلفــة هــذه المشــروعات وعملي
• االســتراتيجية التقنيــة للهيئــة وخارطــة طريــق مبــادرات التطويــر 

المؤسســي للتقنيــة.
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الشراكات
ومجاالت التعاون

ســعت الهيئــة خــال العــام المالــي 1439/1438هـــ )2017م( 
الخبــرات  تبــادل  مجــال  فــي  المشــترك  التعــاون  تعزيــز  إلــى 
والتجــارب والممارســات الناجحــة علــى المســتويات كافــة فــي 
مجــال اإلحصــاء، وتوحيد الجهــود والتعاون المشــتركة في تنفيذ 
المشــروعات اإلحصائيــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي 
ــات  ــن االجتماع ــدد م ــي ع ــة ف ــاركت الهيئ ــث ش ــي، حي والدول
والمؤتمــرات وأعمــال اللجــان وفــرق العمــل المحليــة والخليجيــة 

ــة. ــة والدولي واإلقليمي

الفصل الرابع

التعاون المحلي واإلقليمي والدولي

الشراكات االستراتيجية
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الشراكات االستراتيجية
هــو المســار المســؤول عــن بنــاء الشــراكات االســتراتيجية مــع مختلــف مكونــات 
القطــاع اإلحصائــي مــن جهــات حكوميــة وخاصــة، وتعزيــز وتفعيــل هــذه الشــراكات.

المهام

• اســتكمال بنــاء وتفعيــل الشــراكات االســتراتيجية مــع مختلــف مكونــات القطــاع 
اإلحصائــي مــن جهــات حكوميــة وخاصــة، ومنظمــات إقليميــة ودوليــة، وتعليميــة 

وإعالميــة، وغيرهــا.
• تعزيــز الشــراكات بشــكل مســتمر مــن خــالل الوفــاء بالتزامــات الهيئــة، وتقديــم 

الدعــم والحلــول المناســبة، حيــث دعــت الحاجــة وتعزيــز قنــوات التواصــل.
• تفعيــل آليــات وسياســات وحوكمــة التواصــل مــع العمــالء وفــق قواعــد وإجــراءات 

تعمــل عليهــا إدارات الهيئــة كافــة.
• توحيد قنوات االتصال والتواصل مع العمالء وتقديم أعلى مستويات الدعم.

• اســتقبال طلــب الشــراكات؛ ســواء مــن الجهــة أو الهيئــة ممثلــة بمكتــب معالــي 
أو اإلدارات اإلحصائيــة. الرئيــس 

• تحديد غرض ومحاور الشراكة والبيانات المطلوبة من الجهة أو المنتج المشترك.
• التواصــل مــع اإلدارة ذات العالقــة فــي الجهــة لعــرض طلــب الشــراكة وإرســال 

محــاور الشــراكة المقترحــة.
• دعوة ممثلي الجهة الجتماع فني مشترك العتماد محاور الشراكة.

• إعداد مسودة مذكرة التفاهم وإرسالها لإلدارة القانونية العتمادها.
ــوكالء  ــواب وال ــة وســعادة الن ــإلدارات اإلحصائي ــرة التفاهــم ل • إرســال مســودة مذك

ــداء المالحظــات إن وجــدت. ــات وإب الســتيفاء الطلب
• إرسال مسودة مذكرة التفاهم للجهة للمراجعة واالعتماد النهائي.

•توقيع مذكرة التفاهم النهائية من الجهة.
•متابعة توقيع مذكرة التفاهم من الجهتين.

•اإلعــالن والنشــر عــن الشــراكة فــي التواصــل الداخلــي والخارجــي فــي الوقــت 
الجهــة األخــرى.  المناســب، وبالتنســيق مــع 

•متابعة تفعيل بنود الشراكة.

الشراكات
ومجاالت 

التعاون

الفصل الرابع

118
التقرير السنوي 

2017119



الشراكات الموقعة عام 2017م فقط

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني1

وزارة اإلسكان2

وزارة الشؤون البلدية والقروية3

4)STC( شركة االتصاالت السعودية

الهيئة الملكية للجبيل5

جمعية الغد للشباب6

أرقام وإحصاءات مسار الشراكات

 

نسبة تفعيل الشراكاتمجموع الشراكات الموقعة 
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التعاون المحلي:  

التعاون المحلي واإلقليمي والدولي: 

األهدافاسم االجتماعم

ورشة عمل “تفعيل القطاع اإلحصائي”1
للتعرف على محددات العمل اإلحصائي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، 

والتعرف على أهم االحتياجات والمعوقات لجمع البيانات في هذا القطاع.

2
االجتماع األول لفريق العمل الفني مع وزارة 

البيئة والمياه والزراعة
مناقشة المسوح الزراعية واالستفادة من السجالت لدى الوزارة.

3
اجتماع مع مركز أعمال المؤسسة العامة للتعليم 

الفني والتدريب التقني
)تم عقد 4 اجتماعات(

تفعيل التعاون بين األكاديمية اإلحصائية ومع المؤسسة العامة للتعليم الفني 
والتدريب التقني في مسار التدريب.

4
اجتماع مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية
)تم عقد 3 اجتماعات(

استطالع آفاق التعاون بين األكاديمية اإلحصائية والجامعة في
مسار البينات والتقارير )التحليل اإلحصائي( ومسار التدريب.

5
اجتماع مع المركز الوطني للتخصيص

)تم عقد 5 اجتماعات(
توصيات المركز الوطني للتخصيص بخصوص تقديم العمل بأسلوب تجاري.

6
اجتماع مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة 

الحكومية )تم عقد اجتماع واحد(
مناقشة سبل التعاون، والعمل بأسلوب تجاري مع مركز أداء في مسار التدريب.

7
االجتماع مع مركز النظم الهندسية المركبة بمدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

إمكانية التعاون بين المركز، وأكاديمية اإلحصاء، وإدارة التحليل اإلحصائي بالهيئة 
العامة لإلحصاء، لتطوير تقارير متقدمة باستخدام النماذج والخبرات لدى مركز 

النظم، بما يخدم احتياجات القطاع الحكومي والخاص.

8
اجتماع رئيس الهيئة مع فريق مبادرة المرصد 

الوطني لمشاركة المرأة في التنمية
مناقشة مقترح إنشاء المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية.

الشراكات
ومجاالت 

التعاون
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األهدافاسم االجتماعم

9
ورشة عمل إطالق الشراكة بين مركز القياس 

والتقويم )مشروع: اإلطار السعودي للمؤهالت( 
والهيئة العامة لإلحصاء

الهدف األساسي: تحديد نقاط التعاون المقترح والشراكة بين اإلطار السعودي 
 للمؤهالت والهيئة العامة لإلحصاء.

 األهداف الفرعية:
 1( تحديد احتياجات اإلطار السعودي للمؤهالت.

 2( تحديد احتياجات الهيئة العامة لإلحصاء.
3( وضع خطة عمل زمنية.

ورشة عمل “المؤشرات الصحية”10
 مراجعة أعمال اللجنة الثالثية الُمشكلة لحصر المؤشرات الصحية.

 مراجعة المالحظات المقدمة من القطاعات.
 مناقشة الخطة المرحلية لمشروع المؤشرات الصحي.

مراجعة مصادر البيانات الضخمة واقتراحات بإضافة مصادر جديدة.المشاركة في ورشة عمل البيانات الضخمة11

12
دليل التصنيف وفقًا لمنهجية إحصاءات المالية 

الحكومية
انتقال العمل من نظام األبواب إلى التصنيف االقتصادي الجديد.

13
الدليل اإلرشادي لتوحيد إجراءات عمل المراجعة 

الداخلية في القطاع الحكومي
التعريف بالمعلومات والنماذج واإلجراءات التي يحتاج إليها المراجع الداخلي في 

األجهزة الحكومية.

التعريف بضريبة القيمة المضافة.الندوة التعريفية عن ضريبة القيمة المضافة14

15
ورشة إعداد خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني 

2.0
تطويـــر العمـــل الحكومـــي وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتحقيـــق رؤية 2030، 

واســـتيعاب طموحاتهـــا ومتطلباتهـــا.

16
االجتماع الثاني لفريق العمل التنسيقي 

لإلحصاءات )االقتصادية – المعرفة والموارد 
الطبيعية – االجتماعية(

عرض للتحديات التي تواجه تفعيل مذكرات التفاهم والشراكات الموقعة مع الجهات 
المختلفة.

تحديد الخطوات الالزمة لتوقيع مذكرات تفاهم وبناء شراكات مع باقي الجهات غير 
الموقع معها.

تسهيل مهمة الهيئة العامة لإلحصاء كجهاز معني بتوفير مؤشرات التنمية المستدامة، 
كل فيما يخصه.

دور الجهات في تنفيذ خطة تطوير فصول الكتاب اإلحصائي.
سبل تفعيل اإلدارات والوحدات اإلحصائية في الجهات، )اقتراحات ومرئيات أعضاء الفرق(.
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األهدافاسم االجتماعم

المركز الوطني للدراسات االستراتيجية التنموية17

 التعريف ببرنامج مصدر.
 التعريف بالمركز الوطني للدراسات االستراتيجية التنموية.

 إضافة المركز للجهات في اإلصدار األول.
 الخطوات الالحقة.

استفسارات البنك الدولي وهيئة العقار.ورشة عمل مع هيئة العقار والبنك الدولي18

ورشة عمل مع الهيئة العامة للعقار19
 بحث أوجه التعاون بين الهيئة العامة لإلحصاء والهيئة العامة للعقار.

 لمحة عامة عن رؤى وتطلعات مشروع استراتيجية الهيئة العامة للعقار.
 مناقشه حول مؤشرات القطاع العقاري ومؤشر الرقم القياسي ألسعار العقارات.

 التعريف بمراحل وإجراءات ومهام العمل اإلحصائي.ورشة عمل دليل إجراءات العمل اإلحصائي20

21
االجتماع األول لفريق إعداد السياسة الوطنية 

لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة 
في االستخدام والمهنة

 إعداد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في 
االستخدام والمهنة.

 إعداد السياسة الوطنية للقضاء فعليًا على عمل األطفال، ولرفع الحد األدنى 
لسن االستخدام أو العمل.

22
ورشة عمل التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني 

لألنشطة 10/ 10/ 2017م
 التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.

23
االجتماع األول للجنة تحسين أعمال القطاع 

الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية 
)تيسير(

 تحسين أعمال القطاع الخاص.
 تسهيل عمليات إجراء الرخص والتقديم على األعمال.

24
اجتماع لجنة دعم تطبيق التصنيف الوطني 

لألنشطة االقتصادية المنبثقة من لجنة )تيسير(

 دعم تطبيق التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية في الرخص والسجالت 
اإلدارية.

 حث الجهات ذات العالقة باألنشطة االقتصادية في تطبيق التصنيف.

25
عقد )10( ورش عمل قطاعية للتعريف والتوعية 

بالتصنيف الوطني لألنشطة لعدد )49( جهة 
حكومية خالل شهر أكتوبر ونوفمبر 2017

 التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.
 حث الجهات ذات العالقة باألنشطة االقتصادية في تطبيق التصنيف.

الشراكات
ومجاالت 

التعاون
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26
ورشة عمل إطالق الرقم القياسي ألسعار 

العقارات خالل معرض )ريستاتكس العقاري(
– الشرقية

 التعريف بالرقم القياسي للعقارات كأحد المنتجات الجديدة للهيئة في عام 
2017م.

 مناقشة نتائج الرقم مع المهتمين والمختصين من الحضور.

27
ورشة عمل الرقم القياسي ألسعار العقار للربع 

األول- 2017 خالل معرض )ريستاتكس العقاري- 
الرياض( 2017/04/24م.

مناقشة نتائج الرقم القياسي للعقارات للربع األول 2017 مع المهتمين 
والمختصين من الحضور.

28
ورشة عمل التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني 

لألنشطة االقتصادية )فندق الريتز كارلتون- 
الرياض( 10/ 10/ 2017م

التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.

29
ورشة العمل الوطنية للجهات ذات العالقة 

وأصحاب المصلحة للتحليل التشخيصي لحوض 
الخليج

مناقشة مشكالت حوض الخليج العربي البيئية وكيفية معالجتها.

30
ورشة العمل األولى لالستراتيجية الوطنية 

للصحة والبيئة

1. المحافظة على سالمة البيئة وحمايتها.
2. توفير بيئة صحية نظيفة.

3. تنمية القدرات الوطنية الفعالة للمحافظة على صحة البيئة.
4. تحقيق التوازن األمثل لضمان االستدامة.

5. تحسين نوعية الحياة والصحة العامة للسكان.

31
لجنة دراسة المقارنة بين الوضع القائم وأفضل 

الممارسات العالمية فيما يخص استثمار عقارات 
الدولة أو التصرف بها- مع وزارة المالية

تعديل أنظمة استثمار عقارات الدولة كافة.

32
زيارة علمية لجامعة الملك عبدالله للتقنية 

والعلوم في ثول
االجتماع واالطالع على أفضل الممارسات التقنية اإلبداعية، مثل: البيانات 

الضخمة، وأنظمة التنبؤات المبنية على البيانات اإلحصائية.
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التعاون اإلقليمي والدولي:

األهدافاسم االجتماعم

مجلس المقارنات الدولية1
االطالع على التنفيذ المحرز في تنفيذ دورة 2017 لبرنامج المقارنات الدولية، من 

خالل وكاالت التنفيذ اإلقليمية وجهات التنفيذ الوطنية في المناطق المشاركة.

اإلطار التنفيذي للبعد البيئي2

استعراض “اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة الـ 2030 للتنمية المستدامة، 
مع التركيز على المقاربة المعتمدة لتطوير اإلطار وتقييم األولويات البيئية في 

أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وكذلك تقييم إدماج البعد البيئي 
ألهداف التنمية المستدامة في اإلطار اإلقليمي والوطني للتنمية في المنطقة.

استعراض النظراء للمكاتب اإلحصائية الوطنية3

1. تعزيز قدرة األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول واألعضاء في المنظمة إلنتاج 
إحصاءات ذات جودة عالية.

2. طمأنة أصحاب المصلحة بشأن جودة البيانات التي تنتجها األنظمة اإلحصائية 
الوطنية ومصداقية هذه األخيرة.

3. مشاركة البلدان التي انخرطت في أي صنف من آليات مراجعة النظراء لتجاربها.

مؤتمر جيتكس 42017
 استعراض آخر التقنيات والخدمات في المؤسسات الحكومية والوزارات.

 توفير حلول تقنية متقدمة من مختلف دول العالم.
 عقد ورش العمل والندوات التعريفية.

5
المنتدى اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت 

حول مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات- دبي )2016(

يهدف المنتدى إلى تعزيز قدرة بلدان المنطقة على إنتاج إحصاءات ومؤشرات 
وطنية بشأن الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والوصول 

إليها، واستخدامها من جانب األسر المعيشية واألفراد، استنادًا إلى معايير 
ومنهجيات متفق عليها دوليًا.

الشراكات
ومجاالت 

التعاون

الفصل الرابع
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6
االجتماع الدوري لفريق خبراء االتحاد الدولي 

لالتصاالت المعني بمؤشرات األسر لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت- جنيف )2016(

مناقشة الموضوعات المرتبطة بتحديد وتعريف وجمع ومعالجة ونشر واستعمال 
مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعزيز التعاون بين األطراف 

المشاركة المختلفة. 
وقدمت عروضًا بشأن الموضوعات التالية: مؤشرات أنشطة االتحاد الدولي 

لالتصاالت )جمع المعطيات ونشرها(، األهداف اإلنمائية لأللفية، المؤشرات 
الجديدة )المتنقلة، اإلنترنت ونفاذ المجتمعات المحلية إلى مؤشرات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت(، والبحث والتحليل، واإلحصاءات حسب نوع الجنس 
ومؤشرات االتصاالت.

عرض تجارب الدول المشاركة في حوكمة المشروعات.المؤتمر العالمي إلدارة المشروعات7

قياس السياحة المستدامة.مؤتمر إحصاءات السياحة8

إحصاءات التمويل اإلنمائي9
رفع وعي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص النظم اإلحصائية 

المندرجة تحت لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

10)ISI( المعهد اإلحصائي الدولي
مناقشة القضايا المتعلقة القياس اإلحصائي والكمي من المتغيرات البيئية المتصلة 

باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وآثار تغير المناخ، ومخاطر الكوارث الطبيعية.

11
اللجنة اإلقليمية لألسعار والحسابات القومية 

في إطار برنامج المقارنات الدولية
مصادقة ما بين الدول للبيانات السنوية لمسح االستهالك األسري، والمسوح 

الخاصة.

تحسين إحصاءات الصعوبات في الدول العربية12

استخدام األسئلة القصيرة في التعداد ومسح القوى العاملة والمسوح األخرى 
سنويًا لربطها بمؤشرات SDG الخاصة بعمل ذوي الصعوبات والمؤشرات 

المطلوبة من ESCWA أال يمت اسم المسح باإلعاقة- الصعوبات. ال يتم تصنيف 
األسئلة في االستمارة بأسئلة إعاقة أو ذوي الصعوبات أو ما إلى ذلك.

اللجنة الفرعية لبناء القدرات اإلحصائية13
إدارة وتنظيم العملية التدريبية وكيفية إعداد استراتيجية التدريب، كما سوف يتم 

االستفادة من التدريب اإللكتروني.

متابعة تنفيذ توصيات االجتماع الثامن والثالثين للجنة.اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء 1439
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مجلس أمناء المعهد الثاني واألربعين15
1. خارطة طريق لدعم القدرات خالل الفترة 2018- 2019م.

2. مشروع إحداث سلك دراسي بالتعاون مع الجامعة السويسرية المفتوحة 
للحصول على شهادة الماجستير في اإلحصاء الرسمي.

16
فريق العمل الفني للمملكة، لمبادرة سد فجوة 

البيانات لمجموعة العشرين المرحلة الثانية
االستراتيجية العامة من مبادرات فجوات البيانات لدول مجموعة العشرين بهدف 

متابعة تنفيذ توصيات المرحلة الثانية.

اللجنة الفرعية للنظام المنسق17
التحول إلى النظام المنسق لحد 12 خانة، وتذليل الصعوبات التي تواجه الفرق 

المشاركة من أجل توحيد هذه األدلة، وفق معايير دولية تلبي احتياجات جميع الدول.

البيانات الضخمة18
التعرف على مجاالت استخدام البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية على 

مستوى كل دولة.

19
االجتماع اإلقليمي التحضيري لمؤتمر خبراء 

إحصاءات العمل الـ 20
إمكانية اعتماد مجموعة من المعايير الدولية لإلحصاءات المتعلقة بعالقات العمل، 

وفي حال اعتمادها فإنها ستحل محل التصنيف الدولي لحالة العمالة.

اجتماع مؤشرات التنمية والتقدم واالستدامة20

مراجعة تصنيف الطبقة للمستويات الثالثة، ومناقشة المبادئ التوجيهية المقترحة 
بشأن تدفقات البيانات واإلبالغ العالمي عن البيانات، استعراض التقدم المحرز في 

التطوير المنهجي لمؤشرات المستوى الثالث، مناقشة المسائل المتعلقة بسير 
العمل بشأن تصنيف البيانات ومناقشة التقدم المحرز في تقويم اإلبالغ عن البيانات.

اللجنة السعودية الكورية المشتركة21
تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال اإلحصاء، وتهدف المذكرة إلى إقامة تعاون 

مشترك بين البلدين في مجال اإلحصاء عن طريق تبادل الخبرات اإلدارية والفنية 
المتعلقة بعمل الجهات اإلحصائية الرسمية.

22
اللجنة الدائمة لتقنية المعلومات )مركز اإلحصاء 

الخليجي(
مشروع الربط اإلحصائي.

23

االجتماع الرابع لفريق عمل المعلومات اإلحصائية 
والمعلومات الجغرافية المكانية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية - مسقط - سلطنة 
ُعمان

 اجتماع دوري للدول األعضاء.
 مناقشة خطوات عمل لبناء إطار عام لتكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية 
المكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ الخمسة التي 

.UN- GGIM أطلقتها لجنة الخبراء باألمم المتحدة

الشراكات
ومجاالت 

التعاون
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24

ورشة عمل االستخدامات المبتكرة في تقنيات 
نظم المعلومات الجغرافية وتكامل البيانات 

اإلحصائية والمكانية - المركز اإلحصائي مسقط - 
سلطنة ُعمان

المنهجية والروية في استخدام الحلول المتكاملة لنظم المعلومات الجيومكانية 
في إدارة ونشر البيانات اإلحصائية.

25
االجتماع الثاني لفريق عمل تعدادات السكان 

والمساكن للبلدان العربية في دورة 2020

 استخدام التكنولوجيا في التعدادات.
 تنفيذ التعدادات بالطرق المتعددة.
 طرق نشر البيانات واستخداماتها.

26
االجتماع السادس للجنة التعداد التسجيلي 

الموحد 2020
تم االتفاق على سلة البيانات وليلة اإلسناد.

27
استخدام السجالت اإلدارية في إحصاءات القوى 

العاملة- البحرين
الوصول إلى االستفادة الكاملة في دعم السجالت البيانات القوى العاملة.

28
االجتماع اإلقليمي التحضيري لخبراء إحصاءات 

العمل مع منظمة العمل.
متابعة تحديثات المعايير الجديدة إلحصاءات سوق العمل.
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المنتدى اإلحصائي الخليجي األول
ضمــن خطــط الهيئــة الطموحــة فــي تطويــر القطــاع اإلحصائــي مــن جهــة، ورفــع الوعــي اإلحصائــي مــن جهــة أخــرى، نظمــت الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء بالتعــاون مــع المركــز اإلحصائــي الخليجــي بتاريــخ 21 إلــى 23 جمــادى اآلخــر 1438هـــ، الموافــق 20 إلــى 23 مــارس 
2017م )المنتــدى اإلحصائــي الخليجــي األول( تحــت شــعار »تعزيــز الشــراكات اإلحصائيــة لدعــم السياســات االقتصاديــة والتنميــة 

ــز آل ســعود. ــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي المســتدامة فــي دول مجلــس التعــاون«، وبرعاي

الشراكات
ومجاالت 

التعاون

الفصل الرابع



وركــز المنتــدى الــذي اســتضاف 40 متحدثــًا خليجيــًا ودوليــًا وأطــراف اإلحصــاء 
مــن منتجــي البيانــات, ومســتخدمي البيانــات, والقطــاع األكاديمــي، علــى 
الناشــئ  اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  طلــب  هــي:  رئيســة،  محــاور 
مــن المســارات اإلنمائيــة الوطنيــة، وأجنــدة التنميــة المســتدامة والقضايــا 
والخدمــات  المنتجــات  توفيــر  ومناقشــة  الناشــئة،  العالميــة  االقتصاديــة 
اإلحصائيــة لدعــم المســارات اإلنمائيــة الوطنيــة والتنميــة المســتدامة فــي 
الشــراكات اإلحصائيــة  تعزيــز  بحــث  إلــى  باإلضافــة  التعــاون،  دول مجلــس 
بيــن مســتخدمي ومنتجــي البيانــات لدعــم السياســات االقتصاديــة والتنميــة 

المســتدامة فــي دول مجلــس التعــاون.
واحتــوت فعاليــات المنتــدى 4 جلســات علــى مــدى يوميــن متتالييــن، وذلــك 
والمعلومــات  البيانــات  طلــب  بجانــب  المتعلــق  األول  المحــور  بمناقشــة 
اإلحصائيــة الطلــب مــن المنظــور الدولــي، والتركيــز علــى القضايــا العالميــة، 
وتأثيرهــا مــن حيــث السياســات واإلصالحــات فــي جميــع أنحــاء العالــم وفــي 
منطقــة دول مجلــس التعــاون علــى وجــه الخصــوص، واالحتياجــات والثغــرات 
الوطنــي  المنظــور  مــن  الطلــب  ومناقشــة  بهــا،  المرتبطــة  البيانــات  فــي 
اإلحصــاءات:  »إنتــاج ونشــر  بعنــوان  عامــة  اإلقليمــي، وجلســة  والمنظــور 
ــة«، تليهــا جلســة  ــة الوطني الدوافــع االســتراتيجية ألعمــال األجهــزة اإلحصائي
عامــة لمناقشــة المحــور الثالــث المتعلــق بالشــراكات »الخطــوات المقبلــة: نحــو 
إطــار وآليــات مســتدامة للتعــاون والحــوار بيــن المســتخدمين والمنتجيــن«.

كمــا تزامنــت فعاليــات المنتــدى مــع عقــد 6 حلقــات نقــاش مصاحبــة، تناقــش 
األولــى قيــاس التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
وفــي الثانيــة تعزيــز المعرفــة اإلحصائيــة، والحلقــة الثالثــة مختصــة باإلعــالم 
اإلحصائــي، وتعــرف المشــاركون فــي الحلقــة الرابعــة علــى آليــات تطويــر 
الخامســة  وفــي  واالتصــاالت،  المعلومــات  تقنيــات  باســتخدام  اإلحصــاء 
ثــورة البيانــات، التــي عرضــت التعــاون القائــم بيــن الــدول العربيــة لالســتفادة 
مــن ثــورة البيانــات فــي تعزيــز إنتــاج ونشــر اإلحصــاءات، وبعــد ذلــك عرضــان 
يتعلقــان باألعمــال التحضيريــة والتحديــات، قدمــا مــن قبــل إحــدى دول مجلــس 
التعــاون ومــن قبــل المركــز اإلحصائــي الخليجــي، أمــا حلقــة النقــاش األخيــرة 

فناقشــت الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال اإلحصــاء.
واختتم المنتدى بإعالن الرياض الذي جاء في توصياته:



أواًل: توصيات رفع كفاءة األجهزة اإلحصائية: 
1. تعزيــز قــدرات المراكــز اإلحصائيــة والهيئــات الوطنيــة ورفــع 

كفــاءة العامليــن فيهــا.
2. تحسين وتطوير أداء األجهزة اإلحصائية الوطنية من خالل: 

أ. تبنــي مفاهيــم جديــدة لقيــاس األداء تواكــب التطــورات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دول المنطقــة. 

ب. الشــراكة الداخليــة بيــن مختلــف اإلدارات فــي األجهــزة 
موثوقيــة  ذات  بيانــات  إنتــاج  فــي  للتكامــل  اإلحصائيــة 

وشــمولية.
حــول  راجعــة  تغذيــة  علــى  الحصــول  قنــوات  ج.تطويــر 

المجتمــع. أطيــاف  مختلــف  قبــل  مــن  المنتجــات 
3. تفعيــل مشــروعات الربــط اإللكتروني بيــن اإلدارات اإلحصائية 
فــي األجهــزة الحكوميــة )بصفتهــا جهــات ُمنتجــة للبيانــات( 

ــة الرســمية. واألجهــزة اإلحصائي
4. حــث األجهــزة اإلحصائيــة علــى تطويــر برامــج نقــل المعرفــة 
الوحــدات  وبيــن  جهــة،  مــن  بينهــا  فيمــا  الخبــرات  وتبــادل 

أخــرى.  جهــة  مــن  الحكوميــة  األجهــزة  فــي  اإلحصائيــة 

ثانيًا: توصيات رفع كفاءة المنتجات اإلحصائية:
1. إجــراء تحليــل للوضــع الراهــن، خصوًصــا للمؤشــرات الجديــدة 

وتحديــد اآلليــات المناســبة لتوفيــر هــذه البيانــات.
2. تطويــر المنتجــات اإلحصائيــة مــن حيــث التعاريــف والمفاهيــم 
والمحتــوى وطريقــة العــرض ووســائل الوصــول للمنتجــات 
ــز علــى الجانــب التفاعلــي فــي التطبيقــات اإللكترونيــة. والتركي

3. العمــل علــى رفــع جــودة البيانــات وشــموليتها ونشــرها فــي 
أوقاتهــا المحــددة لالســتفادة منهــا وتعظيــم دورهــا التنمــوي. 
4. العمــل علــى ســد الثغــرات فــي البيانــات المطلوبــة وتوفيــر 
الوطنــي  المســتوى  علــى  كافــة  اإلحصائيــة  المتطلبــات 

والدولــي.  واإلقليمــي 
5. العمل على ضمان اتســاق المؤشــرات الوطنية مع المؤشــرات 

العالمية.

6. العمــل علــى تقديــم التحليــالت اإلحصائيــة لمتخــذي القــرار 
كنمــاذج للتحليــل المعمــق الــذي يســاعد علــى اتخــاذ القــرار 

السياســات. ورســم 
7. رفــع مســتوى نشــر وتوفيــر البيانــات التفصيليــة للمســوح عبــر 

القنــوات الرقميــة المتاحــة كافــة.
8. اســتخدام البيانــات الجيومكانيــة فــي ربــط البيانــات الســكانية 
بمــكان اإلقامــة، بهــدف توفيــر بيانــات أكثــر دقــة فــي مختلــف 

المجــاالت التنمويــة.
9. العمــل علــى توفيــر البيانــات فــي مختلــف القطاعــات، خاصــة 

غيــر الماليــة، لفهــم الصــورة الكاملــة لالقتصــاد.
10. منح البيانات الضخمة مزيدًا من االهتمام من خالل: 

 أ  - إدراج الموضوعــات المتعلقــة بالبيانــات الضخمــة فــي 
االســتراتيجيات اإلحصائيــة الوطنيــة.

ب  - رفــع مســتوى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة فــي 
مجــال البيانــات الضخمــة وااللتــزام بالمعاييــر الدوليــة.
ت  - العمــل علــى إيجــاد أطــر تشــريعية وقانونيــة للتعامــل 

ــات الضخمــة. مــع البيان
ث  - دراســة الموضوعــات المهمــة التــي تتوافــر مــن خــالل 
ــادي لنشــر وتحليــل  ــدور القي ــات الضخمــة وأخــذ ال البيان

هــذه البيانــات.
 ج  - بنــاء الشــراكات بيــن األجهــزة اإلحصائيــة والقطــاع الخاص 

لالســتفادة مــن البيانات الضخمة.

ثالثًا: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:
1. تشــكيل فــرق عمــل وطنيــة وإقليميــة، تعمــل علــى متابعــة 
التقــدم المحــرز فــي مجــال إنتــاج مؤشــرات التنميــة المســتدامة.

التنميــة المســتدامة الخاصــة بالبيئــة أهميــة  2. إعطــاء أهــداف 
لألجهــزة  كافــة  اإلحصائيــة  األعمــال  فــي  وإدراجهــا  عاليــة، 

اإلحصائيــة. 

الشراكات
ومجاالت 

التعاون

الفصل الرابع
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رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل 
اإلحصائي:

1. متابعــة التقــدم المطــرد فــي التقنيــة لالســتفادة فــي جمــع 
ومعالجــة ونشــر وتحليــل البيانــات اإلحصائيــة.

2. االســتفادة مــن اإلمكانــات الضخمــة لشــركات االتصــاالت، 
ــر الحوســبة الســحابية. ســواء فــي جمــع البيانــات أو حفظهــا عب

3. توظيــف األســاليب غيــر التقليديــة فــي جمــع ونشــر اإلحصــاء 
مــن منظــور المســتخدمين لإلحصــاءات، فــي ضــوء وجــود 

ــات وتطــور وســائل التواصــل االجتماعــي. ــورة بيان ث
4. العمــل علــى إنشــاء الســجل الســكاني الــذي يســهم فــي 
ربــط البيانــات الســكانية والمســكان مــع البيانــات التعليميــة 
ــة مــن خــالل االســتفادة مــن األدوات  ــة واالقتصادي والصحي
والبرامــج التقنيــة الحديثــة وقواعــد البيانــات فــي الــوزارات 

المختلفــة. 

خامسًا: توصيات رفع الوعي اإلحصائي:
1. العمــل المشــترك بيــن المراكــز اإلحصائيــة الوطنيــة والمركــز 
اإلحصائــي الخليجــي إلدراج المعرفــة اإلحصائيــة كعنصــر مهــم 
فــي الخطــط االســتراتيجية ومشــروعات العمــل المســتقبلية.  
2. العمــل علــى بنــاء شــراكات اســتراتيجية بيــن المراكــز اإلحصائيــة 
ومختلــف الجهــات ذات العالقــة )القطــاع األكاديمــي، القطــاع 

اإلعالمــي، القطــاع الخــاص( لتعزيــز المعرفــة اإلحصائيــة. 
3. تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي اإلحصائي.

4. بنــاء مؤشــرات لقيــاس المعرفــة اإلحصائيــة، تشــمل جميــع 
والمهنــي  التعليمــي  المســتوى  مــع  وتتجــاوب  القطاعــات، 

للمســتخدمين.
5. تحويــل البيانــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي األجهــزة اإلحصائيــة 

إلــى قوالــب بصريــة فنيــة تخاطــب شــرائح المجتمــع كافــة.
6. تطويــر أســاليب نشــر البيانــات واســتخدام االتجاهــات الحديثــة 

فــي صناعــة المحتــوى وتقديمــه.

7. التنســيق علــى المســتوى الوطنــي بيــن الجهــاز اإلحصائــي 
البيانــات الضخمــة لضمــان  والجهــات األخــرى للتعامــل مــع 

المصداقيــة والتحقــق مــن جــودة البيانــات.

8. إعــداد دراســة إلنشــاء مجالــس استشــارية بمشــاركة جميــع 
ــة الرســمية حســب  ــات المســتخدمين للمنتجــات اإلحصائي فئ

القطاعــات اإلحصائيــة. 

9. العمــل علــى زيــادة االرتبــاط بيــن الجامعــات والمؤسســات 
البحثيــة واألكاديميــة وبيــن األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة.

10. إجــراء حــوار بيــن صانعــي السياســات والباحثيــن وطالبــي 
البيانــات لفهــم أكبــر بشــأن األولويــات ونــوع البيانــات. 

سادسًا: توصيات تطوير العمل اإلحصائي:
ــة  ــات التشــاركية بيــن األجهــزة اإلحصائي ــر آلي 1. العمــل علــى تطوي
الوطنيــة والمركــز اإلحصائــي الخليجــي لضمــان اتســاق الخطــط 
ــج. ــن دول الخلي االســتراتيجية ومشــروعات العمــل المســتقبلية بي
2. رفــع مســتوى التعــاون بيــن األجهــزة الوطنيــة اإلحصائيــة لتأهيــل 

وتدريــب الكــوادر الوطنيــة فــي المجــال اإلحصائــي والتقنــي.
الخليجــي  العمــل  لقيــاس  مؤشــرات  تطويــر  علــى  العمــل   .3

لمشــترك. ا
اســتخدام  تطويــر  فــي  الوطنيــة  اإلحصائيــة  األجهــزة  متابعــة   .4
الســجالت اإلداريــة ومواكبــة المعاييــر الدوليــة فــي هــذا اإلطــار.

ــج وتوصيــات المنتــدى مــن  كمــا صــدرت الموافقــة علــى نتائ
ــخ 1439/2/18هـــ. ــوزراء، بالقــرار رقــم 7869، وتاري مجلــس ال

130
131





المنهجيات
الفصل الخامس

األدلة اإلحصائية
دليل إجراءات العمل اإلحصائي

دليل التعريفات والمصطلحات اإلحصائية
دليل األنشطة االقتصادية الوطني
الدليل المختصر للجهات الحكومية

134

138التصانيف اإلحصائية



األدلة اإلحصائية

ــة فــي  ــة العامــة لإلحصــاء، المتمثل انطالقــًا مــن رســالة الهيئ
تقديــم منتجــات وخدمــات إحصائيــة محدثــة ذات قيمــة مضافــة 
ألفضــل  وفقــًا  والمصداقيــة،  والشــمولية  بالدقــة  تتميــز 
المعاييــر والممارســات الدوليــة، والريــادة فــي تطويــر القطــاع 
اإلحصائــي لدعــم اتخــاذ القــرار، ولتحقيــق رؤيــة الهيئــة المتمثلة 
فــي أن تكــون المرجــع اإلحصائــي األكثــر تميــزًا وابتــكارًا لدعــم 
العربيــة  المملكــة  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
الســعودية، أعــّدت الهيئــة دليــل إجــراءات األعمــال اإلحصائيــة 
المتماشــي مــع هيكلهــا الجديــد، ويصــف الدليــل مجموعــة 
إجــراءات العمــل المطلوبــة إلنتــاج اإلحصــاءات والطريقــة التــي 
ُيمكــن للهيئــة مــن خاللهــا إنتــاج إحصــاءات تحقــق رؤيــة الهيئــة، 
وألفضــل  اإلحصائيــة  والمعاييــر  التوصيــات  ألحــدث  وفًقــا 

الممارســات الدوليــة.

وقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل بعــد االطــالع علــى الممارســات 
الدوليــة فــي إعــداد األدلــة اإلجرائيــة، واالســتفادة مــن الجهــود 
التــي بذلتهــا المنظمــات الدوليــة لتطويــر المعاييــر اإلحصائيــة 

وإجــراءات العمــل، ومنهــا:

ــاءات  ــه إدارة اإلحـصــ ــذي طــورتــ ــل الـ ــراءات اـلعــمـ ــوذج إجــ • نـمـ
النيوزيلنديــة.

األمــم  للجنــة  التابــع  العامــة  اإلحصائيــة  العمليــات  نمــوذج   •
ألوروبــا. االقتصاديــة  المتحــدة 

• نمـــوذج البنيــة المؤسسيـــة الــذي طــّوره مكتــب اإلحصــاءات 
األســترالي.

وتــم اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة، بقــرار 
رقــم 38/2200/10492، وتاريــخ 1438/07/19هـ.

وُعــرض الدليــل علــى مجلــس اإلدارة، وتــم إقــراره فــي اجتماعــه 
الثانــي بتاريــخ 1438/7/19هـــ، وتبعــه عقــد ورشــة عمــل تضــم 
جميــع قيــادات الهيئــة وبعــض المختصيــن، وإقامــة عــدد مــن 
التطبيــق  اإلدارات  باشــرت  ثــّم  ومــن  المصاحبــة،  الفعاليــات 
الكامــل للدليــل علــى المنتجــات الجديــدة للهيئــة، كمــا تــم االتفــاق 
مــع شــركة )ريــل ســوفت( لتحديــث األنظمــة اآلليــة المســتخدمة 

ــل. ــل الدلي ــات تفعي ــة متطلب ــة لتلبي بالهيئ

وفيمــا يلــي ملخــص يلقــي الضــوء علــى مــا تضمنــه الدليــل 
ليعطــي نظــرة شــمولية لمحتوياتــه:

أهداف دليل إجراءات األعمال اإلحصائية: 
1. أن يكــون الدليــل بمثابــة حجــر األســاس لتحســين العمليــات 

اإلحصائيــة المســتخدمة فــي الهيئــة.
2. تحســين إنتــاج العمليــات اإلحصائيــة ومخرجاتهــا وتوحيدهــا 

فــي القطــاع اإلحصائــي.
للمهنيـــين  ممنهــج  عمــل  كنمـــوذج  بالـــدليل  االستــرشـــاد   .3

اإلحصائــي. المجــال  فـــي  العامليــن 
الجـــودة والدقــةـ والشموليـــة والمصداقيـــة  4. تعـــزيز ثقـــافة 

المنتجــة. باإلحصــاءات 
5. توفيــر إطــار عمــل لتقييــم جــودة العمليــات القائمــة ومــدى 

شــموليتها.

المنهجيات
الفصل الخامس

دليل إجراءات العمل اإلحصائي
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6. نقطــة بــدء يمكــن مــن خاللهــا المضــي قدمــًا لتطويــر عمليــات 
تهــدف لتنفيــذ منتجــات وخدمــات جديــدة.

7. يســاعد فــي خدمــة األهــداف التدريبيــة المتعلقــة بالموظفين 
الُمعينيــن حديثــًا وتدريــب الموظفيــن الحاليين.

وصف الدليل:
يتكــون دليــل إجــراءات األعمــال اإلحصائيــة مــن ثمانــي مراحــل 
مختلفــة، ومرحلــة تاســعة تتمثــل بمرحلــة »اإلدارة« الشــاملة، 
وقــد صنــف الدليــل علــى عــدد مــن المســتويات، وفقًا لمــا يلي:

1. المستوى األول: المراحل.
2. المستوى الثاني: العمليات الفرعية )الخطوات(.

3. المستوى الثالث: اإلجراءات.

أواًل: مرحلة النطاق 
ــم فهــم احتياجــات العمــالء ومتطلباتهــم  فــي هــذه المرحلــة يت
ــارات األوليــة لمعالجــة  اإلحصائيــة وتوثيقهــا، والبحــث فــي الخي
هــذه االحتياجــات وتقييمهــا، واقتــراح المالئــم مــن الحلــول لتلبيــة 
لــدى  المتاحــة  البيانــات  تقييــم  بعــد  وذلــك  المتطلبــات،  هــذه 
ــر وأطــر العمــل، ويتــم بــدء تنفيــذ  الهيئــة والمنهجيــات والمعايي

ــة: هــذه المرحلــة فــي إحــدى الحــاالت التالي
• الحاجة إلى منتج إحصائي جديد.

• بــدء التعديــالت علــى منتــج إحصائــي حالــي تســتدعي الحاجــة 
إجــراء مراجعــة لــه منــذ البدايــة.

ثانيًا: مرحلة التصميم
يتــم فيهــا تصميــم جميــع الخطــوات الالحقة للعمليــة اإلحصائية، 
وتتحــول فيهــا التطلعــات مــن الدراســات والحلــول األوليــة إلــى 
حلــول عمليــة تفصيليــة، تشــمل عمليــات التصميــم جميــع مراحل 

العمــل اإلحصائــي، حيــث يتــم تصميــم عمليــة النشــر وتحديــد 
المجتمعــات والمفاهيــم والمتغيــرات اإلحصائيــة، ويتــم أيضــًا 
تصميــم عمليــات جمــع البيانــات واألطــر اإلحصائيــة والعينــات 
وعمليــات التبويــب والمراجعــة، وتصميــم عمليتــي إدارة الجــودة 

والتقييــم.

ثالثًا: مرحلة التنظيم
اإلحصائيــة  العمليــات  إجــراءات ســير  وتنظيــم  إعــداد  تتضمــن 
تكــون  المســتخدمة للمشــروعات، واختبارهــا حتــى  واألنظمــة 

جاهــزة لالســتخدام فــي عمليــة التنفيــذ المباشــرة.

رابعًا: مرحلة الجمع
فــي هــذه المرحلــة يتــم جمــع البيانــات اإلحصائيــة المطلوبــة 
والبيانــات الوصفيــة كافــة مــن مصادرهــا ومــن مقدمــي البيانات 
الخارجيــة، باســتخدام مجموعــة مــن وســائل الجمــع المختلفــة )بما 
فــي ذلــك المســتخرجات مــن مســوحات العينــات، والمصــادر 
اإلداريــة، والســجالت اإلحصائيــة( التــي تــم جمعهــا وتخزينهــا 
فــي قواعــد البيانــات، بحيــث تكــون متاحــة الســتخدامات الهيئــة 

مــن قبــل الوحــدات الداخليــة.

خامسًا: مرحلة التبويب
ــم  ــم جمعهــا، ويت ــات اإلدخــال التــي ت ــة بيان ــاول هــذه المرحل تتن
تحويلهــا باســتخدام مختلــف القواعــد أو النمــاذج إلــى مجموعــة 
مــن المخرجــات اإلحصائيــة بغــرض التحليــل اإلحصائــي أو النشــر 
للعمــالء أو بعبــارة أخــرى )معالجــة البيانــات لتحويلهــا مــن بيانــات 

أوليــة إلــى بيانــات إحصائيــة ُيمكــن اســتخدامها(.
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سادسًا: مرحلة المراجعة
يتــم فــي هــذه المرحلــة فحــص المخرجــات اإلحصائيــة بالتفصيــل 
والتحقــق مــن صحتهــا، مقارنــة بالتوقعــات والتعليقــات، ويتــم 
للنشــر،  المحتــوى  وتجهيــز  الصلــة  ذات  كافــة  الوثائــق  إعــداد 
وتشــمل هــذه المرحلــة كذلــك األنشــطة التــي ُتمّكــن المحلليــن 
اإلحصائييــن مــن فهــم المخرجــات الناتجــة وتفســيرها، وتشــمل 
الصلــة  الوصفيــة ذات  المخرجــات هنــا اإلحصــاءات والبيانــات 
بغــرض  ســواء  المرئيــة(  والعــروض  )النصــوص  والتعليقــات 
اإلصــدار الداخلــي أو الخارجــي، وتتــم هــذه المرحلــة مــع كل دورة 

للمخرجــات اإلحصائيــة التــي تنتــج بانتظــام.

سابعًا: مرحلة النشر
إعــداد المنتجــات اإلحصائيــة لتصبــح جاهــزة للنشــر، بحيــث يتــم 
والمحتــوى  اإلحصائيــة،  المنتجــات  وإصــدار  وتنظيــم  تجميــع 
اإلحصائــي الــذي يتــم إصــداره عــن طريــق خدمــة النشــر للعمــالء، 
وتقديــم الخدمــات مــن المحتــوى اإلحصائــي المعتمــد والجاهــز 
لإلصــدار، الــذي تــم تحميلــه إلــى قواعــد بيانــات النشــر، وتتــم 
هــذه المرحلــة أيضــًا مــع كل دورة بالنســبة لمخرجــات البيانــات 

الُمنتجــة بانتظــام.
 

ثامنًا: مرحلة التقييم
يجــري التقييــم الرســمي لنجــاح حالــة أي مشــروع، بالمقارنــة مــع 
العمليــة المســتمرة العامــة إلدارة تقييــم الجــودة اإلحصائيــة، 
ويحــدث التقييــم عــادة فــي نهايــة المشــروع المحــدد، وينبغــي 
أن يتــم التقييــم، نظرًيــا، عنــد كل دورة لتحديــد مــا إذا كان يتطلــب 
فيمــا  وذلــك  إضافــات،  أو  تعديــالت  أو  تحســينات  أي  تنفيــذ 

يتعلــق بالمخرجــات اإلحصائيــة الُمنتجــة بانتظــام.
لــذا يمكــن ببســاطة القــول أو النظــر إلــى هــذه المرحلــة علــى 
أنهــا تقــدم نقطــة اتخــاذ القــرار حــول مــا إذا كان ينبغــي أن تبــدأ 
الــدورة التاليــة للمشــروع مــن أول مرحلــة »النطــاق«، أو مــن 

بعــض المراحــل األخــرى )علــى األغلــب مرحلــة الجمــع(.

تاسعًا: مرحلة اإلدارة
مرحلــة اإلدارة هــي عمليــة مســتمرة إلدارة خطــوات العمليــة 
اإلحصائيــة كافــة بشــكل مســتمر مــن بدايــة المشــروع وحتــى 
ــة للتخفيــف مــن  ــارة عــن مرحل الحصــول علــى نتائجــه، وهــي عب
ــة إتمــام العمــل فــي  ــادة إمكاني ــام بهــا لزي ــم القي المخاطــر، ويت
الوقــت المحــدد، ووفقــًا للميزانيــة المقــررة ومســتويات الجــودة 
المشــروع  إدارة  جوانــب  المرحلــة  هــذه  تعــزز  كمــا  المطلوبــة، 
بهــا  االضطــالع  ويتــم  متناســقة،  رئيســية  واحــدة  بمجموعــة 
وفقــًا أُلطــر إدارة المشــروع وعمليــات الحوكمــة بالهيئــة، وتتنــاول 
هــذه المرحلــة كاًل مــن التنفيــذ للمهــام »األساســية« للمشــروع، 

وبعــض إعــدادات التقاريــر وإدارة العمــل »اإلضافيــة«.
وســتتولى الهيئــة تطويــر دليــل مختصــر يمكــن أن يطبــق علــى 
القطــاع اإلحصائــي فــي الجهــات األخــرى، والتنســيق مــع تلــك 

الجهــات لعمــل الترتيبــات الالزمــة لتطبيقــه.

هو دليل يوحد المفاهيم والتعريفات والمصطلحات اإلحصائية 
التــي تســتخدم علــى مســتوى المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة 
والدوليــة وبيــوت الخبــرة، ويعتبــر مرجعــًا عامــًا وشــاماًل للمفاهيم 
والتعريفــات والمصطلحــات، الــذي مــن خاللــه يســتفيد الباحثــون 

والمهتمــون واألكاديميــون ومتخــذو القرار.
للمفاهيــم  الموحــد  الدليــل  علــى  الدليــل  هــذا  اعتمــد  وقــد 
والمصطلحــات اإلحصائيــة لــدول مجلس التعــاون الخليجية، حيث 
قامــت الهيئــة بتحديــث بعــض المفاهيــم وإضافــة المفاهيــم 
ــز الشــفافية فــي  ــذي نأمــل أن يســاهم فــي تعزي الجديــدة، وال
العمــل اإلحصائــي وزيــادة الوعــي اإلحصائــي لجميــع الفئــات 
المســتخدمة للبيانــات والمعلومــات والمؤشــرات اإلحصائيــة، 
وســوف يتــم تطويــره وتحديثــه مــن قبــل الهيئــة متــى مــا تطلبت 

الحاجــة ذلــك.

دليل التعريفات والمصطلحات اإلحصائية

المنهجيات
الفصل الخامس
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والمجموعــات  واألقســام  األبــواب  مــن  التصنيــف  ويتكــون 
والفئــات علــى مســتوى الحــد الرابــع، باإلضافــة إلــى الفــروع 

ووصفــه. االقتصــادي  والنشــاط 

دليل األنشطة االقتصادية الوطني

الدليل المختصر للجهات الحكومية

التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة منبثــق عــن التصنيف 
االقتصاديــة،  األنشــطة  لجميــع  الموحــد  الدولــي  الصناعــي 
االقتصــادي  المجلــس  مــن  الصــادر   )ISIC4( الرابــع  التنقيــح 
مــن  الرئيســي  والغــرض  المتحــدة،  األمــم  فــي  واالجتماعــي 
هــذا التصنيــف هــو توفيــر مجموعــة مــن أقســام ومجموعــات 
وفــروع وفئــات األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع ونشــر 

األنشــطة. اإلحصــاءات حســب 

ويعــرف تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بأنــه الطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا تجميــع وحــدات العــد، وفقــًا لترتيــب مسلســل 
ومحــدد حســب مجموعــات متجانســة، بهــدف إيجــاد إطــار عــام 
المحلــي  المســتوى  علــى  البيانــات اإلحصائيــة  بيــن  للمقارنــة 
واإلقليمــي والدولــي، حيــث تقســم بيانــات النشــاط االقتصادي 
وفــق الدليــل المعــد لذلــك إلــى مراتــب محــددة بطريقــة تتماثــل 
فيهــا خصائــص االنشــطة االقتصاديــة المصنفــة فــي مرتبــة 
واحــدة، ويكــون هــذا التماثــل في نوع الســلع والخدمــات المنتجة 
والمدخــالت  بهــا  المرتبطــة  والخدمــات  اســتخدامها  وأوجــه 

الوســيطة والتكنولوجيــا المســتخدمة وطــرق التمويــل.

وتعتبــر المنشــأة أو وحــدة نــوع النشــاط االقتصــادي هي أســاس 
هــذا التصنيــف، حيــث تصنــف الوحــدات الداخلــة فــي تكويــن 
ــة المختلفــة فــي المــكان المناســب فــي  القطاعــات االقتصادي
التصنيــف، طبقــًا للنشــاط االقتصــادي الرئيســي الــذي تزاولــه، 

وبصــرف النظــر عــن الملكيــة أو أســلوب العمــل.

ويهــدف التصنيــف إلــى توفيــر مجموعــة من البيانــات اإلحصائية 
حســب أوجــه النشــاط االقتصــادي لإلنتــاج والعمالــة واألجــور 
واألصــول الرأســمالية الماديــة واألربــاح والخســائر والميزانيــات، 

إضافــة إلــى توفيــر إطــار شــامل لألنشــطة االقتصاديــة.

العمــل  لمراحــل  مختصــر  دليــل  تطويــر  علــى  الهيئــة  عملــت 
والوحــدات  اإلدارات  علــى  يطبــق  أن  يمكــن  اإلحصائــي، 
ــر اســم الدليــل  اإلحصائيــة فــي الجهــات األخــرى، وتضمــن تغيي
فــي  اإلحصائيــة  لألعمــال  اإلرشــادي  الدليــل  إلــى  المختصــر 
القطــاع اإلحصائــي، وتــم االنتهــاء مــن إعــداده، وســيتم عــرض 
ــة، كمــا  ــة بالهيئ ومناقشــة مســودة الدليــل مــع اإلدارات المعني

وإقــراره قريبــًا. اإلدارة  علــى مجلــس  ســيتم عرضــه 

وقــد تــم توحيــد وتأطيــر المنهجيــات المســتخدمة حســب نــوع 
المنتــج اإلحصائــي، وفــق المراحــل التاليــة:

• األرقام القياسية.

• المسوح األسرية.
• المسوح االقتصادية.

• مسوح المعرفة والموارد الطبيعية.. وغيرها.

تخلــل كل مرحلــة عقــد اجتماعــات ولقــاءات مــع كل إدارة إحصائيــة 
معنيــة بتلــك المنهجيــات لمناقشــة المالحظــات.
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ــة، واســتخدامها والعمــُل  ــر الدولي ــة وفقــًا للمعايي ــة الوطني ــة والتصنيفــات اإلحصائي ــة العامــة لإلحصــاء بإعــداد األدل ُتعنــى الهيئ
علــى تحديثهــا وتطويرهــا، وتطبيــق المعاييــر الدوليــة الُمتعــارف عليهــا التــي تتضمــُن منهجيــة العمــل اإلحصائــي، التعريفــات 
ــق  ــات، وأعمــال التوثي ــات والمعلوم ــل البيان ــوث، تحلي ــراء الدراســات البح ــذ المســوح، إج ــم وتنفي ــة، تصمي ــم اإلحصائي والمفاهي

ــة. ــات كاف ــات والبيان والحفــظ للمعلوم

التصانيف اإلحصائية

إن جميــع المفــردات فــي العمــل اإلحصائــي تحتــاج أن توصــف 
بشــكل دقيــق، وذلــك بوضــع التعريــف المناســب والمفهــوم 
الواضــح ليســهل علــى القطــاع اإلحصائــي والمراكــز اإلحصائيــة 
علــى المســتوى الدولــي والمحلــي اعتمــاد فهــم موحــد؛ نظــرًا 
ألن االختــالف فــي اســتخدام التصانيــف يــؤدي إلــى صعوبــة 
والدولــي،  الوطنــي  المســتوى  علــى  المقارنــة  عمليــة  فــي 
بمــا  اإلحصائيــة  والمفاهيــم  التصانيــف  أهميــة  إيجــاز  ويمكــن 

يلــي:
اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  تصنيــف  علــى  تســاعد   •

واالقتصاديــة. االجتماعيــة  والمؤشــرات  والمتغيــرات 
• تنســق المتغيــرات والخصائــص فــي مجموعــات، ممــا يســهل 

فهــم البيانــات عنــد النشــر.
• تساعد في إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية.

والمعلومــات  البيانــات  مســتخدمي  فئــات  جميــع  تســاعد   •
ومنتجيهــا فــي فهــم معنــى المفــردات اإلحصائيــة بمســتوى 

واحــد.
• جعــل عمليــة رصــد التغييــرات والمســتجدات التــي تطــرأ علــى 
بعــض الظواهــر عمليــه ســهلة، ويمكــن رصدهــا وإبرازهــا فــي 

المقارنــات للفتــرات الزمنيــة المختلفــة.

المنهجيات
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مجال االستخدامالتصنيفمجال االستخدامالتصنيف

التقسيم اإلداري 
للمملكة العربية 

السعودية

ويستخدم في التوزيع الجغرافي على 
مستوى المناطق اإلدارية والمحافظات والمدن 

والمسميات اإلدارية للمملكة، ومصدره وزارة 
الداخلية.

التصنيف حسب 
طبيعة المواد 

)NATU(

تصنيف السلع حسب طبيعتها )خام - 
نصف مصنعة - مصنعة(.

مبادئ وتوصيات 
تعداد السكان 

والمساكن

التعداد العام للسكان والمساكن والمسح 
الديموغرافي.

التصنيف حسب 
استخدام المواد 

)UT1L(

تصنيف السلع حسب استخدامها 
)استهالكية - وسيطة - رأسمالية(.

دليل التصنيف 
المهني 

السعودي

• التعدادات السكانية واالقتصادية.
• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية.

التصنيف حسب 
نوع المواد 

)TYPE(

تصنيف السلع حسب نوع المواد 
)منتجات زراعية وحيوانية - منتجات 

صناعية - ثروات طبيعية(.

التصنيف 
الوطني 

لألنشطة 
االقتصادية 

)ISIC4(

• التعدادات السكانية واالقتصادية.
• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية.
• تصنيف السلع للنظام المنسق بالحد الثامن 

وربطها باألنشطة الصناعية بالحد الرابع.
• تصنيف األنشطة االقتصادية على مستوى 

الحد السادس لقطاع المشروعات المالية 
وغير المالية.

نظام الحسابات 
القومية 

SNA2008

إعداد نشرات الحسابات القومية، 
وفق المعايير والمفاهيم الواردة في 

النظام.

دليل ترميز 
المستويات 

والتخصصات 
التعليمية

• التعدادات السكانية واالقتصادية.
• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية.

تصنيف 
االستهالك 

الفردي حسب 
COICOP الغرض

يعد التصنيف تطبيقًا مهمًا في 
حساب مؤشر أسعار المستهلك، 

والرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

المرجع 
الجيوديسي 

العالمي 
)WGS84(

مرجع لإلسقاطات الجغرافية، يتم فيه توصيف 
كروية األرض، وخط األساس المستخدم في 

إحداثيات الخريطة.

تصنيف الوظائف 
CO�  الحكومية

FOG

يستخدم التصنيف لتحويل البيانات 
المالية التي ترد من وزارة المالية في 

الحساب الختامي للدولة إلى بيانات 
اقتصادية.

المعايير والتصنيفات المحلية والدولية المختارة ونبذة عنها:
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مجال االستخدامالتصنيفمجال االستخدامالتصنيف

التصنيف الدولي 
النمطي التجاري 

)SITC(

• إحصاءات التجارة الخارجية.
• الرقم القياسي ألسعار الجملة.

النظام العام 
لنشر البيانات 

GDDS

نشر البيانات على المستوى الدولي 
مع تحديد مواعيد النشر المستقبلية 

)البنك الدولي(.

دليل التصنيف 
المركزي     
للمنتجات 

)CPC2(

• الرقم القياسي ألسعار الجملة.
• تصنيف المنتجات من السلع.

• ترميز بيانات بحث اإلنتاج الصناعي.

دليل إحصاءات 
ميزان 

BOP. المدفوعات
Rev.6

يستخدم من قبل مؤسسة النقد 
العربي السعودي، ويسهل 

استخدامه إعداد حسابات العالم 
الخارجي في الحسابات القومية.

دليل وحدة 
• التعدادات السكانية.دليل الجنسيات ترميز بيانات التعدادات واألبحاث االقتصادية.الكميات 

• المسوح السكانية واالجتماعية.

النظام المنسق 
)HS(

تصنيف السلع على الحد الثاني والرابع 
والثامن.

تصنيف 
المؤسسات غير 

الهادفة للربح 
والتي تخدم 

االسر المعيشية 
)copni(

• التعدادات االقتصادية.
• المسوح االقتصادية.

المجموعات 
االقتصادية 

)BEC4( الشاملة

تصنيف السلع حسب المجموعات االقتصادية 
الشاملة )السبع( بالحد الثالث.

تصنيف الحالة 
)ICSE( العملية

• التعدادات السكانية.
• المسوح السكانية واالجتماعية.

التصنيف 
حسب األقسام 

الرئيسية

تصنيف السلع حسب األقسام الرئيسية )21( 
قسمًا.

المنهجيات
الفصل الخامس
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المنتجات 
اإلحصائية

الفصل السادس

المنتجات السكانية واالجتماعية

منتجات المعرفة والموارد الطبيعية 

الكتاب اإلحصائي السنوي

التعدادات

المنتجات االقتصادية

السجالت اإلدارية
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

لتطويــر  بالغــة  أهميــة  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  أولــت 
جميــع  فــي  اإلحصائيــة  ومنتجاتهــا  أعمالهــا  وزيــادة 
المجــاالت الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
والثقافيــة، حيــث تبنـــــت الهيئــة مــع مطلــع العــام 2017م 
خارطــة طريــق للمنتجــات اإلحصائيــة الجديــدة، األمــر الــذي 
تعتبــره ضروريــًا الســتمرار جــودة عملهــا وتطويــره بمــا 
يســاعد صنــاع القــرار وراســمي السياســات فــي المملكة 
االقتصاديــة  الجوانــب  فــي  المتغيــرات  رصــد  علــى 
واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، وتحديــد درجــة االلتــزام 

برؤيــة المملكــة 2030 ومبادراتهــا المختلفــة.
واتبعــت  الهيئــة منهجيــة -للوصــول بقائمــة المنتجــات 
المســتهدف اســتحداثها خــالل الفتــرة )2017-2019( إلــى 
51 منتجــًا إحصائيــًا- التركيــز على احتياجــات العمالء وجودة 
المنتجــات، وبنــاًء عليــه وبالتركيــز علــى المحــور األساســي 
فــي االســتراتيجية »العميــل«، فقــد تــم عقــد مجموعــة 
متنوعــة مــن االجتماعــات وورش العمــل والمراســالت 
مــع مختلــف فئــات العمــالء مــن جهــات حكوميــة وقطــاع 
لتحديــد  وذلــك  وغيرهــم،  وباحثيــن  وأكاديمييــن  خــاص 
المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة التــي ســتقدمها الهيئة، 
بمــا يحقــق متطلبــات العمــالء ويتوافــق مــع المتطلبــات 

الوطنيــة واإلقليميــة والمعاييــر الدوليــة.
واألعمــال  البرامــج  عــدد  زيــادة  علــى  العمــل  ويجــري 
والمنتجــات اإلحصائيــة لســد الثغــرات، بحســب متطلبــات 
شــركاء ومســتخدمي البيانــات مــن جهــة ودعــم األجهــزة 

الحكوميــة ومتخــذي القــرار مــن جهــة أخــرى. 

المنتجات اإلحصائية
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التعدادات

ــذ  ــة العامــة لإلحصــاء بتنفي ــام الهيئ ــى قي ــخ 1438/4/4ه، القاضــي بالموافقــة عل ــى القــرار رقــم )209( وتاري ــاًء عل بن
ــداًء مــن عــام  ــة ابت التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام )2020م(، )1441ه(، ومــا يســبقه مــن األعمــال التحضيري
ــج، وفقــًا لنظــام تعــداد الســكان العــام الصــادر بالمرســوم  ــة العــد الفعلــي ونشــر النتائ ــى مرحل )1438ه(، وصــواًل إل

الملكــي رقــم )م/13( وتاريــخ 1391/4/23ه.

ويعــد التعــداد العــام للســكان والمســاكن مــن أهــم المشــروعات اإلحصائيــة علــى اإلطــالق كونــه يمــر بمراحــل وخطــوات 
عــدة ال تتبــع نمطــًا موحــدًا مــن اإلجــراءات وإنمــا تشــمل مجموعــة مــن األنشــطة، تشــكل فيمــا بينهــا حلقــات مترابطــة 
تســهم كل منهــا فــي نجــاح المرحلــة التــي تليهــا، وحتــى يتســنى تخطيــط وتنفيــذ تنمية اقتصاديــة واجتماعيــة أو إجراء أي 
بحــث علمــي، ال بــد مــن بيانــات تفصيليــة تاريخيــة موثــوق بهــا عــن حجــم الســكان، وتوزيعاتهــم الجغرافيــة، وخصائصهــم 
الديموغرافيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، ويعــد التعــداد العــام للســكان والمســاكن مصــدرًا رئيســيًا لهــذه البيانــات، 
ــث  ــوي المهــم جــل اهتمامهــا مــن حي ــدول كافــة علــى مختلــف مســتوياتها تعطــي هــذا المشــروع الحي ــك فــإن ال لذل
الرعايــة والتخطيــط، واإلعــداد، وتوفيــر جميــع المتطلبــات الالزمــة مــن خطــط، وكــوادر فنيــة، ودعــم مالــي، وقــوى عاملــة 

مدربــة تســاهم فــي تنفيــذ التعــداد بــكل دقــة وشــمول، وطبقــًا لألســاليب واألســس العلميــة والتوصيــات الدوليــة.

وعمليــة التخطيــط للتعــداد تحتــاج إلــى وضــع قواعــد محــددة وأســاليب واضحــة ومرنــة تســتفيد مــن التقنيــات الحديثــة، 
وتعتمــد علــى مختلــف التوصيــات الدوليــة الصــادرة فــي مجــال اإلحصــاء بشــكل عــام والتعــدادات علــى وجــه الخصــوص، 

وكذلــك علــى تجــارب الــدول التــي ســبقت غيرهــا فــي هــذا المجــال.

ــا  ــات فــي مجــال تكنولوجي ــة واســتخدام أحــدث التقني ــذ تعــداد باســتخدام الســجالت اإلداري ــة تســعى إلــى تنفي والهيئ
المعلومــات لتســهيل التحــول مــن االعتمــاد علــى إجــراء التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت بالطريقــة 

التقليديــة إلــى »التعــداد التســجيلي«، باســتثمار اإلمكانــات كافــة المتوافــرة لــدى مختلــف القطاعــات.

إن وجــود سلســلة متتابعــة مــن التعــدادات مهــم جــدًا فــي تقييــم الماضــي ووصــف الحاضــر وتقديــر المســتقبل بدقــة، 
ــى  ــا للســكان والمســاكن كل )10( ســنوات عل ــدادًا عامًّ ــدول تع ــري ال ــأن تج ــال ب ويوصــي المختصــون فــي هــذا المج
األقــل، ودول قــد تجــد مــن الضــروري إجــراء تعــداد بفواصــل زمنيــة أقــل؛ نظــرًا لســرعة حــدوث فتــرات نمــو متســارعة 

تتطلــب بشــكل أكثــر مــن غيرهــا التعــرف علــى الخصائــص والمؤشــرات الســكانية.

التعداد العام للسكان والمساكن
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ــام 1394ه،  ــي ع ــداد األول ف ــة التع ــرت المملك ــد أج وق
حيــث بلــغ عــدد الســكان فــي حينــه )7,009,466( نســمة، 
بلــغ  الســعوديين  )6,218,361( ســعوديًا، وغيــر  منهــم 
عدهــم )791,105( كمــا أجــرت التعــداد الثانــي فــي العــام 
نســـمة،   )16,948,388( الســكان  عــدد  وبلــغ  1413ه، 
يشـــكل الســـعوديون منهــم )12,310,053( نســمة، فــي 
حيــن بلــغ عــدد غيــر الســعوديين )4,638,335( نســمة، 

كمــا أجــرت التعــداد الثالــث فــي العــام 1425ه، وبلــغ عــدد 
الســكان )22,678,262( نســـمة، يشـــكل الســـعوديون 
ــر  ــغ عــدد غيـ ــن بل منهــم )16,527,340( نســمة، فــي حي
الســعوديين )6,150,922( نســمة، وأجــري التعــداد الرابــع 
عــام 2010م، وبلــغ عــدد الســكان )27,236,156( نســـمة، 
يشـــكل الســـعوديون منهــم )18,776,510( نســمة، فــي 

ــر الســعوديين )8,459,646( نســمة. ــغ عــدد غي حيــن بل
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الوصف:

وتجهيــز، ونشــر،  لجمــع،  الكليــة  العمليــة  هــو  الســكان  تعــداد 
وتحليــل البيانــات الديموغرافيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، 
الجغرافيــة  المناطــق  علــى  وتوزيعهــم  بالســكان  المتعلقــة 

زمــن معيــن. فــي  المختلفــة 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــن عل أي أن يعــد كل فــرد مــن األفــراد الموجودي
داخــل حــدود بلــد معيــن فــي لحظــة، وتاريــخ معيــن وأن تســجل 
إســنادها  تاريــخ  فــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة،  خصائصــه 
الزمنــي المحــدد لــكل منهــا منفصلــة عــن خصائــص غيــره مــن 

أفــراد األســرة.

• توفيــر البيانــات والمؤشــرات الســكانية دوريــًا لقيــاس التغيــر 
الحــادث فــي الخصائــص الســكانية مــع مــرور الزمــن، وإجــراء 
المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ومراجعــة وتقييــم 

التقديــرات الســكانية المســتقبلية.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

وفــي هــذا البنــد، يســتعرض التقريــر التفاصيــل ذات العالقــة بالترتيبــات التــي عملــت عليهــا الهيئــة فــي العــام 2017 م للتخطيــط 
للتعــداد 2020.

األهداف:

• جمـــع ونشـــر البيانــات الديموغرافيــة واالجتماعية واالقتصادية 
واحتياجــات  الدولــة  متطلبــات  توفيــر  بهــدف  للســكان؛ 
المخططــــين والباحثيــــن مــن البيانــات األساســية عــن الســكان 

والمســاكن التــي تتطلبهــا خطــط التنميــة.
• توفيــر إطــار حديــث لألبحــاث اإلحصائيــة المتخصصــة كافــة، 
ــة،  ــل: بحــوث القــوى العامل ــة؛ مث التــي تجــرى بأســلوب العين
كالخصوبــة  الديموغرافيــة  والبحــوث  األســرة،  ميزانيــة 
والوفيــات والهجــرة، والبحــوث الصحيــة والتعليميــة، واألبحــاث 

بالمســاكن. الخاصــة  والبحــوث  االقتصاديــة، 
كأســاس  واســتخدامها  البيانــات  مــن  عريضــة  قاعــدة  إيجــاد   •
موثــوق بــه فــي إجــراء الدراســات والبحــوث التــي تتطلبهــا 

التنميــة. برامــج 

خصائص تنفيذ التعداد في المملكة:

أسلوب تنفيذ التعداد:
 يتــم حصــر األشــخاص حســب أماكــن تواجدهــم ليلــة التعــداد 
الزمنــي فــي منتصفهــا(؛  تقــع لحظــة اإلســناد  التــي  )الليلــة 
أم  المــكان  هــذا  فــي  معتــادة  بصفــة  مقيميــن  كانــوا  ســواء 

التعــداد. ليلــة  فيــه  صــادف وجودهــم 

المالمح الرئيسة للتعداد العام للسكان والمساكن:

الشمول:  
وهــو أن يكــون التعــداد شــاماًل لجميــع أفــراد المجتمــع مــن دون 

حــذف أو تكــرار.
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العد الفردي:  
وهــو أن يعــد كل فــرد علــى حدة، وأن تســجل خصائصه منفصلة 
عــن غيـــره مــن األفــراد، حتــى يمكــن تصنيــف الخصائــص العديــدة 
التعليمــي،  المســتوى  مــع  المهنــة  تصنيــف  مثــل:  للســكان؛ 
والحالــة العمليــة مــع المســتوى التعليمــي، والحالــة الزواجيــة مــع 

فئــات العمــر والجنــس... الــخ.

اآلنية: 
وتعنــي عــد كل فــرد اســتنادًا إلــى نفــس اللحظــة الزمنيــة التــي 
تنســب إليهــا البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي اســتمارة التعــداد.

الدورية: 
وهــي تنفيــذ التعــدادات علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة، وغالبــًا مــا 

تكــون عشــر ســنوات طبقــًا للتوصيــات الدوليــة.

السند النظامي:
يتمثــل  نظامــي،  أســاس  إلــى  تنفيــذه  فــي  التعــداد  يســتند 
فــي نظــام أو قــرار أو أمــر ســاٍم يحــدد الصالحيــات والســلطات 
الممنوحة للعاملين به، ويملي عليهـم الواجبات والمسؤوليات 
المواطنيــن،  وبيــن  بينهــم  العالقــات  وينظــم  بهــم،  المناطــة 

فيحمــي ســرية البيانــات ويصــون حقــوق األفــراد.

بالمملكــة إقامــة دائمــة أو موجوديــن فيهــا بصفــة مؤقتــة، وقــد 
أدخــل علــى هــذا المفهــوم االســتثناءات التاليــة:

رجــال الســلك الدبلوماســي الســعوديون الذيــن يتطلــب عملهــم 
وزارة  مــع  بالتنســيق  عّدهــم  ويتــم  المملكــة،  خــارج  اإلقامــة 

الخارجيــة.
مؤقتــة  بصفــة  المملكــة  خــارج  الموجــودون  الســعوديون 
أو  التجــارة  أو  الســياحة  أو  كالعــالج  األســباب  مــن  ألي ســبب 
الدراســة... الــخ، ويتــم عّدهــم ضمــن أفــراد أســرهم المقيمــة 

المملكــة. داخــل 
الســعوديون الموجــودون خــارج المملكــة بصفــة دائمــة، وهــؤالء 
يتــم عّدهــم بالتنســيق مــع الســفارات والقنصليــات الســعودية 

فــي الخــارج.

اإلسناد الزمني للتعداد: 
تختلــف البيانــات الســكانية مــن حيــث إســنادها الزمنــي تبعــًا لنــوع 
البيانــات والهــدف منهــا، وغالبــًا مــا يتــم تصنيــف هــذه البيانــات 

علــى النحــو التالــي:
زمنيــة  لحظــة  إلــى  وإســنادها  جمعهــا  يتــم  التــي  البيانــات   •
أفــراد  عــدد  فــي  البيانــات  هــذه  وتتمثــل  ومحــددة،  معينــة 
المجتمــع وبعــض الخصائــص الســكانية األخــرى؛ مثــل: العمــر، 
والجنســية، والحالــة التعليميــة، والحالــة الزواجيــة، تســند إلــى 
يومــًا  عشــر  الخمســة  العــد  فتــرة  وتســتغرق  اإلســناد  ليلــة 

التاليــة لهــذه الليلــة.
• البيانــات االقتصاديــة، وهــي الحالــة العمليــة والمهنة والنشــاط 
لليلــة اإلســناد  الســابق  إلــى األســبوع  االقتصــادي، تســند 

الزمنــي لمــدة أســبوع.
• بيانــات المواليــد والوفيــات، تســند إلــى فتــرة االثنــي عشــر 

شــهرًا الســابقة لليلــة اإلســناد الزمنــي للتعــداد.

نطاق التعداد:

يشــمل تعداد الســكان جميع األفراد )ســعوديين وغير سعوديين( 
ليلــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حــدود  داخــل  الموجوديــن 
اإلســناد الزمنــي للتعــداد، ســواء كان هــؤالء األفــراد مقيميــن 
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اإلجراءات في تعداد 2020:
فــي التعــداد العــام للســكان والمســاكن مــن المهــم معرفــة 

التســجيلية: بالتعــدادات  الخاصــة  اإلجــراءات 

1. تتضمــن الحصــول علــى جميــع البيانــات المطلوبــة والخاصــة 
باألفــراد واألســر مــن الســجل الســكاني، وســجل العناويــن 
بالبيانــات  وتدعيمهــا  للفــرد،  الوطنــي  بالرقــم  المرتبطــة 
الــواردة مــن الســجالت الفرعيــة ذات الموضوعــات المحــددة. 
ــة اإلســناد  ــخ محــدد )ليل ــى تاري ــة الفــرد واألســر إل 2. إســناد حال

الزمنــي(.
3. فيمــا يتعلــق بالبيانــات التــي ال تتوافــر مــن خــالل الســجالت، 
مــن الممكــن جمعهــا مــن خــالل عمــل تعــداد ميدانــي يغطــي 
جوانــب النقــص فــي الخصائــص الخاصــة بالســكان والمســاكن.

باألفــراد  المتعلقــة  الحكوميــة  الســجالت  إلــى  الوصــول   .4
لألفــراد،  الوطنــي  بالرقــم  وربطهــا  والمســاكن  واألســر 
ودعمهــا بالمعلومــات المتعلقــة بالتعليــم واألعمــال التجاريــة.
5. توحيــد التعاريــف والمفاهيــم كافــة لكــي يســهل بعــد ذلــك 
للتحليــل  جاهــزة  تكــون  إحصائيــة  ســجالت  إلــى  تحويلهــا 
فــي أي وقــت، ولتســهيل عمليــة الوصــول إلــى الســجالت 

الصالحيــات. ومنــح  اإلداريــة 
6. إصــدار قانــون أو عمــل اتفاقيــات لتبــادل المنافــع بيــن الجهــات 
يحقــق  بشــكل  المســتفيدة  والجهــات  للبيانــات  المنتجــة 
الفائــدة للطرفيــن مــن خــالل تبــادل البيانــات واالســتفادة مــن 

ــج النهائــي. المنت

استخدام العنوان الوطني في تعداد 2020:
هــو نظــام قامــت مؤسســة البريــد الســعودي بتطويــره باالعتماد 
كليــًا علــى أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، تــم مــن خاللــه إيجــاد 
ــة،  ــات مكاني ــم ربطهــا بإحداثي ــكل قطعــة أرض، وت رقــم خــاص ل
ويتــم اســتخدام هــذا الرقــم للوصــول لــكل قطعــة بســهولة مــن 

خــالل تطبيقــات الخرائــط التقنيــة المختلفــة.

التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام 1441هـ 
)2020م(:

تعداد تسجيلي:   
اعتمــدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة الماضيــة 
العــام  التعــداد  فــي  وذلــك  التقليــدي،  العــد  أســلوب  علــى 
وتعــداد  1992م،  عــام  وتعــداد  1974م،  والمســاكن  للســكان 
إضافــة  مــع  2010م،  تعــداد  فــي  وكذلــك  2004م،  عــام 
اســتخدمت  كمــا   ،)ICR( الضوئــي  الماســح  تقنيــة  اســتخدام 
األجهــزة المحمولــة فــي تعــداد المنشــآت 2010م، ومــن ثــم 
تــم اســتخدام األجهــزة اللوحيــة )Tablet( فــي التعــداد الزراعــي 
والمســوح األســرية واالقتصاديــة، وإحصــاءات الحــج, وتســعى 
إلــى أن يكــون أســلوب التعــداد المســتخدم فــي التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام 2020م، أســلوب التعــداد 
التســجيلي، وذلــك فــي ظــل التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا 
البيانــات  تدفــق  مــن عمليــة  تســهل  باتــت  التــي  المعلومــات 
وشــموليتها، حيــث أصبــح مــن الضــروري التحــول مــن االعتمــاد 
بالطريقــة  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  إجــراء  علــى 
التقليديــة إلــى اعتمــاد الســجالت اإلداريــة كرافــد رئيــس إلجــراء 
التعــداد بطــرق حديثــة، أو مــا يســمى »التعــداد التســجيلي« مــع 
تغطيــة النقــص فــي البيانــات غيـــر المتوافــرة ســجليًا عــن طريــق 

الميدانيــة.  الزيــارة 

اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 2020م:
تــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة للتعــداد التســجيلي الخليجــي 2020م؛ 
تلبيــة لدعــوة المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
 - بمســقط  اجتماعاتهــا  أولــى  بــدأت  حيــث  العربيــة،  الخليــج 
بســلطنة عمــان نهايــة مــارس 2014م، وســوف تمتــد اجتماعاتهــا 
الفنيــة  الترتيبــات  لوضــع  وذلــك  2020م،  تعــداد  تنفيــذ  إلــى 

2020م. لتعــداد  والتقنيــة واإلعالميــة 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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أهداف العنوان الوطني:
بشــكل  قدراتهــا  بتطويــر  اإلحصائيــة  األجهــزة  قيــام  أهميــة   .1
مســتمر علــى توفيــر الخرائــط التــي تلبــي احتياجاتهــا المتنوعة، 
الســتخدامها فــي أعمــال التعــداد العــام للســكان والمســاكن 

والمســوح اإلحصائيــة.
العقاريــة  المبانــي والوحــدات  ترقيــم  2. تطويــر وترقيــة نظــام 
خرائــط  اســتخدام  خــالل  مــن  الهيئــة،  لــدى  بــه  المعمــول 
تفصيليــة لقطــع األراضــي )Parcel( بشــكل شــامل، والتــي 

الســعودي. البريــد  مؤسســة  لــدى  تتوافــر 
3. اســتخدام التقنيــة فــي المســوح اإلحصائيــة وفــي التعــداد 
العــام للســكان والمســاكن، يتطلــب البحــث عــن بدائــل مناســبة 

تتماشــى مــع ســرعة تناقــل البيانــات وآليــة النشــر.

العد الذاتي:
هنــاك اتجــاه دولــي وإقليمــي فــي اســتيفاء بيانــات االســتمارة 
اإللكترونيــة ذاتيــًا عــن طريــق موقــع إلكترونــي وتطبيقــات علــى 
األجهــزة الذكيــة باســتخدام كلمــة مــرور تعطــى لرئيــس األســرة، 
وســتقوم بتنفيــذه المملكــة فــي هــذا التعــداد، ويحتــاج تطبيقــه 
إلــى إجــراءات تقنيــة وميدانيــة عــن طريــق تجهيــز برامــج حاســوبية 
الدخــول مــن خاللهــا واســتيفاء  للمســتفيد  وشاشــات يمكــن 
بياناتــه وربطهــا ميدانيــًا بحيــث تحاكــي االســتمارات المســتوفاة 

عــن طريــق الباحــث. 

نظام الجودة الشامل:
مــن المهــم جــدًا ضبــط مراحــل األعمــال اإلحصائيــة للتعــداد العــام 
للســكان والمســاكن ومراقبتهــا بــدًءا مــن العمــل الميدانــي حتــى 
نهايــة األعمــال كافــة مــن أجــل الحصــول علــى بيانــات دقيقــة 
وذات جــودة عاليــة، وفــق ضوابــط وإجــراءات تتوافــق مــع مراحــل 

التعــداد كافــة، والتــي مــن أبرزهــا:
2. مرحلة العمل الميداني. 1. المرحلة التحضيرية.  

مرحلة معالجة البيانات.

المنهجية:
التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراء التعــدادات الســكانية 
فــي أوقــات محــددة، وفقــًا اللتزاماتهــا الدوليــة واإلقليميــة ولمــا 
للتعــدادات الســكانية مــن أهميــة كونهــا المصــدر األساســي 
للمعلومــات الســكانية، ولمــا لهــذه المعلومــات مــن أهميــة كبرى 
فــي التخطيــط للتنميــة وتقويــم مــدى نجــاح الخطــط فــي تحقيــق 
أهدافهــا، وتوفيــر المعلومــات الديموغرافيــة الســتخدامها فــي 

مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة.

وقــد التزمــت المملكــة فــي اآلونــة األخيــرة بتنفيــذ التعــداد كل 
عشــر ســنوات باســتخدام أســلوب التعــداد الفعلــي فــي تنفيذ 
تعــدادات الســكان بالمملكــة، لمــا يتميــز بــه مــن بســاطة وعــدم 
تعقيــد، مــع وجــود بعــض االســتثناءات المذكــورة فــي نطــاق 
التعــداد، حيــث يتــم حصــر األشــخاص حســب أماكــن تواجدهــم 
ليلــة التعــداد )الليلــة التــي تقــع لحظــة اإلســناد الزمنــي فــي 
منتصفهــا(؛ ســواء كان الفــرد مقيمــًا بصفــة معتــادة فــي 
هــذا المــكان، أم صــادف وجــوده فيــه ليلــة التعــداد عــن طريــق 

المقابلــة المباشــرة وباســتخدام اســتمارة التعــداد.

1/2: آلية إعداد الخطة 
• تكويــن فريــق عمــل مــن المختصيــن لالضطــالع بمهــام إعــداد 
مــع  والتنســيق  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  برنامــج 
الجهــات ذات العالقــة داخــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء أو خارجهــا 

فــي كل خطــوة مــن خطــوات اإلعــداد.

• جمــع ورصــد كل مــا يتعلــق ببرنامــج التعــداد العــام للســكان 
والمســاكن مــن معلومــات وتوصيــات وتوثيقهــا وتجهيزهــا 
لتكــون فــي متنــاول يــد فريــق العمــل المــوكل إليــه مهــام 
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• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.
• مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.

• تكويــن اللجــان الخاصــة بأعمــال البرنامــج ســواء داخــل الهيئــة 
أو خارجهــا.

• تحديــد الميزانيــة الالزمــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إعــداد 
البرنامــج.

• إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.
• تحديد أعداد القوى العاملة.

• إعــداد كتــب تدريــب لجميــع األعمــال الخاصــة بالبرنامــج؛ ســواء 
مكتبيــة أو ميدانيــة.

• إعــداد خطــط لتنفيــذ أعمــال البرنامــج الميدانيــة وفــق مراحــل 
محــددة.

• إعــداد خطــط لمعالجــة أعمــال البرنامــج مكتبيــًا )الترميــز ومعالجــة 
البيانــات (.

• تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.
واللجــان  البيانــات  بمعالجــة  الخاصــة  اللجــان  مــع  التنســيق   •
الخاصــة بالطباعــة والنشــر، مــن أجــل تجهيــز برنامــج لطباعــة 

متميــز. فنــي  وإخــراج  أســلوب  وفــق  النشــرة، 

2/2: استمارة المسح 
االســتمارة هــي األداة الرئيســة التــي تصــب بهــا جميــع األهداف 
المطلوبــة فــي التعــداد، فجميــع العمليــات الســابقة للتعــداد 
مــن تجهيــزات وأعمــال تمهيديــة، واألعمــال الالحقــة لــه؛ مــن 
مراجعــة، ومعالجــة، ونشــر، تلتقــي عنــد اســتمارة التعــداد؛ فهي 
الوعــاء الــذي تســتقي منــه جميــع النتائــج النهائيــة، مــع ضــرورة 

األخــذ فــي االعتبــار العوامــل التاليــة عنــد تصميــم االســتمارة:
• احتياجــات الدولــة ومختلــف قطاعاتهــا مــن البيانــات التــي يمكــن 

توفيرهــا مــن خــالل التعــداد العام للســكان والمســاكن.
• الســلة المقترحــة للبيانــات الرئيســية والتفصيليــة الســتمارة 
التعــداد، لتعــداد المبانــي والمســاكن، والمنشــآت، والســكان 
المتفــق عليهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة الفنيــة لتعــداد 2020م، 

بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك علــى ضــوء الجــداول 
الموحــدة لنشــر بيانــات دول المجلــس.

اســتمارة  تتضمنــه  مــا  بخصــوص  الدوليــة  التوصيــات  أخــذ   •
التعــداد فــي االعتبــار، خاصــة فــي مجــال المؤشــرات التــي 

عــادة مــا تســتخدم فــي المقارنــات الدوليــة.
• ســهولة الحصــول علــى المعلومــة المطلوبــة وعــدم تعرضهــا 
ــك لضمــان الحصــول  ــة، وذل ــة أو اقتصادي لحساســية اجتماعي

علــى معلومــات ذات دقــة مرتفعــة يمكــن االعتمــاد عليهــا.
• حجــم البيانــات المطلوبــة علــى ضــوء حجم وتصميم االســتمارة 
وشــكلها النهائــي وعوامــل كثيــرة لــن تتضــح إال بعــد إقــرار 

األســئلة المطلوبــة فــي اســتمارة التعــداد المقبــل.

مــع األخــذ فــي االعتبــار أن االســتمارة ومحتوياتهــا ســتحدد 
وترســم العديــد مــن الخطــوات التــي يتطلبهــا التعــداد، ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال:
• حجم القوى العاملة المطلوبة في التعداد السكاني.

• اإلمكانــات الفنيــة فــي المعالجــة وأســلوب نظــام المراجعــة 
المكتبيــة، ســيعتمد بشــكل كبيــر علــى تصميــم االســتمارة.

• النتائــج النهائيــة، والمتوقــع تضمينهــا مــن معلومــات علــى 
ضــوء الحاجــة الملحــة للمعلومــات الســكانية والســكنية فــي 

المرحلــة المقبلــة.

ــة  ــد مــن االســتمارات اإللكتروني ــم العدي ــم تصمي وســوف يت
لتغطيــة متطلبــات التعــداد الســكاني، وســتكون علــى النحــو 

التالــي:
• استمارة إلكترونية للتعداد السكاني الخاصة باألسرة.

إلكترونيــة لحصــر المســاكن غيــر المشــغولة بأســر  • اســتمارة 
والمشــغولة  التشــييد  وتحــت  والخاليــة  العامــة  كالمســاكن 

فقــط. بعمــل 
• استمارة إلكترونية للقاطنين بالمساكن العامة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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• اســتمارات إلكترونيــة مســاندة تتطلبهــا مرحلــة العــد الفعلــي؛ 
واســتمارة  العربيــة،  باللغــة  المنفصلــة  التعــداد  كاســتمارة 
التعــداد المنفصلــة باللغــة اإلنجليزيــة، واالســتمارة الفرديــة 

للقاطنيــن بالمســاكن العامــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.
• استمارة تصمم لتعبئتها من قبل األسر عن طريق اإلنترنت.

3/2: أسلوب جمع البيانات           
تطــورت التقنيــات اإلحصائيــة في العالــم في العقدين األخيرين 
بشــكل كبيــر، وباتــت التقنيــات الحديثــة تشــكل جــزءًا مهمــًا وكبيــرًا 
ميــزات  مــن  تقدمــه  بمــا  اإلحصائيــة،  العمليــة  مكونــات  مــن 
كبيــرة تســهم مــن خاللــه فــي زيــادة كفــاءة العمــل اإلحصائــي، 
وتوســيع آفاقــه وقدراتــه فــي المراحــل كافــة، حتــى بــات مــن 
غيــر الممكــن االســتغناء عــن هــذه التقنيــات فــي اإلحصــاءات 
الحديثــة، خصوصــًا باســتخدام أســلوب التعــداد التســجيلي الــذي 
ــك مــن  ــة الموحــد للســكان، وذل ســيكون باســتخدام رقــم الهوي

خــالل التعــاون مــع المركــز الوطنــي للمعلومــات.

ولــم تتوقــف التقنيــات الحديثــة عنــد حــد المســاهمة فــي معالجة 
البيانــات واســتخراج المؤشــرات بــل تعــدت كل ذلــك لتشــمل 
أعمــال جمــع ومتابعــة ومراجعــة وتنقيــح البيانــات، باإلضافــة إلــى 
أعمــال اإلدارة الميدانيــة، والربــط مــع مصــادر البيانــات، وبنــاء 
األطــر اإلحصائيــة، وســحب العينــات، وضبــط الجــودة، ونشــر 
وتحليــل البيانــات، وغيرهــا مــن المجــاالت التــي يمكــن لتقنيــة 
المعلومــات أن تســهم فــي تطويرهــا وزيــادة كفاءتهــا واالرتقــاء 

بالجــودة الشــاملة لهــا.

خطــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خطــوات واســعة نحــو االســتفادة 
المثلــى مــن مختلــف التقنيــات اإلحصائيــة فــي أعمالهــا، حيــث 
قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــالل الســنوات األخيــرة بأتمتــة 

أغلــب التطبيقــات  اإلحصائيــة، وباتــت األنظمــة اآلليــة التــي 
طورتهــا الهيئــة هــي المســؤولة عــن جميع األنظمة المســتخدمة 
فــي المســح؛ ســواء مكتبيــة أو لوحيــة، وأعمــال إدخــال ومراجعــة 
وتنقيــح البيانــات ونشــر البيانــات اإلحصائيــة، ممــا أســهم فــي 
القــرارات  لصنــع  أساســي  كرافــد  الريــادي  الهيئــة  دور  تعزيــز 
التنمويــة فــي المملكــة؛ اعتمــادًا علــى البيانــات اإلحصائيــة التــي 

تنتجهــا وتقدمهــا لصانــع القــرار.

وضمــن هــذا اإلطــار فــإن الهيئــة تســعى إلــى االســتمرار فــي 
تفعيــل اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت، والدخــول 
خــالل  مــن  التقنيــات،  هــذه  لهــا  تفتحــه  جديــدة  آفــاق  إلــى 
اســتخدام تقنيــات حديثــة لجمــع البيانــات ميدانيــًا، وتعزيــز دور 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي مختلــف مراحــل العمــل 
اإلحصائــي، ويعــد التعــداد العــام للســكان والمســاكن مــن أهــم 
المســوحات التــي تنفذهــا الهيئــة، والــذي ســيتم فيــه اســتخدام 
تقنيــة األجهــزة اللوحيــة )Tablet( التــي تــم اســتخدامها فــي جمــع 
بيانــات التعــداد الزراعــي وبعــض المســوح الســابقة التــي حقــق 

ــي: ــا، ويمكــن إيجازهــا فيمــا يل ــد مــن المزاي اســتخدامها العدي

• تحسين جودة البيانات التي يقوم العداد بجمعها ميدانيًا.
• توفير الجهد والوقت والسرعة في تناقل البيانات.

• المراجعة اآلنية للبيانات التي تم جمعها.
• تعزيــز القــدرة علــى أعمــال المراجعــة اليوميــة للعمل واكتشــاف 

األخطــاء مبكــرًا ومــن ثــم تصحيحها.
• الســرعة فــي عمليــة النقــل اآللــي للبيانــات مــن الميــدان إلــى 
الخــوادم الرئيســة فــي المركــز الرئيــس لعمــل اإلشــراف، ومــن 

ثــم إلــى الهيئــة.
• متابعة خط سير جامعي البيانات واإلنتاجية.

• سرعة استخراج النتائج وإصدار النشرات.
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4/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تحتــاج عمليــة معالجــة بيانــات االســتمارة اإللكترونيــة للتعــداد 
ــة مــن األنظمــة  ــداد مجموع ــى إع العــام للســكان والمســاكن إل
والبرامــج الخاصــة بهــذه العمليــة، وهــذه البرامــج علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر: 
• برامــج لغــرض التجهيــز الميدانــي لتزويد المشــرفين بمعلومات 

كاملــة عــن مناطــق عملهــم مــن واقع المراحل الســابقة. 
• برامج الشمولية بمختلف أنواعها. 

• برامج قواعد اكتشاف األخطاء لمختلف الخصائص الفنية. 
• برامج النشر.

الجهات المستفيدة من التعداد اإلحصائي:
• هنــاك العديــد مــن الجهــات المســتفيدة مــن هــذا البرنامــج 
الحكوميــة  والمؤسســات  والهيئــات  الــوزارات  مثــل:  المهــم 
ــة  ــة والعلمي ــز البحثي ــة والمراك ــة والدولي والمنظمــات اإلقليمي

والباحثيــن. والمخططيــن 
• من تلك الجهات:

- مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.   
- وزارة االقتصاد والتخطيط.

- وزارة المالية.
- وزارة التعليم.

- وزارة اإلسكان.
- مؤسسة النقد العربي السعودي.

- وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- وزارة الصحة.

- البنك الدولي.
- األمم المتحدة.

- جامعة الدول العربية.
- مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

- األفراد من أكاديميين وباحثين.
- الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

كيفية االستفادة من نتائج التعداد:
واالقتصــادي  الديموغرافــي  التركيــب  عــن  بيانــات  توفيــر   •
واالجتماعــي للســكان الســعوديين وغيــر الســعوديين علــى 
ــة، وأيضــًا علــى مســتوى مختلــف المناطــق  مســتوى المملك
والمقاييــس  المؤشــرات  مــن  العديــد  واســتخراج  اإلداريــة، 

الديموغرافيــة. 

• توفيــر بيانــات عــن اإلعاقــة فــي المملكة من حيث مســتوياتها، 
ــة  ــة واالقتصادي وأنواعهــا، وأســبابها، والخصائــص االجتماعي

والديموغرافيــة للمعاقيــن وتوزيعهــم الجغرافــي.

• توفيــر البيانــات والمؤشــرات الالزمــة إلعداد وتقييم التقديرات 
واإلســقاطات الســكانية على مستوى المملكة.

• إيجــاد قاعــدة معلومــات ســكانية بهدف توفيــر متطلبات الدولة 
البيانــات األساســية  مــن  المخططيــن والباحثيــن  واحتياجــات 
ــة التــي تتطلبهــا  ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي عــن الديموغرافي

خطــط التنميــة.

• توفيــر البيانــات والمؤشــرات الســكانية دوريــًا لقيــاس التغيــر 
الحــادث فــي الخصائــص الســكانية مــع مــرور الزمــن، وإجــراء 

المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

• تلبيــة الطلبــات الــواردة لــإلدارة مــن الجهــات الحكومية والخاصة 
والمنظمــات الدولية واإلقليمية.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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مسار النمو السكاني للفترة 1974 - 2004 و2004 - 2010م

معدل الخصوبة الكليمعدل النموعدد السكان السعوديينسنة التعداد السكاني

19746218361�

1992123100533.8

2004165273402.23.4

2010187765102.32.8
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

 Age
Groups

Total                                  الجملة Non - Saudi               غير سعودي Saudi                          سعودي
فئــات 
جملةالعمـــر إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

4 � 0 2137886 1017471 1120415 546732 256666 290066 1591154 760805 830349 4 � 0

9 � 5 2460250 1170116 1290134 577432 257052 320380 1882818 913064 969754 9 � 5

14 � 10 2590177 1223326 1366851 514032 217226 296806 2076145 1006100 1070045 14 � 10

19 � 15 2630062 1229522 1400540 423707 173004 250703 2206355 1056518 1149837 19 � 15

24 � 20 2765992 1251078 1514914 655704 206240 449464 2110288 1044838 1065450 24 � 20

29 � 25 3118332 1338173 1780159 1149814 313389 836425 1968518 1024784 943734 29 � 25

34 � 30 2970829 1157665 1813164 1320606 329718 990888 1650223 827947 822276 34 � 30

39 � 35 2513560 965393 1548167 1156010 286620 869390 1357550 678773 678777 39 � 35

44 � 40 1850644 696611 1154033 835309 181401 653908 1015335 515210 500125 44 � 40

49 � 45 1452639 562841 889798 562946 114896 448050 889693 447945 441748 49 � 45

54 � 50 1019440 396836 622604 361308 75330 285978 658132 321506 336626 54 � 50

59 � 55 614225 242618 371607 181828 38992 142836 432397 203626 228771 59 � 55

64 � 60 433389 175904 257485 92404 23695 68709 340985 152209 188776 64 � 60

69 � 65 305926 116742 189184 37906 12163 25743 268020 104579 163441 69 � 65

74 � 70 166386 72638 93748 23088 8595 14493 143298 64043 79255 74 � 70

79 � 75 85020 36424 48596 9861 3706 6155 75159 32718 42441 79 � 75

80+ 121399 51327 70072 10959 4739 6220 110440 46588 63852 80 فأكثر

Total 27236156 11704685 15531471 8459646 2503432 5956214 18776510 9201253 9575257 الجملة

السكان حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي( 2010
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الهرم السكاني للسكان السعوديين لعام 2010م

السكان حسب الجنسية لعام 2017م
وفــي العــام 2017م أجــرت الهيئة مســحًا للخصائص الســكانية، 
المتعلقــة  البيانــات  جمــع  فيــه  يتــم  ميدانــي  مســح  وهــو 
ــة  ــة لألســر كاف ــارة والممثل ــن األســر المخت ــة م بالســكان لعين
ــة، ومــن خــالل  ــارج المملك ــن خ ــة وأفرادهــا المتواجدي بالمملك
بيانــات المســح والمقارنــة مــع بيانــات التعــداد، كان مــن أهــم 

ــج: النتائ

• بلــغ جملــة ســكان المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام 
فــي  نســمة   )27236156( بـــ  مقارنــة   )32552336( 2017م 
)5316180(. ونســبة  بزيــادة مقدارهــا  2010م، وذلــك  عــام 

.)19.5%( بـــ  تقــدر 
• كمــا بلــغ عــدد الســكان الســعوديين عــام 2017م )20408362( 
نسمــــة، أي بنسبــــة )%62.69( مــن جملــة ســكان المملكــة، 
مقارنــة بـــ )18776510( نســمة، بنســبة تقــدر بـــ )68,93%( 

فــي عــام )2010م(.

12,143,974

20,408,362

37%

63%

غيرالسعوديينالسعوديين
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس السكان حسب الجنس والمنطقة اإلدارية والجنسية )سعودي/غير سعودي( 

Administrative
Area

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
المنطقة
جملةاإلدارية إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة اناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

Al�Riyadh 8216284 3352018 4864266 3557962 1108572 2449390 4658322 2243446 2414876 الـريـاض

Makkah 8557766 3693182 4864584 4041189 1467094 2574095 4516577 2226088 2290489 مكة

Al�Madinah 2132679 938251 1194428 756435 252685 503750 1376244 685566 690678 المدينة

Al�Qaseem 1423935 602625 821310 414392 104119 310273 1009543 498506 511037 القصيـم

Eastern
Region 4900325 1958849 2941476 1759963 452733 1307230 3140362 1506116 1634246 الشرقيـة

Aseer 2211875 1001739 1210136 461744 116559 345185 1750131 885180 864951 عســيـر

Tabouk 910030 398617 511413 187366 47040 140326 722664 351577 371087 تبــوك

Hail 699774 313564 386210 161675 41724 119951 538099 271840 266259 حـائـل

 Northern
Borders 365231 164049 201182 76310 20543 55767 288921 143506 145415

الحدود
الشمالية

Jazan 1567547 718898 848649 360278 122320 237958 1207269 596578 610691 جـازان

Najran 582243 259365 322878 144202 41659 102543 438041 217706 220335 نجـران

Al�Baha 476172 221645 254527 93734 23287 70447 382438 198358 184080 البـاحـة

Al�Jouf 508475 219061 289414 128724 32080 96644 379751 186981 192770 الجوف

Total 32552336 13841863 18710473 12143974 3830415 8313559 20408362 10011448 10396914 الجمــلة

• المصدر: مسح الخصائص السكانية 2017 - الهيئة العامة لإلحصاء
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التوزيـع النسبـي المئـوي للمساكن المشغولـة بأسـر 
في المملكة حسب المناطق اإلدارية لعامي 1431هـ 

)2010م(، 1438هـ )2017م(

المساكن:

أظهــرت النتائــج لمســح الخصائــص الســكانية )2017م( زيــادة عدد المســاكن المشــغولة بأســر من )4652162( مســكنًا عــام )2010م( 
إلــى )5466596( مســكنًا فــي عام2017م بنســبة تقــدر )17.5%(.

1431هـ )2010م(المنطقة اإلدارية
)%(

1438هـ )2017م(
)%(

24.824.7الرياض
28.627.3مكة المكرمة

6.66.9المدينة المنورة
4.44.9القصيم
13.313.9الشرقية

7.27.3عسير
2.93.1تبوك
2.02حائل

0.91الحدود الشمالية
4.34جازان
1.82نجران
1.61.5الباحة

1.51.4الجوف
100100الجملة )%(

جملة المساكن 
4,652,1625,466,596المشغولة بأسر
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس إحصاءات الحج

الوصف:
التــي  األساســية  المســوح  مــن  الحــج  إحصــاءات  عمليــة  تعــد 
تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء، والتــي تســاعد فــي دراســة 
تدفــق أعــداد الحجــاج مــن خــارج المملكــة ومــن الداخــل، وطريقــة 
القــدوم التــي يتــم اســتخدامها، وتعطــي تصــورًا دقيقــًا لعــدد 

ــكل موســم. الحجــاج ل

األهداف:
تأميــن  بغــرض  المســتقبلية  الخطــط  برامــج  جميــع  اســتكمال   •
الخدمــات الالزمــة لضيــوف بيــت اللــه الحرام، ســواء كانت خدمات 
اجتماعيــة أو صحيــة أو أمنيــة أو غذائيــة أو مواصــالت، وذلــك 

باســتخدام سلســلة زمنيــة لبيانــات دقيقــة عــن أعــداد الحجــاج.
• تقديــر القــوى العاملــة الالزمــة لخدمــة الحجيــج والمحافظــة 

علــى أمنهــم وراحتهــم خــالل موســم الحــج مــن كل عــام.
• اســتخدام بيانــات وأعــداد الحجــاج مــن قبــل األجهــزة المعنيــة 
بدراســة التجهيـــزات والمرافــق األساســية فــي مدينــة مكــة 
عنــد  االعتبــار  فــي  المقدســة، وأخذهــا  والمشــاعر  المكرمــة 

إعــداد الخطــط الالزمــة لذلــك.
• توفيــر المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن إحصــاءات الحــج 
هــذا  فــي  المهتميــن  والمســتفيدين  والدارســين  للباحثيــن 

المجــال.
النشــاطات  تقييــم  فــي  الحجــاج  أعــداد  بيانــات  اســتخدام   •
ــج. ــة بخدمــة الحجي ــات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعني والفعالي

• التعــرف علــى الطــرق المســتخدمة فــي القــدوم لحجــاج الخــارج 
والداخــل.

المنهجية:
الداخــل، مصنفيــن حســب  عــد شــامل وفعلــي لجميــع حجــاج 
جنســياتهم عــن طريــق مراكــز الهيئــة العامــة لإلحصــاء المنتشــرة 
ــى  ــارج فيتول ــاج الخ ــة المكرمــة، أمــا حج ــة مك ــى مداخــل مدين عل
مـــوظفيها  طريــق  عـــن  للجــوازات  العامــة  المديريــة  حصرهــم 
المـــتواجدين علــى جميــع منافــذ المملكــة العربيــة الســعودية 

البريــة والبحريــة والجويــة.

1/2: آلية إعداد الخطة 
• تكويــن فريــق عمــل مــن المختصيــن لالضطــالع بمهــام إعــداد 
برنامــج حصــر الحجــاج والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة 
داخــل الهيئــة أو خارجهــا، فــي كل خطــوة مــن خطــوات اإلعــداد.
مــن  الحــج  إحصــاءات  ببرنامــج  يتعلــق  مــا  كل  ورصــد  جمــع   •
فــي  لتكــون  وتجهيزهــا  وتوثيقهــا،  وتوصيــات  معلومــات 
متنــاول يــد فريــق العمــل المــوكل إليــه مهــام إعــداد البرنامــج.

• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.
• تكويــن اللجــان الخاصــة بأعمــال البرنامــج، ســواء داخــل الهيئــة 

أو خــارج الهيئــة.
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• تحديــد الميزانيــة الالزمــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إعــداد 
البرنامــج.

• إعداد جدول زمني إلعمال برنامج إحصاءات الحج.
• تحديد أعداد القوى العاملة وتدريبهم.

• إعــداد كتــب تدريــب لجميــع األعمــال الخاصــة بالبرنامــج، ســواء 
مكتبيــة أو ميدانيــة.

• إعــداد خطــط لتنفيــذ أعمــال البرنامــج الميدانيــة، وفــق مراحــل 
محــددة.

• إعــداد خطــط لمعالجــة أعمــال البرنامــج مكتبيــًا )الترميــز ومعالجــة 
البيانات(.

• تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.
واللجــان  البيانــات  بمعالجــة  الخاصــة  اللجــان  مــع  التنســيق   •
برنامــج لطباعــة  أجــل تجهيــز  بالطباعــة والنشــر مــن  الخاصــة 

متميــز فنــي  وإخــراج  أســلوب  وفــق  النشــرة، 

2/2: استمارة الحصر 
تتضمن االستمارة الفقرات التالية:

• نــوع المركبــة: يقــوم الباحــث بتســجيل نــوع المركبــة التــي تحمــل 
الحجاج.

حــاج  كل  عــدد وجنســية  بتدويــن  الباحــث  يقــوم  الجنســيات:   •
)ذكر/أنثــى(. والجنــس  بالتفصيــل 

3/2: أسلوب جمع البيانات

إحصاءات حجاج الداخل:
فــي  المتواجــدون  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  موظفــو  يقــوم 
مراكــز إحصــاءات الحــج الســتة المقامــة علــى مداخــل مدينــة مكــة 
المكرمــة بالعــد الشــامل للداخليــن إلــى مدينــة مكــة المكرمــة 
بقصــد الحــج؛ اعتبــارًا مــن )1/ 12( مــن كل عــام، ويكــون أســلوب 

العــد عــن طريــق قيــام الباحثيــن باســتيفاء بيانــات لــكل ســيارة 
تحمــل حجــاج مــن الداخــل، تتضمــن نــوع الســيارة وجملــة الحجــاج 
موزعيــن حســب الجنــس والجنســية عــن طريــق األجهــزة اللوحيــة، 
حســب أيــام العمــل؛ بحيــث تعــد تقاريــر يوميــة بعــدد الحجــاج 
مــن الداخــل مصنفيــن حســب الجنــس والجنســية، ترفــع للمركــز 
الرئيســي الــذي يتولــى مراجعتهــا وتبويبهــا فــي جــداول خاصــة 
مصممــة حســب المراكــز وحســب أيــام القــدوم؛ تمهيــدًا لنشــرها 

ــات نشــرة إحصــاءات الحــج.    ضمــن بيان

إحصاءات حجاج الخارج:
تقــوم المديريــة العامــة للجــوازات عن طريــق موظفيها الموزعين 
ــة، بحصــر شــامل  ــة والبحري ــة والجوي علــى منافــذ المملكــة البري
ــن إلــى المملكــة بقصــد أداء فريضــة الحــج، وذلــك عــن  للقادمي
هــذه  اآللــي،  الحاســب  فــي  القادميــن  بيانــات  إدخــال  طريــق 
العمليــة يستـــفاد منهــا أيضــًا فــي متابعــة ترحيــل الحجــاج، وبعــد 
إقفــال جميــع المنافــذ للقادميــن ألداء فريضــة الحــج يــوم الثامــن 
مــن ذي الحجــة تقــوم المديريــة العامــة للجــوازات بتزويــد الهيئــة 
بجدوليــن؛ األول يتضمــن عــدد الحجــاج مــن الخــارج، مصنفيــن 
يتضمــن  واآلخــر  القــدوم،  طريقــة  وحســب  الجنــس  حســب 

أعدادهــم، مصنفيــن حســب الجنــس وتاريــخ القــدوم.

4/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يتــم نقــل بيانــات المســح مباشــرة مــن األجهــزة اللوحيــة ليتــم 

تخزينهــا فــي قاعــدة بيانــات الهيئــة.

الجهات المستفيدة من إحصاءات الحج:
البرنامــج  هــذا  مــن  المســتفيدة  الجهــات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــة،  ــات، والمؤسســات الحكومي ــوزارات، والهيئ ــل: ال المهــم؛ مث

والباحثيــن. والمخططيــن  والعلميــة،  البحثيــة  والمراكــز 
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من تلك الجهات:
- وزارة االقتصاد والتخطيط.

- وزارة الحج.
- وزارة الداخلية.

- معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.
- وزارة العمل.
- وزارة الصحة.

- األفراد من أكاديميين وباحثين.
- الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

كيفية االستفادة من نتائج إحصاءات الحج:
• اســتكمال جميــع برامــج الخطــط المســتقبلية بغــرض تأميــن 
الخدمــات الالزمــة لضيــوف بيــت اللــه الحــرام؛ ســواء كانــت 
خدمــات اجتماعيــة أو صحيــة أو أمنيــة أو غذائيــة أو مواصــالت، 
وذلــك باســتخدام سلســلة زمنيــة لبيانــات دقيقــة عــن أعــداد 

الحجــاج.
• تقديــر القــوى العاملــة الالزمــة لخدمــة الحجيــج، والمحافظــة 

علــى أمنهــم وراحتهــم خــالل موســم الحــج مــن كل عــام.
• اســتخدام بيانــات وأعــداد الحجــاج مــن قبــل األجهــزة المعنيــة 
بدراســة التجهيــزات والمرافــق األساســية فــي مدينــة مكــة 
عنــد  االعتبــار  فــي  المقدســة، وأخذهــا  والمشــاعر  المكرمــة 

إعــداد الخطــط الالزمــة لذلــك.
• توفيــر المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن إحصــاءات الحــج 
هــذا  فــي  المهتميــن  والمســتفيدين  والدارســين  للباحثيــن 

المجــال.
النشــاطات  تقييــم  فــي  الحجــاج  أعــداد  بيانــات  اســتخدام   •
ــج. ــة بخدمــة الحجي ــات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعني والفعالي

• التعــرف علــى الطــرق المســتخدمة فــي القــدوم لحجــاج الخــارج 
والداخــل.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس أهم النتائج:

• إجمالي الحجاج خالل العام.
• إجمالي الحجاج خالل العشر سنوات األخيرة.

• الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريقة القدوم.
حســب  مصنفيــن  الداخــل،  مــن  الســعوديين  غيــر  الحجــاج   •

. تهم جنســيا
• الحجاج من الخارج حسب الجنس وطريقة القدوم.

خالصة عامة بإحصاءات الحج لعام 1438هـ

2,352,122جـملـة عـدد الحجـاج

حـجــاج الـداخـل

209,415الحجاج السعوديون

390,693الحجاج غير السعوديين

600,108الجملة

حـجــاج الخـارج

940,369ذكـور

811,645إناث

1,752,014الجـملة

عـدد السيارات الناقلة لحجاج 
31,569الداخل إلى مكة المكرمة
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عدد الحجاجالسنوات

14292,408,849

14302,313,278

14312,789,399

14322,927,717

14333,161,573

عدد الحجاجالسنوات

14341,980,249

14352,085,238

14361,952,817

14371,862,909

14382,352,122

إجمـالـي الحـجـــاج خـالل عـشــر سنـوات مـن عـام 1429هـ إلى عام 1438هـ
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس مقارنة أعداد حجاج الخارج بين عام 1438هـ وعام 1437هـ حسب طريقة القدوم

عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع لعام 1438هـ

طـريقة
القــدوم

الـفـــرقعدد الحجاج في عام

النسبةمقداره14381437

%1,648,3321,246,883401,44932.2جوًا

%88,85565,76623,08935.1برًا

%14,82712,7232,10416.5بحرًا

%1,752,0141,325,372426,64232.2الجــملـة

اسم القطاع
عدد القوى العاملة*

جملةإناثذكور
82,7374,25086,987خدمات عامة**
23,9546,91630,870خدمات الصحة

3,726173,743خدمات االتصاالت
35,8934535,938خدمات النقل

146,31011,228157,538إجمالي القوى العاملة

0

500000

1000000

1500000

2000000

ا جوًّ ا برًّ بحرًا

  * ال يشمل قطاع األمن.
** تشمل خدمات االستقبال واإلشراف والرقابة والطاقة والتوعية وشؤون الحرمين.

1,648,332

88,855
14,827
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  التعداد الزراعي

الوصف: 
ــة تنفيذهــا  ــى الهيئ ــة واســعة النطــاق، تتول ــة إحصائي هــو عملي
)هيــكل  الزراعــي  القطــاع  تركيــب  عــن  كميــة  معلومــات  لجمــع 
للعــد،  كوحــدة  الزراعيــة  الحيــازة  باســتخدام  الزراعــي(  القطــاع 
خــالل  كافــة  للمملكــة  العــد  مناطــق  التعــداد  عمليــة  وتشــمل 
عــام زراعــي كامــل، يغطــي التعــداد جميــع الحيــازات التــي تحقــق 
شــروط الحيــازة الزراعيــة؛ ســواء كانــت حيــازات نباتيــة أو حيوانيــة 

كلتيهمــا. أو 

أهداف التعداد الزراعي:
ــة كافــة  ــاء المملك ــة فــي أنح ــازات الزراعي ــر إطــار عــن الحي • توفي
الســتخدامه في المســوح الزراعية على مســتوى التقســيمات 
مســمى  مركــز،  محافظــة،  إداريــة،  )منطقــة  كافــة  اإلداريــة 

ســكاني(. 
• توفيــر قاعــدة بيانــات أساســية وهيكليــة عــن النشــاط الزراعــي 

فــي المملكــة.
• التعرف على المتغيرات التي طرأت على النشاط الزراعي. 

• إيجــاد قاعــدة عريضــة مــن البيانــات، واســتخدامها كأســاس 
موثــوق إلجــراء الدراســات والبحــوث الزراعيــة التــي تتطلبهــا 

برامــج التنميــة الزراعيــة.

آليات إعداد الخطة:
• تكويــن فريــق عمــل مــن المختصيــن لالضطــالع بمهــام إعــداد 
برنامــج التعــداد الزراعــي، والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة 
داخــل الهيئــة أو خارجهــا فــي كل خطــوة مــن خطــوات اإلعــداد.

مــن  الزراعــي  التعــداد  ببرنامــج  يتعلــق  مــا  كل  جمــع ورصــد   •
فــي  لتكــون  وتجهيزهــا  وتوثيقهــا  وتوصيــات  معلومــات 
متنــاول يــد فريــق العمــل المــوكل إليــه مهــام إعــداد البرنامــج.

• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.
• مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.

• تكويــن اللجــان الخاصــة بأعمــال البرنامــج؛ ســواء داخــل الهيئــة 
أو خــارج الهيئــة.

• تحديــد الميزانيــة الالزمــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إعــداد 
البرنامــج.

• إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.
• تحديد أعداد القوى العاملة.

• إعــداد كتــب تدريــب لجميــع األعمــال الخاصــة بالبرنامــج؛ ســواء 
مكتبيــة أو ميدانيــة.

• إعــداد خطــط لتنفيــذ أعمــال البرنامــج الميدانيــة وفــق مراحــل 
محــددة.

• إعــداد خطــط لمعالجــة أعمــال البرنامــج مكتبيــًا )الترميــز ومعالجــة 
البيانات(.

• تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.
واللجــان  البيانــات  بمعالجــة  الخاصــة  اللجــان  مــع  التنســيق   •
برنامــج لطباعــة  أجــل تجهيــز  بالطباعــة والنشــر مــن  الخاصــة 

متميزيــن. فنــي  وإخــراج  أســلوب  وفــق  النشــرة، 

منهجية العمل:
روعي في جمع البيانات ما يلي:

• اتبــاع أســلوب القيــاس الفعلــي للمســاحات المزروعــة بمختلف 
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس المحميــة  البيــوت  مســاحات  إلــى  باإلضافــة  المحاصيــل، 

االســتزراع  وأحــواض  الدواجــن  وعنابــر  والحظائــر  والمخــازن 
الســمكي ومــا شــابه ذلــك.

• اتبــاع أســلوب العــد الفعلــي ألشــجار النخيــل، وأشــجار الفاكهة، 
والحيوانــات، واآلالت والمعــدات الصالحــة للعمــل المملوكــة 

للحائــز وغيرهــا.
• تأميــن الحصــول علــى البيانــات التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا 
بأســلوب القيــاس أو العــد مــن خــالل االستفســار مــن الحائــز 

أو مــن ينــوب عنــه.
• اســتخدام اســتمارة إلكترونيــة محّملــة علــى جهــاز لوحــي لجمــع 
الذاتيــة؛  التصحيــح  ضوابــط  تحميــل  مــع  ميدانيــًا،  البيانــات 
بهــدف التقويــم الفــوري ألي خطــأ أو تناقــض فــي البيانــات 

قبــل مغــادرة الحيــازة.
• اســتخدام اســتمارة ورقيــة الســتيفاء بيانــات مربــي الماشــية 

فــي الباديــة.

ونفذ التعداد الزراعي على مرحلتين؛ هما: 
أ: مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية وحصر مربي الماشية 

   خارج الحيازات، وشملت: 
• ترقيم وحصر الحيازات الزراعية: 

فــي  الزراعيــة  الحيــازات  عــن  إطــارًا  المرحلــة  هــذه  ووفــرت 
الزراعــي،  التعــداد  فــي  الســتخدامه  كافــة  المملكــة  أنحــاء 
وكذلــك الســتخدامه فــي المســوح الزراعيــة بالعينــة مســتقباًل 
علــى مســتوى التقســيمات اإلداريــة كافــة )منطقــة إداريــة، 

ســكاني(. مســمى  مركــز،  محافظــة، 
•حصر مربي الماشية خارج الحيازات )الحيازات بدون أرض(:

نفــذت عمليــة حصــر مربــي الماشــية خــارج الحيــازات، بالتزامــن 
مــع تنفيــذ مرحلــة ترقيــم وحصــر الحيــازات الزراعيــة، حيــث إنهــا 
خــارج  المتواجديــن  الماشــية  مربــي  ألعــداد  تقديــرًا  وفــرت 
الحيــازات وضمــن نطــاق المركــز، ليتــم اســتيفاء بيانــات مفصلة 

عنهــم فــي مرحلــة العــد.

ب: مرحلة العد الفعلي
تقتضــي منهجيــة التعــداد أن يقــوم الباحــث اإلحصائــي بزيــارة 
ــازة تــم حصرهــا بمرحلــة الترقيــم والحصــر، كمــا أن عمليــة  كل حي
جمــع البيانــات تتــم إلكترونيــًا للمــزارع المتخصصــة والتقليديــة، 
أمــا مربــو الماشــية علــى أطــراف القــرى والباديــة فيتــم اســتيفاء 

بياناتهــم ورقيــًا ومــن ثــم إدخالهــا علــى الحاســب اآللــي.

الجهات المستفيدة:
والهيئــات،  الــوزارات،  مــن  العديــد  البرنامــج  مــن  يســتفيد 
والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات  الحكوميــة،  والمؤسســات 
والمراكــز البحثيــة والعلميــة، والمخططيــن والباحثيــن، ومــن تلــك 

الجهــات:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة. 

- وزارة االقتصاد والتخطيط.
- وزارة المالية.

- منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.
- الجامعات )الكليات الزراعية(.

- األفراد من أكاديميين وباحثين.
- الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

االستفادة من النتائج:
• الحصول على أعداد الحيازات الزراعية بأرض.

• المساحة الكلية للحيازات الزراعية بأرض.
• عدد قطع الحيازات الزراعية بأرض.

• عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض.
• عدد العمالة الزراعية حسب النوع والجنس والجنسية.
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• عدد الحائزين حســب الجنســية والجنس والمســتوى التعليمي 
والعمــر ومهنــة الحائز الرئيســية.

المحصــول  حســب  واألعــالف  الحبــوب  محاصيــل  مســاحة   •
الــري. ونظــام  الزراعــي  والموســم 

• مســاحة الخضــار المحميــة حســب المحصــول ونــوع البيــوت 
المحميــة. البيــوت  وإجمالــي 

• عدد أشجار النخيل حسب النوع وأسلوب الري.
• عــدد حيــازات الدواجــن المتخصصــة وغيــر المتخصصــة والطيــور 

حســب النــوع.
• عدد مزارع األبقار المتخصصة.

• عــدد الضــأن والماعــز واألبقــار واإلبــل وحيوانات الجــر والركوب، 
حســب الجنــس وفئــة العمــر لــكل فئــة وحدها.

• توفيــر إطــار للمســوح بالعينــة؛ ســواء الزراعيــة أو الحيوانيــة، 
للجهــات ذات العالقــة؛ ســواء حكوميــة أو مراكــز أبحــاث.

البيئــة  ووزارة  الهيئــة،  بيــن  المســتمر  والتنســيق  التعــاون   •
ــج التعــداد  ــة، مــن خــالل االســتفادة مــن نتائ ــاه، والزراع والمي
الزراعــي، علــى ســبيل المثــال تركــز الرقعــة الخضــراء لبعــض 

المــكان الجغرافــي. األشــجار أو لبعــض الحيوانــات حســب 
خــالل طريقــة  مــن  الزراعــي  التعــداد  نتائــج  مــن  • االســتفادة 

الــخ. الزراعــي...  التثقيــف  طريقــة  وكذلــك  التمويــل، 

أهم النتائج:

بعــد االنتهــاء مــن معالجــة البيانــات بصيغتهــا النهائيــة تــم يــوم 
األحــد الموافــق 2016/2/28م اإلعــالن عــن النتائــج، ومــن أهــم 

تلــك النتائــج مــا يلــي:
• بلــغ إجمالــي عــدد الحيــازات علــى مســتوى المناطــق اإلدارية في 
المملكــة 410,986 حيــازة، منهــا 285,166 حيــازة زراعيــة )عاملــة( 

بــأرض تمثــل نســبة )%69.4( مــن إجمالــي عــدد الحيــازات.

• بلــغ عــدد الحيــازات الزراعيــة )غيــر العاملــة( بــأرض )64,157( 
.)15.6%( تمثــل نســبة  حيــازة 

• بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض 61,663 حيازة وبنســبة 
)%15( مــن إجمالــي عــدد الحيــازات مــن حيــث النشــاط الرئيــس 
للحيــازات الزراعيــة العاملــة بــأرض فقــد جــاءت الحيــازات النباتيــة 
كأعلــى نســبة، حيــث بلغــت نســبتها )%91.8( مــن إجمالــي 
بلــغ عددهــا 261,642  بــأرض، وقــد  الزراعيــة  الحيــازات  عــدد 
ــغ  ــًا، حيــث بل ــة ثاني ــازات الحيواني ــة فيمــا جــاءت الحي ــازة نباتي حي

ــازة حيوانيــة وبنســبة )8%(. عددهــا 22,904 حي
• أظهرت نتائج التعداد أن نســبة )%95.5( من الحيازات الزراعية 
العاملــة بــأرض مملوكــة للحائزيــن، وأن نســبة )%4( مــن تلــك 
الحيــازات مســتأجرة، أمــا باقــي الحيــازات التــي تمثــل نســبة 

)%0.5( فهــي موزعــة بيــن أنظمــة حيــازة األرض األخــرى.
ــاج فــإن نســبة )86.2%(   ــق بالغــرض الرئيــس لإلنت • فيمــا يتعل
مــن الحيــازات الزراعيــة بــأرض التــي بلغــت 245,735 حيــازة قــد 
خصــص إنتاجهــا للبيــع، وأمــا باقــي الحيــازات فقــد خصــص 
بلــغ  )13.8%( وعددهــا  إنتاجهــا لالســتهالك وتمثــل نســبة 

39,431 حيــازة. 

2017 م، تــم االســتفادة مــن نتائــج التعــداد  وخــالل العــام 
مســارات:  3 ضمــن 

• المســار األول بتزويــد الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بالتنمية 
الزراعيــة باإلحصــاءات الالزمــة لدعــم صناعــة القرار

بالمؤشــرات  الدوليــة  المنظمــات  بتزويــد  الثانــي  المســار   •
الزراعيــة اإلحصائيــة 

لتنفيــذ  للتخطيــط  التعــداد  باالســتفادة مــن  الثالــث  المســار   •
.2018 العــام  فــي  تنفيذهــا  ســيجري  مســوحات 
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس تعداد المنشآت

ــى مــن مراحــل  ــة األول شــكل تعــداد المنشــآت -وهــو المرحل
االقتصاديــة  لألبحــاث  أساســيًا  -إطــارًا  االقتصــادي  التعــداد 
األكثــر تفصيــاًل التــي تجريهــا الهيئــة مســتقباًل ، وذلــك للحاجــة 
شــأنها  مــن  حديثــة  إحصائيــة  بيانــات  توفيــر  إلــى  الماســة 
ــة،  ــات االقتصادي ــة للقطاع ــات اإلحصائي ــدة البيان ــث قاع تحدي
حيــث يتــم مــن خاللــه تصنيــف جميع المنشــآت حســب النشــاط 
االقتصــادي وحســب المشــتغلين علــى مســتوى المملكــة 
هــذه  أنشــطة  تصنيــف  وتــم  والمــدن،  اإلداريــة  والمناطــق 
المنشــآت وألول مــرة حســب التصنيــف الصناعــي المعيــاري 
ــة  ــذي أوصــت هيئ ــة )ISIC4( ال ــي لألنشــطة االقتصادي الدول

األمــم المتحــدة بتطبيقــه بحلــول عــام 2011م.

الوصف: 
تعــداد المنشــآت عبــارة عــن عمليــة دوريــة تجــرى مــرة كل خمــس 
أهــم  وتحليــل  وتبويــب  وتجهيــز  جمــع  فيهــا  يتــم  ســنوات، 
المؤشــرات االقتصاديــة التــي تصــور خصائــص المنشــآت التــي 
تــزاول نشــاطًا اقتصاديــًا معينــًا خــالل فتــرة زمنيــة محــددة علــى 

مســتوى المملكــة.

األهداف:
• تكويــن قاعــدة مــن البيانــات الســتخدامها فــي إجــراء الدراســات 

والبحــوث االقتصادية.
• توفيــر إطــار متكامــل وحديــث للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة 
فــي المملكــة، يشــتمل علــى أســماء المنشــآت وعناوينهــا 
ونشــاطها االقتصــادي وعــدد المشــتغلين فيــه، وذلــك لتحديــد 

إطــار التعــداد الصناعــي والتعــدادات االقتصاديــة األخــرى.

االقتصاديــة  للمنشــآت  وحديــث  متكامــل  إطــار  توفيــر   •
العاملــة فــي المملكــة لســحب عينــات األبحــاث االقتصاديــة 
المتخصصــة التــي تجمــع بياناتهــا مــن المنشــآت بشــكل دوري 

العينــة. بأســلوب 
النمــو  لقيــاس  الســابقة  التعــدادات  مــع  النتائــج  مقارنــة   •

االقتصــادي.
• دراســة حجــم العمالــة مــن ســعوديين وغيرهــم فــي القطــاع 

الخــاص، وتوزيعهــم حســب األنشــطة االقتصاديــة.
ــة  ــات االقتصادي • معرفــة مــا يســتوعبه كل قطــاع مــن القطاع

مــن حجــم المشــتغلين.
• معرفة حجم المؤسسات في كل نشاط اقتصادي.

• معرفــة حجــم المؤسســات التــي يســتوعبها كل قطــاع مــن 
االقتصاديــة. القطاعــات 

آليات إعداد الخطة:
• تكويــن فريــق عمــل مــن المختصيــن لالضطــالع بمهــام إعــداد 
برنامــج تعــداد المنشــآت، والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة 
داخــل الهيئــة أو خارجهــا فــي كل خطــوة مــن خطــوات اإلعــداد.
المنشــآت مــن  تعــداد  ببرنامــج  يتعلــق  • جمــع ورصــد كل مــا 
فــي  لتكــون  وتجهيزهــا  وتوثيقهــا  وتوصيــات  معلومــات 
متنــاول يــد فريــق العمــل المــوكل إليــه مهــام إعــداد البرنامــج.

• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.
• مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.

• تكويــن اللجــان الخاصــة بأعمــال البرنامــج؛ ســواء داخــل الهيئــة 
أو خــارج الهيئــة.
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• تحديد الميزانية.
• إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.

• تحديد أعداد القوى العاملة.
• إعداد كتب التدريب لألعمال الميدانية.

• إعداد خطط لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية.
• إعــداد خطــط لمعالجــة أعمــال البرنامــج مكتبيــًا )الترميــز ومعالجــة 

البيانات(.
• تحديد أسلوب جمع البيانات.

واللجــان  البيانــات  بمعالجــة  الخاصــة  اللجــان  مــع  التنســيق   •
الخاصــة بالطباعــة والنشــر، مــن أجــل تجهيــز برنامــج لطباعــة 

متميزيــن. فنــي  وإخــراج  أســلوب  وفــق  النشــرة، 

المنهجية:
ــة العــد فــي تعــداد المنشــآت  ــم توســيع الشــمول فــي عملي ت
لــكل  الشـــامل  الحصـــر  أســلوب  باتبــاع  وذلــك  1432هـــ،  عــام 
داخــل  وتقــع  خاليــة  أو  العــد  وقــت  أو مغلقــة  عاملــة  منشــأة 
حــدود المدينــة الواقعــة فــي الحصــر، ويقــوم العــداد عنــد جمــع 
البيانــات بزيــارة المنشــأة، وإجــراء المقابلــة المباشــرة بأصحــاب 
العمــل أو المديريــن أو األشــخاص المســئولين بالمنشــأة، ويتــم 
يقــوم  ثــم  الشــخصية،  البطاقــة  وإبــراز  نفســه  بتقديــم  ذلــك 
بتدويــن البيانــات المطلوبــة فــي اســتمارة التعــداد، وإذا تعــذر 
تعبئــة البيانــات المطلوبــة كافــة بســبب عــدم توافرهــا أثنــاء زيــارة 
العــداد، فيتعيــن علــى العــداد أن يعــاود زيــارة المنشــأة حتــى 

يحصــل علــى البيانــات المطلوبــة.

وفــي حالــة كــون المنشــأة مغلقــة يــدون العــداد مــا يمكــن تدوينه 
مــن بيانــات مــن واقــع لوحــة المنشــأة فــي االســتمارة األصليــة 
إلــى الســجل، ويعــاود الزيــارة إلــى حيــن الحصــول علــى البيانــات 
كاملــة أو حتــى نهايــة فتــرة العــد، ليشــير فــي المالحظــات إلــى 

أن المنشــأة مغلقــة مؤقتــًا أو مغلقــة بصفــة دائمــة.

كيفية االستفادة من نتائج التعداد:
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الهيئــة تقــوم بتحديــث إطــار المنشــآت 
تنفيــذه  يتــم  مســح  خــالل  مــن  2014م(   - )2011م  عــام  مــن 
المســتجدة، ويتــم  المؤسســات  بحــث  ســنويًا، يعــرف باســم 
إجــراؤه متزامنــًا مــع البحــث االقتصــادي الســنوي للمؤسســات، 
تعــداد  إطــار  بتحديــث  الهيئــة  فقامــت  2015م  عــام  فــي  أمــا 
المنشــآت باســتخدام الحصــر الشــامل لجميــع المؤسســات علــى 
مســتوى المملكــة، وقــد تمــت االســتفادة مــن هــذا التحديــث 
إلعــداد أطــر للمســوح االقتصاديــة التــي يتــم تنفيذهــا داخــل 
المــال  وبحــث  الســنوي،  االقتصــادي  البحــث  مثــل:  الهيئــة، 
والتأميــن، وبحــث المؤشــرات االقتصاديــة الربــع ســنوية، وبحــث 

اإلنتــاج الصناعــي... الــخ.

كمــا أن بعــض الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة تســتفيد مــن 
نتائــج هــذا التعــداد، مثــل الهيئــة العامــة للســياحة لتكويــن أطــر 
لمســح المؤسســات الســياحية، كمــا أنــه يوفــر بيانــات اقتصاديــة 
ــة  ــات والمنظمــات الدولي ــل الهيئ ــم االســتفادة منهــا مــن قب يت

فــي إجــراء المقارنــات.

أهم النتائج: 
• بلــغ عــدد المنشــآت فــي المملكــة عــام 2010م نحــو مليــون 

وثالثمائــة ألــف منشــأة، كان نســبة العاملــة منهــا )71%(.

الخــاص والعــام  العاملــة فــي القطــاع  بلــغ عــدد المنشــآت   •
والقطــاع الــذي ال يهــدف للربــح نحــو )806( آالف منشــأة أي 

2003م. )%16( مقارنــة بعــام  بزيــادة قدرهــا 

مــا  مشــتغلين(   4�1( الصغيــرة  العاملــة  المنشــآت  شــكلت   •
بالمملكــة. العاملــة  المنشــآت  إجمالــي  مــن   )84%( نســبته 

• اســتحوذ نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة علــى أكبــر نســبة مــن 
المنشــآت )48%(.
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وفــي عــام 2017م أجــرت الهيئــة مســح االقتصــادي الســنوي، وهــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع البيانــات المتعلقــة بالمنشــآت 
وحســاب العديــد مــن التقديــرات والمؤشــرات االقتصاديــة، ومــن أهمهــا متوســط عــدد المشــتغلين الســعوديين وغيــر الســعوديين 

فــي المملكــة، ومــن خــالل بيانــات المســح والمقارنــة مــع بيانــات التعــداد، جــاء مــن أهــم النتائــج:

بمقارنــة بيانــات تعــداد المنشــآت 2010م بنتائــج البحــث االقتصــادي الســنوي 2017م، يالحــظ ارتفــاع معــدل النمــو لألنشــطة 
االقتصاديــة، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المنشــآت فــي عــام 2016م )1.003.745( مقارنــة بـــ)804.832( منشــأة فــي عــام 2010م، 

ــادة مقدارهــا )198.913(. ونســبة تقــدر بـــ )25%(. وذلــك بزي

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

النشاط االقتصادي
عدد المنشآت

20102016
80,19689,702الزراعة والحراجة وصيد األسماك

494665التعدين واستغالل المحاجر
88,247108,046الصناعة التحويلية

597779توصيل الكهرباء والغاز والبخار 
1,8872,420إمدادات الماء والصرف الصحي

26,47533,926التشييد
383,962471,285تجارة الجملة والتجزئة

13,13916,631النقل والتخزين
85,040103,213اإلقامة والطعام

3,9415,605المعلومات واالتصاالت
4,5426,588أنشطة المال والتأمين

23,80934,603األنشطة العقارية
9,33812,643األنشطة المهنية 

15,24321,346الخدمات اإلدارية والدعم
6,5889,298التعليم

3,9605,804الصحة والعمل االجتماعي
1,8252,399الفنون والترفيه

57,09478,792الخدمات الشخصية والجماعية

عدد المنشآت العاملة حسب النشاط االقتصادي )مقارنة 2010م و2016م(

النشاط
20102016االقتصادي

80,19689,702الزراعة
91,225111,910الصناعة
26,47533,926التشييد

383,962471,285التجارة

17,08022,236النقل واالتصاالت

85,040103,213اإلقامة والطعام

المال والتأمين 
28,35141,191والعقار

األنشطة المهنية 
24,58133,989واإلدارية

الخدمات االجتماعية 
69,46796,293والجماعية

8063771003745الجملة
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اإلقامةالتجارةالتشييدالصناعةالزراعة
والطعام

المال
والتأمين
والعقار

األنشطة
المهنية
واإلدارية
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كمــا بلــغ عــدد المشــتغلين فــي عــام 2016م )6.255.640( مشــتغاًل، مقارنــة بــــ )4.470.043( مشــتغاًل 
فــي عــام )2010م(، بزيــادة قدرهــا )1.785.597( بنســبة تقــدر بــــ )40%(.

تطور عدد المنشآت في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس عدد المنشآت العاملة حسب النشاط االقتصادي )مقارنة 2010م و2016م(

النشاط االقتصادي
عدد المشتغلين

20102016
جملةغير سعوديسعوديجملةغير سعوديسعودي

36,765217,143253,90849,003248,214297,217الزراعة والحراجة وصيد األسماك

56,95430,31087,26462,87732,64495,521التعدين واستغالل المحاجر

143,970572,852716,822232,199745,745977,944الصناعة التحويلية

35,35111,46346,81455,66014,54670,206توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

5,96623,69129,6579,89031,63741,527إمدادات الماء والصرف الصحي

83,788646,769730,557138,722921,3361,060,058التشييد

248,928951,9671,200,895392,5941,248,2321,640,826تجارة الجملة والتجزئة

53,325120,226173,55184,962166,077251,039النقل والتخزين

55,231316,372371,60393,176410,907504,083اإلقامة والطعام

42,67420,82463,49875,82330,045105,868المعلومات واالتصاالت

47,21521,93769,15279,66731,278110,945أنشطة المال والتأمين

37,19439,73376,92766,09355,395121,488األنشطة العقارية

18,66051,32669,98632,42174,763107,184األنشطة المهنية 

45,976128,068174,04482,674179,232261,906الخدمات اإلدارية والدعم

57,89264,618122,510102,92783,335186,262التعليم

33,83090,076123,90659,170127,677186,847الصحة والعمل االجتماعي

3,60418,88222,4866,74823,12429,872الفنون والترفيه

27,669108,794136,46347,572159,275206,847الخدمات الشخصية والجماعية

1,034,9923,435,0514,470,0431,672,1784,583,4626,255,640اإلجمالي
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الزراعة النشاط
االقتصادي

اإلقامةالتجارةالتشييدالصناعة
والطعام

المال
والتأمين
والعقار

األنشطة
المهنية
واإلدارية

الخدمات
اإلجتماعية
والجماعية

النقل
واالتصاالت

1800000
1600000
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1000000
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600000
400000
200000
0

20162010

تطور عدد المشتغلين في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

20102016النشاط االقتصادي

253,908297,217الزراعة
880,5571,185,198الصناعة
730,5571,060,058التشييد

1,200,8951,640,826التجارة
237,049356,907النقل واالتصاالت

371,603504,083اإلقامة والطعام
146,079232,433المال والتأمين والعقار

244,030369,090األنشطة المهنية واإلدارية
405,365609,828الخدمات االجتماعية والجماعية

44700436255640الجملة
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

●  مسح القوى العاملة

الوصف: 
العينيــة  الميدانيــة  المســوح  أحــد  هــو  العاملــة  القــوى  مســح 
األســرية التــي تجــرى فــي مجــال اإلحصــاءات االجتماعيــة، المنــدرج 
والتجهيــز  التصميــم  جــرى  وقــد  الهيئــة.  مســوح  خطــة  ضمــن 
والتنفيــذ لهــذا المســح لتوفيــر بيانــات عــن العالقــة بقــوة العمــل 
للســكان المســتقرين الذيــن يبلغــون مــن العمــر )15( ســنة فأكثــر 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتكتســب هــذه البيانــات أهمية 
مــن حيــث إعطائهــا صــورة عــن حجــم الســكان داخــل قــوة العمــل 
وخارجهــا، خاصــة تلــك الفئــة مــن الســكان فــي ســن العمــل مــن 

الذكــور واإلنــاث النشــيطين وغيــر النشــيطين اقتصاديــًا.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة
قبــل الشــروع فــي البــدء فــي المســح يتــم مناقشــة ودراســة 
أهــداف المســح، واالطــالع علــى نتائــج المســوح الســابقة، كمــا 
يتــم تحليــل قيــم االنحــراف المعيــاري ومعامــل االختــالف لبعــض 
المتغيــرات الرئيســة، للمســح الســابق، مثــل: معــدل البطالــة، 
وعــدد المشــتغلين، وعــدد المتعطليــن، وعلــى ضــوء ذلــك يتــم 

تجهيــز الــدورة التاليــة للمســح.

2/2: استمارة المسح
والمعاييــر  التوصيــات  المســح  اســتمارة  عنــد تصميــم  روعــي 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  تصدرهــا  التــي  الدوليــة  والتعاريــف 
فــي مجــال مســوح القــوى العاملــة، وتــم عرضهــا علــى خبــراء 
منظمــة العمــل الدوليــة خــالل زيارتهــم للمصلحــة، والجهــات ذات 
العالقــة التــي تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة مــن 

االســتمارة ألخــذ مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.
وقــد قســمت االســتمارة إلــى ثمانيــة أقســام حســب الموضــوع 
لزيــادة كفــاءة االســتمارة فــي تحقيــق المواصفــات الفنيــة لمرحلــة 
العمــل الميدانــي، وتــم إعادة صياغة األســئلة بحيث توجه بشــكل 

مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه الســؤال مــن 
قبــل الباحثيــن، ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات، حيــث تضمنــت 
اســتمارة المســح مجموعــة مــن األســئلة المتعلقــة بالخصائــص 

الديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألفــراد، مــن أهمهــا:
الجنســية،  األســرة,  برئيــس  العالقــة  الجنــس,  الفــرد,  اســم 
العمــر, الحالــة الزواجيــة, الحالــة التعليميــة, التخصــص للحاصليــن 
علــى الشــهادة الثانويــة فمــا فــوق, العاملــون والمتغيبــون عــن 
ــون عــن عمــل، أســلوب  العمــل خــالل األســبوع الســابق, الباحث
البحــث عــن عمــل، أســباب عــدم البحــث عــن عمــل، مــدة البحــث 
عــن عمــل، اإلتاحــة للعمــل، أســباب عــدم اإلتاحــة للعمــل، نــوع 
التدريــب ومدتــه والجهــة الممولــة لــه، خبــرة العمــل الســابق، 
أســباب تــرك العمــل الســابق، المهنــة، اســم الجهــة التــي يعمــل 
بهــا الفــرد، نــوع القطــاع، النشــاط االقتصــادي، الحالــة العمليــة، 
األجــر الشــهري الصافــي للفــرد المشــتغل، النظــام التقاعــدي 
للســعوديين المشــتغلين, عــدد ســاعات العمــل فــي العمــل 
الرئيــس والعمــل اآلخــر إذا كان للفــرد عمــل آخــر إضافــة إلــى 

عملــه الرئيــس خــالل أســبوع اإلســناد, وعقــد العمــل.

3/2: أسلوب جمع البيانات
األســرة هــي محــور البحــث، فقــد تــم اســتخدام أســلوب االتصال 
المباشــر باألســرة فــي عمليــة اســتيفاء اســتمارة المســح، حيــث 
قــام الباحثــون المكلفــون بهــذه العمليــة بزيــارة األســر الواقعــة 
ضمــن عينــة المســح، واســتيفاء البيانــات مباشــرًة باســتخدام 

االســتمارة المصممــة لهــذا الغــرض خــالل فتــرة المســح.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
ُيعــد مســح القــوى العاملــة مــن المســوح العينيــة األســرية الــذي 
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذه باســتخدام إطــار التعــداد 
العــام للســكان والمســاكن، وللحصــول علــى تقديــرات ذات كفــاءة 
وفاعليــة عاليــة، تــم تقســيم مجتمــع المســح إلــى أجــزاء غيــر متداخلــة 
ــزء ُيعــد طبقــة،  تتصــف بالتجانــس النســبي فــي وحداتهــا، وكل ج
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وكل طبقــة ُتعامــل علــى أنهــا مجتمــع مســتقل بذاتــه، بحيث تســحب 
عينــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة تدمج 

جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة معــًا لتشــكل العينــة الكليــة.
وألغــراض تجهيــز هــذا اإلطــار تــم تقســيم كل منطقــة إداريــة 
ــم  ــن )3 إلــى 10( طبقــات، ت ــراوح بي إلــى عــدد مــن الطبقــات تت
تحديدهــا وفقــًا لحجــم الســكان، فــي كل منطقــة إداريــة، بحيــث 
أصبــح المجمــوع أربعــًا وخمســين طبقــة علــى مســتوى المملكــة.

بعــد ذلــك تــم دراســة أهــداف المســح، واالطــالع علــى نتائــج 
المســوح الســابقة، وتحليــل قيــم االنحــراف المعيــاري ومعامــل 
االختــالف لبعــض المتغيــرات الرئيســة، مثــل معــدل البطالــة.

وعلــى ضــوء ذلــك تــم تقديــر حجــم عينــة المســح، وتــم تحديــد 
العينــة المختــارة، وهــي عبــارة عــن عينــة عشــوائية طبقيــة 

ــن: ــى مرحلتي ــا عل ــم اختياره ــة ت عنقودي
• المرحلــة األولــى: تــم ســحب )1,334( منطقــة عــد مــن أصــل 
مــا يقــارب )36,000( منطقــة عــد فــي إطــار التعــداد موزعــة 

ــة. ــع مناطــق المملك علــى جمي
• المرحلــة الثانيــة: تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة مــن 
مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى، وهــي 
المنتظمــة،  العشــوائية  العينــة  باســتخدام  المختــارة  األســر 
حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه 

)33,350( أســرة علــى مســتوى المملكــة.

عدد األسرالمنطقة اإلدارية

5,175الريـاض
6,050مكـة المكرمة

2,300المدينة المنورة
1,650القصــيم

4,200المنطقة الشــرقية
5,175عســير
6,050تبــوك
2,300حائــل

1,650الحدود الشمالية
4,200جـازان
1,600نجــران
1,500البــاحة
1,650الجــوف

33,350المجمــوع

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
دليل المهن:

وفقــًا  المســح  هــذا  فــي  المشــتغلين  األفــراد  مهــن  صنفــت 
للتصنيــف المهنــي الســعودي الصــادر عــن مجلــس القــوى العاملة 
فــي عــام 1418هـــ، المبنــي علــى التصنيــف الدولــي المعيــاري 

للمهــن الصــادر عــن مكتــب العمــل الدولــي فــي عــام 1988م.

دليل النشاط االقتصادي:
األفــراد  عمــل  لجهــة  الرئيــس  االقتصــادي  النشــاط  صنــف 
المشــتغلين باســتخدام التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد 
.)ISIC Rev.4( الرابــع  التنقيــح  االقتصاديــة  األنشــطة  لجميــع 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي
• وزارة االقتصاد والتخطيط. 

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بيانــات القــوى العاملــة لهــا أهميــة مــن حيــث إعطائهــا صــورة عــن 
حجــم الســكان داخــل قــوة العمــل وخارجهــا، خاصــة تلــك الفئــة 
مــن الســكان فــي ســن العمــل مــن الذكــور واإلنــاث النشــيطين 
وغيــر النشــيطين اقتصاديــًا، ويســتفيد منهــا جميــع مــن لهــم 

عالقــة بســوق العمــل.
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

أهم النتائج:

قوة العمل للسكان )15 سنة فأكثر( للربع الثاني 
2017 مقارنة بالربع األول 2017 حسب تقديرات 

مسح القوى العاملة

معدل المشاركة االقتصادية المنقح للسكان 
)15 سنة فأكثر( للربع الثاني 2017 مقارنة بالربع 
األول 2017 حسب تقديرات مسح القوى العاملة

الربع الثانيالجنسالجنسية
2017

الربع األول
2017

سعودي
4,526,3414,508,974ذكور
1,216,9811,205,427إناث

5,743,3225,714,401إجمالي

غير سعودي
6,939,2036,887,096ذكور
634,539848,099إناث

7,573,7427,735,195إجمالي

اإلجمالي
11,465,54411,396,070ذكور
1,851,5202,053,526إناث

 13,317,06413,449,596إجمالي

الربع الثانيالجنسالجنسية
2017

الربع األول
2017

سعودي
62.161.9ذكور
17.417.4إناث

40.340.3إجمالي

غير سعودي
94.094.1ذكور
21.629.2إناث

73.475.6إجمالي

اإلجمالي
78.278.0ذكور
18.720.9إناث

54.255.1إجمالي
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الربع الثانيالجنسالجنسية
2017

الربع األول
2017

سعودي

7.47.2ذكور
33.133.0إناث

12.812.7إجمالي

غير سعودي

0.70.5ذكور
3.32.1إناث

0.90.7إجمالي

اإلجمالي

3.33.2ذكور
22.920.3إناث

6.05.8إجمالي

●  مسح إنفاق ودخل األسرة

الوصف:
هــو مســح أســري عينــي يمكــن مــن خاللــه التعــرف علــى أنمــاط 
اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات مــن قبــل األســر فــي المملكــة، 

ويعكــس مســتوى الدخــل لــدى األســر.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• مراجعة آخر التصنيفات ذات العالقة.

• االطالع على تجارب الدول األخرى.
• االجتمــاع مــع اإلدارات المختلفــة والجهات المســتفيدة لمعرفة 

متطلباتها.

2/2: استمارة المسح 
تتكون استمارة المسح من ثمانية أقسام، هي: 

• القسم األول: الغالف الخارجي لالستمارة.
• القسم الثاني:  الخصائص السكنية.
• القسم الثالث:  الخصائص السكانية.

• القسم الرابع: األسئلة العامة والمكان المعتاد الذي تتسوق 
منه ألسرة.

• القسم الخامس: اإلنفاق اليومي.
• القسم السادس:  اإلنفاق الشهري.

• القسم السابع:  اإلنفاق على السلع المعمرة. 
• القسم الثامن:  الدخـل.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
 اســتخدم فــي عمليــة جمــع بيانــات المســح األســلوب المباشــر، 
وذلــك عــن طريــق المقابلــة الشــخصية، بحيــث يقــوم الباحــث 
خــالل مــدة المســح )شــهر المســح( بعــدة زيــارات إلــى األســرة، 

وهــي علــى النحــو التالــي:
• الزيارة التعريفية.

• زيارات متابعة العمل. 
• زيارة استالم وتسليم السجل المساعد. 

• الزيارة األخيرة. 

معدل البطالة للسكان )15 سنة فأكثر( للربع 
الثاني 2017 مقارنة بالربع األول 2017حسب 

تقديرات مسح القوى العاملة
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس 4/2: خطوات تصميم واختيار العينة

ُأخــذ باالعتبــار عنــد تصميــم عينــة مســح إنفــاق ودخــل األســرة 
أن تحقــق األهــداف الرئيســة للمســح علــى مســتوى المملكــة 
والمناطــق اإلداريــة، وتراعــى المتطلبــات الخاصــة لتحديــد بنــود 
الســلع والخدمــات االســتهالكية للرقــم القياســي المســتقبلي 
للحســابات  الالزمــة  البيانــات  وكذلــك  المعيشــة،  لتكاليــف 

القوميــة. 

تــم  عاليــة،  وفاعليــة  كفــاءة  ذات  تقديــرات  علــى  وللحصــول 
تتصــف  متداخلــة  غيــر  أجــزاء  إلــى  البحــث  مجتمــع  تقســيم 
ــزء ُيعــد طبقــة، وكل  بالتجانــس النســبي فــي وحداتهــا، وكل ج
طبقــة ُتعامــل علــى أنهــا مجتمــع مســتقل بذاتــه. بحيــث تســحب 
عينــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة 
ــة  ــة المســحوبة معــًا لتشــكل العين ــع وحــدات المعاين تدمــج جمي

الكليــة.

  ومــن ثــم تــم تحديــد الحجــم األمثــل للعينــة الرئيســة الــذي 
يفــي بأغــراض المســوح، والبحــوث األســرية المختلفــة التــي 
تجريهــا الهيئــة علــى مســتوى المملكــة والمناطــق اإلداريــة. بعــد 
ذلــك تــم ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة للعينــة الرئيســة، 
والمتمثلــة بمناطــق العــد موزعــة علــى جميــع المناطــق اإلداريــة. 
وقبــل الشــروع فــي ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة )مناطــق 
أو  الصغيــرة  العــد  مناطــق  دمجــت  الرئيســة،  للعينــة  العــد( 
الواقعــة فــي المناطــق النائيــة، وذلــك لتعويضهــا مــن اإلطــار 
لضمــان  الظــروف  فــي  لهــا  عــد مقاربــة ومشــابهة  بمناطــق 
ــرات  ــك الطبقــات والحصــول علــى تقدي ــل المناســب لتل التمثي
ــم ســحب وحــدات  ــم ت ــع الطبقــات. ث ــل جمي ــج دقيقــة تمث ونتائ
المعاينــة النهائيــة )األســر( عشــوائيًا مــن مناطــق العــد المختــارة 
ســابقًا باســتخدام أســلوب العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث 
اختيــرت )12( أســرة مــن كل منطقــة عــد، باإلضافــة إلــى اختيــار 
عينــة بديلــة حجمهــا )ثمانــي( أســر فــي كل منطقــة عــد لتقليــل 

نســبة عــدم االســتجابة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا عــن طريــق نظــام 

آلــي يتــم فيــه مراجعــة قواعــد التصحيــح. 
الســلع  وبنــود  الرئيســة  اإلنفــاق  مجموعــات  تصنيــف  يتــم 
والخدمــات وذلــك باســتخدام تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب 

المتحــدة. األمــم  مــن  الصــادر   )COICOP( الغــرض 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الشركات والمؤسسات الخاصة.
• الجهات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• معرفة متوسط دخل وإنفاق األسرة والفرد.

• طبيعة استهالك األسر حسب مجموعات اإلنفاق.

أهم النتائج: 
أو  ألســرة  العامــل  الشــهري  اإلنفــاق  وســيط  أو  متوســط   •
فــرد: كاإلنفــاق علــى شــراء المبانــي، واألراضــي، وأقســاط 
القــروض العقاريــة، ومهــر الــزواج، والســلف والهدايا المقدمة 

لآلخريــن، وتحويــالت المعوليــن وغيرهــا.
• متوســط أو وســيط اإلنفــاق االســتهالكي الشــهري لألســرة 

أو الفــرد.
• متوسط أو وسيط الدخل الشهري لألسرة أو الفرد.
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المنطقة اإلدارية
متوسط اإلنفاق

إجمالي األسراألسرة السعودية

1439710542الريـاض
114708901مكـة المكرمة

1547510858المدينة المنورة
134699000القصــيم

1535711717المنطقة الشــرقية
1300411020عســير
1325811055تبــوك

المنطقة اإلدارية
متوسط اإلنفاق

إجمالي األسراألسرة السعودية

131609178حائــل
1306911187الحدود الشمالية

102988950جـازان
84006480نجــران
1341112128البــاحة
114638906الجــوف

1328210103المجمــوع

متوسط إنفاق األسرة االستهالكي الشهري حسب المنطقة اإلدارية

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجملةالجوفالباحةنجرانجازان الرياض
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14000
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0

األسرة السعوديةإجمالي األسر
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

المنطقة اإلدارية
متوسط اإلنفاق

إجمالي األسراألسرة السعودية

1407310686الريـاض
1310610121مكـة المكرمة

114288907المدينة المنورة
130479280القصــيم

1660513227المنطقة الشــرقية
1265110886عســير
1177510488تبــوك

المنطقة اإلدارية
متوسط اإلنفاق

إجمالي األسراألسرة السعودية

1481810687حائــل
1298511507الحدود الشمالية

1168510507جـازان
1283210121نجــران
1497613395البــاحة
110848922الجــوف

1361010723المجمــوع

متوسط دخل األسرة الشهري حسب المنطقة اإلدارية

األسرة السعوديةإجمالي األسر

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجملةالجوفالباحةنجرانجازان الرياض

18000
16000
14000
12000
10000
8000

6000
4000
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0
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●  مسح الخصائص السكانية

الوصف:
مســح الخصائــص الســكانية هــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع 
األســر  مــن  لعينــة  بالســكان  المتعلقــة  االجتماعيــة  البيانــات 
المختــارة والممثلــة لألســر كافــة بالمملكــة وأفرادهــا المتواجديــن 
خــارج المملكــة ويمكــن مــن خــالل تلــك البيانــات حســاب العديــد 
مــن التقديــرات والمؤشــرات عــن توزيــع الســكان حســب الجنــس 
والمنطقــة  الزواجيــة  والحالــة  التعليميــة  والحالــة  والجنســية 

اإلداريــة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
المنتجــات  أحــد  هــي  الســكانية  الخصائــص  مســح  نشــرة 
اإلحصائيــة المدرجــة ضمــن خطــة األعمــال اإلحصائيــة للهيئــة 
العامــة لإلحصــاء، وتكتســب أهميتهــا مــن حيــث إعطائهــا صــورة 
شــاملة خصائــص الســكان بالمملكــة وتســليط الضــوء علــى أهــم 

والبيانــات.  المؤشــرات 
عــن  وبيانــات  مؤشــرات  لتوفيــر  النشــرة  تصميــم  جــرى  وقــد 
ــة الســعودية، مــن خــالل مصــدر: الســكان فــي المملكــة العربي

بيانــات تقديريــة مــن مســح ميدانــي بالعينــة وتمثــل فــي مســح 
الخصائــص الســكانية.

لألعمــال  التجهيــز  خــالل  مــن  االعــداد  يتــم  ذلــك  علــى  وبنــاء 
الميدانيــة لجمــع البيانــات لمســح الخصائــص الســكانية وأيضــًا 

العالقــة.  ذات  الجهــات  بمخاطبــة 

2/2: استمارة المسح 
تحتــوي اســتمارة مســح الخصائــص الســكانية علــى عــدة أقســام 
 Tablet « رئيســية يتــم اإلجابــة عنهــا باســتخدام األجهــزة الكفيــة

»بوقــت يقــدر بــــ )60 � 65( دقيقــة وتحتــوي االســتمارة علــى: 
للفــرد والتعليــم والحالــة  الخصائــص األساســية  حــول  أســئلة 

العمليــة والزواجيــة والخصوبــة والوفيــات.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المقابلــة المباشــرة عــن طريــق قيــام باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن 
بعمــل مقابلــٍة شــخصيٍة مــع رئيــس األســرة الواقعــة ضمــن 
مفــردات عينــة البحــث وتســجيل البيانــات المطلوبــة خــالل فتــرة 

.)Tablet( تنفيــذ المســح وذلــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
قبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
الخصائــص  مســح  أهــداف  ودراســة  مناقشــة  تــم  المناســب 
الســكانية )2017( وعينة المســح الســابق )2016( واالطالع على 
ــاري )SD( ومعامــل  نتائجــه كمــا تــم تحليــل قيــم االنحــراف المعي
االختــالف )CV( لبعــض المتغيــرات الديموغرافيــة الرئيســة فــي 
المســح وعلــى ضــوء ذلــك تــم تقديــر حجــم عينــة المســح الجديــد، 
طبقيــة  عشــوائية  عينــة  عــن  عبــارة  المختـــارة  العينــة  وكانــت 

ــًا لمــا يلــي: ــودية تــم اختيارهــا علــى مرحلتيــن وفقـ عنقـ

• المرحلة األولى:
لــكل  األســر  مــن  المســح  لعينــة  األمثــل  الحجــم  تحديــد  بعــد 
ــة  ــة األولي ــدأت عمليــة ســحب وحــدات المعاين ــة، ب منطقــة إداري
ــم  ــث ت ــة الرئيــس حي وهــي مناطــق العــد )PSU( مــن إطــار العين
ــي )1300( منطقــة عــد مــن أصــل )3600( منطقــة  ســحب حوال
عــد تقريبــًا فــي إطــار العينــة الرئيــس للمســوح األســرية موزعــة 
علــى جميــع الطبقــات فــي جميــع المناطــق اإلداريــة باســتخدام 
األســلوب المتناســب مــع الحجــم موزعــة علــى النحــو التالــي:
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عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

217الريـاض
242مكـة المكرمة

92المدينة المنورة
66القصــيم

168المنطقة الشــرقية
90عســير
73تبــوك

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية

5185الريـاض
6050مكـة المكرمة

2300المدينة المنورة
1650القصــيم

4200المنطقة الشــرقية
2250عســير
1825تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

65حائــل
70الحدود الشمالية

71جـازان
64نجــران
60البــاحة
66الجــوف

1,344المجمــوع

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية

1625حائــل
1750الحدود الشمالية

1775جـازان
1600نجــران
1500البــاحة
1650الجــوف

33,575المجمــوع

• المرحلة الثانية:
تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة، وهــي األســر عشــوائيًا مــن مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى باســتخدام 
ــًا علــى مســتوى  العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33575( أســرة تقريب

المملكــة موزعــة علــى النحــو التالــي:

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا. واكتشــاف األخطــاء 

والمعالجــة عــن طريــق برنامــج مراجعــة آلــي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• جميع الوزارات والهيئات داخل المملكة.
• المنظمات اإلقليمية والدولية.

• الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفيــر مؤشــرات فــي معرفــة معــدل الوفيــات الخــام ومعــدل 
الخصوبــة الكلــي ومعــدالت النمــو الســنوي والتركيــب العمــري 

والنوعــي للســكان.

أهم النتائج: 
مؤشــرات للخصائص الســكانية المتعلقة بالســكان الســعوديين 

وغيــر الســعوديين علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة، مثــل:
• معــدل الوفيــات الخــام ومعــدالت الوفيــات التفصيليــة حســب 

فئــات العمــر والجنــس.
التفصيليــة  الخصوبــة  ومعــدالت  الكلــي  الخصوبــة  معــدل   •

العمــر. فئــات  حســب 
• معدالت النمو السنوي والزيادة الطبيعة للسكان السعوديين.

• التركيب العمري والنوعي للسكان.
• توزيع السكان حسب الحالة الزواجية والتعليمية.

• مؤشرات عن مستويات الزواج والطالق.
• البيانــات الالزمــة إلعــداد وتقييــم التقديــرات واإلســقاطات 

الســكانية مثــل:
� البيانات المتعلقة بالتركيب العمري والنوعي للسكان.

� البيانات المتعلقة بمستوى ونمط الخصوبة.
� البيانات المتعلقة بمستوى الوفاة.
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس السكان حسب الجنسية )سعودي / غير سعودي( والمنطقة اإلدارية )2017(

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجوفالباحةنجرانجازان الرياض

5000000
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4000000

3500000
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2500000
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1000000

500000
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وفيات السعوديين حسب سبب الوفاة خالل الـ 12 شهرًا السابقة للمسح

وفيات السعوديين خالل الـ 12 شهرًا السابقة للمسح حسب المنطقة اإلدارية

جملة إناث ذكور المنطقة اإلدارية
10184 3914 6270 الريـاض
12833 5003 7830 مكـة المكرمة
4691 1784 2907 المدينة المنورة
3201 1108 2093 القصــيم
7902 3095 4807 المنطقة الشــرقية
5747 1854 3893 عســير
2362 1202 1160 تبــوك

جملة إناث ذكور المنطقة اإلدارية
2002 783 1219 حائــل
1022 454 568 الحدود الشمالية
3968 1516 2452 جـازان
1824 701 1123 نجــران
1762 814 948 البــاحة
1417 676 741 الجــوف

58915 22904 36011 المجمــوع

أخرى

حوادث أخرى

حوادث سير

شيخوخة

أسباب مرضية

 أسباب تتعلق
بالحمل والوالدة

46%

18%0%

19%

10%

7%
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس ●  مسح المساكن

التعريف: 
مصــادر  أهــم  أحــد   )Housing surveys( المســاكن  مســوح  تعــد 
البيانــات الالزمــة للتخطيــط التنمــوي فــي المجــاالت االقتصاديــة 
واالجتماعيــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، وتكمــن أهميــة 
تلــك المســوح فــي أنهــا توفــر بيانــات تغطــي الفتــرات الطويلــة 
ــد مــن  ــن تعــداد وآخــر، ويمكــن مــن خاللهــا دراســة العدي نســبيًا بي
التعــدادات  فــي  يتــاح  ممــا  أدق  بتفصيــل  الســكنية  الخصائــص 
الخاصــة بالســكان والمســاكن، نظــرًا ألن التعــدادات تعتمــد علــى 
الحصــر الشــامل لجميــع المســاكن أمــا مســوح المســاكن فتعتمــد 
علــى أســلوب العينــة ألســر مختــارة بطريقــة علميــة، ممــا يتيــح 
أمكانية دراســة الخصائص الســكنية بصورة أكثر شــمواًل وتفصياًل.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
نشــرة مســح المســاكن هــي أحــد المنتجــات اإلحصائيــة المدرجــة 
لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  اإلحصائيــة  األعمــال  خطــة  ضمــن 
وتكتســب أهميتهــا مــن حيــث إعطائهــا صــورة شــاملة للمســاكن 
بالمملكــة وتســليط الضــوء علــى أهــم المؤشــرات والبيانــات. 
وقــد جــرى تصميــم النشــرة لتوفيــر مؤشــرات وبيانــات المســاكن 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل مصــدر:
بيانــات تقديريــة مــن مســح ميدانــي بالعينــةـ وتمثــل فــي مســح 
المســاكن، وبنــاًء علــى ذلــك يتــم اإلعــداد مــن خــالل التجهيــز 
وأيضــًا  المســاكن  لمســح  البيانــات  لجمــع  الميدانيــة  لألعمــال 

بمخاطبــة الجهــات ذات العالقــة.

2/2: استمارة المسح 
تحتــوي اســتمارة مســح المســاكن علــى عــدة أقســام رئيســية 
يتــم اإلجابــة عنهــا باســتخدام األجهــزة الكفيــة » تابلــت« بوقــت 

ــى: ــوي االســتمارة عل يقــدر بــــ )60�65( دقيقــة وتحت

1. أسئلة حول الخصائص األساسية للمساكن.
2. أسئلة عن المساكن من حيث:

• نوع المبنى.
• نوع المسكن وعمر المسكن.

• مساحة المسكن.
• مساحة األرض.

• مادة البناء واألرضيات.
• نوع الحيازة.

• التكلفة التقديرية للمسكن.
• قيمة إيجار المسكن للمستأجرين.

• عدد سنوات اإلقامة في المسكن لألسرة.
• التحسن الملحوظ في المرافق السكنية.

• عدد الغرف والمطابخ والحمامات للمسكن.
والوقــود  الصحــي  والصــرف  والميــاه  الكهربــاء  مصــادر   •
األســرة. لــدى  الســيارات  وعــدد  المطبــخ  فــي  المســتخدم 

 

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المقابلــة المباشــرة عــن طريــق قيــام باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن 
بعمــل مقابلــٍة شــخصيٍة مــع رئيــس األســرة الواقعــة ضمــن 
مفــردات عينــة البحــث وتســجيل البيانــات المطلوبــة خــالل فتــرة 

.)Tablet( تنفيــذ المســح وذلــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
قبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
المناســب تم مناقشــة ودراســة أهداف مســح المســاكن )2017( 
وعينــة المســح الســابق )2016( واالطــالع علــى نتائجــه كمــا تــم 
 )CV( ومعامــل االختــالف )SD( تحليــل قيــم االنحــراف المعيــاري
لبعــض المتغيــرات الديموغرافيــة الرئيســة فــي المســح، وعلــى 
ضــوء ذلــك تــم تقديــر حجــم عينــة المســح الجديــد، وكانــت العينــة 
المختـــارة عبــارة عــن عينــة عشــوائية طبقيــة عنقـــودية تــم اختيارهــا 

علــى مرحلتيــن وفقـــًا لمــا يلــي:
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• المرحلة األولى:
بعــد تحديــد الحجــم األمثــل لعينــة المســح مــن األســر لــكل منطقــة إداريــة، بــدأت عمليــة ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة وهــي مناطــق 
العــد )PSU( مــن إطــار العينــة الرئيــس حيــث تــم ســحب حوالــي )1300( منطقــة عــد مــن أصــل )3600( منطقــة عــد تقريبــًا فــي إطــار 
العينــة الرئيــس للمســوح األســرية موزعــة علــى جميــع الطبقــات فــي جميــع المناطــق اإلداريــة باســتخدام األســلوب المتناســب مــع 

الحجــم موزعــة علــى النحــو التالــي:

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية
217الريـاض

242مكـة المكرمة
92المدينة المنورة

66القصــيم
168المنطقة الشــرقية

90عســير
73تبــوك

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية
5185الريـاض

6050مكـة المكرمة
2300المدينة المنورة

1650القصــيم
4200المنطقة الشــرقية

2250عســير
1825تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية
65حائــل

70الحدود الشمالية
71جـازان
64نجــران
60البــاحة
66الجــوف

1,344المجمــوع

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية
1625حائــل

1750الحدود الشمالية
1775جـازان
1600نجــران
1500البــاحة
1650الجــوف

33,575المجمــوع

• المرحلة الثانية:
تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة، وهــي األســر )SSU( عشــوائيًا مــن مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى 
باســتخدام العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33575( أســرة تقريبــًا علــى 

مســتوى المملكــة موزعــة علــى النحــو التالــي:
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس 5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة

تقــوم الهيئــة بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا. تتــم المراجعــة 
برنامــج مراجعــة  عــن طريــق  واكتشــاف األخطــاء والمعالجــة 

آلــي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط. 

• وزارة اإلسكان. 
• الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يعطــي مؤشــرات لــوزارة اإلســكان وكذلــك وزارة البلديــات وزارة 
الكهربــاء والميــاه فــي معرفــة نــوع المســكن حســب المناطــق 
اإلداريــة ومعرفــة نــوع الحيــازة حســب المناطــق اإلداريــة ومعرفــة 
ومعرفــة  اإلداريــة  المناطــق  حســب  المســكن  الميــاه  مصــادر 

ــة. ــاء فــي المســكن حســب المناطــق اإلداري مصــادر الكهرب

أهم النتائج: 
• معرفة نوع المسكن حسب المناطق اإلدارية.

• معرفة نوع الحيازة حسب المناطق اإلدارية. 
• معرفة مصادر المياه المسكن حسب المناطق اإلدارية.

• معرفة مصادر الكهرباء في المسكن حسب المناطق اإلدارية.

التوزيع النسبي لعدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب المنطقة اإلدارية

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجوفالباحةنجرانجازان الرياض
0

5

10

15

20

25

30

23.6724.85

6.96
4.69

14.28

8.55

3.362.231.06
4.97

1.881.891.61
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التوزيع النسبي لعدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن

دور في فيال

 دور في منزل
شعبي

شقة

فيال

منزل شعبي

●  مسح العمرة

الوصف:
مســح العمــرة هــو مســح ميدانــي ســنوي تــم فيــه جمــع بيانــات 
اجتماعيــة متعلقــة بالعمــرة لعينــة مــن األســر المختــارة والممثلــة 
المملكــة  خــارج  المتواجديــن  وأفرادهــا  بالمملكــة  كافــة  لألســر 
ويمكــن مــن خــالل تلــك البيانــات حســاب العديــد مــن التقديــرات 
ــع المعتمريــن حســب الجنــس والجنســية  والمؤشــرات عــن توزي
والحالــة التعليميــة والمنطقــة اإلداريــة واالشــهر وأيــام اإلقامــة 
النقــل  ووســيلة  العمــرة  تكاليــف  وتحمــل  اإلنفــاق  ومتوســط 

المســتخدمة فــي الوصــول إلــى مدينــة مكــة المكرمــة.

 المنهجية

1/2: آلية إعداد الخطة 
يتــم وضــع آليــة الخطــة بعــد نشــر بيانــات العمــرة لعــام الســابق 

مــع إضافــات بعــض األســئلة فــي اســتمارة المســح.

2/2: استمارة المسح 
ــة أقســام حســب الموضــوع  ــى ثالث قــد قســمت االســتمارة إل
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
لمرحلــة العمــل الميدانــي، وتــم إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث 
توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه 
الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات. 

%44شيخوخة

18%

29%
8%

1%
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس القســم األول عــن بيانــات أفــراد األســرة، والقســم الثانــي عــن 

ــث عــن اإلنفــاق والتنقــل. ــة العمــرة، والقســم الثال تأدي

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المقابلــة المباشــرة عــن طريــق قيــام باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن 
بعمــل مقابلــٍة شــخصيٍة مــع رئيــس األســرة الواقعــة ضمــن 
مفــردات عينــة البحــث وتســجيل البيانــات المطلوبــة خــالل فتــرة 

.)Tablet( تنفيــذ المســح وذلــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة

• تصميم االستمارة: 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
تصميــم  عنــد  وروعــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  فــي  العمــرة 
ــة، والجهــات  ــر والتعاريــف للهيئ ــات والمعايي االســتمارة التوصي
ذات العالقــة التــي تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة 

مــن االســتمارة ألخــذ مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.

ــة أقســام حســب الموضــوع  ــى ثالث قــد قســمت االســتمارة إل
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
لمرحلــة العمــل الميدانــي، وتــم إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث 
توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه 
الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات، 
القســم األول عــن بيانــات افــراد األســرة، والقســم الثانــي عــن 

ــث عــن اإلنفــاق والتنقــل. ــة العمــرة، والقســم الثال تأدي

• اختيار العينة: 
للحصــول علــى تقديــرات ذات كفــاءة وفاعليــة عاليــة، تم تقســـيم 
مجتمـــع المســـح إلــى أجـــزاء غيـــر متداخلـــة تتصـــف بالتجـــانس 
ــة  ــل طبقـ ــة، وكـ ــد طبقـ ــزء يعـ ــل جـ ــداتها، وكـ ــي وحـ ــبي فـ النسـ
تعامـــل علـــى أنهـــا مجتمـــع مســـتقل بذاتـــه، بحيـث تســـحب عينـة 
عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة تدمــج 

ــة.  ــة الكليـ جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة لتشــكل العينـ
وقبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
المناســب تم مناقشــة ودراســة أهداف المســح، واالطالع على 
نتائــج المســوح الســابقة. كمــا تــم تحليــل قيم االنحــراف المعياري 
ومعامــل االختــالف لبعــض المتغيــرات الرئيســة، مثــل معــدل 
ــة، وعــدد المشــتغلين علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة.  البطال
ــر حجــم عينــة المســح الجديــد، وتــم  وعلــى ضــوء ذلــك تــم تقدي
تحديــد العينــة المختــارة وهــي عبــارة عــن عينــة عشــوائية طبقيــة 

عنقوديــة تــم اختيارهــا علــى مرحلتيــن وفقــًا لمــا يلــي:

• المرحلة األولى: 
لــكل  المســح  لعينــة  األســر  مــن  األمثــل  الحجــم  تحديــد  بعــد 
ــة  ــة األولي ــدأت عمليــة ســحب وحــدات المعاين ــة، ب منطقــة إداري
وهــي مناطــق العــد مــن إطــار عمليــة حصــر وترقيــم المبانــي 
عــد  منطقــة   )1340( ســحب  تــم  حيــث  العقاريــة.  والوحــدات 
موزعــة  التعــداد  إطــار  فــي  عــد  منطقــة   )36198( أصــل  مــن 
علــى جميــع الطبقــات فــي جميــع المناطــق اإلداريــة باســتخدام 
األســلوب المتناســب مــع الحجــم بترجيــح عــدد األســر الســعودية 

فيهــا موزعــة علــى النحــو التالــي:
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عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

5,175الريـاض
6,050مكـة المكرمة

2,300المدينة المنورة
1,650القصــيم

4,200المنطقة الشــرقية
2,250عســير
1,825تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

1,625حائــل
1,750الحدود الشمالية

1,775جـازان
1,600نجــران
1,500البــاحة
1,650الجــوف

33,350المجمــوع

• المرحلة الثانية: 
تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة وهــي األســر عشــوائيًا مــن 
مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى باســتخدام 
العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل 
منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33350( أســرة علــى مســتوى 

المملكــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا، واكتشــاف األخطــاء 

والمعالجــة عــن طريــق برنامــج مراجعــة آلــي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة الداخلية.

• وزارة الحج والعمرة.
• صانعو القرار والباحثون واألكاديميون.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
الناطــق  حســب  المعتمريــن  اعــداد  عــن  مؤشــرات  اســتخراج 
اإلداريــة والفئــات العمريــة وكذلــك مــن حيــث الجنــس والنــوع 

والتوقيــت. اإلقامــة  ومــدة 

أهم النتائج: 
• توزيع المعتمرين حسب المناطق اإلدارية.
• توزيع المعتمرين حسب الجنس والجنسية

• توزيع المعتمرين حسب السن.
• توزيع المعتمرين حسب الحالة التعليمية والحالة الزواجية.

• توزيع المعتمرين حسب األشهر الهجرية.
• متوسط مدة إقامة المعتمر حسب الشهر في مكة المكرمة.

•متوسط تكلفة العمرة للفرد لليوم الواحد.
• توزيــع المعتمريــن حســب وســيلة النقــل فــي الوصــول إلــى 

مدينــة مكــة المكرمــة. 
• توزيع المعتمرين حسب تحمل تكاليف العمرة.
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس مدة اإلقامة للمعتمرين حسب الشهر

Month

مدة اإلقامة باأليام خالل عام 1437هـ

جملةالشهر خمسة أيام 
فأكثر أربعة أيام ثالثة أيام يومان يوم واحد  نفس اليوم 

Total  Five days and
more four days  Three

days two days one day same day

Moharram 1202471 53178 19837 98284 134265 155555 741352 محرم

Safar 994815 59504 29445 97591 165824 160436 482015 صفر

Rabi )I( 707171 50046 10541 73054 102150 108232 363148 ربيع أول

Rabi )II( 486507 31334 22432 45331 67040 77293 243077 ربيع ثاني

Jumada )I( 484692 39612 21588 55778 52781 71762 243171 جمادى األولى

Jumada )II( 390830 23985 7909 32439 62021 73105 191371 جمادى الثانية

Rajab 1008140 98171 31644 120245 137611 147029 473440 رجب

Shaban 1134975 100242 45454 162732 188027 179787 458733 شعبان

Ramadan 8195371 446195 146360 651812 873761 1381044 4696199 رمضان

Shawwal 1041923 154977 63862 153257 169048 159798 340981 شوال

Dhu al�qadah 570059 58779 24949 61102 66213 99463 259553 ذو القعدة

Dhu al�hijjah 318286 64635 9137 23587 38428 54870 127629 ذو الحجة

Total 16535240 1180658 433158 1575212 2057169 2668374 8620669 الجمــــــــلة
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس ●  مسح كبار السن

الوصف:
هــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع البيانــات االجتماعيــة المتعلقة 
المختــارة  األســر  مــن  لعينــة  فأكثــر(  ســنة   65( الســن  بكبــار 
والممثلــة لألســر كافــة بالمملكــة وأفرادهــا المتواجديــن خــارج 
ــد مــن  ــات حســاب العدي المملكــة ويمكــن مــن خــالل تلــك البيان
ــار الســن حســب الجنــس  ــع كب ــرات والمؤشــرات عــن توزي التقدي

والجنســية والحالــة التعليميــة والمنطقــة اإلداريــة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
نشــرة مســح كبــار الســن هــي أحــد المنتجــات اإلحصائيــة المدرجــة 
لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  اإلحصائيــة  األعمــال  خطــة  ضمــن 
عــن  شــاملة  صــورة  إعطائهــا  حيــث  مــن  أهميتهــا  وتكتســب 
ــى أهــم المؤشــرات  ــة وتســليط الضــوء عل ــار الســن بالمملك كب

والبيانــات. 
عــن  وبيانــات  مؤشــرات  لتوفيــر  النشــرة  تصميــم  جــرى  وقــد 
مــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الســن  كبــار  الســكان 

مصــدر: خــالل 
بيانــات تقديريــة مــن مســح ميدانــي بالعينــة وتمثــل فــي مســح 
ــداد مــن خــالل التجهيــز  ــم االع ــك يت ــاء علــى ذل ــار الســن، وبن كب
لألعمــال الميدانيــة لجمــع البيانــات لمســح كبــار الســن وأيضــًا 

بمخاطبــة الجهــات ذات العالقــة.

2/2: استمارة المسح 
ــار الســن علــى عــدة أقســام رئيســية  تحتــوي اســتمارة مســح كب
يتــم اإلجابــة عنهــا باســتخدام األجهــزة الكفيــة »تابلــت« وتحتــوي 

االســتمارة علــى: 

1. أســئلة حــول بيانــات أفــراد األســرة والخصائــص األساســية 
للفــرد متضمنــة: االســم، والصلــة بــرب األســرة، والجنــس، 
العمليــة،  والحالــة  التعليميــة،  والحالــة  والجنســية،  والعمــر، 

االجتماعيــة. والحالــة 
ــار الســن تضمنــت هــذه األســئلة: األمــراض  2. أســئلة خاصــة بكب
األعمــال  فــي  والمســاهمة  للمســاعدة،  والحاجــة  وطبيعتهــا، 
التطوعيــة، والعالقــة بــدور كبــار الســن أو الجمعيــات المتخصصــة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المقابلــة المباشــرة عــن طريــق قيــام باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن 
بعمــل مقابلــٍة شــخصيٍة مــع رئيــس األســرة الواقعــة ضمــن 
مفــردات عينــة البحــث وتســجيل البيانــات المطلوبــة خــالل فتــرة 

.)Tablet( تنفيــذ المســح وذلــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
المســح واختيــار األســلوب  عينــة  فــي تصميــم  الشــروع  قبــل 
المناســب تم مناقشــة ودراســة أهداف مســح كبار الســن )2017( 
واالطــالع علــى نتائجــه كمــا تــم تحليــل قيــم االنحــراف المعيــاري 
)SD( ومعامــل االختــالف )CV( لبعــض المتغيــرات الديموغرافيــة 
ــة  ــر حجــم عين الرئيســة فــي المســح وعلــى ضــوء ذلــك تــم تقدي
المســح الجديــد، وكانــت العينــة المختـــارة عبــارة عــن عينة عشــوائية 

طبقيــة عنقـــودية تــم اختيارهــا علــى مرحلتيــن وفقـــًا لمــا يلــي:
• المرحلة األولى:

لــكل  األســر  مــن  المســح  لعينــة  األمثــل  الحجــم  تحديــد  بعــد 
ــة  ــة األولي ــدأت عمليــة ســحب وحــدات المعاين ــة، ب منطقــة إداري
ــم  ــث ت ــة الرئيــس حي وهــي مناطــق العــد )PSU( مــن إطــار العين
ــي )1300( منطقــة عــد مــن أصــل )3600( منطقــة  ســحب حوال
عــد تقريبــًا فــي إطــار العينــة الرئيــس للمســوح األســرية موزعــة 
علــى جميــع الطبقــات فــي جميــع المناطــق اإلداريــة باســتخدام 
األســلوب المتناســب مــع الحجــم موزعــة علــى النحــو التالــي:
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عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

217الريـاض
242مكـة المكرمة

92المدينة المنورة
66القصــيم

168المنطقة الشــرقية
90عســير
73تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

65حائــل
70الحدود الشمالية

71جـازان
64نجــران
60البــاحة
66الجــوف

1,344المجمــوع

• المرحلة الثانية: 
تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة، وهــي األســر SSU عشــوائيًا مــن مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى باســتخدام 
العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33575( أســرة تقريبــًا علــى مســتوى 

المملكــة موزعــة علــى النحــو التالــي:

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية

5185الريـاض
6050مكـة المكرمة

2300المدينة المنورة
1650القصــيم

4200المنطقة الشــرقية
2250عســير
1825تبــوك

حجم العينة )أسر(المنطقة اإلدارية

1625حائــل
1750الحدود الشمالية

1775جـازان
1600نجــران
1500البــاحة
1650الجــوف

33,575المجمــوع
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بمراجعــة البيانــات ومعالجتهــا، 
تتــم المراجعــة واكتشــاف األخطــاء والمعالجــة عــن طريــق برنامــج 

مراجعــة آلــي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
•  وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.

•  وزارة االقتصاد والتخطيط. 
• الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
والنوعــي  العمــري  التركيــب  فــي  تهتــم  مؤشــرات  يعطــي 
ــار الســن )65    ــة المحيطــة بكب ومعرفــة الظــروف الســكنية والبيئ

فأكثــر(. 

أهم النتائج: 
• التركيــب العمــري والنوعــي للســكان الســعوديين )كبــار الســن 

65 ســنة فأكثــر(.
• التركيــب حســب الحالــة الزواجيــة والتعليميــة والعمليــة للســكان 

الســعوديين )كبــار الســن 65 ســنة فأكثــر(.
• التعــرف علــى مســتويات الــزواج والطــالق لكبــار الســن )65 

ــر(. ســنة فأكث
• توفيــر بيانــات عــن المســكن والبيئــة المحيطــة بــه لكبــار الســن 

)65 ســنة فأكثــر(.
• التعــرف علــى الظــروف الســكنية والبيئيــة المحيطــة بالمســكن 

لكبــار الســن )65 ســنة فأكثــر(.
• توفيــر بيانــات تســاهم فــي إعــداد برامــج تحســين الوضــع لكبــار 

الســن فــي المملكــة.
• التعرف على مستوى الوفاة لكبار السن.
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Administrative
Area

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
المنطقة
جملةاإلدارية إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة اناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

Al�Riyadh 198855 86863 111992 33079 8051 25028 165776 78812 86964 الـريـاض

Makkah 309443 140648 168795 99741 32768 66973 209702 107880 101822 مكة

Al�Madinah 86576 39038 47538 27764 10498 17266 58812 28540 30272 المدينة

Al�Qaseem 45815 22446 23369 2424 553 1871 43391 21893 21498 القصيـم

Eastern
Region 112983 55674 57309 13327 2818 10509 99656 52856 46800 الشرقيـة

Aseer 103139 53724 49415 3399 565 2834 99740 53159 46581 عســيـر

Tabouk 23490 11402 12088 1332 0 1332 22158 11402 10756 تبــوك

Hail 27143 13240 13903 670 0 670 26473 13240 حـائـل       13233

 Northern
Borders 11267 5659 5608 535 101 434 10732 5558 5174

الحدود
الشمالية

Jazan 71539 36337 35202 10272 3488 6784 61267 32849 28418 جـازان

Najran 19991 10415 9576 1991 614 1377 18000 9801 8199 نجـران

Al�Baha 26286 14756 11530 626 78 548 25660 14678 10982 البـاحـة

Al�Jouf 14358 6694 7664 1444 473 971 12914 6221 6693 الجوف

Total 1050885 496896 553989 196604 60007 136597 854281 436889 417392 الجمــلة

السكان )65سنة فأكثر( حسب الجنسية )سعودي/غير سعودي( والجنس والمنطقة اإلدارية 
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس السكان )65سنة فأكثر( حسب المنطقة اإلدارية

التوزيع النسبي للسكان السعوديين )65 سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والجنس

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجوفالباحةنجرانجازان الرياض

30

20

10

0

إجمالي السكان
سعودي

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
أرملمطلقمتزوجلم يتزوج أبدًا

ذكور
إناث

0.50.6

45.8

0.6

24.2

1.12.0

25.2
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●  مسح اإلعاقة 

الوصف:
البيانــات  فيــه جمــع  يتــم  اإلعاقــة هــو مســح ميدانــي  مســح 
مــن  لعينــة  اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  المتعلقــة  االجتماعيــة 
وأفرادهــا  بالمملكــة  كافــة  لألســر  والممثلــة  المختــارة  األســر 
المتواجديــن خــارج المملكــة، ويمكــن مــن خــالل تلــك البيانــات 
حســاب العديــد مــن التقديــرات والمؤشــرات عــن توزيــع ذوي 
والحالــة  والجنســية  الجنــس  حســب  وخصائصهــم  اإلعاقــة 

اإلداريــة. والمنطقــة  الزواجيــة  والحالــة  التعليميــة 

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
اإلحصائيــة  المنتجــات  أحــد  هــي  اإلعاقــة  ذوي  مســح  نشــرة 
العامــة  للهيئــة  اإلحصائيــة  األعمــال  خطــة  ضمــن  المدرجــة 
لإلحصــاء، وتكتســب أهميتهــا مــن حيــث إعطائهــا صــورة شــاملة 
عــن األفــراد ذوي اإلعاقــة بالمملكــة وتســليط الضــوء علــى أهــم 

والبيانــات.  المؤشــرات 

عــن  وبيانــات  مؤشــرات  لتوفيــر  النشــرة  تصميــم  جــرى  وقــد 
األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 

مصــدر: خــالل 

بيانــات تقديريــة مــن مســح ميدانــي بالعينــة وتمثــل فــي مســح 
ذوي اإلعاقــة، وبنــاء علــى ذلــك يتــم اإلعــداد مــن خــالل التجهيــز 
لألعمــال الميدانيــة لجمــع البيانــات لمســح ذوي اإلعاقــة وأيضــًا 

بمخاطبــة الجهــات ذات العالقــة.

 2/2: استمارة المسح 
مختصيــن  قبــل  مــن  المســح  اســتمارة  وتصميــم  إعــداد  تــم 
فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء، وتــم تحويــل االســتمارة الورقيــة 
إلــى إلكترونيــة، وروعــي عنــد تصميــم االســتمارة التوصيــات 
والمعاييــر والتعاريــف الدوليــة، والمتطلبــات الدوليــة والمحليــة، 
وقــد تضمنــت اســتمارة المســح مجموعــة مــن األســئلة مصنفــة 

ــى عــدة أقســام رئيســة علــى النحــو التالــي: إل

أسئلة حول بيانات وخصائص السكان ذوي اإلعاقة تضمنت:
• الخصائص األسرية. 

• الخصائص الديموغرافية. 
• الخصائص االجتماعية.

• الخصائص االقتصادية.

أســئلة حــول الصعوبــة/ الصعوبــات الوظيفيــة بحســب قائمــة 
المجتمــع،  طبيعــة  مراعــاة  مــع  المطولــة  واشــنطن  مجموعــة 
مــن  عــدد  واســتخدام  الرئيســة،  األســئلة  اعتمــاد  تــم  )حيــث 
األســئلة الفرعيــة التــي تقــدم معلومــات ذات أهميــة للجهــات 
ذات العالقة بالصعوبة )مثل: اســتخدام النظارات أو العدســات 
المعينــات  وأنــواع  الســمعية،  المعينــات  واســتخدام  الطبيــة، 
ــة، واســتخدام لغــة اإلشــارة(. وتشــمل  المســتخدمة فــي الحرك

األســئلة الرئيســة المحــاور التاليــة: 
• الصعوبة البصرية )الرؤية( بمختلف درجات شدتها.

• الصعوبة السمعية بمختلف درجات شدتها.
• الصعوبة الحركية بمختلف درجات شــدتها والمعينات المســتخدمة 

للحركة.
• الصعوبــة المتعلقــة بالقــدرة علــى التواصــل والتفاهــم مــع 

اآلخريــن بمختلــف درجــات شــدتها.
• الصعوبــة المتعلقــة بالقــدرة علــى التذكــر والتركيــز بمختلــف 

درجــات شــدتها. 
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• الصعوبــة المتعلقــة بالقــدرة علــى العنايــة الشــخصية بمختلــف 
درجات شــدتها. 

• مشاعر القلق واالكتئاب.
ومســبباتها،  الصعوبــة  ظــروف  لفهــم  أهميــة  ذات  أســئلة   •

اآلتــي: وتضمنــت 
- مدة استمرار الصعوبة.

- سبب الصعوبة.
العمــل  وزارة  مــن  عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  الخدمــات   -

الخدمــات. هــذه  ونــوع  االجتماعيــة  والتنميــة 
وعالقتهــا  القرابــة  ودرجــات  الوالديــن  بيــن  القرابــة  - صلــة 

لإلعاقــة.  كمســبب 
- مكان اإلقامة المعتاد.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المقابلــة المباشــرة عــن طريــق قيــام باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن 
بعمــل مقابلــٍة شــخصيٍة مــع رئيــس األســرة الواقعــة ضمــن 

مفــردات عينــة البحــث وتســجيل البيانــات المطلوبــة خــالل فتــرة 
.)Tablet( تنفيــذ المســح وذلــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة

• المرحلة األولى: 
قبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
المناســب تــم مناقشــة ودراســة أهــداف مســح الســكان ذوي 
اإلعاقــة )2017( وعينــة المســح الســابق )الديموغرافــي 2016 
»والــذي تضمــن اســتخدام جــروب واشــنطن وجمــع بيانــات عــن 
الصعوبــة«( واالطــالع علــى نتائجــه كمــا تــم تحليل قيــم االنحراف 
المتغيــرات  لبعــض   )CV( االختــالف  ومعامــل   )SD( المعيــاري 
تــم  ذلــك  المســح وعلــى ضــوء  فــي  الرئيســة  الديموغرافيــة 
تقديــر حجــم عينــة المســح الجديــد، وكانــت العينــة المختـــارة عبــارة 
عــن عينــة عشــوائية طبقيــة عنقـــودية تــم اختيارهــا علــى مرحلتيــن 

وفقـــًا لمــا يلــي:

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

217الريـاض
242مكـة المكرمة

92المدينة المنورة
66القصــيم

168المنطقة الشــرقية
90عســير
73تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

65حائــل
70الحدود الشمالية

71جـازان
64نجــران
60البــاحة
66الجــوف

1,344المجمــوع

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

5,175الريـاض
6,050مكـة المكرمة

2,300المدينة المنورة
1,650القصــيم

4,200المنطقة الشــرقية
2,250عســير
1,825تبــوك

عدد وحدات المعاينةالمنطقة اإلدارية

1,625حائــل
1,750الحدود الشمالية

1,775جـازان
1,600نجــران
1,500البــاحة
1,650الجــوف

33,350المجمــوع

• المرحلة الثانية:

تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة، وهــي األســر SSU عشــوائيًا مــن مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى باســتخدام 
ــًا علــى مســتوى  العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33575( أســرة تقريب

المملكــة موزعــة علــى النحــو التالــي:

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة

المراجعــة  تتــم  ومعالجتهــا.  البيانــات  بمراجعــة  الهيئــة  تقــوم 
واكتشــاف األخطــاء والمعالجــة عــن طريــق برنامــج مراجعــة آلــي.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الصحة.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفيــر مؤشــرات مهمــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي 
معرفــة توزيــع ذوي اإلعاقــة حســب المناطــق اإلداريــة والجنــس 
والجنســية والحالــة التعليميــة والحالــة الزواجيــة وفــي معرفــة 

قــوة اإلعاقــة. 

أهم النتائج 
• توزيع ذوي اإلعاقة حسب المناطق اإلدارية.

• توزيع ذوي اإلعاقة حسب الجنس والجنسية.
• توزيع ذوي اإلعاقة حسب الحالة التعليمية والحالة الزواجية.
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التوزيع النسبي للسكان السعوديين حسب 
المنطقة اإلدارية 

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجوفالباحةنجرانجازان الرياض
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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السكان السعوديون ذوو اإلعاقة )15 سنة فأكثر(
 حسب الجنس والحالة الزواجية 

الحالة الزواجية والجنس
فئــات
الجملة   العمـــر أرمل مطلق متزوج لم يتزوج أبدًا

الجملة إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

54430 26568 27862 0 0 0 0 307 0 26261 27862  19 � 15

61390 25844 35546 0 0 123 132 3238 1150 22483 34264  24 � 20 

61565 21881 39684 0 0 309 560 8553 9664 13019 29460  29 � 25

88114 34251 53863 327 310 2067 1981 18132 35740 13725 15832  34 � 30

54842 17665 37177 0 378 947 1058 11576 28376 5142 7365  39 � 35

98748 39686 59062 541 0 3256 498 30833 52846 5056 5718  44 � 40

66786 27971 38815 2778 482 1444 197 22787 36710 962 1426  49 � 45

148198 78611 69587 14721 394 4798 2359 56121 64640 2971 2194  54 � 50

90231 47376 42855 9923 0 1983 838 35070 40702 400 1315  59 � 55

173804 87761 86043 33577 3051 3465 2683 50432 78234 287 2075  64 � 60

414153 224207 189946 134110 10842 5296 3110 80179 173995 4622 1999 65 فأكثر

1312261 631821 680440 195977 15457 23688 13416 317228 522057 94928 129510 الجملــة
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●  مسح دليل الخدمات في المدن والقرى

الوصف: 
دليــل الخدمــات بمــدن وقــرى المملكــة العربيــة الســعودية وهــو 
نتــاج مســح حصــر الخدمــات فــي القــرى والمــدن أحــد مســوح 
المقدمــة  الحكوميــة  لــإلدارات  والميدانيــة  الســجلية  الحصــر 
للخدمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو عبــارة عــن حصــر 
لجميــع الخدمــات المتوفــرة فــي المســمى الســكاني )مــدن – 
قــرى( حصــرًا شــاماًل وموزعــة حســب التقســيم اإلداري للمملكــة 

العربيــة الســعودية.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
تقــوم الهيئــة باجتماعــات مع أهم المســتفيدين واخذ متطلباتهم 
ــل الخدمــات بصفــة مســتمرة وأيضــًا  ــات دلي وآرائهــم حــول بيان
دراســة إمكانيــة إضافــة مكونــات خدميــة جديــده لدليــل الخدمــات 

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
ــة الســعودية  ــة العربي حصــر الخدمــات فــي مــدن وقــرى المملك

فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
تــم تقســيم االســتمارة إلــى خمســة أقســام حســب الموضــوع 
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
البيانــات الســجلية لدليــل  لمرحلــة العمــل الميدانــي وتحديــث 
الخدمــات حيــث تضمنــت اســتمارة المســح مجموعــة مــن الحقــول 
)عــام  التعليميــة  والخدمــات  الجغرافيــة  بالبيانــات  المتعلقــة 
وعالــي( والخدمــات الصحيــة والخدمــات العامــة واإلداريــة لــكل 

ســكاني. مســمى 

3/2: أسلوب جمع البيانات  
تتــم أولــى خطــوات إعــداد دليــل الخدمــات فــي المــدن والقــرى، 
المتعلقــة  والمعلومــات  البيانــات  علــى  الحصــول  خــالل  مــن 
بالســجالت  المتمثلــة  األساســية،  مصادرهــا  مــن  بالخدمــات 
اإلداريــة للجهــات الحكوميــة المختلفــة، ومــن ثــم يتــم تجميــع 
بيانــات  قاعــدة  فــي  آليــًا  والمعلومــات  البيانــات  هــذه  وحفــظ 
عليهــا  الملحوظــات  وتســجيل  ورصــد  لمعالجتهــا  متكاملــة، 

اإلداريــة. وتبعيتــه  الســكاني  المســمى  حســب  وتصنيفهــا 
يلــي ذلــك الخطــوة التاليــة المتمثلــة بالزيــارة الميدانيــة للمقــرات 
حصــر  مســح  خــالل  مــن  مركــز(   ، محافظــة   ، )أمــارة  اإلداريــة 
الخدمــات فــي المــدن والقــرى لمعاينــة واقــع البيانــات، وإضافــة 
األســماء  علــى  الدليــل  بيانــات  شــمول  لضمــان  اســتجد  مــا 
هنــاك  أن  كمــا  المختلفــة،  الســكانية  للمســميات  الصحيحــة 
ــات والمعلومــات ال يمكــن الحصــول عليهــا  مجموعــة مــن البيان
إال عــن طريــق إجــراء المســح الميدانــي مثــل: بيانــات البعــد، 
واالتجــاه، ونــوع الطريــق، وأقــرب مســمى ســكاني يتوافــر  بــه 
خدمــات تعليميــة أو صحيــة للمســميات التــي ال يتوافــر فيهــا 
مثــل هــذه الخدمــات، باإلضافــة إلــى مراجعــة بيانــات الخدمــات 

مــع الجهــات ذات العالقــة بهــا.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
يعــد مســح حصــر الخدمــات فــي المــدن والقــرى الــذي تقـــوم 
ــة لإلحصــاء بتنفيـــذه مــن مســوح الحصــر الشــامل  ــة العامـ الهيئـ

لجميــع المناطــق اإلداريــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
حســب  وترتيبهــا  ومعالجتهــا  البيانــات  بمراجعــة  الهيئــة  تقــوم 
البيانــات  وتصنيــف  توزيــع  فــي  ويســتند  المكانــي  تصنيفهــا 
والمعلومــات داخــل كل نشــرة علــى التقســيم اإلداري للمملكــة 
)منطقــة  المناطــق  نظــام  حســب  الداخليــة  وزارة  عــن  الصــادر 
إدارية ــ محافظة ــ مـركـــز( الصـــادر بـاألمـــر السـامـــي الكـريـــم رقم 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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أ /92 وتاريــخ 27/ 8/ 1412هـــ حيــث يحتــوي كل دليــل علــى بيانــات 
لــكل مســمى ســكاني )مدينــة ـ قريــة( حســب تبعيــة المســمى 

الســكاني لألمــارة أو المحافظــة أو المركــز االداري.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 

جميــع الجهــات التــي تظهــر بيانــات خدماتهــا فــي دليــل الخدمــات 
مســتفيدة مــن المنتــج اإلحصائــي:

- وزارة الداخلية.
- وزارة التعليم.
- وزارة الصحة.

- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
- وزارة العدل.
- وزارة المالية.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة التجارة واالستثمار.
- وزارة الثقافة واإلعالم.

- وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.

- وزارة النقل.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- رئاسة هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الهيئة العامة للرياضة.

- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- المؤسسة العامة التقاعد.
- مؤسسة البريد السعودي.

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

- مؤسسة النقد العربي السعودي.
- بنك التنمية االجتماعية.

- صندوق التنمية الزراعية.
- صندوق التنمية العقارية.

- صندوق التنمية الصناعية.
- الهيئة العامة للطيران المدني.

- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
ــة فــي إصــدار  دليــل الخدمــات فــي مــدن وقــرى  تكمــن األهمي
بيانــات ومعلومــات  علــى  يحتــوي  دليــل  إيجــاد  إلــى  المملكــة 
موحــدة وموثقــة توثيقــًا رســميًا وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة 
عــن جميــع الخدمــات المتوفــرة فــي مــدن وقــرى المملكــة بحيــث 
تكــون هــذه البيانــات مرجعــًا موحــدًا للــوزارات كافــة واألجهــزة 
والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا ، كمــا يعتبــر وثيقــة رســمية 
يعتمــد عليهــا متخــذ القــرار فــي القطاعــات المختلفــة فــي مجــال 
التخطيــط وتوزيــع الخدمــات ، حيــث إن عددا من الجهات الحكومية 
أصبحــت تتخــذ مــن الدليــل دعامــة رئيســية وركيــزة مهمــة تعتمــد 
ــر مباشــر فــي وضــع الخطــط  عليهــا ســواء بشــكل مباشــر أو غي
المســتقبلية لألعمــال والمهــام المناطــة بهــا ، وتوزيــع المرافــق 

الخدميــة فــي مــدن وقــرى المملكــة.

أهم النتائج:
توزيع الخدمات على المكونات الجغرافية واإلدارية المختلفة:

بشــكل  التعــرف  والقــرى  المــدن  فــي  الخدمــات  دليــل  يوفــر 
واضــح علــى توزيــع الخدمــات الحكوميــة واألهليــة علــى جميــع 
المملكــة  فــي  الســكانية  والمســميات  والمراكــز  المحافظــات 

الســعودية. العربيــة 
متوسطات الخدمات التعليمية: 

مؤشــرات تقيــس متوســط كثافــة الطــالب للفصول والمعلمين حســب 
كل مرحلــة تعليمــة علــى مســتوى المحافظــات أو المراكــز اإلدارية.

نسبة حيازة المباني التعليمية:
مؤشــر يقيس نســبة المباني التعليمية المســتأجرة أو المملوكة 

للجهــات التعليميــة على مســتوى المحافظات. 
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الخدمات الصحية على مستوى المناطق اإلدارية 
المستشفيات الحكومية واألهلية
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التمريضاألطباء

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

511244481933542117354835238562869137486619899822971127859997277173101470635968الرياض

مكة 
5110361613330279160392117715216364441232115737285271641764892144841201226528 المكرمة

المدينة 
233540206181328741605522768321210354991406391778661043457535137875المنورة

19280411484241572105631394195434314510424983447530314718214725القصيم

المنطقة 
458134419420786272250313259157622846892051769282016995546724512823909223007الشرقية

29383822196572876129957177016121137299109408114652766497532847782عسير

141732119044116319193495441418632537217697181816684511تبوك

1411454711786494091595200421105222743010813812557232142حائل

الحدود 
111410533146679423164620690000000014106792069الشمالية

23213812483731621772267634483250985014845192237238817693685جازان

1719308092751084794226730613180361248186078211011323139نجران

111235576159735312137116831100217288223013357631713الباحة

141820656197853989238833770000000018208533377الجوف

322525312943112310417411983784351104188147169197337293710274418918144223336945052015126521الجملة

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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خدمات التعليم العالي على مستوى المناطق 
اإلدارية الجامعات الحكومية واألهلية وفروعها

 

المنطقة 

اإلدارية

 

الجامعات األهليةالجامعات الحكومية

عــددعــدد

فروع الجامعات
الجامعات

أعضاء هيئة التدريسالطالب
فروع الجامعات

الجامعات
أعضاء هيئة التدريسالطالب

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

8171474651705591100191175098549785536536الرياض

مكة 
412173480172482934177032165047939272266المكرمة

المدينة 
264983140815278532102072274830x23المنورة

111240214017926352139000000القصيم

المنطقة 
411143474121596375627161238974893172126الشرقية

211299784952022911931000000عسير

151594520331103911061020465395014تبوك

1313009261721046943000000حائل

الحدود 
13891014245658592000000الشمالية

113274363423615661012000000جازان

116635994531021626000000نجران

141230512946841500000000الباحة

131313215426833477000000الجوف

28100665621728452408943307211323023239041060965الجملة
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الخدمات التعليمية على مستوى المناطق اإلدارية 
بيانات تعليم الذكور في القطاع الحكومي *

 

المنطقة

اإلدارية

 

ثانويمتوسطابتدائي

عدد عــدد
عدد عــددالمدارس
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س
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ك
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م
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ا
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ص
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ا
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لم
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ك
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رة
أج

ست
م

س
دار
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ا
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ص
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ا
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لم

مع
ال

ك
مل

رة
أج

ست
م

120511802238897181569043016334453119161983053796363214297648754634320الرياض

مكة 
109311754286402189288052886324959136827104145121204022667124929975534953المكرمة

المدينة 
461426993273721034211928618454638442172335315395240390342713518المنورة

46037166201758543798124212943069530752182413866626648257812216القصيم

المنطقة 
55467121660711208749757328267279064662729929223164864534605420815الشرقية

839632610135110326687152447209549707506940245251119943698435822229عسير

2181965422123208180381347572066917121151978409184781430708تبوك

31822863157532972298915875315969184412632984531570916007919حائل

الحدود 
105903184951760832269280781782956135621776577874214الشمالية

517392477725621633917830614513580535542188818293238178341713349جازان

1481384270902088132169149513375106788357338150651069552نجران

249158219020277219059117437923712231041373307114491436676الباحة

14311962606625131093484428115651103622264357127311247559الجوف

63105781911901949441548761434352721919576275505642970557213812287517114447041880258الجملة

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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الخدمات التعليمية على مستوى المناطق اإلدارية 
بيانات تعليم اإلناث في القطاع الحكومي *

 

المنطقة

اإلدارية

 

ثانويمتوسطابتدائي

عدد عــدد
عدد عــددالمدارس

عدد عــددالمدارس
المدارس

س
دار

لم
ا
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ص

لف
ا
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123311928266060251458413926944450131310122655999549428051183791160946034الرياض

مكة 
10631129227667521541689374652479213967911881484168478347713941811820371107المكرمة

المدينة 
44441349739582762002442741674467864517159115173108942665395112944المنورة

502377361679781030919327012553090639792254518286128892369316517القصيم

المنطقة 
59066521805021137149496338262183403723129939250183276975747123020الشرقية

828612710228413046566262429195048994565434386267150345203544123334عسير

224210446404383110611813875421671194379591066482306822007432تبوك

276203732238393314812814062815844206010535964001539919848511حائل

الحدود 
101890183441632515054321841084435194325777558823112الشمالية

4873549768417614238249269115834631346214612315495736440326311341جازان

1521440282292898115377646212940116667961365136901156601نجران

2341531185933272128106134454919115401003481388101151474738الباحة

147131231069297110146884791401214927315743931390515756212الجوف

6281567691E+0611334039862295355620998597777580342714842245914975571904565192086373الجملة
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●  مسح التعليم والتدريب

الوصف: 
االجتماعيــة  اإلحصــاءات  مــن  والتدريــب  التعليــم  إحصــاءات 
المهمــة المرتبطــة بشــريحة كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع والتــي 
توفــر البيانــات والمعلومــات الضروريــة للمخططيــن وراســمي 
سياســات التعليــم فــي الدولــة، كمــا يتــم مــن خاللهــا توفيــر 
المتطلبــات األساســية مــن البيانــات التعليميــة والتدريبيــة علــى 

واإلقليمــي. الدولــي  المســتويين 

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
يتــم وضــع جــدول زمنــي لخطــة المســح حســب دليــل اإلجــراءات 
النطــاق  مرحلــة  مــن  البــدء  يتــم  حيــث  الهيئــة،  فــي  المعتمــد 
ــم  ــج مســح التعلي بالتشــاور مــع العمــالء المســتفيدين مــن نتائ
الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة  والتدريــب وتحديــد االحتياجــات 
مــن بيانــات التعليــم وتحديــد المؤشــرات والجــداول المطلوبــة، 

ــم. ــة التقيي ــى مرحل ــم تأتــي باقــي مراحــل الخطــة حت ث

2/2: استمارة المسح 
مــن  مجموعــة  والتدريــب  التعليــم  مســح  اســتمارة  تضمنــت 
األســئلة مصنفــة إلــى عــدة أقســام رئيســة علــى النحــو التالــي:

• أسئلة حول الخصائص األساسية للفرد.
حســب  بالتعليــم  الملتحقيــن  األســرة  أفــراد  حــول  أســئلة   •
المراحــل التعليميــة ومجــال الدراســة ونــوع التعليــم والبعــد عــن 

المدرســة وإنفــاق األســرة علــى تعليمهــم.

ــر الملتحقيــن بالتعليــم وســبب  • أســئلة حــول أفــراد األســرة غي
عــدم التحاقهــم.

أسئلة حول األطفال الموهوبين ومجال موهبتهم.  •
كأعلــى  األســرة  ألفــراد  التعليمــي  المســتوى  حــول  أســئلة   •

عليهــا. محصــل  شــهادة 
أســئلة حــول التدريــب الــذي تلقــاه أفــراد األســرة خــالل االثنــي   •

عشــر شــهرًا الماضيــة وموضــوع التدريــب.
أسئلة حول استخدام األسرة للوسائل التعليمية.  •

أسئلة حول اإلنفاق على التعليم.  •

3/2: أسلوب جمع البيانات  
• يتــم الوصــول إلــى الوحــدة المطلوبــة باســتخدام اإلحداثيــات 
المدونــة فــي الجهــاز اللوحــي باإلضافــة للخرائــط التــي يتــم 

تزويــد الباحــث بهــا.
• يتــم جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة المباشــرة مــع رئيــس 

األســرة الواقعــة ضمــن مفــردات عينــة المســح. 
ــات مــن أي  • فــي حــال عــدم وجــود رئيــس األســرة تجمــع البيان

ــغ مــن األســرة ملــم بشــؤون األســرة.  فــرد بال
لعمــل  ومدربــون  مؤهلــون  باحثــون  البيانــات  بجمــع  يقــوم   •

األســرة. رئيــس  مــع  شــخصية  مقابلــة 
• تــدون البيانــات باســتخدام اســتمارة إلكترونيــة مصممــة علــى 

.)Tablet( جهــاز لوحــي
• تنقــل البيانــات المســتوفاة مــن الجهــاز اللوحــي مباشــرة إلــى 

قاعــدة البيانــات الموجــودة فــي المقــر الرئيســي للهيئــة. 
• يتم عمل تحديث لألجهزة اللوحية عن طريق الشبكة العنكبوتية. 
غرفــة  عــن طريــق  إلكترونيــًا  الميدانــي  العمــل  متابعــة  تتــم   •

والمشــرفين. العمليــات 
غرفــة  مــن  إلكترونيــًا  والمالحظــات  التعليمــات  إرســال  يتــم   •

الميــدان. فــي  الباحثيــن  إلــى  العمليــات 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
اإلطــار المســتخدم هــو إطــار التعــداد العــام للســكان والمســاكن 
حديــث  إطــار  وهــو  1437هـــ  عــام  تحديثــه  تــم  والــذي  1431ه 
وشــامل لألســر الســعودية وغيــر الســعودية يمكــن االعتمــاد 
عليــه فــي تمثيــل مجتمــع المســح تمثيــاًل إحصائيــًا غيــر متحيــز عنــد 
ســحب عينــة المســوح األســرية ومنهــا مســح التعليــم والتدريــب. 
بعــد دراســة أهــداف المســح والمســتوى المطلــوب للتقديــرات 
العينــات اإلحصائيــة فــي  مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال 
الهيئــة، تــم تحديــد حجــم عينــة األســر للمســح بـــ )33500( أســرة 
موزعــة علــى )1340( منطقــة عــد بحيــث تســتوفي الشــروط 
العلميــة للحصــول علــى تقديــرات غيــر متحيــزة علــى مســتوى 

المملكــة والمناطــق اإلداريــة.
وتعتبــر األســرة هــي وحــدة المعاينــة النهائيــة فــي المســح ويتــم 

ســحب عينــة المســح علــى مرحلتيــن همــا:
• وحــدة المعاينــة األوليــة: وتــم فيهــا ســحب مناطــق العــد وهــي 

1334 منطقــة عــد.
• وحــدة المعاينــة الثانويــة: وتــم فيهــا ســحب 25 أســرة مــن كل 

منطقــة عــد.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
العربيــة  المملكــة  بمناطــق  الميــدان  فــي  الباحــث  يقــوم   .1
الســعودية كافــة بعمليــة اإلدخــال المباشــر للبيانــات التــي تــم 

اللوحيــة. األجهــزة  باســتخدام  جمعهــا 

2. ترتبــط األجهــزة اللوحيــة بقاعــدة بيانــات مركزيــة فــي المقــر 
الرئيســي للهيئــة حيــث تتــم فيهــا المعالجــة آليــًا.

3. ترســل البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل الباحــث إلــى 
البيانــات فــي الهيئــة قواعــد 

4. تخــزن البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي قواعــد البيانــات فــي 
ــة. المقــر الرئيســي للهيئ

5. يتم تبويب البيانات واستخراج النتائج.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
كــوزارة  بالتعليــم والتدريــب:  المهتمــة  الحكوميــة  القطاعــات   •
التعليــم وهيئــة تقويــم التعليــم ومركــز الملــك عبــد اللــه لرعايــة 

الموهوبيــن.
• المنظمــات الدوليــة المهتمــة برصــد أهــداف التنميــة البشــرية 

كاليونســكو واليونيســف، والبنــك الدولــي.
• الباحثون والمخططون المهتمون بتقييم التعليم والتدريب.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• نشر المنتج على بوابة الهيئة.

• اإلعالن عن المنتج عبر اإلعالم الجديد.
• نشر خبر صحفي عن المنتج.
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أهم النتائج: 

نسبة القيد بالتعليم االبتدائي حسب المناطق اإلدارية

معدل اإللمام بالقراءة للسكان السعوديين حسب المناطق

مكـة 
المكرمة

مجموع 
المملكة

المدينة
المنورة

القصيم الشرقية الحدودحائلتبوكعسير
الشمالية

جازان الباحةنجران الجوف الرياض

مكـة 
المكرمة

مجموع 
المملكة

المدينة
المنورة

الشرقيةالقصيم عسير تبوك الحدودحائل
الشمالية

نجرانجازان الرياضالجوفالباحة

999999

100100100100
101101101101101101

103

98 98
97 97 97 97 97

98 98
99

97 97
98 98

نسبة القيد اإلجماليةنسبة القيد الصافي المعدلة

معدل القرائية عند الشباب 14 � 25 سنة

88.9
90.190.5

91.4

93.893.894.494.494.994.995.095.395.595.5

99.7 99.5 99.6 99.6 99.6 99.9
99.0 99.5 99.2 99.5 99.0 99.4 99.7 99.4
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السكان السعوديون )10 سنوات فأكثر( حسب 
المنطقة والحالة التعليمية 2017م

الحالة التعليمية 

المنطقة 
الجملةاإلدارية دكتوراه ماجستير دبلوم 

عالي الجامعة
 دبلوم 
دون 

الجامعة

 الثانوية
أو ما 
يعادلها

دبلوم 
دون 

الثانوي
المتوسطة االبتدائية يقرأ 

ويكتب أمي

3652087 11271 40435 5421 678994 162800 1098461 31140 547037 527872 404780 143876 الـريــاض

3653059 14383 32642 9485 770888 145627 1030350 26299 555912 480660 418882 167931
مكــة 

المكـرمـة

1072772 3641 8224 1150 182180 35338 266320 6429 176297 172243 172996 47954
المدينة 
المنورة

797933 1733 4470 1807 131233 44577 212267 5402 117201 123525 120060 35658 القصيـم

2469974 2884 14221 9537 414413 116668 804419 18010 391753 344312 253340 100417 الشرقيـــة

1373140 914 6672 737 182948 49643 391095 12500 207434 234405 211303 75489 عسـير

551345 374 3985 1061 82243 22486 163361 3499 86457 95033 62324 30522 تبــــــــــوك

427120 254 2103 537 65286 17436 120839 1561 64309 62610 59404 32781 حــــــــائـل

222160 146 709 415 40034 9661 66067 533 30396 33397 31479 9323
الحدود 
الشمالية

967643 70 1321 3510 133463 48205 228417 8729 148119 152646 147236 95927 جــــــــازان

331445 275 674 377 36949 20845 89281 3977 54248 52249 44735 27835 نجـــران

314205 282 1788 409 64581 11598 83803 2286 40344 37718 43252 28144 البـاحة

279229 642 453 394 55206 14653 79347 1602 40938 41087 31402 13505 الجـــوف

16112112 36869 117697 34840 2838418 699537 4634027 121967 2460445 2357757 2001193 809362 الجمــلة
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السكان السعوديون الملتحقون بالدراسة حسب 
العمر والمرحلة الدراسية 2017م

 إجمالي
السكان

Enrolled by school level                                                    الملتحقون حسب المرحلة الدراسية

جملة العمر
الملتحقين دكتوراه ماجستير دبلوم 

عالي الجامعة
 دبلوم 
دون 

الجامعة
الثانوية دبلوم دون 

الثانوي المتوسطة االبتدائية تمهيدي / 
روضة

509133 15038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15038 3
460517 47354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47354 4
537106 196385 0 0 0 0 0 0 0 0 10919 185466 5
397212 380330 0 0 0 0 0 0 0 0 363452 16878 6
365573 361788 0 0 0 0 0 0 0 0 361788 0 7
405887 402929 0 0 0 0 0 0 0 0 402929 0 8
417956 417314 0 0 0 0 0 0 0 0 417314 0 9
417252 416428 0 0 0 0 0 0 0 0 416428 0 10
398059 397813 0 0 0 0 0 0 0 17709 380104 0 11
380811 372769 0 0 0 0 0 0 0 333440 39329 0 12
373303 360526 0 0 0 0 0 0 0 353774 6752 0 13
331039 322791 0 0 0 0 0 6243 0 313657 2891 0 14
379930 367603 0 0 0 0 0 279441 1342 82635 4185 0 15
382455 367593 0 0 0 0 0 332577 2490 30421 2105 0 16
306225 282427 0 0 0 1093 1433 268016 1043 9802 1040 0 17
369483 299770 0 0 0 112404 9773 161218 2249 14126 0 0 18
352802 259881 0 0 0 178587 15293 59022 1083 5896 0 0 19
428897 300842 0 0 0 250101 20172 26610 931 3028 0 0 20
394435 245109 0 324 0 200585 19412 21366 911 2511 0 0 21
435626 206358 0 0 0 185263 11396 8765 0 934 0 0 22
375213 136002 0 430 1518 118617 8623 6166 648 0 0 0 23
385297 69927 0 1708 562 60931 4299 2427 0 0 0 0 24
412212 41469 449 1077 442 31197 3823 4481 0 0 0 0 25
375706 25156 73 1657 0 18068 2997 1601 760 0 0 0 26
424917 20723 406 1610 109 17017 783 449 349 0 0 0 27
379599 15069 502 2357 0 8898 1050 2262 0 0 0 0 28
345896 11490 460 1002 561 6836 1029 1602 0 0 0 0 29
8479341 71244 2206 7924 382 47331 3635 9766 0 0 0 0 +30
19221882 6412128 4096 18089 3574 1236928 103718 1192012 11806 1167933 2409236 264736 الجملــة

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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السكان السعوديون حسب فئات العمر والحالة 
التعليمية 2017م

الحالة التعليمية
فئات 
الجملةالعمر دكتوراه ماجستير دبلوم 

عالي الجامعة
 دبلوم 
دون 

الجامعة

 الثانوية
أو ما 
يعادلها

دبلوم 
دون 

الثانوي
المتوسطة االبتدائية يقرأ ويكتب أمي

1884540 0 0 0 0 0 4619 165 7114 1023978 840871 7793  14 � 10

1790895 0 0 0 789 5240 431866 10068 1141501 168952 22141 10338  19 �15 

2019006 0 670 2161 230596 81822 1447536 11819 164931 50917 21702 6852  24 �20

1938330 1715 20162 7219 716468 159872 780088 17443 124782 66768 36663 7150  29 �25

1749111 3872 31015 7384 595929 134047 641815 18586 167277 92853 45374 10959  34 �30 

1528991 4026 23275 7281 488887 104678 484857 14951 176210 126038 83305 15483  39 �35 

1285260 7029 15042 5658 340460 77219 328614 9050 187629 179544 108845 26170  44 �40 

1070746 6509 9982 1384 206127 51039 234676 11504 177052 168728 151215 52530  49 �45 

853700 3363 6211 2133 121017 34338 141417 11728 132719 155574 153434 91766  54 � 50

656601 5889 3502 1515 66633 24525 75096 5457 88535 125378 159796 100275  59 � 55 

479864 1796 4593 0 39151 13418 36049 5090 45755 87363 120014 126635  64 � 60 

855068 2670 3245 105 32361 13339 27394 6106 46940 111664 257833 353411 65 فأكثر

16112112 36869 117697 34840 2838418 699537 4634027 121967 2460445 2357757 2001193 809362 الجملــة
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●  مسح صحة األسرة واألمومة والطفولة

الوصف: 
هــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع البيانــات االجتماعيــة المتعلقة 
بصحــة األســرة لعينــة مــن األســر المختــارة والممثلــة لألســر كافــة 
بالمملكــة وأفرادهــا المتواجديــن خــارج المملكــة، ويمكــن مــن 
خــالل تلــك البيانــات حســاب العديــد مــن التقديــرات والمؤشــرات 
عــن الخصائــص واألنمــاط الصحيــة حســب الجنــس والجنســية 

والمنطقــة اإلداريــة. 

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
يتــم وضــع جــدول زمنــي لخطــة المســح حســب دليــل اإلجــراءات 
النطــاق  مرحلــة  مــن  البــدء  يتــم  حيــث  الهيئــة،  فــي  المعتمــد 
بالتشــاور مــع العمــالء المســتفيدين مــن نتائــج مســح صحــة 
األســرة وتحديــد االحتياجــات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة مــن 
البيانــات الصحيــة وتحديــد المؤشــرات والجــداول المطلوبــة، ثــم 

تأتــي باقــي مراحــل الخطــة حتــى مرحلــة التقييــم.

2/2: استمارة المسح 
تضمنــت اســتمارة المســح مجموعــة مــن األســئلة مصنفــة إلــى 

عــدة أقســام رئيســة علــى النحــو التالــي:
• أسئلة حول خصائص المسكن.

• أسئلة حول الخصائص األساسية للفرد.
• أسئلة حول الحالة العملية والحالة الزواجية ألفراد األسرة.

• أسئلة حول التأمين الصحي.
• أسئلة حول التدخين.

• أسئلة حول الحالة الصحية ألفراد األسرة.
الفــم واألســنان  • أســئلة حــول الفحوصــات الدوريــة وصحــة 

األســرة. ألفــراد 
• أسئلة حول إصابات حوادث السير والمرور.

• أسئلة حول إصابات الحوادث خالف حوادث السير والمرور.
• أسئلة حول أنماط الحياة الصحية.

• أسئلة حول الزواج وتنظيم األسرة.
• أسئلة حول الخصوبة ووفيات األطفال.

• أسئلة حول الدخل واإلنفاق.
• أسئلة حول اإلنفاق على الصحة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
• يتــم الوصــول إلــى الوحــدة المطلوبــة باســتخدام اإلحداثيــات 
المدونــة فــي الجهــاز اللوحــي باإلضافــة للخرائــط التــي يتــم 

تزويــد الباحــث بهــا.
• يتــم جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة المباشــرة مــع رئيــس 

األســرة الواقعــة ضمــن مفــردات عينــة المســح. 
ــات مــن أي  • فــي حــال عــدم وجــود رئيــس األســرة تجمــع البيان

ــغ مــن األســرة ملــم بشــؤون األســرة.  فــرد بال
• يقــوم بجمــع البيانــات باحثيــن مؤهليــن ومدربيــن لعمــل مقابلة 

شــخصية مــع رئيس األســرة.
• تــدون البيانــات باســتخدام اســتمارة إلكترونيــة مصممــة علــى 

.)Tablet( جهــاز لوحــي
• تنقــل البيانــات المســتوفاة مــن الجهــاز اللوحــي مباشــرة إلــى 

قاعــدة البيانــات الموجــودة فــي المقــر الرئيســي للهيئــة. 
الشــبكة  طريــق  عــن  اللوحيــة  لألجهــزة  تحديــث  عمــل  يتــم   •

 . تيــة لعنكبو ا
• تتــم متابعــة العمــل الميدانــي إلكترونيــًا عــن طريق غرفــة العمليات 

والمشرفين.
غرفــة  مــن  إلكترونيــا  والمالحظــات  التعليمــات  إرســال  يتــم   •

الميــدان. فــي  الباحثيــن  إلــى  العمليــات 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
اإلطــار المســتخدم هــو إطــار التعــداد العــام للســكان والمســاكن 
حديــث  إطــار  وهــو  1437هـــ  عــام  تحديثــه  تــم  والــذي  1431ه 
وشــامل لألســر الســعودية وغيــر الســعودية يمكــن االعتمــاد 
عليــه فــي تمثيــل مجتمــع المســح تمثيــاًل إحصائيــًا غيــر متحيــز 
عنــد ســحب عينــة المســوح األســرية ومنهــا مســح صحــة األســرة. 
بعــد دراســة أهــداف المســح والمســتوى المطلــوب للتقديــرات 
العينــات اإلحصائيــة فــي  مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال 
الهيئــة، تــم تحديــد حجــم عينــة األســر للمســح بـــ )24120( أســرة 
موزعــة علــى )1340( منطقــة عــد بحيــث تســتوفي الشــروط 
العلميــة للحصــول علــى تقديــرات غيــر متحيــزة علــى مســتوى 

المملكــة والمناطــق اإلداريــة.
وتعتبــر األســرة هــي وحــدة المعاينــة النهائيــة فــي المســح ويتــم 

ســحب عينــة المســح علــى مرحلتيــن، همــا:
• وحــدة المعاينــة األوليــة: وتــم فيهــا ســحب مناطــق العــد وهــي 

1334 منطقــة عــد.
• وحــدة المعاينــة الثانويــة: وتــم فيهــا ســحب 18 أســرة مــن كل 

منطقــة عــد.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
العربيــة  المملكــة  بمناطــق  الميــدان  فــي  الباحــث  يقــوم   .1
الســعودية كافــة بعمليــة اإلدخــال المباشــر للبيانــات التــي تــم 

جمعهــا باســتخدام األجهــزة اللوحيــة.
2. ترتبــط األجهــزة اللوحيــة بقاعــدة بيانــات مركزيــة فــي المقــر 

الرئيســي للهيئــة حيــث تتــم فيهــا المعالجــة آليــًا.
3. ترســل البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل الباحــث إلــى 

قواعــد البيانــات فــي الهيئــة
4. تخــزن البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي قواعــد البيانــات فــي 

المقــر الرئيســي للهيئــة.
5. يتم تبويب البيانات واستخراج النتائج.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة بالمجــال الصحــي: كــوزارة 
الصحــة، هيئــة الغــذاء والــدواء، المجلــس الصحــي الســعودي، 

جهــات أخــرى ....
أهــداف  برصــد  المهتمــة  واإلقليميــة  الدوليــة  المنظمــات   •
المركــز  العالميــة،  الصحــة  كمنظمــة  البشــرية:  التنميــة 

... الخليجــي  اإلحصائــي 
• الباحثون والمخططون المهتمون بتقييم الوضع الصحي.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• نشر المنتج على بوابة الهيئة.

• اإلعالن عن المنتج عبر اإلعالم الجديد.
• نشر خبر صحفي عن المنتج.

أهم النتائج: 
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م، ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.

ومن أهم النتائج ما يلي:
• توزيــع الســكان حســب المنطقــة اإلداريــة والتغطيــة ببرنامــج 

التأميــن.
• توزيــع الســكان المؤمنيــن حســب المنطقــة اإلداريــة واســم 

برنامــج التأميــن.
• نسبة السكان المدخنين حسب الجنس المنطقة اإلدارية.

• نســبة الســكان المدخنيــن حســب المنطقــة اإلداريــة وكميــة 
التدخيــن.
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ونــوع  اإلداريــة  المنطقــة  المدخنيــن حســب  الســكان  • نســبة 
التدخيــن.

• نســبة الســكان غيــر المدخنيــن الذيــن يتواجــدون فــي أماكــن 
بهــا مدخنيــن حســب المنطقــة اإلداريــة.

المنطقــة  حســب  التدخيــن  عــن  المقلعيــن  الســكان  نســبة   •
التدخيــن. عــن  اإلقــالع  وأســباب  اإلداريــة 

• نسبة السكان حسب المنطقة اإلدارية والحالة الصحية.
• نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة حســب 

المــرض. ونــوع  اإلداريــة  المنطقــة 
• نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة حســب 

العــالج. علــى  الصــرف  نســبة  اإلداريــة  المنطقــة 
• نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة حســب 

الفحوصــات. وإجــراء  اإلداريــة  المنطقــة 
• نســبة الســكان حســب المنطقــة اإلداريــة والمشــاكل التــي 

تتعلــق بالفــم واألســنان.
• نســبة الســكان حســب المنطقــة اإلداريــة واالســتفادة مــن 

خدمــات الرعايــة الصحيــة.
• نســبة الســكان المصابيــن بحــوادث الســير والمــرور حســب 

اإلداريــة. المنطقــة 

الســير  حــوادث  خــالف  بحــوادث  المصابيــن  الســكان  نســبة   •
اإلداريــة. المنطقــة  حســب  والمــرور 

• نســبة الســكان المصابين بحوادث خالف حوادث الســير والمرور 
حســب المنطقــة اإلداريــة ونــوع العجز الناتج مــن اإلصابة.

النشــاط  وشــدة  اإلداريــة  المنطقــة  حســب  الســكان  نســبة   •
يمارســونه. الــذي  البدنــي 

• نســبة الســكان حســب المنطقــة اإلداريــة وكميــة تنــاول الفاكهة 
والخضار.

• نسبة السكان حسب المنطقة اإلدارية ومدة الحياة الزواجية.
• نســبة النســاء المتزوجات حســب المنطقة اإلدارية واســتخدام 

وســائل تنظيم األســرة.
• نســبة النســاء المتزوجات حســب المنطقة اإلدارية واســتخدام 

ونوع وســيلة تنظيم األســرة المســتخدمة.
• توزيع المواليد حسب عمر األم.

• نسبة األطفال حسب نوع الرضاعة.
• توزيع وفيات األطفال حسب العمر عند الوفاة.

• توزيع األسر حسب الدخل ومتوسط اإلنفاق على الصحة.
اإلنفــاق  اإلنفــاق ومتوســط  إجمالــي  توزيــع األســر حســب   •

الصحــة. علــى 
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●  مسح المال والتأمين

الوصف: 
يتمثــل مجــال الدراســة لهــذا المســح فــي المنشــآت التــي تــزاول 
القطــاع  فــي  والتأميــن  المــال  مجــال  فــي  الرئيســة  أعمالهــا 
الخــاص والقطــاع العــام، ويســتند فــي تنفيــذه علــى منهجيــة 

واضحــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة .

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة:
• إعداد اللجان.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

2/2: استمارة المسح 
الســتمارة  شــاملة  مراجعــة  إجــراء  عــام  كل  فــي  عــادة  يتــم 
علــى جميــع  احتواؤهــا  ذلــك  فــي  يراعــى  بحيــث  المســوحات 
وتوفــر  المســح  أهــداف  تحقــق  التــي  والمعلومــات  البيانــات 
البيانــات الالزمــة إلعــداد جــداول الحســابات القوميــة وجــداول 

الدوليــة.  للتوصيــات  وفقــًا  والمخرجــات  المدخــالت 

المنتجات االقتصادية
وتتضمن االستمارة الموضوعات الرئيسية التالية:

• البيانات التعريفية والبيانات العامة للمنشأة.
• تعويضات العاملين في المنشأة.

• االستهالك الوسيط من المدخالت السلعية والخدمية.
• إيــرادات النشــاط الرئيســي واألنشــطة الثانويــة واإليــرادات 

األخــرى.
• المدفوعــات والمقبوضــات مــن عوائــد الملكيــة والمعامــالت 

الماليــة.
• األصــول والخصــوم الماليــة وحركــة الموجــودات الثابتة والتكوين 

الرأسمالي.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
يتــم تنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
اإلشــراف  وتحــت  والمدربيــن  المؤهليــن  الباحثيــن  بواســطة 
فــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  موظفــي  قبــل  مــن  المباشــر 
مناطــق المملكــة ومدنهــا كافــة، التــي تشــملها تلــك المســوح 
وذلــك باســتخدام االســتمارة اإلحصائيــة للمســوح أو باســتخدام 

.)Tablet( اللوحــي  الجهــاز 

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
مختصــي  قبــل  مــن  المســح  اســتمارة  وتصميــم  إعــداد  يتــم 
مســح المــال والتأميــن فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي 
والتعاريــف  والمعاييــر  التوصيــات  االســتمارة  تصميــم  عنــد 
الدوليــة .  ويتــم اختيــار عينــة المســح باســتخدام العينــة الطبقيــة 
وذلك بتقسيم مجتمـــع المســـح إلى أجـــزاء غيـــر متداخلـــة تتصـف 
بالتجـــانس النســـبي فـــي وحـــداتها، وكـــل جـــزء يعـــد طبقـة، وكـل 
طبقـــة تعامـــل علـــى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه. بحيـث تسـحب 
عينـــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة 
تدمج جميع وحدات المعاينة المســحوبة لتشــكل العينـــة الكليـــة. 
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5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تتضمــن عمليــة مراجعــة ومعالجــة المخرجــات مرحلــة اســتخراج 
والتدقيــق  األوليــة،  المؤشــرات  واحتســاب  األوليــة،  النتائــج 
الكلــي للنتائــج والمقارنــة مــع اإلحصــاءات الســابقة والتحقــق من 
البيانــات األخــرى المتوفــرة، وتحليــل النتائــج ومراجعتهــا وإحــالل 
البيانــات للقيــم المفقــودة ويتــم االعتمــاد علــى الدليــل الدولــي 

ــاعي ISIC REV.4( ( فــي تصنيفهــا. ــف الصنـ للتصني

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الهيئة العامة لالستثمار.
• صانعو القرار ومتخذوه.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تفيــد نتائــج هــذا المســح )الدراســة( فــي التعــرف علــى نســبة 
مســاهمة نشــاط المــال والتأميــن فــي إجمالــي الناتــج المحلــي.

كمــا أن هــذا المســح يســاعد ويســاهم فــي اســتخالص معدالت 
النمــو وتوحيــد التصانيــف المســتخدمة وكذلــك عمــل المقارنــات 

مــع الســجالت اإلداريــة.
المقارنــات  إجــراء  فــي  المســح  هــذا  نتائــج  مــن  يســتفاد  كمــا 
والتحليــالت  الدراســات  وإجــراء  والدوليــة  المحليــة واإلقليميــة 

بمختلــف شــرائحهم. البيانــات  تلــك  قبــل مســتخدمي  مــن 

أهم النتائج 
• عدد المنشآت حسب نشاط المال والتأمين.

• عدد المشتغلين حسب نشاط المال والتأمين.
• تعويضات المشتغلين حسب نشاط المال والتأمين.

• النفقات التشغيلية حسب نشاط المال والتأمين.
• اإليرادات التشغيلية حسب نشاط المال والتأمين.

• فائض التشغيل حسب نشاط المال والتأمين.
• التكوينات الرأسمالية حسب نشاط المال والتأمين.

المنتجات اإلحصائية
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أهم نتائج مسح المال والتأمين لعام 2016م

عدد النشاط االقتصادي
المنشآت

تعويضات المشتغلون
المشتغلين

النفقات 
التشغيلية

اإليرادات 
التشغيلية جملة غير سعوديسعودي

2,89660,44014,67175,11116,890,01131,183,905114,085,709أنواع الوساطة المالية )البنوك(

454618481,309228,610463,0751,824,933أنشطة الشركات القابضة

2614462,1352,581472,169851,1833,095,130التأجير المالي

1,4504,4941,9816,475953,0361,853,1716,387,746أشكال منح القروض األخرى

أنشطة الخدمات المالية األخرى 
1501,6891,3983,08740,832899,2952,854,418عدا التأمين 

1,2099,1337,28716,4203,017,6158,100,16916,095,057التأمين

464678251,292315,115469,5921,594,035إعادة التأمين

144625129711,40320,56460,561إدارة األسواق المالية

أنشطة الوساطة المتعلقة 
14047133280333,10349,950145,412بعقود األوراق المالية 

األنشطة األخرى المساعدة 
2671,3111,0292,340100,850162,912510,799ألنشطة الخدمات المالية

22231322636,23110,85838,986تقييم المخاطر واألضرار

351641162807,67614,82247,074أنشطة وكالء وسماسرة التأمين

161101552658,02215,85248,433أنشطة أخرى مساعدة للتأمين 

3820421942310,88121,69463,477أنشطة إدارة األموال

6,58979,66731,279110,94622,095,55444,117,042146,851,770الجملة
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أهم نتائج مسح المال والتأمين لعام 2015م

عدد النشاط االقتصادي
المنشآت

تعويضات المشتغلون
المشتغلين

النفقات 
التشغيلية

اإليرادات 
التشغيلية جملة غير سعوديسعودي

2,67457,77013,40371,17316,200,89631,783,997110,000,447أنواع الوساطة المالية )البنوك(

424398231,262222,330463,0751,769,049أنشطة الشركات القابضة

2514291,9662,395444,823857,1832,884,150التأجير المالي

1,3834,4061,8956,301950,8811,927,8786,264,747أشكال منح القروض األخرى

أنشطة الخدمات المالية األخرى 
1391,6561,3483,00440,999899,2952,806,865عدا التأمين 

1,1528,8496,81715,6662,991,4237,842,47215,750,069التأمين

434497711,220298,115456,3341,507,835إعادة التأمين

134323828110,38519,60958,133إدارة األسواق المالية

أنشطة الوساطة المتعلقة 
13344432476830,53145,872137,998بعقود األوراق المالية 

األنشطة األخرى المساعدة 
2461,2201,0222,242102,639163,320516,866ألنشطة الخدمات المالية

21226312575,6549,94037,769تقييم المخاطر واألضرار

341591142737,01714,84744,865أنشطة وكالء وسماسرة التأمين

151051472527,40315,14245,701أنشطة أخرى مساعدة للتأمين 

361922053979,88920,99259,452أنشطة إدارة األموال

6,18276,38729,104105,49121,322,98544,519,956141,883,946الجملة

المنتجات اإلحصائية
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معدل النمو 2015 - 2016

معدل التغير20152016أهم النتائج 
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عدد المشتغلين

تعويضات المشتغلين

النفقات التشغيلية

اإليرادات التشغيلية

6,182

105,491

21,322,985

44,519,956

141,883,946

6,589

110,946

22,095,554

44,117,042

146,851,770

6.6%

5.2%

4%

�1%

3.5%

اإليرادات 
التشغيلية

النفقات
التشغيلية

تعويضات
المشتغلين

عدد
المشتغلين

عدد
المنشآت

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

�1%

224

3.5%

% 1�

4%

%5.2

%6.6

225



●  مسح خدمات التأمين

الوصف:
مســح خدمــات التأميــن للمنشــآت هــو مســح خــاص يوفــر بيانــات 
إحصائيــة عــن خدمــة التأميــن لــدى المنشــآت االقتصاديــة العاملة 
في المملكة. ممـــا يســـاعد الباحثين ومتخذي القـــرار فـــي رســـم 
السياســـات الخاصـــة بتأميــن المنشــأت ، وتـــوفر نتائجـــه بيانـــات 
ومعلومـــات ومؤشـــرات إحصائيــة كمــا هــي فــي فتــرة اإلســناد 
الزمني للمسح. وتكتسب نتائج هـذا المسـح أهميـة فـي كونهـا 
تســـاهم فـــي بنـــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بتأميــن الشــركات فــي 
المملكــة بشــكل عــام، ومواكبــة التطلعــات واالهتمــام المتزايــد 
واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى  التأميــن  بإحصــاءات 
والدولي. وتسـاهم فـي بنـاء سلسـلة زمنيـة لهـذه المعلومـات 
يمكـن االسـتفادة منهـا فـي اإلعـداد والتخطـي للبـرامج التنمويـة 

االجتماعيـــة واالقتصادية المســـتقبلية فـــي المملكـــة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة
تقــوم الهيئــة بالتواصــل وعقد االجتماعات مع أهم المســتفيدين 
البيانــات بعيــن االعتبــار عنــد  حــول  وأخــذ متطلباتهــم وآرائهــم 

تصميــم اســتمارة المســح.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
عنــد  وروعــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  فــي  التأميــن  خدمــات 
تصميــم االســتمارة التوصيــات والمعاييــر والتعاريــف الدوليــة 
مســوح  مجــال  فــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تصدرهــا  التــي 
العمــل  منظمــة  خبــراء  علــى  عرضهــا  وتــم  التأميــن،  خدمــات 

الدوليــة خــالل زيارتهــم للهيئــة, والجهــات ذات العالقــة التــي 
تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة مــن االســتمارة ألخــذ 
ــى  مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا. وقــد قســمت االســتمارة إل
عشــرة أقســام حســب الموضــوع لزيــادة كفــاءة االســتمارة فــي 
الميدانــي, وتــم  العمــل  لمرحلــة  الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق 
إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب 
مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا 

يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات.

3/2: أسلوب جمع البيانات
يتــم تنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
اإلشــراف  وتحــت  والمدربيــن  المؤهليــن  الباحثيــن  بواســطة 
فــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  موظفــي  قبــل  مــن  المباشــر 
مناطــق المملكــة ومدنهــا كافــة، التــي تشــملها تلــك المســوح 
وذلــك باســتخدام االســتمارة اإلحصائيــة للمســوح أو باســتخدام 

.)Tablet( اللوحــي  الجهــاز 

وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء باســتخدام هــذا األســلوب رغبــة 
منهــا فــي الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات تفصيليــة دقيقــة 

عــن المؤسســات االقتصاديــة وفــق المفاهيــم اإلحصائيــة.

يقــوم الباحــث عنــد جمــع البيانــات بزيــارة المؤسســة وإجــراء 
أو  المديريــن  أو  العمــل  بأصحــاب  الشــخصية  المقابلــة 
بتقديــم  يقــوم  حيــث  بالمؤسســة،  المســئولين  األشــخاص 
البيانــات  نفســه وإبــراز بطاقتــه الشــخصية تمهيــدًا لتدويــن 
أو االســتيفاء مــن  للبحــث  المعــدة  الســجل  المطلوبــة فــي 
خــالل الجهــاز اللوحــي للمؤسســات الصغيــرة التــي يتمكــن 
الباحــث مــن تعبئتهــا مباشــرة فــي الموقــع، وإذا لــم يتمكــن 
الباحــث مــن الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة فــي الزيــارة 
األولــى بســبب عــدم توافرهــا يقــوم بتكــرار الزيــارة للمؤسســة 

حتــى يحصــل عليهــا.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

226
227 التقرير السنوي 

2017



4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم  عاليــة،  وفاعليــة  كفــاءة  ذات  تقديــرات  علــى  للحصــول 
تتصـــف  غيـــر متداخلـــة  أجـــزاء  إلــى  المســـح  تقســـيم مجتمـــع 
بالتجـــانس النســـبي فـــي وحـــداتها، وكـــل جـــزء يعـــد طبقـة، وكـل 
طبقـــة تعامـــل علـــى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه. بحيـث تسـحب 
عينـــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة 
تدمج جميع وحدات المعاينة المســحوبة لتشــكل العينـــة الكليـــة. 
وقبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
تــم مناقشــة ودراســة أهــداف المســح، واالطــالع  المناســب 
ــم االنحــراف  ــل قي ــم تحلي ــج المســوح الســابقة. كمــا ت علــى نتائ

المعيــاري ومعامــل االختــالف لبعــض المتغيــرات الرئيســة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يتــم ذلــك عــن طريــق وحــدة جــودة البيانــات تزامنــًا مع وقــت تنفيذ 
مرحلــة جمــع البيانــات مــن الميــدان. باإلضافــة إلــى المراجعــة من 

خــالل البرنامج المعــد للمراجعة.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• مجلس الضمان الصحي.

• وزارة الخدمة المدنية.
• صندوق تنمية الموارد البشرية.

• المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
• الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية.

• القطاع الخاص.
• صانعو القرار والباحثون األكاديميون.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:
تســاعد مؤشــرات المســح فــي وضــع البرامــج والخطــط ودعــم 
صنــاع القــرار والمخططيــن بســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. كمــا يفيــد الجهــات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن بســوق العمــل فــي مجــال 

نشــر تقاريرهــم ودراســاتهم وابحاثهــم.

أهم النتائج:

النسبةالنشاط االقتصادي

% 73المنشآت المؤمنة

% 27المنشآت غير المؤمنة

% 100 الجملة

النسبةالنشاط االقتصادي

الزراعة والحراجة 
%44وصيد األسماك

التعدين واستغالل 
%67المحاجر

%71الصناعة التحويلية

توصيل الكهرباء 
%25والغاز

امدادات الماء 
%77والصرف الصحي

%66التشييد

تجارة الجملة 
%80والتجزئة

%54النقل والتخزين

%77اإلقامة والطعام

النسبةالنشاط االقتصادي

المعلومات 
%68واالتصاالت

أنشطة المال 
%26والتأمين

%66األنشطة العقارية

%68األنشطة المهنية

الخدمات اإلدارية 
%67والدعم

%22التعليم

الصحة والعمل 
%67االجتماعي

%63الفنون والترفيه

%90الخدمات األخرى
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المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس معدل تعرض المنشأة للحوادث حسب النشاط االقتصادي

حوادث النشاط االقتصادي
الظواهر حريق أو سرقةالمركبات

الوفاة أو العجزالطبيعية

1362الزراعة والحراجة وصيد األسماك
4103التعدين واستغالل المحاجر

19232520الصناعة التحويلية
1000الكهرباء والغاز والبخار

1031الماء والصرف الصحي ومعالجة النفايات
1791721التشييد

21401029تجارة الجملة والتجزئة
251649النقل والتخزين

6002خدمات اإلقامة والطعام
1101المعلومات واالتصاالت

0034أنشطة المال والتأمين
1100األنشطة العقارية

3033األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
7139الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

0001التعليم
3536صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0000الفنون والترفيه والتسلية

2802الخدمات األخرى
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معدل تعرض المنشأة للحوادث حسب النشاط االقتصادي 

●  حوادث المركبات       ●  حريق أو سرقة       ●  الظواخر الطبيعية       ●  الوفاة أو العجز
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●  مسح االستثمار األجنبي

الوصف:
التعــرف علــى حجــم  هــو مســح اقتصــادي يمكــن مــن خاللــه 
ونســبة  االقتصاديــة  األنشــطة  حســب  األجنبــي  االســتثمار 

الوطنــي. االقتصــاد  فــي  مشــاركته 

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• بحث االحتياجات.

• تصميم استمارة المسح.
• تحديد اإلطار.

• اختيار وسحب العينة . 
• أسلوب جمع البيانات.
• أدوات جمع البيانات .

• تحميــل وأرشــفة البيانــات والبيانــات الوصفيــة الُمجّمعــة علــى 
قواعــد البيانــات.  

• التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة. 
• متابعة جامعي البيانات .

• متابعة مقدمي البيانات .
• المعادالت المستخدمة وعملية االحتساب.  

• تحميل المخرجات لقواعد البيانات.  
• مراجعة ومعالجة المخرجات.

• سرية البيانات.
• نشر البيانات.

• التقييم وجودة البيانات.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
االســتثمار األجنبــي فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي عنــد 
تصميــم االســتمارة التوصيــات والمعاييــر والتعاريــف الدوليــة 
مســح  مجــال  فــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تصدرهــا  التــي 
ــراء منظمــة العمــل  ــم عرضهــا علــى خب االســتثمار األجنبــي، وت
الدوليــة خــالل زيارتهــم للهيئــة، والجهــات ذات العالقــة التــي 
تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة مــن االســتمارة ألخــذ 

مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
يتــم تنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
اإلشــراف  وتحــت  والمدربيــن  المؤهليــن  الباحثيــن  بواســطة 
فــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  موظفــي  قبــل  مــن  المباشــر 
مناطــق المملكــة ومدنهــا كافــة، التــي تشــملها تلــك المســوح 
وذلــك باســتخدام االســتمارة اإلحصائيــة للمســوح أو باســتخدام 

.)Tablet( اللوحــي  الجهــاز 

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
األجنبــي  االســتثمار  عينــة مســح  تصميــم  عنــد  باالعتبــار  ُأخــذ 
أن تحقــق األهــداف الرئيســة للمســح علــى مســتوى المملكــة 
والمناطــق اإلداريــة، وتراعــى المتطلبــات الخاصــة لتحديــد نســبة 
مشاركة رأس المال األجنبي في السوق السعودي، وللحصول 
علــى تقديــرات ذات كفــاءة وفاعليــة عاليــة، تــم تقســيم مجتمــع 
البحــث إلــى أجــزاء غيــر متداخلــة تتصــف بالتجانــس النســبي فــي 
ــى أنهــا  ــزء ُيعــد طبقــة، وكل طبقــة ُتعامــل عل وحداتهــا، وكل ج
مجتمــع مســتقل بذاتــه. بحيــث تســحب عينــة عشــوائية مــن كل 
طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة تدمــج جميــع وحــدات 

ــة الكليــة. ــة المســحوبة معــًا لتشــكل العين المعاين
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5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
بعــد إتمــام عمليــة المراجعــة تســجل البيانــات ومــا يطــرأ مــن 
تغيــر فــي المواصفــات ورمــوز التحليــل فــي الحاســب ثــم تعــاد 
مراجعتهــا والتأكــد مــن ســالمة إدخــال البيانــات ويتــم تعديــل 

األخطــاء إن وجــدت.
وبعــد التأكــد مــن ســالمة إدخــال البيانــات تســتخرج قائمة شــركات 
لمراجعــة  أيضــًا  القائمــة  هــذه  وتخضــع  األجنبــي  االســتثمار 

شــاملة ودقيقــة وعنــد اكتشــاف أي خطــأ يتــم تصحيحــه.
لجميــع  الموحــد  الدولــي  الصناعــي  التصنيــف  باســتخدام 

.).Rev ISIC4( الرابــع  التنقيــح  االقتصاديــة  األنشــطة 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االقتصاد والتخطيط. 

• الهيئة العامة لالستثمار .
• وزارة المالية.

• مجلس الشؤون االقتصادية.
• وزارة التجارة واالستثمار.

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الجهــات والمنظمــات اإلقليميــة والدولية والباحثين واألكاديميين 
والمهتمين بمجال االســتثمار.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• توفيــر بيانــات ومؤشــرات تســاعد أصحــاب القــرار فــي وضــع 

السياســات المناســبة بغــرض تحســين بيئــة االســتثمار.
• وضع الخطط اإلستراتيجية لجذب االستثمار من دول العالم.

• معرفــة المناطــق الجغرافيــة األقــل جذبا لالســتثمارات األجنبية  
فــي المملكة.

أهم النتائج: 
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م، ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.

●  مسح اإلنتاج الصناعي

الوصف:
هــو مســح عينــي ربــع ســنوي يغطــي األنشــطة االقتصاديــة 
التــي تنــدرج تحــت قطــاع الصناعــة فــي مناطــق المملكــة كافــة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• تجهيز الخطة وإعداد اللجان.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.

• تجهيز مستلزمات المسح وترشيح وتدريب جامعي البيانات.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

أهــم  مــع  االجتماعــات  وعقــد  بالتواصــل  الهيئــة  تقــوم  كمــا 
المســتفيدين وأخــذ متطلباتهــم وآرائهــم حــول البيانــات بعيــن 

المســح. اســتمارة  تصميــم  عنــد  االعتبــار 
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2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
اإلنتــاج الصناعــي  فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي عنــد 
الدوليــة  والتعاريــف  والمعاييــر  التوصيــات  االســتمارة  تصميــم 
المســوح  مجــال  فــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تصدرهــا  التــي 
االقتصاديــة، كمــا تــم توحيــد الوحــدات المســتخدمة واعتمادهــا, 
وتــم عرضهــا علــى خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة خــالل زيارتهــم 
للهيئــة, والجهــات ذات العالقــة التــي تمت مخاطبتهــم وتزويدهم 
بنســخة أوليــة مــن االســتمارة ألخــذ مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليها.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
تنفــذ عمليــة جمــع بيانــات المســح بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
مــن  المباشــر  اإلشــراف  تحــت  مؤهليــن  باحثيــن  بواســطة 

الهيئــة. موظفــي 

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
للحصــول علــى تقديــرات ذات كفــاءة وفاعليــة عاليــة، تم تقســـيم 
مجتمـــع المســـح إلــى أجـــزاء غيـــر متداخلـــة تتصـــف بالتجـــانس 
ــة  ــل طبقـ ــة، وكـ ــد طبقـ ــزء يعـ ــل جـ ــداتها، وكـ ــي وحـ ــبي فـ النسـ
تعامـــل علـــى أنهـــا مجتمـــع مســـتقل بذاتـــه. بحيـث تســـحب عينـة 
عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل، وفــي النهايــة تدمــج 

ــة. ــة الكليـ جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة لتشــكل العينـ

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
ثــالث  علــى  المفقــودة  للقيــم  البيانــات  إحــالل  عمليــة  تتــم 
مراحــل تتمثــل المرحلــة األولــى فــي تقديــر البيانــات مــن أقــرب 
النشــاط االقتصــادي وفئــة حجــم  تتفــق مــن حيــث  مؤسســة 
المشــتغلين وهــو مــا يعــرف بـــ)hot deck  ( ومــن ثــم إحــالل 
بيانــات هــذه المؤسســة محــل البيانــات الناقصــة للمؤسســة، 
فــي حيــن تتمثــل المرحلــة الثانيــة فــي المســح عــن بيانــات لنفس 

المؤسســة مــن بيانــات المســح الســابق ، أمــا المرحلــة الثالثــة 
واألخيــرة فتتمثــل مــن خــالل إيجــاد مصفوفــة مــن المتوســطات 
حســب النشــاط االقتصــادي وفئــة حجــم المشــتغلين ومــن ثــم 

إحــالل هــذه المتوســطات محــل البيانــات الناقصــة.
 ISIC4�CPC: التصنيف المستخدم

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة التجارة والصناعة.
• الغرف التجارية والصناعي. 

• المراصد الحضرية.
• الهيئة العامة لالستثمار

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تســاعد مؤشــرات المســح فــي وضــع البرامــج والخطــط ودعــم 
صنــاع القــرار والمخططيــن بســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. كمــا يفيــد الجهــات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن بســوق العمــل فــي مجــال 

نشــر تقاريرهــم ودراســاتهم وابحاثهــم.

أهم النتائج: 

الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

التغير )٪(الرقم القياسيالربعالسنة

2015

▲125.633.64األول

▲131.424.61الثاني

▼128.462.25الثالث

▼127.830.49الرابع

2016
 

▲128.070.19األول

▲129.320.98الثاني

المنتجات اإلحصائية
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●  مسح السياحة

الوصف: 
ومكونــات  خصائــص  تــدرس  علميــة  دراســة  عــن  عبــارة  هــو 
المنشــآت فــي قطــاع الســياحة فــي جميــع مناطــق المملكــة 
الممثلــة  المنشــآت  مــن  عشــوائية  عينــة  باســتخدام  اإلداريــة 
ــذ المســح بشــكل ســنوي. ــم تنفي لكافــة قطاعــات الســياحة ويت

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
تقــوم الهيئــة بإعــداد الخطــة التنفيذيــة للمســح وتتضمــن أهداف 
األنشــطة  ترميــز  ودليــل  والمصطلحــات  والمفاهيــم  المســح 
االقتصاديــة وأســلوب العينــة والمــدن الواقعــة فــي المســح 
واســتمارة المســح والجــدول الزمنــي باإلضافــة إلــى إعــداد كتيب 
تدريــب القــوى العاملــة ودليــل األنشــطة االقتصاديــة والنمــاذج 
ومحاضــرات  المكتبيــة  والمســتلزمات  والتقاريــر  المســتخدمة 

ــج. التدريــب واســتخراج النتائ

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
الســياحة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وقــد روعــي عنــد تصميــم 
التــي  الدوليــة  والتعاريــف  والمعاييــر  التوصيــات  االســتمارة 

ــة بالســياحة. تصدرهــا المنضمــات المعني

3/2: أسلوب جمع البيانات  
ينفذ مســح إحصاءات الســياحة بشــكل ســنوي وتســتمر عملية جمع 
بيانــات المســح قرابــة أربعــة أســابيع وتعــد المؤسســة هــي محــور 

المســح فقــد تــم اســتخدام أســلوب االتصــال المباشــر بالمؤسســة 
الباحثــون  قــام  حيــث  المســح،  اســتمارة  اســتيفاء  عمليــة  فــي 
المكلفــون بهــذه العمليــة بزيــارة المؤسســة الواقعــة ضمــن عينــة 
المســح واســتيفاء البيانــات مباشــرًة باســتخدام اســتمارة مســح 

ــك باســتخدام الجهــاز اللوحــي.     إحصــاءات الســياحة وكذل
                      

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم اســتخدام العينــة العشــوائية الطبقيــة المتناســبة مــع الحجــم 
فــي ســحب العينــة المؤسســات لضمــان اختيــار المؤسســات 

األكبــر أهميــة فــي اإلطــار. 

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تمر عملية معالجة البيانات بعدة مراحل وهي تتمثل في التالي:

• إجراءات المراجعة اآللية وإحالل البيانات
نظــرًا لطبيعــة البيانــات الخاصــة بالمســوح االقتصاديــة فإنــه 
مــن األهميــة وضــع إجــراءات خاصــة للمراجعــة وإحــالل البيانــات 
مــن شــأنها التقليــل مــن تحيــز البيانــات ألخطــاء عــدم المعاينــة 
مثــل حــاالت عــدم االســتجابة التــي تــؤدي أحيانــًا إلــى اختــالف 
ــرة  ــق بالمنشــآت الكبي ــرات خاصــة فيمــا يتعل ــر فــي التقدي كبي

وتتمثــل اإلجــراءات فــي التالــي.

• تطبيق األوزان األساسية 
بعــد االنتهــاء مــن أعمــال المراجعــة اآلليــة وإجــراءات إحــالل 
ــم إعــداد البرامــج الالزمــة لحســاب األوزان الرئيســة. ــات يت البيان

• معامل تعديل الوزن 
لتعديــل حــاالت عــدم االســتجابة يتــم تعديــل الــوزن األساســي 
شــأنها  مــن  التــي  االســتجابة  عــدم  حــاالت  تعديــل  بعامــل 
التقليــل مــن تحيــز البيانــات والــذي يتــم احتســابه لــكل طبقــة.  

المنتجات اإلحصائية
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• استخراج الجداول األولية ومراجعتها
فــي هــذه المرحلــة يتــم إعــداد البرامــج الســتخراج جــداول النشــر 
بشــكلها األولــي حيــث يتــم التأكــد مــن اتســاق النتائــج عنــد 

مقارنتهــا باألبحــاث الســابقة.

• استخراج النتائج النهائية 
يتــم  بياناتهــا  مــن  والتأكــد  األوليــة  الجــداول  مراجعــة  بعــد 

للنشــر. النهائـــية  الجــداول  اســتخراج 

• التصنيف المستخدم       
)ISIC 4( هو دليل األنشطة االقتصادية

أصــدر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي األمــم المتحدة 
الصناعــي  للتصنيــف  الرابــع  التعديــل  2009م  عــام  فــي 
الدولــي الموحــد )ISIC 4( الــذي يعــد حصيلــة فتــرة من الدراســة 
والبحــث واالســتقصاء، حيــث اســتقطب هــذا الدليــل جهــود 
الخبــراء والمختصيــن مــن الــدول التــي تتميــز بظــروف مختلفــة 
ومتنوعــة مــن األنظمــة االقتصاديــة علــى امتــداد بقــاع العالــم 
قاطبــة، وكذلــك األجهــزة والمنظمــات الدوليــة. ويعــد هــذا 
ــة  ــف األنشــطة االقتصادي ــي لتصني ــل دول ــل أحــدث دلي الدلي

تصــدره األمــم المتحــدة.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• الجهات العامة.

• القطاع الخاص.
• الهيئات الدولية.

• األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يلبــي  ان  يجــب  اإلحصائــي  المنتــج  هــذا  مــن  لالســتفادة 
الحكوميــة  والمصالــح  األجهــزة  مثــل  المســتفيدون  احتياجــات 
جميــع  عــن  اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  مــن  والباحثيــن 
األنشــطة االقتصاديــة  حيــث تقــوم الهيئــة بعــد اتخــاذ الخطــوات 
التنفيذيــة كافــة لجمــع البيانــات وتدقيقهــا باســتخالص الجــداول 

مثــل: المطلوبــة  والمؤشــرات 
- التعرف على حجم اإليرادات لكل نشاط سياحي.

- توفيــر بيانــات الســتخراج المؤشــرات فــي حســاب مســاهمة 
ــي.  ــي اإلجمال ــج المحل الســياحة فــي النات

- توفير بيانات عن جميع األنشــطة الســياحية إلعداد المؤشــرات 
التي تســاعد في معرفة معدالت نمو كل نشــاط ســياحي. 

- معرفــة مــا يســتوعبه كل نشــاط ســياحي مــن حجم المشــتغلين 
حســب الجنس والجنســية. 

للمشــتغلين  المدفوعــة  التعويضــات  حجــم  علــى  التعــرف   -
المختلفــة. الســياحية  األنشــطة  حســب  األخــرى  والنفقــات 

- كذلــك يتــم إصــدار النشــرات االقتصاديــة متضمنــة المفاهيــم 
والمصطلحــات المســتخدمة والمنهجيــة المتبعــة.
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أهم النتائـج: 

عدد المشتغلين في المؤسسات السياحية
بالمملكة 2011 - 2016م

تطور عدد المشتغلين في المنشآت 
السياحية بالمملكة

201120122013201420152016السنة

524,549534,900546,338551,165558,598569,630عدد المشتغلين

524,549

201120122013201420152016

534,900

546,338
551,165

558,598

569,630

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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اإليرادات التشغيلية للمؤسسات السياحية العاملة
بالمملكة 2011 - 2016م  )البيانات بماليين الرياالت(

تطور إإليرادات التشغيلية للمنشآت السياحية
 في المملكة

201120122013201420152016السنة

113,353115,962119,136121,149124,915127,632اإليرادات التشغيلية

ووصلــت قيمــة اإليــرادات التشــغيلية للمؤسســات الســياحية العاملــة فــي المملكــة إلــى )128( مليــار ريــال عــام 
2016بنســبة زيــادة قدرهــا 2,2 % مقارنــة بقيمــة اإليــرادات التشــغيلية فــي المؤسســات الســياحية عــام 2015 

والبالــغ )125( مليــار ريــال.

130.000

128.000

126.000

124.000

122.000

120.000

118.000

113,353115,962

119,136
121,149

124,915127,632

116.000

114.000

112.000

110.000
201120122013201420152016
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●  برنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات 

الوصف:
هــو مقيــاس إحصائــي للتغيــرات فــي أســعار بنــد بمواصفــة 

وفتــرة ثابتــة ومحــددة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
•  تكويــن فريــق عمــل مــن المختصيــن إلعــداد برنامج متوســطات 
أســعار الســلع والخدمــات والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة 

داخــل الهيئــة أو خارجهــا فــي كل الخطوات.
• جمــع ورصــد كل مــا يتعلــق ببرنامــج متوســطات أســعار الســلع 
والخدمــات مــن معلومــات وتوصيــات وتوثيقهــا وتجهيزهــا 
لتكــون فــي متنــاول يــد فريــق العمــل الموكلــة إليــه مهــام 

إعــداد البرنامــج.
• تحديد سلة السلع والخدمات من حيث الحجم والمحتوى.

• تحديد مواصفات البنود وإعداد كتيب يشملها.
• التنســيق مــع المبرمجيــن بالحاســب اآللــي إلعــداد ملــف خــاص 
بالبنــود وكتابــة البرامــج الالزمــة لحســاب متوســطات أســعار 

الســلع والخدمــات.
• إعــداد خطــة بحــث تحديــد إطــار نقــاط البيــع وتنفيــذه فــي المــدن 

التــي يشــملها نطــاق البرنامــج البيع.
الســلع والخدمــات مــن حيــث  • تحديــد أســلوب جمــع أســعار 
االســتمارة وعــدد مــرات جمــع أســعار الســلع الغذائيــة وغيــر 
ــرة التــي  الغذائيــة ودورة التســعير لــكل ســلعة وخدمــة، والفت

ســتكون منطلقــًا للبــدء بجمــع األســعار خاللهــا.
• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل إعداد البرنامج.

2/2: استمارة المسح 
تــم تجزئــة االســتمارة إلــى أربعة أجزاء كما هو موضح باالســتمارة، 

ووفقًا لآلتي:

ــرة  • الجــزء األول: يتضمــن بيانــات عــن المنطقــة والمدينــة وفت
جمــع األســعار.

• الجزء الثاني: يتضمن بيانات عن المنشأة )نقطة البيع(.
• الجــزء الثالــث: يتضمــن بيانــات عــن البنــود المطلــوب تســعيرها 

فــي نقطــة البيــع حســب المدينــة والفتــرة.
• الجــزء الرابــع: يتضمــن بيانــات عــن القــوى العاملــة فــي نقطــة 

البيــع واســم معطــي البيانــات.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
ــكل  ــل المواصفــات ل ــزام بخطــة التســعير المعتمــدة بدلي • االلت

بنــد فــي البرنامــج. 
• اعتمــاد طريقــة المقابــالت الشــخصية أثنــاء عمليــة جمــع بيانــات 

األســعار مــن نقــاط البيــع.
• جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية اإللكترونية.

• اعتماد السعر يوم الزيارة لنقطة البيع.
• االلتزام بالمواصفة المحددة بالمواصفات للبند. 

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
لــدى  بنــاًء علــى أهميتهــا  الســلع والخدمــات  اختيــار ســلة  تــم 
األســرة، أمــا الســلع اإلنشــائية فقــد تــم اختيــار الســلع الرئيســية 

فــي بنــاء المســكن لألســرة والعقــود الحكوميــة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

238
239 التقرير السنوي 

2017



5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تتــم عمليــة تدقيــق البيانــات والتحقــق مــن جودتهــا علــى مرحلتين 

كالتالي: 
  أ  - مرحلــة الشــمولية: وهــي التأكــد مــن أن جميــع بنــود العينــة 

تــم إدخــال ســعر لهــا.
ب  - مرحلة المراجعة والتدقيق:

• التأكــد مــن منطقيــة البيانــات واألســعار المدونــة )قواعــد 
التصحيــح(.

• مراجعــة جميــع األســعار مكتبيــًا وتعديــل مــا يلــزم علــى 
مســتوى المدينــة.

• مراجعــة جميــع األســعار مكتبيــًا وتعديــل مــا يلــزم علــى 
المملكــة. مســتوى 

• اســتخدام التقنيــة لمراجعــة الجوانــب األخــرى كافــة لجــودة 
البيانــات مثــل )تتطابــق اإلحداثيــات، وقــت زيــارة الباحــث، 

قواعــد التصحيــح، ...الــخ( لتنفيــذ خطــة التســعير بدقــة.
• المتابعة المســتمرة واآلنية من مشــرف البرنامج ومشــرفي 

المناطق.
•  تطبيــق نمــوذج إعــادة معاينــة مــن قبــل )المشــرف أو 
مراقــب الجــودة( بإعــادة الزيــارة لنقطــة البيــع التــي تــم 
مــن  للتأكــد  الباحــث  قبــل  مــن  البيانــات منهــا  اســتيفاء 

ودقتهــا. البيانــات  صحــة 
• إجــراء المقارنــات والمطابقــات الميدانيــة ألســعار الســلع 

التــي يتــم اختيارهــا عشــوائيًا وآليــًا.
• تطبيق معالجات االختفاء للسلع وتغير المصادر.

مالئــم  خــاص  تصنيــف  أســتخدم  للتصنيــف  بالنســبة 
البرنامــج. لطبيعــة 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
•  المنظمات اإلقليمية والدولية.

•  الباحثون األكاديميون والمستثمرون.
•  عدد من الجهات المستفيدة األخرى من الشركات واألفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• دعــم الباحثيــن والمســتثمرين بمعرفــة متوســط أســعار الســلع 

والخدمــات فــي المملكــة.
المختصيــن  تمكــن  زمنيــة  للســلة كسالســل  بيانــات  توفيــر   •

عليهــا. دراســاتهم  إجــراء  والباحثيــن 
• دراسة ظاهرة ارتفاع سلعة/خدمة بشكل غير طبيعي.

• عرض أبرز متوسطات أسعار السلع اإلنشائية.
• تعويضات المقاولين في العقود الحكومية.

●  الرقم القياسي ألسعار الجملة

الوصف:
يعــرف الرقــم القياســي ألســعار الجملــة بأنــه »أداة إحصائيــة 
لقيــاس نســبة التغيــر فــي أســعار الســلع المحليــة والمســتوردة 
فــي األســواق األوليــة )أســواق الجملــة( مــا بيــن فترتيــن زمنيتين 

مختلفتيــن«.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• بحث االحتياجات.

• تصميم استمارة المسح.
• تحديد اإلطار.
• اختيار العينة.

• أسلوب جمع البيانات.

238
239



• أدوات جمع البيانات.
• تحميــل وأرشــفة البيانــات والبيانــات الوصفيــة الُمجّمعــة علــى 

قواعــد البيانــات.
• التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة.
• متابعة جامعي ومقدمي البيانات.

• تحميل المخرجات ومراجعتها.
• نشر البيانات.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة جمــع البيانــات للرقــم القياســي 
ألســعار الجملــة مــن قبــل مختصــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
وقــد روعــي عنــد تصميمهــا اإلشــارة إلــى البيانــات الجغرافيــة 
المحــل،  )رقــم  مثــل:  البيــع  نقــاط  إلــى  للوصــول  المســاعدة 
اســم المحــل، المدينــة، الحــي، رقــم الحــارة، رقــم القطــاع، رقــم 
البلــك، الشــارع، الموقــع، واإلحداثيــة( كمــا تضمنــت االســتمارة 
وصــف للســلعة أو الخدمــة المــراد رصــد ســعرها ومواصفاتهــا 
والتغيــرات الطارئــة عليهــا مثــل: )رمــز البنــد، اســم البنــد، الســعر 
الحالــي، الســعر الســابق، نــوع وحــدة القيــاس، رمــز التحليــل، 
ودوريــة التســعير(. باإلضافــة إلــى العوامــل الســعرية التاليــة: 

ــوع  ــد المنشــأ، ن ــة، بل )المارك
العبــوة، الموديــل، المقــاس، النــوع الجــودة، وأخــرى(. وقــد تــم 
تطبيــق هــذه االســتمارات إلكترونيــًا علــى األجهــزة التــي يتــم 

ــات مــن خاللهــا.       جمــع البيان

3/2: أسلوب جمع البيانات  
  تتــم عمليــة جمــع األســعار لعينــة البنــود المختــارة بشــكل شــهري 
مــن عينــة نقــاط البيــع التــي تمثل األســواق األولية فــي المملكة 
ــكل ســلعة فــي كل  ــة الســعودية بواقــع ســبعة أســعار ل العربي

مدينــة مــن مــدن البحــث الثــالث: )الريــاض، جــدة، الدمــام(.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
يتــم اختيــار نقــاط البيــع التي ُتجمع منها أســعار الســلع والخدمات 

المختلفــة بناًء على: 
• تخصص نقطة البيع.

• نســبة عــدد المحــالت المتوافــرة فــي اإلطــار العــام لتعــداد 
المنشــآت علــى مســتوى المدينــة.

• التوزيع النسبي لنقاط البيع حسب النشاط التجاري.
• حجم العمالة في نقطة البيع.

ــة عــدم توافــر نقطــة  ــة ظــل الســتخدامها فــي حال • ســحب عين
ــة. ــع األصلي البي

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تتــم عمليــة حســاب الرقــم القياســي لألســعار باســتخدام معادلة 

.)Laspers( السبير
يتــم اســتخدام التصنيــف المركــزي للمنتجــات )CPC2( لتصنيــف 
الســلع، ويعتبــر هــذا التصنيــف األحــدث دوليــًا وهــو تصنيــف 
مركــزي للمنتجــات يســتخدم فــي أنــواع اإلحصــاءات كافــة التــي 

ــى تفصيــالت. ــاج إل تحت

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي
• المنظمات اإلقليمية والدولية

• وزارة االقتصاد والتخطيط
• أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية. 

• العموم من خالل نشر بياناته في مختلف الوسائل.  

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يســتخدم الرقــم القياســي ألســعار الجملــة فــي رصــد التغيــرات 
التــي تطــرأ علــى أســعار الســلع المحليــة أو المســتوردة والتــي 
يتــم التعامــل بهــا فــي األســواق، ومــا يتبــع ذلــك مــن الوقــوف 

علــى اتجاهــات األســعار وظــروف األســواق.  

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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يعتبــر الرقــم القياســي ألســعار الجملــة إحــدى األدوات المهمــة المســتخدمة فــي إعــداد الحســابات القوميــة وذلــك بتخليــص الدخــل 
والمجاميــع القوميــة مــن أثــر تغيــرات األســعار. 

أهم النتائج:

تحركات األرقام القياسية ألسعار الجملة خالل عام 2017م
بلــغ متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار الجملــة لســنة 2017: )100.7( مقابــل: )102.0( لســنة 2016، وهــذا يعنــي تســجيله 
انخفاضــًا نســبته %1.3، وكان ذلــك محصلــة للتغيــرات التــي شــهدتها مكونــات الرقــم القياســي ألســعار الجملــة علــى النحــو التالــي:

أ - نسب االنخفاض:

نسبة االنخفاضأبرز األقسام المؤثرةنسبة االنخفاضالبابم

�6.9%أحجار ورمل�6.9%الخامات والمعادن1

�3.0%منتجات الزراعة وصيد األسماك 2
� 12.6%حيوانات حية ومنتجات حيوانية

�5.4%األسماك ومنتجات صيد األسماك األخرى

� 2.4%سلع أخرى3
أثاث وسلع أخرى قابلة للنقل غير مصنفة في 

�4.6%موضع أخر

�2.8%المنتجات الخشبية

4
المنتجات المعدنية واآلالت 

�1.5%والمعدات
�4.8%آالت المكاتب والمحاسبة والحساب اإللكتروني 

�3.8%اآلالت المستعلمة في األغراض العامة

نسبة االنخفاضأبرز األقسام المؤثرةنسبة االنخفاضالبابم

1
المنتجات الغذائية والمشروبات 

2.2%والتبغ والمنسوجات
%59.3منتجات التبغ
%22.6المشروبات 

ب - نسب االرتفاع:
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المتوسط ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيةمايوإبريلمارسفبرايرينايرالسنة
السنوي

• الرقم القياسي العام

2016103.2102.8103.0102.8102.8102.9102.6102.0101.5100.7100.1100.0102.0

2017100.1100.8100.6100.7100.5101.1101.2100.8100.7100.4100.6101.0100.7

• منتجات الزراعة وصيد األسماك

2016107.1106.5106.2106.1104.6106.5106.2102.8103.5102.299.499.7104.2

2017101.3100.4100.8102.8104.6105.5102.9101.4100.597.797.997.0101.1

• الخامات والمعادن

2016102.9103.1103.199.499.499.7100.2100.2100.298.096.895.899.9

201795.595.196.194.094.389.891.591.291.391.791.393.793.0

• المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

201699.999.799.798.598.598.398.097.997.897.497.597.798.4

201798.098.298.097.998.2101.3103.5103.2102.6102.3102.0102.4100.6

• سلع أخرى

2016110.3109.9110.5110.1110.7110.7110.1109.4108.5107.8107.4106.6109.3

2017107.1109.0107.7107.1106.7106.4106.2105.8105.8105.6105.9106.5106.7

• المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

201698.097.797.898.198.097.997.997.797.096.495.795.897.3

201795.395.495.696.095.695.695.895.595.695.996.296.695.8

السلسلة الشهرية لألرقام القياسية ألسعار الجملة 
خالل عامي 2017 و2016 - سنة األساس 2014=100
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تحركات األرقام القياسية ألسعار الجملة خالل الفترة 
)يناير 2016 حتى ديسمبر 2017(

120

100

115

95

110

90

105

85

80
نوفمبر
2017

نوفمبر
16

ماي
2017

ماي
16

سبتمبر
2017

سبتمبر
16

مارس
2017

مارس
16

جويلية
2017

جويلية
16

جانفي
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منتجات الزراعة وصيد األسماكالرقم القياسي العام

الخامات والمعادنالمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

سلع أخرىالمنتجات المعدنية واآلالت والمعدات
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●  الرقم القياسي لتكلفة المعيشة

الوصف:
يعــرف الرقــم القياســي لتكلفــة المعيشــة بأنــه مقياس إحصائي 

للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق ثابتــة من الســلع والخدمات.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
بحث االحتياجات.  •

تصميم استمارة المسح.  •
تحديد اإلطار.  •
اختيار العينة.  •

أسلوب جمع البيانات.  •
أدوات جمع البيانات.  •

تحميــل وأرشــفة البيانــات والبيانــات الوصفيــة الُمجّمعــة علــى   •
قواعــد البيانــات.

التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة.  •
متابعة جامعي ومقدمي البيانات.  •

تحميل المخرجات ومراجعتها.  •
نشر البيانات.  •

2/2: استمارة المسح:
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة جمــع البيانــات للرقــم القياســي 
لتكلفــة المعيشــة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وقــد روعــي عنــد 
تصميمهــا اإلشــارة إلــى البيانــات الجغرافيــة المســاعدة للوصول 
إلــى نقــاط البيــع مثــل: )رقــم المحــل، اســم المحــل، المدينــة، 

الحــي، رقــم الحــارة، رقــم القطــاع، رقــم البلــك، الشــارع، الموقع، 
واإلحداثيــة( كمــا تضمنــت االســتمارة وصــف للســلعة أو الخدمــة 
المــراد رصــد ســعرها ومواصفاتهــا والتغيــرات الطارئــة عليهــا 
مثــل: )رمــز البنــد، اســم البنــد، الســعر الحالــي، الســعر الســابق، 
نــوع وحــدة القيــاس، رمــز التحليــل، ودوريــة التســعير(. باإلضافــة 
إلــى العوامــل الســعرية التاليــة: )الماركــة، بلــد المنشــأ، نــوع 
العبــوة، الموديــل، المقــاس، النــوع، الجــودة، وأخــرى(. وقــد تــم 
تطبيــق هــذه االســتمارات إلكترونيــًا علــى األجهــزة التــي يتــم 

جمــع البيانــات مــن خاللهــا

3/2: أسلوب جمع البيانات  
ــة جمــع  ــدء بعملي ــل الب ــات قب ــد أســلوب جمــع البيان ــم تحدي • يت
الضوابــط  مــن  لعــدد  وفقــًا  كاٍف  بوقــت  األســعار  بيانــات 

يلــي: كمــا  والمعاييــر 
بيانــات  جمــع  فــي  الشــخصية  المقابــالت  طريقــة  اعتمــاد   •

البيــع. نقــاط  مــن  األســعار 
• جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية اإللكترونية.

• تغطيــة كافــة الســلع والخدمــات حســب نقــاط البيــع: )محــالت 
كبيــرة، متوســطة، صغيــرة، وذلــك وفقــا للتخصــص وحجــم 

ــة داخــل المصــدر(. العمال
• اعتماد السعر يوم الزيارة لنقطة البيع.

• تحديــد المواصفــات الدقيقــة للبنــود فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
بحيــث تشــتمل علــى أهــم العوامــل الســعرية المؤثــرة فــي 
المنشــأ،  بلــد  الــوزن،  الســلعة وماركتهــا،  مثــل  البنــد  ســعر 

المقــاس، وغيرهــا.
ربــع  )أســبوعي، شــهري،  بنــد  لــكل  بــدورة تســعير  االلتــزام   •

ســنوي(. نصــف  ســنوي، 
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4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
الســلع  أســعار  منهــا  ُتجمــع  التــي  البيــع  نقــاط  اختيــار  يتــم   •

علــى: بنــاًء  المختلفــة  والخدمــات 
- حجم السكان للمنطقة الجغرافية.

- تخصص نقطة البيع.
لتعــداد  العــام  المتوفــرة فــي اإلطــار  المحــالت  - نســبة عــدد 

المدينــة. مســتوى  علــى  المنشــآت 
- نوع السوق.

ــاًء علــى نتائــج مســح إنفــاق ودخــل األســرة  - نســبة التســوق بن
ــة. علــى مســتوى المدين

- نسب التسوق وربطها بنوع نقطة البيع.
- التوزيع النسبي لنقاط البيع حسب النشاط التجاري.

- حجم العمالة في نقطة البيع.
- ســحب عينــة ظــل الســتخدامها فــي حالــة عــدم توفــر نقطــة 

البيــع األصليــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تتــم عمليــة حســاب الرقــم القياســي لألســعار باســتخدام معادلة 

.)Lapsers( السبير
الفــردي  لالســتهالك  الدولــي  التصنيــف  علــى  االعتمــاد  تــم 
 Classification of Individual Consumption( حســب الغــرض

.)According to Purpose COICOP

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
مؤسسة النقد العربي السعودي.  •

المنظمات اإلقليمية والدولية.  •
وزارة االقتصاد والتخطيط.  •

أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية.   •
الباحثون واألفراد من خالل نشر بياناته في مختلف الوسائل.    •

كيفية االستفادة من الرقم القياسي لتكلفة المعيشة: 
دعــم اتخــاذ بعــض القــرارات االقتصاديــة المناســبة مــن قبــل   •
الجهــات الرســمية مــن خــالل متابعــة تحــركات الرقــم القياســي 

لتكلفــة المعيشــة ومكوناتــه.
قيــاس التغيــرات فــي أســعار الســلع والخدمات التي يشــتريها   •

المســتهلك بيــن فتــرة وأخــرى.
قيــاس العــبء الــذي يتحملــه المســتهلك وتطــور هــذا العــبء   •

مــن فتــرة ألخــرى حســب اتجاهــات األســعار.
)قيــاس  االقتصــادي  واالنحســار  التضخــم  اتجاهــات  قيــاس   •

المملكــة(. اقتصــاد  فــي  االنكمــاش  أو  التضخــم 
قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.  •

يمكــن االعتمــاد عليهــا في التحليــالت االقتصادية واإلحصائية   •
ــه خــالل  ــؤات المســتقبلية ل ــركات األســعار والتنب الخاصــة بتح

فتــرات زمنيــة مختلفــة.
يتم استخدامها كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة.  •

أهم النتائج:

تحركات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة خالل عام 2017م
سجـــل مؤشر متوسط الرقـــــم القيـــــاسي العـــــام لتكلـفة المعيشة 
لعــام 2017م، مقارنــة بنظيــره مــن العــام الســابق، انخفاضــًا بلغــت 

نســبته )0.2 %(، وكان ذلــــك محصلــًة للتغيــرات التاليــة:

أ - نسب االنخفاض:

نسبة االنخفاضالبابم

� 2.0 � %األغذية والمشروبات1
� 2.0 � %النقل2
� 2.0 � %الترويح والثقافة3
� 1.6 � %المالبس واألحذية4
� 0.7 � %المطاعم والفنادق5
� 0.7 � %تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها6

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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نسبة االنخفاضالبابم

%60.7التبغ1

%2.2التعليم2

%1.9االتصاالت3

%1.3السلع والخدمات المتنوعة4

%0.7الصحة5

%0.2السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى6

ب - نسب االرتفاع:

التغيرات النسبية السنوية لألقسام الرئيسية لعام 
2017 مقارنة بعام 2016م

األغذية والمشروبات الغازيةالتبغ
المالبس واألحذيةالسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

النقل

الصحة

االتصاالت

تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها        

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

�20.0

1.32.21.90.70.2

�2.0 �1.6 �0.7 �2.0 �2.0 �1.5

60.7
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المتوسط ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير
السنوي

الرقم القياسي 
136.5137137137137138138137.7137.8138138137.4137.2العام

األغذية 
142.3143143143143144144144145145144144.1143.7والمشروبات

199.8200200200200349398399.9399.6400400399.6312التبغ

المالبس 
113.5113113113112112112112.4110.7111111109.7111.8واألحذية

السكن والمياه 
والكهرباء وأنواع 

الوقود األخرى
176.8178177177177178177176.7176.8177176176.3176.9

تأثيث وتجهيزات 
133.6134134134134134134133.4133133133132.8133.4المنزل وصيانتها

123.5124123123124123124123.5123.6124124124.4123.7الصحة

120.4121121121121121121120.5120.2119120119.5120.4النقل

97.997.897.997.797.397.29797.397.297.498.498.397.6االتصاالت

117.1117117117117117116116.4116116117116.2116.7الترويح والثقافة

124.9125125125125125125124.8128128128128125.9التعليم

المطاعم 
124.7124124124123124124124.2123.9124123123.6123.9والفنادق

السلع والخدمات 
124.7126126126126126126126.6126.3126127125.8126المتنوعة

جدول يبين الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 
المنتجات اإلحصائيةواألرقام القياسية لألقسام الرئيسية خالل عام 2017م

الفصل السادس
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رسم بياني لتحركات الرقم القياسي العام لتكلفة 
المعيشة خالل عام 2017م

المتوسط السنوي
137,2

ديسمبر
137,4

أكتوبر
137,5

نوفمبر
137,6

سبتمبر
137,8

أغسطس
137,7

يوليو
137,7

يونيو
137,5

مايو
136,6

أبريل
136,9

مارس
136,7

يناير
136,6 الرقم 

القياسي 
العام

136,5

فبراير
136,9
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●  المسح االقتصادي السنوي

الوصف:
المســح االقتصــادي الســنوي هــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع 
ــة  ــارة والممثل ــة مــن المنشــآت المخت ــة لعين ــات االقتصادي البيان
للمنشــآت كافــة بالمملكــة، ويمكــن مــن خــالل تلــك البيانــات 
حســاب العديــد مــن التقديــرات والمؤشــرات االقتصاديــة ومــن 
أهمها متوســط عدد المشــتغلين الســعوديين وغير الســعوديين 
والمســتلزمات  المشــتغلين،  وتعويضــات  المملكــة،  فــي 

الســلعية والخدميــة

الهدف:
• توفيــر بيانــات تســاهم فــي التعــرف علــى مــدى مســاهمة 

القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي.
إلعــداد  االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع  عــن  بيانــات  توفيــر   •
النمــو. معــدالت  معرفــة  فــي  تســاعد  التــي  المؤشــرات 
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.
• معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين.
• التعــرف علــى حجــم التغيــر في التعويضــات والنفقات واإليرادات 

حســب األنشطة االقتصادية المختلفة.
النشــاط  الرأســمالية حســب  التكوينــات  التعــرف علــى حجــم   •

االقتصــادي.
• توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن مــن 

ــة. ــات والمعلومــات اإلحصائي البيان
• اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنات المحلية واإلقليمية 

والدولية وإجراء الدراســات والتحليالت.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
•إعداد اللجان.
•تجهيز الخطة.

•إعداد وتجهيز العينة.
•تجهيز وطباعة االستمارة.
•تجهيز مستلزمات المسح.

•اإلعداد والتدريب.
•جمع البيانات ميدانيًا.

•المعالجة واستخراج النتائج. 
•النشر.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصي المســح 
االقتصــادي الســنوي فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي عنــد 
تصميــم االســتمارة التوصيــات والمعاييــر والتعاريــف الدوليــة 
التــي تصدرهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي مجــال المســوح 
االقتصاديــة، وتــم عرضهــا علــى خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة 
تمــت  التــي  العالقــة  ذات  والجهــات  للهيئــة،  زيارتهــم  خــالل 
ألخــذ  االســتمارة  مــن  أوليــة  بنســخة  وتزويدهــم  مخاطبتهــم 

مربياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.
وقــد قســمت االســتمارة إلــى عشــرة أقســام حســب الموضــوع 
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
لمرحلــة العمــل الميدانــي، وتــم إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث 
توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه 
الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات، 
حيث تضمنت اســتمارة المســح مجموعة من األســئلة المتعلقة 

بالخصائــص االقتصاديــة لألفــراد والمنشــآت مــن أهمهــا
النشــاط االقتصــادي ومتوســط عــدد المشــتغلين وتعويضــات 
التشــغيلية  واإليــرادات  التشــغيلية  والنفقــات  المشــتغلين 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

250
251 التقرير السنوي 

2017



والنفقــات التحويليــة والبضائــع المشــتراة بغــرض بيعهــا بنفــس 
حالتهــا واإليــرادات التحويليــة ونســبة المشــاركة فــي ملكيــة راس 

ــر فــي األصــول وااللتزامــات. المــال والتغي

3/2: أسلوب جمع البيانات  
يســتخدم فــي عمليــة جمــع بيانــات المســح األســلوب المباشــر، 
وذلــك عــن طريــق المقابلــة الشــخصية، بحيــث يقــوم الباحــث 

ــات. ــارات المنشــآت بجمــع البيان ــاء زي خــالل مــدة المســح أثن

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
يتــم تحديــد الحجــم األمثــل للعينــة الرئيســة الــذي يفــي بأغــراض 
المســوح، والبحــوث االقتصاديــة المختلفــة التــي تجريهــا الهيئــة 
تــم  ذلــك  بعــد  اإلداريــة،  والمناطــق  المملكــة  مســتوى  علــى 
ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة للعينــة الرئيســة، والمتمثلــة 
بمناطــق العــد موزعــة علــى جميــع المناطــق اإلداريــة. وقبــل 
الشــروع فــي ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة )مناطــق العــد( 
للعينــة الرئيســة، دمجــت مناطــق العــد الصغيــرة أو الواقعــة فــي 
المناطــق النائيــة، وذلــك لتعويضهــا مــن اإلطــار بمناطــق عــد 
مقاربــة ومشــابهة لهــا فــي الظــروف لضمــان التمثيــل المناســب 
لتلــك الطبقــات والحصــول علــى تقديــرات ونتائــج دقيقــة تمثــل 

ــع الطبقــات. جمي

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
وتعتمــد إجــراءات المراجعــة اآلليــة علــى إعــداد قواعــد للمراجعــة 
اآلليــة وذلــك بوضــع برامــج فــي الحاســب اآللــي للتأكــد مــن 
وجــود  عــدم  أو  لهــا  المقبــول  المــدى  فــي  البيانــات  وقــوع 
بيانــات لهــا ذات أهميــة كبــرى فــي تحليــل البيانــات مثــل عــدم 
وجــود نشــاط اقتصــادي. وعــدم وجــود بيانــات عــن النفقــات أو 

الــخ. اإليــرادات.. 

وبعــد االنتهــاء مــن إجــراءات المراجعــة اآلليــة يتــم البــدء فــي 
إجــراءات إحــالل البيانــات للقيــم المفقــودة حيــث تتــم علــى ثــالث 
مراحــل، تتمثــل المرحلــة األولــى فــي تقديــر البيانــات مــن أقــرب 
مؤسســة تتفــق مــن حيــث النشــاط االقتصــادي  وفئــة حجــم 
المؤسســة محــل  بيانــات هــذه  إحــالل  ثــم  المشــتغلين ومــن 
البيانــات الناقصــة للمؤسســة فــي حيــن تتمثــل المرحلــة الثانيــة 
فــي البحــث عــن بيانــات لنفــس المؤسســة مــن بيانــات المســح 
الســابق، أمــا المرحلــة الثالثــة واألخيــرة فتتمثــل مــن خــالل إيجــاد 
مصفوفــة مــن المتوســطات حســب النشــاط االقتصــادي وفئــة 
ثــم إحــالل هــذه المتوســطات محــل  حجــم المشــتغلين ومــن 

ــات الناقصــة . البيان
ويتــم اســتخدام الدليــل الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة المنبثق 
 ISIC4 عــن التصنيــف الصناعــي الدولــي لألنشــطة االقتصاديــة

لترميــز النشــاط االقتصــادي للمؤسســات.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط 

• وزارة التجارة والصناعة.
• الغرف التجارية والصناعية.

• الهيئة العامة للسياحة.
•المراصد الحضرية.

• الهيئة العامة لالستثمار.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
ــج هــذا المســح فــي التعــرف علــى القيمــة المضافــة  ــد نتائ تفي
للقطــاع الخــاص فــي المملكــة، كمــا يمكــن مــن خاللهــا التعــرف 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــأة  حجــم مســاهمة  علــى 
إجمالــي الناتــج المحلــي، كمــا أن هــذا المســح يســاعد ويســاهم 
في اســتخالص معدالت النمو وتوحيد التصانيف المســتخدمة 

وكذلــك عمــل المقارنــات مــع الســجالت اإلداريــة.
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أهم النتائج:

بيانات المسح االقتصادي السنوي 2016م )ماليين الرياالت(

األصول اإليراداتالنفقاتالتعويضاتالنشاط االقتصادي
المشتراة

األصول 
المباعة 

850563339006790944334412094912506276الزراعة والحراجة وصيد األسماكأ
33390263127426515682039185435998811328562التعدين واستغالل المحاجرب
49136548310510155608215503559659216338798الصناعة التحويليةج
838650222843829582155033745583767479إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءد

إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحي هـ
13372653814459850475211683710695وإدارة النفايات ومعالجتها

3414642486453895221814516222005681925595التشييدو

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات ز
44216360374913626614995311217380993308179المحركات والدراجات النارية

1281681849151494110217017236694763604504النقل والتخزينح
1250914033521867653198453126230184088أنشطة خدمات اإلقامة والطعامط
11068830737394131497451093586221120424363المعلومات واالتصاالتي
220955534411704214685177086244314651749األنشطة المالية وأنشطة التأمينك
37817528577043221533663509010888271األنشطة العقاريةل
5209189146814482903778521946942077األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةم
815254525326363523987584147986999720أنشطة الخدمات اإلداريةن
66927237420307155407622999344290121التعليمع

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل ف
701671812833590377263112773709181323االجتماعي

798518241322069866162039834911الفنون والترفيه والتسليةص
44584867441403158711052039604278755أنشطة الخدمات األخرىش

5420385341244192459294070605553865541289792177المجموع

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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أقل من 5 النشاط االقتصادي
مشتغلين

19 - 5
مشتغاًل

20 مشتغاًل 
الجملةفأكثر

18182525الزراعة والحراجة وصيد األسماكأ
3834360350التعدين واستغالل المحاجرب
19236650الصناعة التحويليةج
1858122119إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءد

إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحي وإدارة هـ
19253432النفايات ومعالجتها

20283332التشييدو

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات ز
23264027والدراجات النارية

3145751النقل والتخزينح
20233325أنشطة خدمات اإلقامة والطعامط
2438121105المعلومات واالتصاالتي
4179268199األنشطة المالية وأنشطة التأمينك
2284831األنشطة العقاريةل
27545449األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةم
25353231أنشطة الخدمات اإلداريةن
54333736التعليمع
33373838األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعيف
24242827الفنون والترفيه والتسليةص
20222722أنشطة الخدمات األخرىش

45658914231249المجموع

متوسط تعويضات المشتغلين حسب النشاط 
المنتجات اإلحصائيةاالقتصادي 2016م )آالف الرياالت(

الفصل السادس
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الرواتب واألجور 

النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة 
والنشاط االقتصادي خالل 2015 - 2016م

20 مشتغاًل فأكثر5 - 19 مشتغاًلأقل من 5 مشتغلينالعام

2015229,509146,270907,209

2016215,069145,418883,705

2.7�0.06�6.7�نسبة التغير

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة 
والنشاط االقتصادي خالل 2015 - 2016م

20 مشتغاًل فأكثر

5 � 19 مشتغاًل

أقل من 5 مشتغلين

200.000400.000600.000800.0001000.000

2016
2015

●  مسح المؤشرات االقتصادية

الوصف 
بحــث المؤشــرات االقتصاديــة عبــارة عــن دراســة علميــة منظمــة 
المؤسســات  ومكونــات  خصائــص  عــن  ســنوية  ربــع  ودوريــة 
ــر الهــادف  العاملــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام والقطــاع غي
نشــاطًا  تــزاول  والتــي  المملكــة  مناطــق  جميــع  فــي  للربــح 

اقتصاديــًا أو عــدة أنشــطة.

الهدف:
• توفيــر احتياجــات األجهــزة والمصالــح الحكوميــة والباحثيــن مــن 
ــع  ــرة المــدى عــن جمي ــة قصي ــات والمعلومــات اإلحصائي البيان

ــة. األنشــطة االقتصادي

إلعــداد  االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع  عــن  بيانــات  توفيــر   •
المؤشــرات قصيــرة المــدى التــي تســاعد فــي معرفــة معدالت 

نمــو كل نشــاط اقتصــادي.
• تحديــث سلســلة البيانــات االقتصاديــة الفصليــة عن كل نشــاط 

اقتصادي.
• معرفــة حجــم التغيــر الموســمي فــي عــدد المشــتغلين وحجــم 

التعويضــات والنفقــات واإليــرادات.
• اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض المقارنات المحلية واإلقليمية 

والدولية وإجراء الدراســات والتحليالت.
• توفيــر أهــم المتغيــرات االقتصاديــة الموســمية التــي تطــرأ 

علــى األنشــطة االقتصاديــة.
المــدى للمســاهمة فــي  بيانــات اقتصاديــة قصيــرة  • توفيــر 

وتقديراتهــا. القوميــة  الحســابات  إعــداد 
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• توفيــر بيانــات اقتصاديــة ربــع ســنوية عــن جميــع األنشــطة 
التــي تســاعد  االقتصاديــة إلعــداد المؤشــرات االقتصاديــة 

فــي معرفــة معــدالت نمــو كل نشــاط اقتصــادي.
• توفيــر بيانــات اقتصاديــة ربــع ســنوية علــى مســتوى القطاعات 
التنظيميــة إلعــداد المؤشــرات االقتصاديــة التــي تســاعد فــي 

معرفــة معــدالت النمــو.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• آلية إعداد الخطة. 

• إعداد اللجان.
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج. 
• النشر.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصــي مســح 
المؤشــرات االقتصاديــة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي 
والتعاريــف  والمعاييــر  التوصيــات  االســتمارة  تصميــم  عنــد 
مجــال  فــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تصدرهــا  التــي  الدوليــة 
المســوح االقتصاديــة، وتــم عرضهــا علــى خبــراء منظمــة العمــل 
الدوليــة خــالل زيارتهــم للهيئــة، والجهــات ذات العالقــة التــي 

تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة مــن االســتمارة ألخــذ 
مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.

وقــد قســمت االســتمارة إلــى خمســة أقســام حســب الموضــوع 
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
لمرحلــة العمــل الميدانــي، وتــم إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث 
توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه 
الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات، 
حيث تضمنت اســتمارة المســح مجموعة من األســئلة المتعلقة 

بالخصائــص االقتصاديــة لألفــراد والمنشــآت مــن أهمهــا
النشــاط االقتصــادي ومتوســط عــدد المشــتغلين وتعويضــات 

المشــتغلين والنفقــات التشــغيلية واإليــرادات التشــغيلية.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
يتــم تنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
اإلشــراف  وتحــت  والمدربيــن  المؤهليــن  الباحثيــن  بواســطة 
فــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  موظفــي  قبــل  مــن  المباشــر 
مناطــق المملكــة ومدنهــا كافــة، التــي تشــملها تلــك المســوح 
وذلــك باســتخدام االســتمارة اإلحصائيــة للمســوح أو باســتخدام 

.)Tablet( اللوحــي  الجهــاز 
وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء باســتخدام هــذا األســلوب رغبــة 
منهــا فــي الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات تفصيليــة دقيقــة 

عــن المؤسســات االقتصاديــة وفــق المفاهيــم اإلحصائيــة.
وإجــراء  المؤسســة  بزيــارة  البيانــات  جمــع  عنــد  الباحــث  يقــوم 
المقابلــة الشــخصية بأصحــاب العمــل أو المديريــن أو األشــخاص 
المســئولين بالمؤسســة، حيــث يقــوم بتقديــم نفســه وإبــراز 
بطاقتــه الشــخصية تمهيــدًا لتدويــن البيانــات المطلوبــة فــي 
الســجل المعــد للبحــث أو االســتيفاء مــن خــالل الجهــاز اللوحــي 
تعبئتهــا  مــن  الباحــث  يتمكــن  التــي  الصغيــرة  للمؤسســات 
مباشــرة فــي الموقــع، وإذا لــم يتمكــن الباحــث مــن الحصــول 
عــدم  بســبب  األولــى  الزيــارة  فــي  المطلوبــة  البيانــات  علــى 
ــارة للمؤسســة حتــى يحصــل عليهــا. ــرار الزي توافرهــا يقــوم بتك

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
يتــم تحديــد الحجــم األمثــل للعينــة الرئيســة الــذي يفــي بأغــراض 
المســوح، والبحــوث االقتصاديــة المختلفــة التــي تجريهــا الهيئــة 
علــى مســتوى المملكــة والمناطــق اإلداريــة. بعــد ذلك تم ســحب 
وحــدات المعاينــة األوليــة للعينــة الرئيســة، والمتمثلــة بمناطــق 
العــد موزعــة علــى جميــع المناطــق اإلداريــة. وفــق الشــروع فــي 
ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة )مناطــق العــد( للعينــة الرئيســة، 
دمجــت مناطــق العــد الصغيــرة أو الواقعــة فــي المناطــق النائية، 
وذلــك لتعويضهــا مــن اإلطــار بمناطــق عــد مقاربــة ومشــابهة 
لهــا فــي الظــروف لضمــان التمثيــل المناســب لتلــك الطبقــات 
والحصــول علــى تقديــرات ونتائــج دقيقــة تمثــل جميــع الطبقــات.
وقــد تــم اســتخدام العينــة العشــوائية الطبقيــة المناســبة مــع 
الحجم في ســحب عينة للمؤسســات لضمان اختيار المؤسســات 

األكبــر أهميــة فــي اإلطــار.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يوجد نوعين من المراجعة:

مراجعة مكتبية:
 وتتــم مــن قبــل الباحثيــن الميدانييــن علــى مرحلتيــن؛ مراجعــة 
ميدانيــة عنــد اســتالم االســتمارة مباشــرة مــع المدلــي بالبيانــات 
فــي مقــر المنشــأة والمرحلــة الثانيــة مراجعــة مكتبيــة عنــد العــودة 
لمكاتــب الهيئــة وتهــدف هــذه المراجعــة للتأكــد مــن شــمولية 

البيانــات ومنطقيتهــا وفــق قواعــد محــددة مســبقًا.

المراجعة اآللية:
 وتعتمــد إجــراءات المراجعــة اآلليــة علــى إعــداد قواعــد للمراجعــة 
اآلليــة وذلــك بوضــع برامــج فــي الحاســب اآللــي للتأكــد مــن 
وقــوع البيانــات فــي المــدى المقبــول لهــا أو عــدم وجــود بيانــات 
لهــا أهميــة كبــرى فــي تحليــل البيانــات مثــل )عــدم وجــود نشــاط 
اقتصــادي، عــدم وجــود بيانــات عــن النفقــات أو اإليــرادات.. الــخ(.

وبعــد االنتهــاء مــن إجــراءات المراجعــة اآلليــة يتــم البــدء فــي 
علــى  تتــم  حيــث  المفقــودة  للقيــم  البيانــات  إحــالل  إجــراءات 
ثــالث مراحــل: تتمثــل المرحلــة األولــى فــي تقديــر البيانــات مــن 
أقــرب مؤسســة تتفــق مــن حيــث النشــاط االقتصــادي وفئــة 
حجــم المشــتغلين وهــو مــا يعــرف بـــ)hot deck ( ومــن ثــم إحــالل 
بيانــات هــذه المؤسســة محــل البيانــات الناقصــة للمؤسســة 
فــي حيــن تتمثــل المرحلــة الثانيــة فــي البحــث عــن بيانــات لنفــس 
المؤسســة مــن بيانــات البحــث الســابق ، أمــا المرحلــة الثالثــة 
واألخيــرة فتتمثــل مــن خــالل إيجــاد مصفوفــة مــن المتوســطات 
حســب النشــاط االقتصــادي وفئــة حجــم المشــتغلين ومــن ثــم 

إحــالل هــذه المتوســطات محــل البيانــات الناقصــة .

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
• وزارة التجارة.

• القطاع الخاص.
• صانعو القرار والباحثون األكاديميون.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تفيــد نتائــج المســح فــي التعــرف علــى التغيــرات قصيــرة المــدى 
التــي حدثــت علــى االقتصــاد الســعودي ، كمــا أن هــذا المســح 
وتوحيــد  النمــو  معــدالت  اســتخالص  فــي  ويســاهم  يســاعد 
التصانيــف المســتخدمة وكذلــك عمــل المقارنــات مــع الســجالت 
اإلداريــة، ويســتفاد مــن بيانــات مســح المؤشــرات االقتصاديــة 
فــي دعــم صنــاع القــرار والمخططين لســوق العمل في المملكة 
العربيــة الســعودية بحيــث تســاعد مؤشــرات المســح فــي قيــاس 
عمليــة  فــي  االقتصاديــة  األنشــطة  مــن  نشــاط  كل  مشــاركة 
التنميــة االقتصاديــة، كمــا يفيــد المســح الجهــات والمنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتمين بســوق 

العمــل فــي مجــال نشــر تقاريرهــم ودراســاتهم وأبحاثهــم.  
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أهم النتائج :

تعويضات المشتغلين )آالف الرياالت( خالل العام 
2015 - 2016م     

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالعام

201565,845,54765,835,44265,943,52165,913,539

201668,132,82768,090,44568,126,49568,526,053

%4%3.3%3.4%3.5نسبة التغير

65.780.000
الربع األول الربع الثانيالربع الثالث الربع الرابع

68.600.000

65.800.000 68.500.000

65.820.000 68.400.000

65.840.000 68.300.000

65.860.000 68.200.000

65.880.000 68.100.000

65.900.000 68.000.000

65.920.000 67.900.000

65.940.000 67.800.000

65.960.000 67.700.000

2016
2015
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حجم النفقات )آالف الرياالت(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالعام

2015329,636,336319,912,023316,939,054315,390,133

2016312,056,304312,851,517311,776,079313,186,707

%0.7�%1.6�%2.2�%5.3�نسبة التغير

النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة 
والنشاط االقتصادي خالل 2015 - 2016م

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

300.000.000310.000.000320.000.000330.000.000

2016
2015

260

313,186,707

311,776,079

312,851,517

312,056,304

315,390,133

316,939,054

319,912,023

329,636,336
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حجم اإليرادات  )آالف الرياالت(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالعام

2015760,818,635756,089,200753,779,292757,033,145

2016726,022,324733,577,582743,671,038752,703,186

%0.6�%1.3�%2.9�%4.8�نسبة التغير

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

700.000.000720.000.000740.000.000760.000.000780.000.000

2016
2015
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752,703,186

743,671,038

733,577,582

726,022,324

757,033,145

753,779,292

756,089,200

760,818,635
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● مسح التجارة الداخلية

الوصف:
هــو مســح يشــمل نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وهــو النشــاط 
نــوع مــن  ببيــع أي  التــي تقــوم  التجاريــة  بالمنشــآت  المعنــي 
الســلع بالجملــة أو التجزئــة دون إجــراء أي عمليــة تحويــل للســلعة، 
والدراجــات  المحــركات  ذات  المركبــات  إصــالح  أيضــًا  ويشــمل 

ــة. الناري

الهدف:
• توفيــر بيانــات إحصائيــة حديثــة تســاعد متخــذي القــرار بتخفيــض 
فــي  الخــاص  بالقطــاع  التوظيــف  مشــاركة  وزيــادة  البطالــة 

نشــاط التجــارة الداخليــة.
• معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية )الجملة والتجزئة(.

• قيــاس مــدى مســاهمة نشــاط التجــارة الداخليــة فــي الناتــج 
المحلــي.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
• إعداد اللجان.
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

2/2: استمارة المسح 
تشــتمل علــى بيانــات جغرافيــة، وهــي عبــارة عــن بيانــات مكانيــة 
لتحديــد موقــع المنشــأة، وتشــتمل أيضــًا علــى بيانــات اقتصادية 
وهــي البيانــات المطلــوب توفيرهــا مــن المنشــأة، مثــل وصــف 
المشــتغلين  عــدد  عــن  بيانــات  ثــم  المنشــأة،  لنشــاط  دقيــق 
عــن  بيانــات  علــى  االســتمارة  تحتــوي  وكذلــك  وتعويضاتهــم، 
ماليــة،  الــرأس  والتكوينــات  )اإليــرادات(  والمبيعــات  النفقــات 

واألصــول وااللتزامــات حســب القطاعــات التنظيميــة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
تنفــذ عمليــة جمــع بيانــات المســح بأســلوب المقابلــة الشــخصية 
مــن  المباشــر  اإلشــراف  تحــت  مؤهليــن  باحثيــن  بواســطة 

الهيئــة، موظفــي 

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم ســحب عينــة عشــوائية طبقيــة تضــم جميــع أنشــطة التجــارة 
الداخليــة علــى مســتوى الحــد الرابــع حســب الدليــل الوطنــي 
لألنشــطة االقتصاديــة )ISIC4( وعددهــا )12600( منشــأة موزعــة 

ــة.   علــى )13( منطقــة إداري

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
ــه  ــة بعملي ــات وتقــوم الهيئ ــق مراجعــة البيان ــك عــن طري ــم ذل يت
المراجعــة تزامنــًا مــع وقــت تنفيــذ مرحلــة جمــع البيانــات مــن 
الميــدان، وكذلــك باإلضافــة إلــى المراجعــة بعــد االنتهــاء مــن 
المســح مــن خــالل البرنامــج المعــد للمراجعــة مــن خــالل شاشــات 
أعضــاء  قبــل  مــن  مكتبيــًا  وأيضــًا  لذلــك  المصممــة  المراجعــة 
فريــق المســح للتأكــد مــن منطقيــة البيانــات وجميــع المؤشــرات 

اإلحصائيــة.
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الوطنــي  الدليــل  اســتخدام  يتــم  المســتخدمة:  التصانيــف 
الســعودي  المنتجــات  )ISIC 4( ودليــل  لألنشــطة االقتصاديــة 

)CPC2 (

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة التجارة واالستثمار.

• هيئة تنمية الصادرات.
• هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الغرف التجارية.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يســتفاد مــن بيانــات مســح المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
فــي  العمــل  لســوق  والمخططيــن  القــرار  صنــاع  دعــم  فــي 
ــة الســعودية، بحيــث تســاعد مؤشــرات المســح  المملكــة العربي
فــي وضــع البرامــج والخطــط التــي تهــدف إلــى توفيــر فــرص 

عمــل والحــد مــن البطالــة.
الجهــات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة  كمــا يفيــد المســح 
والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن بســوق العمــل فــي مجــال 

نشــر تقاريرهــم ودراســاتهم وأبحاثهــم.

أهم النتائج:
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.

●  مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوصف: 
هــو مســح عينــي ســنوي يغطــي جميــع األنشــطة االقتصاديــة 
التــي تــزاول فــي مناطــق المملكــة كافــة. ويوفــر بيانــات تســاعد 
الصغيــرة  المنشــآت  واســتمرار  نمــو  معــدالت  معرفــة  فــي 

والمتوســطة لــكل نشــاط اقتصــادي.

الهدف:
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  مــدى مســاهمة  • معرفــة 

فــي الناتــج المحلــي.
ــات تســاعد فــي معرفــة معــدالت نمــو واســتمرار  ــر بيان • توفي

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لــكل نشــاط اقتصــادي.
• معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من عدد المشتغلين. 
• معرفــة حجــم التغيــر فــي تعويضــات المشــتغلين المســتحقة 

الدفــع حســب األنشــطة االقتصاديــة.
• التعرف على حجم النفقات واإليرادات لكل نشاط اقتصادي.

• معرفة أهم المعوقات التي تحول دون اســتمرارية المنشــآت 
في ســوق العمل.

• توفيــر بيانــات عــن مــدى االســتفادة مــن األنظمــة والخدمــات 
اإللكترونيــة فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

المنهجية

1/2: آلية إعداد الخطة 
• إعداد اللجان.
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.
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• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

2/2: استمارة المسح 
مختصــي  قبــل  مــن  المســح  اســتمارة  وتصميــم  إعــداد  تــم 
مســح المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء وروعــي عنــد تصميــم االســتمارة التوصيــات والمعاييــر 
والتعاريــف الدوليــة التــي تصدرهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي 
مجــال المســوح االقتصاديــة، وتــم عرضهــا علــى خبــراء منظمــة 
ــة، والجهــات ذات العالقــة  ــة خــالل زيارتهــم للهيئ العمــل الدولي
التــي تمــت مخاطبتهــم وتزويدهــم بنســخة أوليــة مــن االســتمارة 

ألخــذ مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليهــا.
قــد قســمت االســتمارة إلــى عشــرون قســما حســب الموضــوع 
الفنيــة  المواصفــات  تحقيــق  فــي  االســتمارة  كفــاءة  لزيــادة 
لمرحلــة العمــل الميدانــي، وتــم إعــادة صياغــة األســئلة بحيــث 
توجــه بشــكل مباشــر للمســتجوب مــن أجــل توحيــد صيغــة توجيــه 
الســؤال مــن قبــل الباحثيــن ممــا يــؤدي إلــى اتســاق اإلجابــات، 
حيث تضمنت اســتمارة المســح مجموعة من األســئلة المتعلقة 

بالخصائــص االقتصاديــة لألفــراد والمنشــآت مــن أهمهــا:
وعــدد  االقتصــادي،  والنشــاط  والمميــزة،  الجغرافيــة  البيانــات 
العــام،  خــالل  للمشــتغلين  العمريــة  والفئــات  المشــتغلين، 
المســتحقة  المشــتغلين  وتعويضــات  والكفــاءات،  والتدريــب 
التحويليــة،  والنفقــات  التشــغيلية،  والنفقــات  العــام،  خــالل 
ــرادات  ــع المشــتراة بغــرض بيعهــا بنفــس حالتهــا، واإلي والبضائ
األصــول،  فــي  والتغيــر  التحويليــة،  واإليــرادات  التشــغيلية، 
وااللتزامــات الماليــة حســب القطاعــات التنظيميــة والمبيعــات 
والصــادرات والــواردات، وحجــم رأس المــال، ونســبة المشــاركة 
التمويــل وحجــم  والتمويــل وطلــب  المــال،  رأس  فــي ملكيــة 

والخدمــات  واألنظمــة  التمويــل  عــن  وبيانــات  التمويــل، 
اإللكترونيــة، وبيئــة األعمــال التمكينيــة، وبيئــة تطــور األعمــال، 

وبيانــات عــن مالــك المنشــأة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
يســتخدم فــي عمليــة جمــع بيانــات المســح األســلوب المباشــر، 
وذلــك عــن طريــق المقابلــة الشــخصية، بحيــث يقــوم الباحــث 

ــارات المنشــآت خــالل مــدة المســح.  ــاء زي ــات أثن بجمــع البيان

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
يتــم تحديــد الحجــم األمثــل للعينــة الرئيســة الــذي يفــي بأغــراض 
المســوح، والبحــوث االقتصاديــة المختلفــة التــي تجريهــا الهيئــة 
تــم  ذلــك  بعــد  اإلداريــة.  والمناطــق  المملكــة  مســتوى  علــى 
ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة للعينــة الرئيســة، والمتمثلــة 
بمناطــق العــد موزعــة علــى جميــع المناطــق اإلداريــة. وقبــل 
الشــروع فــي ســحب وحــدات المعاينــة األوليــة )مناطــق العــد( 
للعينــة الرئيســة، دمجــت مناطــق العــد الصغيــرة أو الواقعــة فــي 

المناطــق النائيــة، 
وذلــك لتعويضهــا مــن اإلطــار بمناطــق عــد مقاربــة ومشــابهة 
لهــا فــي الظــروف لضمــان التمثيــل المناســب لتلــك الطبقــات 
والحصــول علــى تقديــرات ونتائــج دقيقــة تمثــل جميــع الطبقــات.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يتــم ذلــك بمراجعــة البيانــات عــن طريــق عمليــه المراجعــة تزامنــًا 
مــع وقــت تنفيــذ مرحلــة جمــع البيانــات مــن الميــدان وكذلــك 
مــن  المســح  مــن  االنتهــاء  بعــد  المراجعــة  إلــى  باإلضافــة 
خــالل البرنامــج المعــد للمراجعــة مــن خــالل شاشــات المراجعــة 
المصممــة لذلــك وأيضــًا مكتبيــا مــن قبــل أعضــاء فريــق المســح 
للتأكــد مــن منطقيــة البيانــات وجميــع المؤشــرات اإلحصائيــة.
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والتصانيف المستخدمة هي:

● دليل المهن:

صنفــت مهــن األفــراد المشــتغلين فــي هــذا المســح وفقــا 
للتصنيــف المهنــي الســعودي الصــادر عــن مجلــس القــوى 
العاملــة فــي عـــام 1418 هـــ المبنــي علــى التصنيــف الدولــي 
المعيــاري للمهــن الصــادر عــن مكتــب العمــل الدولــي فــي عــام 

1988م.

●  دليل النشاط االقتصادي:
 الدليــل الدولــي للتصنيــف الصنـــاعي ISIC4 لتصنيف النشــاط 
االقتصــادي للمنشــآت مــع عمــل بعــض التعديــالت المحــدودة 
تحديــد  وتــم  المملكــة  فــي  العاملــة  المؤسســات  لتالئــم 
النشــاط الرئيــس لــكل مؤسســة فــي المســح برمــز تصنيفــي 

اقتصــادي مكــون مــن ســت خانــات.

● دليل الجنسيات: 

أعــد دليــل خــاص لترميــز الجنســيات حســب الدولــة التــي ينتمي 
إليهــا الفرد.

● دليل المستويات والتخصصات التعليمية: 

صنفــت المســتويات والتخصصــات التعليميــة وفقــًا لنظــام 
.)ISCED( التصنيــف الدولــي المقنــن للتعليــم

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• القطاعــات الحكوميــة ومــن أهمهــا: وزارة االقتصاد والتخطيط، 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي، وغيرها.
• الشركات والمؤسسات الخاصة.

• الجهات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
 يســتفاد مــن بيانــات مســح المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
فــي  العمــل  لســوق  والمخططيــن  القــرار  صنــاع  دعــم  فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بحيــث تســاعد مؤشــرات المســح 
فــي وضــع البرامــج والخطــط التــي تهــدف إلــى توفيــر فــرص 

عمــل والحــد مــن البطالــة.
الجهــات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة  كمــا يفيــد المســح 
والباحثيــن واألكاديمييــن والمهتميــن بســوق العمــل فــي مجــال 

نشــر تقاريرهــم ودراســاتهم وأبحاثهــم.

أهم النتائج:
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.
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●  مسح الطاقة المنزلي

الوصف: 
هــو مســح ميدانــي يتــم فيــه جمــع البيانــات المتعلقــة بالطاقــة 
كافــة  لألســر  والممثلــة  المختــارة  األســر  مــن  لعينــة  المنزليــة 
بالمملكــة وأفرادهــا، ويمكــن مــن خــالل تلــك البيانــات حســاب 
العديــد مــن التقديــرات والمؤشــرات حــول اســتهالك الطاقــة 
الجنــس والجنســية والمنطقــة  المنزلــي حســب  القطــاع  فــي 

اإلداريــة.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
يتــم اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة اللوحيــة )TABLET( عوضــًا 
عــن االســتمارة الورقيــة فــي جميــع أعمــال الهيئــة الميدانيــة.

فــي  المســتخدمة  الوحــدات  مــن  التأكــد  الباحــث  علــى  يجــب 
قيمــة. وحــدات  أو  كميــة  وحــدات  ســواء  االســتمارة 

2/2: استمارة المسح 
المختصيــن  قبــل  مــن  المســح  اســتمارة  إعــداد وتصميــم  تــم 
فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء وروعــي عنــد تصميــم االســتمارة 
التوصيــات والمعاييــر والتعاريــف الدوليــة بحيــث تكــون متناســبة 
مــع محــددات الدراســة والتطــورات التــي طــرأت علــى القطــاع 
الماضيــة، وتــم عرضهــا علــى خبــراء  الفتــرات  المنزلــي خــالل 
المركــز الخليجــي لإلحصــاء والجهــات ذات العالقــة ألخــذ مرئياتهم 

ومالحظاتهــم عليهــا.
وبشــكل عــام فــإن االســتمارة اإلحصائيــة تكونــت مــن األقســام 

التاليــة: 

منتجات المعرفة والموارد الطبيعية 
• القسم األول:

البيانــات الجغرافيــة والمميــزة ومــن خاللهــا يتــم االســتدالل 
علــى األســرة.

• القسم الثاني: 
بيانات المســكن واشــتملت على )نوع المســكن، ونوع حيازته، 
والعمــر التقريبــي لــه والمــدة التــي قضاهــا المســتجوب فــي 
المســكن وعددهــا ومســاحتها حســب  المســكن، ومكونــات 
التدفئــة والتكييــف )التبريــد(، ومصــدر الكهربــاء، واســتخدام 

الطاقــة الشمســية، 
والوقود المســتخدم للطبخ، وكذلك بيانات بيئية عن المســكن 
مــن مصــدر الميــاه، وميــاه الشــرب، وتخزيــن الميــاه والصــرف 
الصحــي فــي المســكن وطــرق التخلــص مــن النفايــات وعــدد 

مــرات التخلــص منهــا(.

• القسم الثالث: 
معلومــات عــن األســرة اشــتملت علــى )جنســيتها، وعــدد أفــراد 
ــون داخــل  ــن يعمل ــة، واألفــراد الذي ــة التعليمي األســرة، والحال
المنــزل وأعدادهــم ومتوســط ســاعات العمــل داخــل المنــزل(.

• القسم الرابع:
اســتخدامات الوقــود بحيــث اشــتملت علــى  بيانــات عــن )أ( 
مــادة الديــزل )زيــت الوقــود( واســتخداماته وكميــة اســتهالكه 
فــي المنــزل فــي فصــل الشــتاء وباقــي أيــام الســنة ونــوع 
االســتخدام واألجهزة المســتخدمة وعددها ومتوســط ســاعات 
تشــغيلها األســبوعي فــي فصــل الشــتاء وباقــي الســنة، 
)ب( مــادة القــاز  )الكيروســين( واســتخداماته وكميــة اســتهالكه 
فــي المنــزل فــي فصــل الشــتاء وباقــي أيــام الســنة ونــوع 
ومتوســط  وعددهــا  المســتخدمة  واألجهــزة  االســتخدام 
ســاعات تشــغيلها األســبوعي فــي فصــل الشــتاء وباقــي 
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الســنة ،)ج( مــادة الغــاز  )LPG( غــاز البيتــان واســتخداماته ونــوع 
األســطوانات والخزانــات التــي يتــم اســتخدامها وعــدد مــرات 
التعبئــة فــي الســنة  والتكاليــف الماليــة لهــا وعــدد المشــتركين 
المســتخدمة  واألجهــزة  االســتخدام  ونــوع  الخزانــات،   فــي 
وعددهــا ومتوســط ســاعات تشــغيلها األســبوعي فــي فصــل 

الشــتاء وباقــي الســنة.

• القسم الخامس:
)توفــر  علــى  واشــتملت  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتخدامات 
الكهربــاء فــي المســكن، ونــوع عــداد الكهربــاء، ومــدى توفــر 
متوســط  وقيمــة  وكميــة  المنــزل،  فــي  كهربائــي  منظــم 
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة فــي المنــزل خــالل فصل الشــتاء 
المســتخدمة  واألجهــزة  اســتخدامها  ونــوع  الســنة،  وباقــي 
وعددهــا ومتوســط ســاعات تشــغيلها األســبوعي فــي فصــل 
الشــتاء وباقــي الســنة( وكذلــك األجهــزة الكهربائيــة األخــرى.

كمــا اشــتمل القســم الخامــس مــن االســتمارة اإلحصائيــة على 
بيانــات ترشــيد الطاقــة الكهربائيــة ومــدى اهتمــام المســتجوب 

بها وباســتخدامها.

• القسم السادس:
اســتخدامات الحطــب والفحــم والمخلفــات الزراعيــة واشــتملت 

علــى )اســتخدامها ونــوع االســتخدام(

• القسم السابع:
النتيجة النهائية لزيارة األسرة.

2 /3: أسلوب جمع البيانات
تتــم عمليــة جمــع بيانــات مســح الطاقــة المنزلــي فــي الميــدان 
لمــدة أربعــة أســابيع وألن األســرة هــي محــور البحــث فقــد تــم 
عمليــة  فــي  باألســرة  المباشــر  االتصــال  أســلوب  اســتخدام 
اســتيفاء اســتمارة المســح. بحيــث يقــوم الباحثــون المكلفــون 
المســح  عينــة  ضمــن  الواقعــة  األســر  بزيــارة  العمليــة  بهــذه 
واســتيفاء البيانــات مباشــرًة باســتخدام اســتمارة مســح الطاقــة 

المنزلــي.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
قبــل الشــروع فــي تصميــم عينــة المســح واختيــار األســلوب 
المناســب تــم مناقشــة ودراســة أهــداف المســح، وعلــى ضــوء 
ذلــك تــم تقديــر حجــم عينــة المســح الجديــد، وتــم تحديــد العينــة 
المختــارة وهــي عبــارة عــن عينــة عشــوائية طبقيــة عنقوديــة تــم 

ــن وفقــًا لمــا يلــي: - اختيارهــا علــى مرحلتي

• المرحلة األولى: -
لــكل  المســح  لعينــة  األســر  مــن  األمثــل  الحجــم  تحديــد  بعــد 
ــة  ــة األولي ــدأت عمليــة ســحب وحــدات المعاين ــة، ب منطقــة إداري
وهــي مناطــق العــد مــن إطــار عمليــة حصــر وترقيــم المبانــي 
عــد  منطقــة   )1340( ســحب  تــم  حيــث  العقاريــة.  والوحــدات 
موزعــة  التعــداد  إطــار  فــي  عــد  منطقــة   )36198( أصــل  مــن 
علــى جميــع الطبقــات فــي جميــع المناطــق اإلداريــة باســتخدام 
األســلوب المتناســب مــع الحجــم بترجيــح عــدد األســر الســعودية 

فيهــا موزعــة علــى النحــو التالــي:
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• المرحلة الثانية: - 
تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة وهــي األســر عشــوائيًا مــن 
مناطــق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي المرحلــة األولــى باســتخدام 
العينــة العشــوائية المنتظمــة، حيــث اختيــرت )25( أســرة مــن كل 
منطقــة عــد، أي مــا مجموعــه )33500( أســرة علــى مســتوى 

المملكــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يتــم تطبيــق مجموعــة كبيــرة مــن قواعــد التصحيــح والمراجعــة 
والمعالجــة اآلليــة للمخرجــات، وتمــر مراجعــة المخرجــات بعــدد مــن 
المراحــل بــدءًا مــن مرحلــة جمــع البيانــات مــرورًا بالمراجعــة األوليــة 
واآلليــة علــى البيانــات المدخلــة والمراجعــة المركزيــة التحليليــة 
للبيانــات ومراجعــة بيانــات وجــداول النشــر، وقيــام المختصيــن 

بعمــل اختبــار للبيانــات للتأكــد مــن مالءمتهــا ومنطقيتهــا.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
•  وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

•  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
•  مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

•  الشركة السعودية للكهرباء.
•  شركة أرامكو السعودية.   

•  الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:
1. توفيــر بيانــات تتعلــق بخصائــص المســكن مثــل نــوع المســكن 

ومكوناتـــه والمساحـــات التــي يتــم تكيفهــا وتدفئتها.

2. التعــرف علــى أثــر المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعية والجغرافية 
فــي اســتهالك الطاقة.

3. توفير بيانات عن استخدامات األسرة للوقود بأنواعه كافة.

4. توفيــر بيانــات حــول اســتهالك الطاقــة فــي القطــاع المنزلــي 
ألشــكال  الرئيســية  االســتهالك  تغطيــة  الســتكمال  وذلــك 
الطاقــة المختلفــة والتــي تســاهم فــي إعــداد ميــزان الطاقــة.

الطاقــة  الطاقــة وأشــكال  أنمــاط اســتهالك  التعــرف علــى   .5
المنزلــي. القطــاع  فــي  المســتخدمة 

الطاقــة  اســتهالك  فــي  المجتمــع  ســلوك  علــى  التعــرف   .6
ومصدرهــا. نوعهــا  حســب 

7. بنــاء قاعــدة بيانــات إحصائية تتضمن مؤشــرات حول اســتهالك 
الطاقــة فــي القطــاع المنزلــي علــى مســتوى مناطــق المملكــة 

تشــمل على:

- بيانات استهالك األسرة من مشتقات النفط المختلفة.
- بيانات استهالك األسرة من الطاقة الكهربائية.

)الحطــب،  الحيويــة  الكتــل  مــن  األســرة  اســتهالك  بيانــات   -
الزراعيــة(.  المخلفــات  الفحــم، 

- اســتهالك الطاقــة حســب النــوع )الوقــود، الكهربــاء، الحطــب، 
الفحــم، ...الخ(.

- اســتخدام أنــواع الطاقــة والوقــود حســب األنشــطة المختلفة 
مثــل )الطهــي، والتكييــف، اإلنــارة، التســخين، حفــظ األغذيــة 

واألطعمة(.
8. التعــرف علــى أهــم الوســائل اإلرشــادية الســتخدامات الطاقة 

الكهربائية.
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المنطقة اإلداريةم
مصدر الكهرباء

الجملة )%(
ال يوجد )%(مولد خاص )%(شبكة خاصة )%(شبكة عامة )%(

98.611.380.010.00100.00الرياض1
99.920.070.010.00100.00مكة المكرمة2
99.630.140.050.18100.00المدينة المنورة3
99.980.010.010.00100.00القصيم4
99.680.160.160.00100.00المنطقة الشرقية5
96.473.430.100.00100.00عسير6
99.410.560.030.00100.00تبوك7
99.860.120.020.00100.00حائل8
99.170.810.020.00100.00الحدود الشمالية9

99.110.000.890.00100.00جازان10
99.100.130.330.44100.00نجران11
99.640.070.010.28100.00الباحة12
98.861.110.030.00100.00الجوف13

99.190.610.130.07100.00إجمالي المملكة 

270

مصدر الكهرباء في المسكن على مستوى جميع مناطق المملكة

أظهرت نتائج المسح أن حوالـي 
)%99.93( من األسر تستخـدم 
الكـهـربـــاء فـي المسكـن بحـيــث 
)%99.19( تقــريـبــًا مســاكـنـهم 
متصلـة بشبكة الكهربـاء العامـة 
و)0.61 %( يستخـدمـون شبكـة 
خاصــة كمصــدر للكهـربــاء بينـمـا 
)%0.13( يستخــدمـــون المـولد 

الخـاص كمصدر للكهرباء.
99.19

0.07
0.130.61

■  شبكة عامة %
■  شبكة خاصة %
■  مولد خاص %

■  ال يوجد %

أهم النتائج:
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عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم
استخدام الطاقة الشمسية في المسكن

المجموع )%( ال تستخدم )%(تستخدم )%(

1.1798.83100.00 1,350,639       الرياض1
1.2398.77100.00 1,495,392       مكة المكرمة2
1.0099.00100.00 376,129       المدينة المنورة3
0.8899.12100.00 272,078       القصيم4
1.8898.12100.00 758,916       المنطقة الشرقية5
1.4298.58100.00 398,969       عسير6
0.7999.21100.00 166,845       تبوك7
2.8497.16100.00 111,826       حائل8
1.1698.84100.00 47,848       الحدود الشمالية9
0.9699.04100.00 220,238       جازان10
1.8798.13100.00 106,141       نجران11
0.7799.23100.00 83,387       الباحة12
0.8599.15100.00 78,502       الجوف13

1.3098.70100.00 5,466,910       إجمالي المملكة

نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية
على مستوى مناطق المملكة.

المصدر: مسح الطاقة المنزلي 2017م

أظهرت نتـائـج المسـح أن حـوالـي 
)%1.3( مــن األســـر فـي جمـيـــع 
مناطق المملكة تستخدم الطاقة 

الشمسية في مساكنها.

98.7

1.3

■  ال %
■  نعم %

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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المنطقة اإلداريةم
الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

الجملة )%(أخرى )%(حطب )%(كهرباء )%(غاز )%(

90.958.770.070.21100.00الرياض1
94.904.580.340.18100.00مكة المكرمة2
91.896.560.491.06100.00المدينة المنورة3
97.212.640.030.12100.00القصيم4
77.1221.390.021.47100.00المنطقة الشرقية5
94.084.921.000.002100.00عسير6
97.132.210.440.22100.00تبوك7
94.864.440.580.12100.00حائل8
97.842.110.050.00100.00الحدود الشمالية9
93.640.825.230.31100.00جازان10
91.575.093.280.06100.00نجران11
98.630.570.630.17100.00الباحة12
95.803.180.370.65100.00الجوف13

92.166.710.720.41100.00إجمالي المملكة

النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في 
المسكن

مـن خـالل نتائج المسح يتضـح لنـا 
بأن حوالي )%92.16( من األسـر 
تستخـدم الغـــاز كـوقــود رئيـســي 
للطبخ بينما )%6.71( مــن األسـر 
تستخدم الكهرباء كوقــود رئيسي 
للطــــبــخ و)%0.72( مـــــن األســــر 
تستخدم الحطب كوقود رئيسي 

للطبخ.

0.41 
0.726.71

■  الوقود المستخدم في الطبخ غاز %
■  الوقود المستخدم في الطبخ كهرباء %
■  الوقود المستخدم في الطبخ حطب %
■  الوقود المستخدم في الطبخ أخرى %

92.16

المصدر: مسح الطاقة المنزلي 2017
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تجـــاوز حجـــم استهـالك القطـــاع 
المنــزلـي مـن الطاقـة الكهربائـيـة 
مائة وأربعة عشر ألف جيجا واط. 
س )114,042.51( لعـــام 2016, 
وذلك بنسبة %36 خــالل فصل 
الشــتــــاء و%64 خـــالل بـــــاقـــي 

السنة.

■  خالل فصل الشتاء الكمية )ك.و.س(
■  خالل باقي السنة الكمية )ك.و.س(

إجمالي المملكة من 
استهالك الكهرباء 

36%

64%

النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في 
المسكن

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات 
الكتل الحيوية في المسكن سواء للتدفئة أو للطبخ

الحطبالفحم المخلفات 
الزراعية

8.93%

0.48%

11.61%

ــة( فــي المســكن علــى  ــة )الحطــب، الفحــم، المخلفــات الزراعي ــل الحيوي ــج أن اســتخدامات منتجــات الكت أوضحــت النتائ
مســتوى المملكــة ســواء كانــت للتدفئــة أو للطبــخ بــأن )%8.93( مــن األســر تســتخدم الحطــب و)%11.61( مــن األســر 

تســتخدم الفحــم و)%0.48( مــن األســر تســتخدم المخلفــات الزراعيــة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية   
)الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  على مستوى المملكة 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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متوسط ساعات التشغيل الستخدام الكهرباء

متوسط ساعات التشغيل الستخدام الطاقة الكهربائية 
في المسكن حسب نوع االستخدام 

أوضحــت النتائــج أن حفــظ األغذيــة واألطعمــة حقــق أعلــى متوســط ســاعات التشــغيل الســتخدام الطاقــة 
الكهربائيــة فــي المســكن حســب نــوع االســتخدام.

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدام
متوسط ساعات التشغيل / باألسبوع

خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

 12 56        7,544,778       التدفئة
 25 69        9,427,111       تسخين المياه

 60 20        26,034,896       التكييف
 55 51        168,998,952       اإلنارة

 14 11        2,850,026       الطهي
 137 134        7,701,242       حفظ األغذية واألطعمة

 28 21        30,516,252       أجهزة أخرى
253,073,2574752المجموع
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●  مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت 
     للمنشآت

الوصف: 
هو مسح خاص بنفاذ واستخدام االتصاالت وتقنية المعلومات 
بأنهــا  واالتصــاالت  المعلومــات  بتقنيــات  ويقصــد  للمنشــآت 
»مجموعــة مــن التقنيــات الناتجــة مــن التقــارب بيــن الحوســبة 
ــات متقدمــة مــن الوســائط المتعــددة واالتصــاالت، ممــا  وتقني
ســمح بظهــور وســائل أكثــر فعاليــة لالتصــال، بتحســين معالجــة 

ــادل المعلومــات«. ــن ونشــر وتب وتخزي

الهدف:
يهــدف المســح إلــى توفيــر بيانــات ومؤشــرات حديثــة عــن مــدى 

نفــاذ واســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت للمنشــآت.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء ببحــث وتحديــد احتياجاتهــا لتنفيــذ 
المســح وفــق أحــدث الممارســات واألســاليب المتبعــة دوليــًا.  
وكذلــك التواصــل وعقــد االجتماعــات مــع أهــم المســتفيدين 
وأخــذ متطلباتهــم وآرائهــم حــول البيانــات بعيــن االعتبــار عنــد 

تصميــم اســتمارة المســح.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصيــن وخبــراء 
فــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وقــد روعــي عنــد تصميــم 
االســتمارة المعاييــر والتعاريــف الدوليــة. وشــملت االســتمارة 

األقســام التاليــة:

• القسم األول:  معلومات عامة عن المنشأة.
• القسم الثاني:  بيانات الخدمات البريدية للمنشأة.

• القســم الثالــث:  معلومــات عامــة حــول اســتخدام المنشــأة 
المعلومــات واالتصــاالت.   لتقنيــة 

• القسم الرابع:  معلومات حول استخدام المنشأة لإلنترنت. 
• القســم الخامس:  معلومات حول إدارة وحماية تقنية المعلومات 

واالتصاالت.  

3/2: أسلوب جمع البيانات  
باســتخدام أســلوب االتصــال المباشــر بالمنشــأة فــي عمليــة 
اســتيفاء اســتمارة المســح وفقــًا لإلســناد الزمنــي المحــدد حيــث 
قــام الباحثــون المكلفــون بهــذه العمليــة بزيــارة المنشــأة الواقعــة 
باســتخدام  مباشــرة  البيانــات  واســتيفاء  المســح  عينــة  ضمــن 

ــة. األجهــزة اللوحي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم تقســيم مجتمــع المســح إلــى أجــزاء غيــر متداخلــة تتصــف 
بالتجانــس النســبي فــي وحداتهــا. وكل جــزء يعــد طبقــة. وكل 
طبقــة تعامــل علــى أنهــا مجتمــع مســتقل بذاتــه بحيــث تســحب 
عينــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل. وفــي النهايــة 
تدمــج جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة لتشــكل العينــة الكليــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمتابعــة مقدمــي البيانــات الســجلية للحصــول 
علــى البيانــات. كمــا يقــوم المختصــون فــي غرفــة العمليــات 
بالمركــز الرئيســي بالهيئــة بإجــراء اتصــاالت عشــوائية لعــدد مــن 
علــى  المشــرفون  ويقــوم  الميــدان،  فــي  البيانــات  مقدمــي 
ــارات  ــة وبشــكل دوري بزي ــف مناطــق المملك المســح فــي مختل
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واتصــاالت عشــوائية لعــدد مــن مقدمــي البيانــات وذلــك بهــدف 
التحقــق مــن صحــة البيانــات المجمعــة، واألســلوب الــذي يتبعــه 

ــات. ــي بالبيان ــة المدل الباحــث فــي مقابل

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. 
• هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

• مؤسسة البريد السعودي.
• الباحثون واألكاديميون وصناع القرار. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
• دعم صناع القرار ومستخدمي البيانات من الباحثين والدارسين 
والمهتميــن ببيانــات إحصــاءات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
الســتخدامها فــي مجــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي 

تســاهم فــي إبــراز وتطويــر النشــاط فــي المملكــة.
• إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة حــول قطــاع 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات للمنشــآت.

أهم النتائج:
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.

●  مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
     لألسر واألفراد

الوصف: 
وتقنيــة  االتصــاالت  واســتخدام  بنفــاذ  خــاص  مســح  هــو 
المعلومــات  بتقنيــات  ويقصــد  واألفــراد  لألســر  المعلومــات 
واالتصــاالت بأنهــا »مجموعــة مــن التقنيــات الناتجــة مــن التقارب 
المتعــددة  الوســائط  مــن  متقدمــة  وتقنيــات  الحوســبة  بيــن 
واالتصــاالت، ممــا ســمح بظهــور وســائل أكثــر فعاليــة لالتصــال، 

المعلومــات«. وتبــادل  وتخزيــن ونشــر  بتحســين معالجــة 

الهدف:
يهــدف المســح إلــى توفيــر بيانــات ومؤشــرات حديثــة عــن مــدى 
لألســر  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــات  واســتخدام  نفــاذ 

واألفــراد.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
تقــوم الهيئــة ببحــث وتحديــد احتياجاتهــا لتنفيــذ المســح وفــق 
أحــدث الممارســات واألســاليب المتبعــة دوليــًا. وكذلــك التواصل 
وعقــد االجتماعــات مــع أهــم المســتفيدين وأخــذ متطلباتهــم 
وآرائهــم حــول البيانــات بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم اســتمارة 

المســح.
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2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح مــن قبــل مختصيــن وخبــراء 
فــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وقــد روعــي عنــد تصميــم 
االســتمارة المعاييــر والتعاريــف الدوليــة. وشــملت االســتمارة 

األقســام التاليــة:

• القسم األول: البيانات التعريفية عن األسرة.
• القسم الثاني: خصائص المسكن.

• القســم الثالــث: بيانــات نفــاذ األســرة لتقنيــات المعلومــات 
واالتصــاالت. 

• القسم الرابع: بيانات الخدمات البريدية لألسر. 
• القسم الخامس: الخصائص العامة لألفراد داخل األسرة. 

• القســم الســادس: بيانــات اســتخدام الفــرد للهاتــف المتنقــل 
والحاســوب. 

• القسم السابع: بيانات استخدام الفرد لإلنترنت. 

3/2: أسلوب جمع البيانات  
عمليــة  فــي  باألســرة  المباشــر  االتصــال  أســلوب  باســتخدام 
اســتيفاء اســتمارة المســح وفقــًا لإلســناد الزمنــي المحــدد حيــث 
قــام الباحثــون المكلفــون بهــذه العمليــة بزيــارة االســر الواقعــة 
باســتخدام  مباشــرة  البيانــات  واســتيفاء  المســح  عينــة  ضمــن 

األجهــزة اللوحيــة.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم تقســيم مجتمــع المســح إلــى أجــزاء غيــر متداخلــة تتصــف 
بالتجانــس النســبي فــي وحداتهــا. وكل جــزء يعــد طبقــة. وكل 
طبقــة تعامــل علــى أنهــا مجتمــع مســتقل بذاتــه بحيــث تســحب 
عينــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل. وفــي النهايــة 
تدمــج جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة لتشــكل العينــة الكليــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمتابعــة مقدمــي البيانــات الســجلية للحصــول 
علــى البيانــات. كمــا يقــوم المختصــون فــي غرفــة العمليــات 
بالمركــز الرئيســي بالهيئــة بإجــراء اتصــاالت عشــوائية لعــدد مــن 
علــى  المشــرفون  ويقــوم  الميــدان،  فــي  البيانــات  مقدمــي 
ــارات  ــة وبشــكل دوري بزي ــف مناطــق المملك المســح فــي مختل
وذلــك  البيانــات،  مقدمــي  مــن  لعــدد  عشــوائية  واتصــاالت 
بهــدف التحقــق مــن صحــة البيانــات المجمعــة، واألســلوب الــذي 

يتبعــه الباحــث فــي مقابلــة المدلــي بالبيانــات. 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
• وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. 
• هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

• مؤسسة البريد السعودي.
• الباحثون واألكاديميون وصناع القرار. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
الباحثيــن  مــن  البيانــات  ومســتخدمي  القــرار  صنــاع  دعــم   •
والدارســين والمهتميــن ببيانــات إحصــاءات االتصــاالت وتقنية 
والدراســات  البحــوث  مجــال  فــي  المعلومــات الســتخدامها 
فــي  النشــاط  وتطويــر  إبــراز  فــي  تســاهم  التــي  العلميــة 

المملكــة.
• إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة حــول قطــاع 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لألســر واألفــراد.  

أهم النتائج:  
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.
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●  مسح ممارسة الرياضة لألسرة

الوصف: 
هــو مســح خــاص بممارســة النشــاط الرياضــي لألســرة حيــث 
بأنــه   « الرياضــي  العالميــة »النشــاط  الصحــة  تعــرف منظمــة 
الجهــد البدنــي المبــذول بغيــة تحريــك عضــالت الجســم ومرونتها 
ويتســّبب فــي تســريع وتيــرة التنفــس وتســريع نبضــات القلــب 

ــل الركــض. بشــكل واضــح مــن قبي

الهدف:
عــن  وجديــدة  حديثــة  مؤشــرات  توفيــر  إلــى  المســح  يهــدف 
مــدى ممارســة الرياضــة لألســرة ســواء فــي منــزل األســرة أو 
خارجــه، باإلضافــة إلــى معرفــة أســباب عــدم الممارســة للذيــن ال 

الرياضــة. يمارســون 

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
تقــوم الهيئــة ببحــث وتحديــد احتياجاتهــا لتنفيــذ المســح وفــق 
أحــدث الممارســات واألســاليب المتبعــة دوليــًا. وكذلــك التواصل 
وعقــد االجتماعــات مــع أهــم المســتفيدين واخــذ متطلباتهــم 
وآرائهــم حــول البيانــات بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم اســتمارة 

المســح.

2/2: استمارة المسح 
تــم إعــداد وتصميــم اســتمارة المســح من قبل مختصيــن في مجال 
ــر  ــم االســتمارة المعايي ــد تصمي ممارســة الرياضــة وقــد روعــي عن

والتعاريــف الدوليــة. وشــملت االســتمارة األقســام التاليــة:

• القسم األول:  البيانات األساسية ألفراد األسرة. 
• القسم الثاني:  التعليم والحالة الزواجية.

• القسم الثالث:  ممارسة النشاط الرياضي. 

3/2: أسلوب جمع البيانات  
عمليــة  فــي  باألســرة  المباشــر  االتصــال  أســلوب  باســتخدام 
اســتيفاء اســتمارة المســح وفقــًا لإلســناد الزمنــي المحــدد حيــث 
قــام الباحثــون المكلفــون بهــذه العمليــة بزيــارة االســر الواقعــة 
باســتخدام  مباشــرة  البيانــات  واســتيفاء  المســح  عينــة  ضمــن 

األجهــزة اللوحيــة.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
تــم تقســيم مجتمــع المســح إلــى أجــزاء غيــر متداخلــة تتصــف 
بالتجانــس النســبي فــي وحداتهــا. وكل جــزء يعــد طبقــة. وكل 
طبقــة تعامــل علــى أنهــا مجتمــع مســتقل بذاتــه بحيــث تســحب 
عينــة عشــوائية مــن كل طبقــة بشــكل مســتقل. وفــي النهايــة 
تدمــج جميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة لتشــكل العينــة الكليــة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
تقــوم الهيئــة بمتابعــة مقدمــي البيانــات الســجلية للحصــول 
علــى البيانــات. كمــا يقــوم المختصــون فــي غرفــة العمليــات 
لعــدد  عشــوائية  اتصــاالت  بإجــراء  بالهيئــة  الرئيســي  بالمركــز 
مــن مقدمــي البيانــات فــي الميــدان ويقــوم المشــرفون علــى 
ــارات  ــة وبشــكل دوري بزي ــف مناطــق المملك المســح فــي مختل
واتصــاالت عشــوائية لعــدد مــن مقدمــي البيانــات وذلــك بهــدف 
التحقــق مــن صحــة البيانــات المجمعــة، واألســلوب الــذي يتبعــه 

الباحــث فــي مقابلــة المدلــى بالبيانــات. 
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الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• الهيئة العامة للرياضة. 

• الباحثون واألكاديميون وصناع القرار.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
الباحثيــن  مــن  البيانــات  ومســتخدمي  القــرار  صنــاع  دعــم   •
والدارســين والمهتميــن ببيانــات إحصــاءات ممارســة الرياضــة 
ــة التــي  الســتخدامها فــي مجــال البحــوث والدراســات العلمي

تســاهم فــي إبــراز وتطويــر النشــاط فــي المملكــة.
• إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة حــول نســب 

ممارســي الرياضــة.  

أهم النتائج 
تــم إجــراء المســح فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م ومــا 

زالــت النتائــج تحــت المعالجــة والتدقيــق.

●  مسح البيئة االقتصادي الصناعي

الوصف:
البحــوث  أحــد  الصناعــي  االقتصــادي  البيئـــة  مســـح  يعتبـــر 
المســتحدثة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء وينتظــر مــن المســح أن 
يكــون المصـــدر الرئيســـي للبيانـــات الالزمـــة إلعـــداد اإلحصــاءات 
بيانــات  جمــــع  يتــم  حيــــث  لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  البيئيـــة 
أســــاس ســــنوي  علــــى  الصناعــي  االقتصــادي  البيئــة  مســح 
مــــن المنشــــآت العاملــــة فــــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وبنـــاء علـــى مــا يتــم جمعــه مــن معلومــات يتوقــع أن يتــم إنتــاج 
ــاه  ــة فــي مجــال اســتهالك المي عــدد مــن المؤشــرات اإلحصائي

والطاقــة والنفايــات الناتجــة عــن تلــك النشــاطات االقتصاديــة 
ورصــد التغيــرات المناخيــة  واتخـــاذ القـــرارات الالزمــة حيــال ذلــك.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
يتــم اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة اللوحيــة )TABLET( عوضــًا 
عــن االســتمارة الورقيــة فــي جميــع أعمــال الهيئــة الميدانيــة.

فــي  المســتخدمة  الوحــدات  مــن  التأكــد  الباحــث  علــى  يجــب 
قيمــة. وحــدات  أو  كميــة  وحــدات  ســواء  االســتمارة 

2/2: استمارة المسح 
تتكــون اســتمارة مســح البيئــة االقتصــادي الصناعــي مــن خمســة 

أقسام:
النشــاط االقتصــادي للمنشــأة وفــق  القســم األول: يحــدد   •

.)ISICREV.4( االقتصاديــة  األنشــطة  دليــل 
ــاه مــن  ــاج مــن المي ــن االســتهالك واإلنت ــي: يبي • القســم الثان

مختلــف المصــادر.
• القســم الثالــث: يبيــن المنتــج والمســتهلك مــن المخلفــات 

وطــرق التخلــص منهــا.
• القســم الرابــع: يبيــن كميــة وقيمــة اســتهالك الطاقــة مــن 

المصــادر. مختلــف 
• القســم الخامــس: يبيــن كميــة الطاقــة المســتهلكة والمنتجــة 

مــن المصــادر المختلفــة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
المباشــر  االتصــال  أســلوب  باســتخدام  البيانــات  جمــع  يتــم 
بالمنشــأة مــن خــالل زيــارة المنشــأة واســتيفاء اســتمارة المســح 
من الشــخص المســؤول مباشــرة وفقًا لإلســناد الزمني المحدد.
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4/2: خطوات تصميم واختيار العينة
ــق  ــم تحديدهــا مــن قبلهــم نظــرًا لتطاب ــي ت ــة الت ــذ العين ــم أخ يت
الصناعــي  االقتصــادي  البيئــة  مســح  بيــن  الدراســة  مجتمــع 

الصناعــي. اإلنتــاج  ومســح 

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
األعمــال  بدايــة  قبــل  البيانــات  معالجــة  لمرحلــة  التجهيــز  تــم 
التقنيــة والبرمجيــة  تحديــد جميــع االحتياجــات  وتــم  الميدانيــة، 
والقــوى العاملــة وجميــع المتطلبــات األخــرى، كمــا تــم تصميــم 
برامــج اإلدخــال وبرامــج التبويــب وقواعــد التصحيــح والتأكــد مــن 
جاهزيتهــا وتجربتهــا قبــل بدايــة العمل الميداني لضمان مباشــرة 

بــدء أعمــال المعالجــة فــي الوقــت المحــدد. 

ونظــرا ألهميــة تحقيــق شــرط الجــودة فــي عمليــة جمــع البيانــات، 
والتأكــد مــن الحصــول علــى مســتوى عــال مــن الموثوقيــة أثنــاء 
ــة  ــم عمــل خطــة شــاملة لمراقب مختلــف مراحــل العمــل، فقــد ت
جمــع  خــالل  األولــى  علــى مرحلتيــن  الجــودة  النوعيــة وضبــط 
البيانــات والثانيــة بعــد االنتهــاء مــن جمــع البيانــات، كمــا تــم تحديد 

أحــد عشــر تصنيفــًا لحــاالت االســتمارات أثنــاء جمــع البيانــات.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• الهيئة العامة لإلحصاء.

• وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• الهيئة العامة لألرصاد وحماية والبيئة.

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• صانعو ومتخذو القرار.
• الباحثون واألكاديميون.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:
• يهــدف مســح البيئــة االقتصــادي الصناعــي إلــى مســاعدة 
متخــذي القــرار وراســمي السياســات مــن خــالل مــا يلــي: 

ــر بيانــات عــن اســتهالك وإنتــاج الميــاه فــي المنشــآت  � توفي
االقتصاديــة.

فــي  المخلفــات  وإنتــاج  اســتهالك  عــن  بيانــات  توفيــر   �
االقتصاديــة. المنشــآت 

� التعــرف علــى طــرق التخلــص مــن المخلفــات فــي المنشــآت 
االقتصادية. 

� توفيــر بيانــات ومؤشــرات تســاعد أصحــاب القــرار علــى وضــع 
السياســات المناســبة بغــرض تحســين البيئــة. 

وإنتــاج  اســتهالك  األكثــر  االقتصاديــة  األنشــطة  معرفــة   �
للميــاه. 

وإنتــاج  اســتهالك  األكثــر  االقتصاديــة  األنشــطة  معرفــة   �
ت.  للمخلفــا

� معرفــة المنتجــات األكثــر اســتخدامًا فــي اســتهالك وإنتــاج 
الطاقــة. 

� إيجــاد قاعــدة عريضــة مــن البيانــات واســتخدامها كأســاس 
موثــوق إلجــراء الدراســات والبحــوث البيئيــة فــي المنشــآت 

االقتصاديــة الصناعيــة.
� تزويــد الباحثيــن والدارســين والمهتميــن بالبيانــات اإلحصائيــة 
البيئيــة فــي المنشــآت االقتصاديــة الصناعيــة الســتخدامها 
فــي مجــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي تســاهم فــي 

إبــراز وتطويــر النشــاط فــي المملكــة.
� إجــراء المقارنــات المحليــة واإلقليمية والدولية حول المســوح 

البيئيــة في المنشــآت االقتصادية الصناعية.

أهم النتائج:
ينتــج مســح البيئة االقتصادي الصناعي مجموعــة واســعة مــن 
المؤشــرات اإلحصائيــــة االقتصاديــــة، وفيمــا يلــي المؤشــــرات 

اإلحصائيــــة التــي ســيتم اســتخراجها:
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- كميــة االســتهالك الســنوي للكهربــاء المشــتراة وقيمتــه وكذلك 
كميــة الكهربــاء المنتجــة في المنشــآت االقتصادية. 

ــاج مــن  ــاه وســعة وكميــة اإلنت ــج المي - عــدد المنشــآت التــي تنت
مصادرهــا المختلفــة فــي المنشــآت االقتصاديــة.

- كمية االستهالك من المياه المشتراة.
- عدد المنشآت التي تستهلك المخلفات. 

- كميــة وقيمــة المســتخدم مــن المخلفــات مثــل )مــواد كيماويــة 
صلبــة، مــواد كيماويــة ســائلة، بالســتيك، المعــادن الحديديــة، 

المعــادن غيــر الحديديــة، ورق، إلكترونيــة، غيرهــا(.
أنواعهــا  وفــق  المخلفــات  مــن  المشــتريات  وقيمــة  كميــة   -

. لمختلفــة ا
- كمية المنتج من المخلفات وفق أنواعها المختلفة.

- كمية وقيمة المبيعات من المخلفات وفق أنواعها المختلفة.
ــة المخلفــات التــي يتــم التخلــص منهــا بالطــرق المختلفــة  - كمي

للتخلــص مــن المخلفــات.
- كميــة وقيمــة المســتخدم مــن )النفــط، الغــاز الطبيعــي، الفحم( 

ومشــتقاته إلنتــاج الطاقــة فــي المنشــآت االقتصادية.
ــة وقيمــة الطاقــة المنتجــة مــن )النفــط، الغــاز الطبيعــي،  - كمي

الفحــم( ومشــتقاته فــي المنشــآت االقتصاديــة.
- كميــة المســتهلك مــن )الغــاز الطبيعــي، الديــزل، النفايــات( 
فــي  والبخــار  والتبريــد  والحــرارة  الكهربــاء  مــن  كل  إلنتــاج 

االقتصاديــة. المنشــآت 
- كميــة وقيمــة المبيعــات للكهربــاء والحــرارة والتبريــد والبخــار 
المنتجــة مــن )الغــاز الطبيعــي، الطاقــة الشمســية، النفايــات، 

ــزل، غيرهــا(. الدي
ــاء والحــرارة والتبريــد والبخــار المنتجــة  ــة الفاقــد مــن الكهرب - كمي
مــن )الغــاز الطبيعــي، الطاقــة الشمســية، النفايــات، الديــزل، 

غيرهــا(. 
- كميــة الكهربــاء والحــرارة والتبريــد والبخــار المنتجــة مــن )الغــاز 
الطبيعــي، الطاقــة الشمســية، النفايــات، الديــزل، غيرهــا(.

- الســعة اإلنتاجيــة للكهربــاء والحــرارة والتبريــد والبخــار مــن )الغــاز 
الطبيعــي، الطاقــة الشمســية، النفايــات، الديــزل، غيرهــا(.
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المنطقة
السنوات 

20092010201120122013201420152016

289292292285293304337353الرياض
189214237241246248237233مكة المكرمة

229232219220235231231242المدينة المنورة
295263252245243241258244القصيم
380344370374377374364378الشرقية

788385899899104127عسير
192199174168283299211220تبوك
137136110105130170220224حائل

108143136202170162164181الحدود الشمالية
363531576676136108جازان
5654474511488108116نجران
57606180102153232254الباحة
225239240246228225222242الجوف

المتوسط 
على مستوى 

المملكة
227231235238249253263270

متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للمناطق 
المختلفة في المملكة لألعوام 2009 - 2016
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متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه

كمية أهم المخلفات المستخدمة في المنشآت 
االقتصادية )الصناعية(

280
270
260
250
240
230
220
210
200

2009

227

2010

231

2011

 235

2012

238

2013

249

2014

253

2015

263

2016

270

كمية أهم المخلفات المستخدمة في المنشآت 
االقتصادية )الصناعية(

309,409بالستيك

9,736,905 معادن حديدية 

631,747معادن غير حديدية

69,585 ورقية 

■  ورقية    ■  معادن غير حديدية     ■  معادن حديدية     ■  بالستك10,747,646اإلجمالي الكلي

9,736,905

309,409
631,747

69,585
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نسبة المياه العادمة المعالجة من إجمالي استخدام 
المياه العذبة للقطاع البلدي في المملكة العربية 

السعودية لألعوام 2010 - 2016م

نسبة المياه العادمة المعالجة من إجمالي المياه 
العذبة المستخدمة في القطاع البلدي

المتغير
السنوات

2010201120122013201420152016

1,0211,1251,2741,2611,4751,4681,604حجم المياه العادمة المعالجة

إجمالي استخدام المياه العذبة 
2,2842,4232,5272,7312,8743,0253,129للقطاع البلدي

نسبة المياه العادمة المعالجة من 
%51%49%51%46%50%46%45إجمالي استخدام المياه العذبة

52%

50%

48%

46%

44%

42%

40%
2010201120122013201420152016

45%
46%

50%

46%

51%

49%

51%
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●  نشرة سوق العمل

الوصف: 
نشــرة ســوق العمــل هــي أحــد المنتجــات اإلحصائيــة المدرجــة 
لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  اإلحصائيــة  األعمــال  خطــة  ضمــن 
وتكتســب أهميتهــا مــن حيــث إعطائهــا صــورة شــاملة عــن ســوق 

العمــل وتســليط الضــوء علــى أهــم المؤشــرات والبيانــات. 
وقــد جــرى تصميــم النشــرة لتوفيــر مؤشــرات وبيانــات عــن ســوق 
العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل مصدريــن 

رئيســين:
األول: بيانــات تقديريــة مــن مســح ميدانــي بالعينــة، وتمثــل فــي 

مســح القــوى العاملة.
ذات  الجهــات  لــدى  اإلداريــة  الســجالت  مــن  بيانــات  الثانــي: 

العمــل. بســوق  العالقــة 

المنهجية:
تتكــون النشــرة مــن بيانــات تقديريــة مــن مســح القــوى العاملــة 
الجهــات ذات العالقــة  لــدى  وبيانــات مــن الســجالت اإلداريــة 

بســوق العمــل،
وبنــاًء علــى ذلــك يتــم اإلعــداد إلصــدار النشــرة مــن خــالل التجهيــز 
للعمليــات  العامــة  اإلدارة  مــع  بالتنســيق  الميدانيــة،  لألعمــال 
لجمــع بيانــات مســح القــوى العاملــة وأيضــًا بمخاطبــة الجهــات 
ذات العالقــة لتوفيــر البيانــات الســجلية فــي الوقــت المحــدد 

للنشــر.

السعوديون الباحثون عن عمل حسب الجنس

سوق العمل الربع الثاني - 2017

السعوديون الباحثون عن عمل الجنس

216,352ذكور

859,581إناث

1,075,933اإلجمالي

المصــدر: صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )حافــز(، وزارة الخدمــة المدنيــة 
الوطنــي. المعلومــات  )جــدارة، ســاعد(، مركــز 

أهم النتائج:

السجالت اإلدارية
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إجمالي المشتغلين للربع الثاني 2017 مقارنة بالربع األول 2017 - سوق العمل الربع الثاني - 2017

المنطقة
اإلدارية

اإلجماليغير السعوديينالسعوديون

ذكوراناثجملةذكورإناثجملةذكورإناثجملة

2017 الربع 
Q2 20172,029,7861,022,6633,052,4499,777,9161,010,79310,788,70911,807,7022,033,45613,841,158الثاني 

2017 الربع 
Q1 20172,021,8651,017,0803,038,9459,859,039991,15310,850,19211,880,9042,008,23313,889,137األول

• المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية االجتماعية     
• البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجالت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة االقتصاد والتخطيط. 

• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بيانــات القــوى العاملــة لهــا أهميــة مــن حيــث إعطائهــا صــورة عــن 
حجــم الســكان داخــل قــوة العمــل وخارجهــا، خاصــة تلــك الفئــة 
مــن الســكان فــي ســن العمــل مــن الذكــور واإلنــاث النشــيطين 
وغيــر النشــيطين اقتصاديــًا، ويســتفيد منهــا جميــع مــن لهــم 

عالقــة بســوق العمــل.

●  تقارير الصادرات غير البترولية والواردات السلعية للمملكة
     العربية السعودية:

الوصف:
وهــي تقاريــر تصــدر بصفــة )شــهرية وربــع ســنوية وســنوية( 
توضــح حركــة الصــادرات والــواردات الســلعية غيــر البتروليــة خــالل 
هــذه الفتــرات ومقارنــًة بنفــس الفترة من العام الســابق وتحتوي 
علــى جــداول مختصــرة ورســومات بيانيــة وإجماليــات للصــادرات 
ــدول  ــات ال ــدول ومجموع ــواردات حســب أهــم األقســام وال وال
والــواردات حســب اســتخدام المــواد وطبيعــة المــواد والــواردات 
حســب وســيلة النقــل والمنافــذ الجمركيــة والتبــادل التجــاري بيــن 

المملكــة ودول مجلــس التعــاون.
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األهداف:
•تقاريــر شــهرية آخــر تقريــر تــم تنفيــذه فــي عــام 2017 تقريــر 

.2017 شــهر يوليــو 
•تقاريــر ربــع ســنوية آخــر تقريــر تــم تنفيــذه فــي عــام 2017 تقريــر 

الربــع الثانــي 2017.
ــر  ــر تــم تنفيــذه فــي عــام 2017 التقري ــر ســنوية آخــر تقري •تقاري

الســنوي 2016.

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة:
• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.

آلية إعداد التقارير الدورية:
يتــم اعــداد هــذه التقاريــر بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة وتصحيــح 
ــات مــن  ــة خــالل الســنة حيــث تصــل البيان ــرة زمني ــات كل فت بيان

مصادرهــا شــهريًا كبيانــات أوليــة ويجــرى عليهــا التالــي: 

• ترسل للحاسب اآللي للتأكد من الشمولية.
بالتجــارة  الخاصــة  التصحيــح  برامــج  علــى  البيانــات  تحميــل   •

والمالحظــات. األخطــاء  الســتخراج  الخارجيــة 
• مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليا عن طريق الشاشات.

• تــم إرســال بعــض االستفســارات والمالحظــات واألخطــاء إلــى 
الجمــارك الســعودية لتصحيحهــا وإعادتهــا للهيئــة.

• فــي منتصــف شــهر فبرايــر مــن كل عام تصل البيانــات النهائية 
للــواردات والصــادرات غيــر البتروليــة مــن الجمــارك الســعودية 

إلعــداد التقريــر الســنوي.
• يتــم مراجعــة هــذه البيانــات النهائيــة والتأكــد مــن عــدم وجــود 

أخطــاء أو مالحظــات.
• يتــم نشــر هــذه التقاريــر علــى نحــو )تقاريــر ورقيــة / قــرص 

العامــة لإلحصــاء الهيئــة  / علــى موقــع   CD مدمــج 
  www.stats.gov.sa.

خطة العمل:
يتــم إنجــاز العمــل لــكل تقريــر )شــهري/ربع سنوي/ســنوي( حســب 

المراحــل التاليــة:
• التأكد من الشمولية.

• تحميل البيانات األولية.
• المراجعة والتصحيح.

• تحميل البيانات النهائية.
• إعداد الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية.

• نشر البيانات.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

288
289 التقرير السنوي 

2017



الجهات المستفيدة: 
• مجلس الشئون االقتصادية والتنمية. 

• مجلس الشئون األمنية والسياسية.
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الثقافة واإلعالم.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية.

• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركــز 
اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول العربيــة، 

االســكوا، ...الــخ( .
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفيــة االســتفادة مــن التقاريــر الدوريــة لصــادرات المملكــة 
الســلعية غيــر البتروليــة ووارداتهــا:

• تســتفيد منهــا هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لمعرفــة 
أهــم الســلع الوطنيــة المصــدرة حســب الــدول خــالل فتــرة 

زمنيــة  
•  تستفيد منها الغرف التجارية عند عقد االجتماعات التجارية.  

•  التعرف على اهم السلع المصدرة والمستوردة.
• التعرف على اهم الدول المصدرة والمستوردة.

نمــو  درجــة  لمعرفــة  واالســتثمار  التجــارة  وزارة  منهــا  تســتفيد   •
العالقــات التجاريــة بيــن المملكــة والــدول األخــرى خــالل فتــرة معينــة.
ــة لمعرفــة  ــات التجاري ــة والملحقي •  تســتفيد منهــا وزارة الخارجي

حركــة الصــادرات والــواردات مــع كل دولــة خــالل الفتــرة.

الخليــج  ودول  المملكــة  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  معرفــة   •
الفتــرة. خــالل  العربيــة 

وتعــد بيانــات تقاريــر صــادرات المملكــة الســلعية غيــر البتروليــة 
ووارداتهــا وســيلة إحصائيــة إلــى:

• توفيــر بيانــات وجــداول ومؤشــرات عــن إحصــاءات صــادرات 
وواردات المملكــة الســلعية لالســتفادة منهــا فــي الدراســات 

والبحــوث االقتصاديــة.
• رســم السياســة التجاريــة لحمايــة وتشــجيع الســلع والصناعــات 

المحليــة مــن الســلع المنافســة المســتوردة.
• بنــاء المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة لمكونــات الحســابات 

المدفوعــات. القوميــة وميــزان 

أهم النتائج:
ــة الســعودية  ــة العربي ــواردات الســلعية للمملك الصــادرات وال

ــو 2017 يولي

أواًل: الصادرات السلعية
بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية خــالل شــهر ســبتمبر مــن عــام 
2017 )64366( مليــون ريــال مقابــل )57461( مليــون ريــال خــالل 
شــهر ســبتمبر مــن عــام 2016، بارتفــاع مقــداره )6905( مليــون 

ريــال، بنســبة )%12.0( عــن شــهر ســبتمبر مــن عــام 2016.
كذلــك ارتفعــت قيمــة الصــادرات الســلعية بالمقارنــة مــع الشــهر 
الســابق )أغســطس 2017( بمقدار )2961( مليون ريال وبنســبة 

 .)4.4%(
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 السلع المصدرة
)HS حسب أقسام النظام المنسق(

سبتمبر 
2016

سبتمبر 2017

%التغير السنويالقيمة

▲23.9▲449955761077لدائن ومطاط ومصنوعاتهما
▼27.7▼389428161078منتجات الصناعات الكيماوية

▲40.1▲8931251358المعادن العادية ومصنوعاتها
▼23.5▼13361022313معدات النقل وأجزاؤها

▼40.3▼795475320اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها
▲0.3▲4584601حيوانات حية ومنتجاتها

▼0.0▼4314310مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ
▲13.1▲28432137اللؤلؤ واألحجار الكريمة، المجوهرات المقلدة

▲19.5▲16219432ورق ومصنوعاته
▼10.6▼78670383بقية السلع

▼2.1▼1353713247290اإلجمالي

الصادرات غير البترولية الرئيسية )مليون ريال( 

الصــادرات، شهـري )مليـون ريــال( 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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التغـيــر في الصــادرات )٪(*

الواردات، شهـري )مليـون ريــال( 

ثانيًا: الواردات
بلغــت قيمــة واردات المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر يوليــو مــن عــام 2017 )43201( مليــون ريــال مقابــل )37247( مليــون ريــال 

خــالل شــهر يوليــو مــن عــام 2016، بارتفــاع مقــداره )5955( مليــون ريــال، بنســبة )16.0%(.
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سبتمبر
2016

سبتمبر 2017

%التغير السنويالقيمة

▼2.1▼80727901171اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها
▼26.8▼641947001720معدات النقل وأجزاؤها

▲26.6▲29333712779منتجات الصناعات الكيماوية
▼10.2▼30772764313المعادن العادية ومصنوعاتها

▼3.2▼2068200365منتجات نباتية
▼21.2▼21641704460مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

▼14.4▼14361229206األنسجة ومصنوعاتها
▼24.5▼16281229399حيوانات حية ومنتجاتها

▼8.0▼12861183103لدائن ومطاط ومصنوعاتهما
▼13.1▼58665098768بقية السلع

▼9.8▼34949315233426اإلجمالي
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●  نشرة إحصاءات الصادرات

الوصف
نشــرة ســنوية تتضمــن جــداول ورســومات بيانيــة توضــح حركــة 
علــى  وتشــتمل  العــام،  خــالل  الســلعية  المملكــة  صــادرات 
بيانــات بأهــم الســلع ومجموعــات الــدول والــدول المصــدر لهــا، 
وكذلــك حســب التصنيفــات الدوليــة للســلع )النظــام المنســق

ــة  ــات االقتصادي ــي SITC والمجموع ــاري الدول ــل التج H.S، الدلي
الشــاملة BEC وغيرهــا.

التعريفات المرتبطة بإحصاءات الصادرات: 

الصادرات الوطنية:
ويقصــد بهــا وفــق نظــام التجــارة الخارجيــة جميــع الســلع التــي تــم 
إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا بالكامــل أو التــي أجــري عليهــا عمليــة 
صناعيــة غيــرت مــن شــكلها وقيمتهــا والمعــدة للتصديــر خــارج 

المملكــة.

ميناء الخروج:  
ويقصــد بــه ذلــك المينــاء الــذي تغــادر منــه البضاعــة بالفعــل إلــى 

البلــد المصــدر إليــه.

إعادة التصدير:
وهــي عبــارة عــن البضائــع التــي ســبق اســتيرادها وأجــري عليهــا 
اإلجــراءات الجمركيــة كافــة وأعيــد تصديرهــا دون إجــراء تعديــل 

واضــح عليهــا.

وسيلة النقل:
ويقصــد بذلــك االســتدالل علــى نمــط أو وســيلة لمعرفــة مــا إذا 

النقــل قــد تــم جــوًا أو بــرًا أو بحــرًا.

بلد المقصد:
أن  وبــدون  للبضاعــة  النهائيــة  المقصــد  جهــة  بذلــك  ويقصــد 
يحــدث بشــأنها قبــل وصولهــا لتلــك البلــد أي معاملــة تجاريــة 

وليــس البلــد الــذي تتوقــف فيــه البضاعــة أثنــاء مرورهــا.

الدليل اإلحصائي:
رقميــة  برمــوز  الســلعي  الوصــف  اســتبدال  عــن  عبــارة  وهــو 
ذات مدلــول لهــذه المعلومــات إلمــكان تبويبهــا فــي صــورة 
جــداول إحصائيــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي مختلــف األغــراض 
إحصــاءات  فــي  المســتخدم  اإلحصائــي  والدليــل  اإلحصائيــة 
ــف  ــة هــو النظــام المنســق )H.S( الخــاص بتصني ــارة الخارجي التج

الســلع. وتبويــب 

الوزن الصافي:
ويقصــد بــه كامــل وزن البضاعــة مســتبعدًا منــه مــواد التغليــف 

والتعبئــة.

    :) F.O.B ( قيمة الصادرات
)فــوب(  القيمــة  أســاس  علــى  المصــدرة  الســلع  قيــم  تحــدد 
ــرة( أي قيمــة البضاعــة مضافــا  )تســليم ظهــر الســفينة أو الطائ
وســيلة  ظهــر  علــى  تســليمها  حتــى  األخــرى  التكاليــف  إليهــا 
الشــحن أو تتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا المصاريــف كافــة 

حتــى مكتــب التصديــر.

المنهجية:
العامــة  الهيئــة  إلــى  الشــهرية  الصــادرات  بيانــات  ورود  بعــد 

المعالجــة: مــن  مراحــل  بعــدة  العمــل  يمــر  لإلحصــاء 
• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
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ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول. وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر 
الربــع ســنوية والســنوية  المراجعــات  البيانــات بمراحــل مــن 

حتــى تكــون جاهــزة إلعــداد وإصــدار نشــرة الصــادرات.

آلية إعداد نشرة الصادرات:
يتــم إعــداد هــذه النشــرة بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة وتصحيــح 
بيانــات الصــادرات لجميــع أشــهر الســنة حيــث تصــل البيانــات مــن 

مصادرهــا شــهريًا كبيانــات أوليــة ويجــرى عليهــا التالــي: 
ــات وعــدم  ــد مــن شــمولية البيان ــي للتأك • ترســل للحاســب اآلل

وجــود نقــص فيهــا.
ــارة  ــح الخاصــة بالتج ــى برامــج التصحي ــات عل ــل البيان ــم تحمي • يت

الخارجيــة الســتخراج األخطــاء والمالحظــات
• يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليا 

• يتــم إرســال بعــض المالحظــات واألخطــاء إلــى مصــادر البيانات 
واعادتهــا  لتصحيحهــا  الســعودية(  الجمــارك   / البتــرول  )وزارة 

للهيئــة العامــة لإلحصــاء
البيانــات  تصــل  عــام  كل  مــن  فبرايــر  شــهر  منتصــف  فــي   •
الســعودية.  الجمــارك  مــن  البتروليــة  غيــر  للصــادرات  النهائيــة 
• وفــي بدايــة شــهر إبريــل مــن كل عــام تصــل البيانــات النهائيــة 
للصــادرات البتروليــة مــن وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة. 

• يتــم مراجعــة هــذه البيانــات النهائيــة والتأكــد مــن عــدم وجــود 
أخطــاء أو مالحظــات. 

• يتم نشــر وطباعة نشــرة إحصاءات الصادرات على نحو )نشــرة 
ــة اإللكترونــي  ــة / قــرص مدمــج )CD( علــى موقــع الهيئ ورقي

.)www.stats.gov.sa(

خطة العمل إلعداد نشرة الصادرات:
 يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

• مرحلة التأكد من الشمولية.
• مرحلة تحميل البيانات األولية.

• مرحلة المراجعة والتصحيح.
• مرحلة تحميل البيانات النهائية.

• مرحلة اعداد الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية.
• مرحلة نشر البيانات وطباعة النشرة.

الجهات المستفيدة من نشرة الصادرات: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• وزارة التجارة واالستثمار.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية.

• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركز 
اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول العربيــة، 

االســكوا، صنــدوق النقــد الدولــي، .... الــخ(
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من نشرة الصادرات:
• يســتفاد منها إلعداد الحســابات القومية بقســميها )الصادرات 

البتروليــة وغير البترولية(.
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• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.
• تســتفيد منهــا وزارة التجــارة واالســتثمار فــي دراســة مشــاكل 

اإلغــراق.
• تســتفيد منهــا هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لمعرفــة 

حجــم ونــوع وجهــة الســلع المصــدرة.
• يســتفاد منهــا فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات 

الصناعيــة.
وتعد بيانات نشرة الصادرات وسيلة إحصائية إلى:

ــر بيانــات وجــداول ومؤشــرات عــن إحصــاءات صــادرات  � توفي
المملكــة العربيــة الســعودية الســلعية لالســتفادة منهــا فــي 

الدراســات والبحــوث.
� رســم السياســة التجارية لحماية وتشــجيع الســلع والصناعات 

المحلية.
ــات الحســابات  ــة المهمــة لمكون ــاء المؤشــرات االقتصادي � بن

ــة. القومي

أهم النتائج:
• بلــغ إجمالــي صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية خــالل عــام 
2016 )688.423( مليــون ريــال بانخفــاض مقــداره )74.890( 

مليــون ريــال عــن العــام الســابق 2015.
• أهــم الــدول التــي صــدرت إليهــا المملكــة فــي هــذا العــام 
هــي دولــة الصيــن الشــعبية حيــث كانــت فــي المرتبــة األولــى 
بقيمــة مقدارهــا )79.916( مليــون ريــال ممثلــة نســبة قدرهــا 

)%11.6( مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات.
• أهــم الســلع المصــدرة المنتجــات المعدنيــة فقــد اســتأثرت 
بأعلــى قيمــة صــادرات خــالل هــذه الفتــرة بقيمــة مقدارهــا 
ــة نســبة قدرهــا )%74.4( مــن  ــال ممثل ــون ري )512.216( ملي

الصــادرات. إجمالــي 
• بلغــت قيمــة صــادرات المملكــة إلــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي خــالل الفتــرة )80.558( مليــون ريــال ممثلــة نســبة 

مقدارهــا )%11.7( مــن إجمالــي قيمــة صــادرات المملكــة.

صادرات المملكة للسنوات 2007 - 2016

السنوات

ال
 ري

ون
ملي
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السلع المصدرة لعام 2016م

أهم الدول المصدر إليها لعام 2016م

الدول

■  المنتجات المعدنية
■  المنتجات الكيمائية واللدائن

■  المعادن العادية ومصنوعاتها
■  باقي السلع

■  السلع المعاد تصديرها 

1.9%
4.1%

4.3%

74.4%

15.2%
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القيمة )مليون ريال(الوزن )ألف طن(السنة

2007408650874403
20084523861175482
2009391806721109
2010420510941785
20114498231367620
20124670121456502
20134623391409523
20144569621284122
2015466243763313

2016500277688423

296

صادرات المملكة خالل السنوات

السلع الوطنية واألجنبية المصدرة إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي لعام 2016م

ي
ود

سع
ل 

ريا
ن 

يو
 بل

مة
قي

ال

■  اإلجمالي        ■  السلع األجنبية        ■ السلع الوطنية
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الصادرات حسب استخدام المواد

المواد
201420152016

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

9348440069464384101140839801استهالكية

4469791221571456182705144488304631100وسيطة

635185445961975956517523رأسمالية

• الوزن )ألف طن(    القيمة )مليون ريال(

●  نشرة إحصاءات الواردات

الوصف:
نشــرة ســنوية تتضمــن جــداول ورســومات بيانيــة توضــح حركــة 
واردات المملكــة الســلعية خــالل العــام، وتشــتمل علــى بيانــات 
منهــا،  المســتورد  والــدول  الــدول  ومجموعــات  الســلع  بأهــم 

وكذلــك حســب التصنيفــات الدوليــة للســلع
)النظام المنسق HS، الدليل التجاري الدولي SITC والمجموعات 

االقتصادية الشاملة BEC وغيرها(.

التعريفات المرتبطة بإحصاءات الواردات:

االستيراد:
الســلع  كل  هــو  الخارجيــة  التجــارة  نظــام  وفــق  بــه  ويقصــد 
االحتياجــات  لتغطيــة  البــالد  إلــى  والداخلــة  الــواردة  والبضائــع 
المحليــة والتــي تجــرى عليهــا اإلجــراءات الجمركيــة المتبعــة كافــة 

فــي إنهــاء اســتيراد ســلعة مــا.

ميناء الدخول:
ويقصــد بــه ذلــك المينــاء الــذي تمــر البضائــع والســلع مــن خاللــه 

للتخليــص الجمركــي.

بلد منشأ البضاعة:
وهــو بلــد اإلنتــاج فيمــا يتعلــق بالحاصــالت الزراعيــة والحيوانيــة 
ــرة فيمــا يتعلــق بالســلع  ــه الصناعــة األخي ــذي تمــت في ــد ال والبل
المصنوعــة وفيمــا يتعلــق بالمــواد الخــام للدولــة التي اســتخرجت 

تلــك المــواد مــن مناجمهــا.

الدليل اإلحصائي:
وهــو عبــارة عــن اســتبدال الوصــف الســلعي برمــوز رقميــة 
ذات مدلــول لهــذه المعلومــات إلمــكان تبويبهــا علــى نمــاذج 
إحصائيــة لهــذا الغــرض إلعدادهــا بعــد ذلــك فــي صــورة جــداول 
األغــراض  مختلــف  فــي  منهــا  االســتفادة  يمكــن  إحصائيــة 
إحصــاءات  فــي  المســتخدم  اإلحصائــي  والدليــل  اإلحصائيــة 
التجــارة الخارجيــة هــو النظــام المنســق )H.S( الخــاص بتصنيــف 

وتبويــب الســلع.
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الوزن الصافي:
ويقصــد بــه كامــل الــوزن )بالكيلوجــرام( للبضاعــة مســتبعدًا منــه 
مــواد التغليــف والتعبئــة وألغــراض النشــر فقــد تــم اســتخراج 
الــوزن الصافــي مــن جــداول هــذه النشــرة )بالطــن( أو )بــآالف 

األطنــان(.

:)C.I.F( قيمة الواردات
وتحتســب قيمــة الــواردات علــى أســاس )ســيف( وتتمثــل قيــم 
الــواردات دائمــًا فــي التكلفــة )القيمــة محــل اإلرســال مضافــًا 
إليهــا تكلفــة التأميــن والنقــل أو الشــحن والتكاليــف األخــرى حتــى 
عــدا  الدخــول(  بمينــاء  التنـــزيل  إلــى رصيــف  البضاعــة  تســليم 

الرســوم الجمركيــة(.

وسيلة النقل:
ويقصــد بذلــك االســتدالل علــى نمــط أو وســيلة لمعرفــة مــا إذا 

النقــل قــد تــم جــوًا أو بــرًا أو بحــرًا.

المنهجية:
بعــد ورود بيانــات الــواردات )شــهريًا( إلــى الهيئــة العامة لإلحصاء 

يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجة:
• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.

• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
حســب  اآللــي(  بالحاســب  )المجهــزة  والتقاريــر  الجــداول 

والــدول. والســلع  الدوليــة  التصانيــف 
مــن  بمراحــل  البيانــات  تمــر  والطريقــة  األســلوب  بنفــس 
المراجعــات الربــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة إلعــداد 

الــواردات. نشــرة  وإصــدار 

آلية إعداد نشرة الواردات:
يتــم إعــداد هــذه النشــرة بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة وتصحيــح 
بيانــات الــواردات لجميــع أشــهر الســنة حيــث تصــل البيانــات مــن 

ــي:  ــة ويجــرى عليهــا التال ــات أولي مصادرهــا شــهريًا كبيان
ــات وعــدم  ــد مــن شــمولية البيان ــي للتأك • ترســل للحاســب اآلل

وجــود نقــص فيهــا.
ــارة  ــح الخاصــة بالتج ــى برامــج التصحي ــات عل ــل البيان ــم تحمي • يت

الخارجيــة الســتخراج األخطــاء والمالحظــات.
• يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليًا.

• يتــم إرســال بعــض االستفســارات والمالحظــات واألخطــاء 
إلــى الجمــارك الســعودية لتصحيحهــا وإعادتهــا للهيئــة. 

البيانــات  تصــل  عــام  كل  مــن  فبرايــر  شــهر  منتصــف  فــي   •
الســعودية.  الجمــارك  مــن  للــواردات  النهائيــة 

• يتــم مراجعــة هــذه البيانــات النهائيــة والتأكــد مــن عــدم وجــود 
أخطــاء أو مالحظــات. 

• يتــم نشــر وطباعــة نشــرة إحصــاءات الــواردات علــى نحــو نشــرة 
ورقـيـة / قــرص مــدمـــج CD / على مـوقـع الهيـئـة اإللكـتــرونـي

.)www.stats.gov.sa(
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خطة العمل إلعداد نشرة الواردات:
يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

• مرحلة التأكد من الشمولية.
• مرحلة تحميل البيانات األولية.

• مرحلة المراجعة والتصحيح.
• مرحلة تحميل البيانات النهائية.

• مرحلة إعداد الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية. 
• مرحلة نشر البيانات وطباعة النشرة.

الجهات المستفيدة من نشرة الواردات: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• وزارة التجارة واالستثمار.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية. 

• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركــز 
اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول العربيــة، 

االســكوا، صنــدوق النقــد الدولــي، ...الــخ(
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من نشرة الواردات:
• يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية. 

• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.
• تســتفيد منهــا وزارة التجــارة واالســتثمار فــي دراســة الســلع 

ــج المحلــي. المنافســة للمنت

• يســتفاد منهــا فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات 
الصناعيــة وقيــاس حجــم الطلــب علــى المنتجــات محــل الدراســة.

وتعد بيانات نشرة الواردات وسيلة إحصائية إلى:
- توفيــر بيانــات وجــداول ومؤشــرات عــن إحصــاءات واردات 
المملكــة العربيــة الســعودية الســلعية لالســتفادة منهــا فــي 

الدراســات والبحــوث االقتصاديــة.
- رســم السياســة التجارية لحماية وتشــجيع الســلع والصناعات 

المحلية من الســلع المنافســة المســتوردة.
ــات الحســابات  ــة المهمــة لمكون ــاء المؤشــرات االقتصادي - بن

ــزان المدفوعــات. ــة ومي القومي

أهم النتائج:
ــة الســعودية خــالل عــام  ــغ إجمالــي واردات المملكــة العربي • بل
2016 )525.636( مليــون ريــال بانخفــاض مقــداره )129.397( 

مليــون ريــال عــن العــام الســابق 2015.
• أهــم الــدول التــي اســتوردت منهــا المملكــة فــي هــذا العــام 
هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث كانــت فــي المرتبــة 
األولــى بقيمــة مقدارهــا )77.728( مليــون ريــال ممثلــة نســبة 

قدرهــا )%14.8( مــن إجمالــي قيمــة الــواردات.
• أهــم الســلع المســتوردة هــي اآلالت واألجهــزة والمعــدات 
الكهربائيــة فقــد اســتأثرت بأعلــى قيمــة واردات خــالل هــذه 
الفتــرة بقيمــة مقدارهــا )129.334( مليــون ريــال ممثلــة نســبة 

قدرهــا )%24.6( مــن إجمالــي الــواردات.
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  المملكــة  واردات  قيمــة  بلغــت   •
الخليجــي خــالل الفتــرة )123.897( مليــون ريــال ممثلــة نســبة 

مقدارهــا )%23.6( مــن إجمالــي قيمــة واردات المملكــة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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واردات المملكة للسنوات 2007 - 2016

أهم الدول المستورد منها لعام 2016م
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السلع المستوردة لعام 2016م

■  المنتجات المعدنية
■  المنتجات الكيمائية واللدائن
■  األنسجة والمصنوعات منها

■  األدوات البصرية والسينمائية 
     والمعدات الطبية والمنبهات
■  المعادن العادية ومصنوعاتها
■  اآلالت والمعدات واألجهزة 

     الكهربائية وأجزاؤها
■  معدات النقل وأجزاؤها 

■  األدوات البصرية والسينمائية 
     والمعدات الطبية والمنبهات

■  سلع أخرى
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3%25%

18%
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9%

السلع الوطنية واألجنبية المستوردة من دول مجلس 
التعاون الخليجي لعام 2016م

ي
سعود

القيمة بليون ريال 

■  السلع الوطنية       ■  السلع األجنبية      ■  اإلجمالي

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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القيمة )مليون ريال(الوزن )ألف طن(السنة

200750,181338,088
200857,605431,753
200950,138358,290
201058,782400,736
201163,161493,449
201274,493583,473
201382,881630,582
201482,536651,876
201584,206655,033

201676,731525,636

واردات المملكة خالل السنوات

الواردات حسب استخدام المواد

المواد
201420152016

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

 210,037  13,042  237,430  14,276  219,665  12,832 استهالكية

 203,918  61,200  255,464  66,293  274,055  66,314 وسيطة

 111,680  2,489    162,139  3,637    158,155  3,389   رأسمالية

• الوزن )ألف طن(    القيمة )مليون ريال(

302
303



●  نشرة التبادل التجاري

الوصف: 
نشــرة ســنوية توضــح حركــة الصــادرات والــواردات وحجــم التبــادل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  التجــاري  والميــزان  التجــاري 
عشــرة ســنوات،  خــالل  الرئيســيين  التجارييــن  الشــركاء  وأهــم 
باإلضافــة إلــى أهــم الســلع المصــدرة والمســتوردة مــع هــذه 

الــدول.

التعريفات المرتبطة بنشرة التبادل التجاري:

الصادرات السلعية الوطنية:
ويقصــد بهــا وفــق نظــام التجــارة الخارجيــة جميــع الســلع التــي تــم 
إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا عمليــة 
صناعيــة غيــرت مــن شــكلها وقيمتهــا والمعــدة للتصديــر خــارج 

المملكــة بعــد اســتيفاء اإلجــراءات الجمركيــة المطلوبــة عليهــا.

الواردات السلعية:
هي كل الســلع الواردة إلى المملكة العربية الســعودية لتغطية 
االحتياجــات المحليــة التــي تجــري عليهــا اإلجــراءات الجمركيــة كافــة 
المتبعــة فــي اإلفــراج الجمركــي عــن الســلع المســتوردة ســواء 

كانــت خاضعــة للرســوم الجمركيــة أو المعفــاة.

الميزان التجاري:
هــو الفــرق بيــن القيمــة الكليــة للصــادرات والــواردات الســلعية، 
وعندمــا تكــون قيمــة الصــادرات أكبــر يكــون فائضــًا فــي الميــزان 
التجــاري للمملكــة وعندمــا تكــون قيمــة الــواردات أكبــر يكــون عجــزًا 

فــي الميــزان التجــاري للمملكــة.

حجم التجارة:
ويقصد به المجموع الكلي للصادرات والواردات.

:) C.I.F( قيمة الواردات
وتحتســب قيمــة الــواردات علــى أســاس )ســيف( وتتمثــل أقيمــا 
الــواردات دائمــًا فــي التكلفــة )القيمــة محــل اإلرســال مضافــًا 
إليهــا تكلفــة التأميــن والنقــل أو الشــحن والتكاليــف األخــرى حتــى 
عــدا  الدخــول(  بمينــاء  التنـــزيل  إلــى رصيــف  البضاعــة  تســليم 

الرســوم الجمركيــة.

:) F.O.B( قيمة الصادرات
تحدد قيم الســلع المصدرة على أســاس القيمة )فوبر( )تســليم 
إليهــا  البضاعــة مضافــا  أي قيمــة  الطائــرة(  أو  الســفينة  ظهــر 
التكاليــف األخــرى حتــى تســليمها علــى ظهــر وســيلة الشــحن أو 
تتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا المصاريــف كافــة حتــى مكتــب 

التصديــر.

المنهجية:
ــادل التجــاري بشــكل دوري )ســنوي( حيــث  ــم إعــداد نشــرة التب يت
تحتــوي علــى التبــادل التجــاري مــع أهــم الشــركاء التجارييــن لــــ 
ــادل  ــة خــالل العــام، وتــم إعــداد جــداول إحصائيــة للتب )100( دول
التجــاري بيــن المملكــة وكل دولــة علــى حــدة خــالل سلســلة زمنيــة 

لمــدة 10 ســنوات توضــح مــا يلــي:
• إجمالي قيمة الصادرات والواردات.

•  نسبة الصادرات والواردات من اإلجمالي.
•  ترتيب الدولة بين دول العالم.

•  حجم التبادل التجاري.
• الميزان التجاري.

•  أهم 5 سلع مصدرة ومستوردة للعام األخير.
• رسم بياني لحركة الصادرات والواردات خالل الفترة.

• ويتم تزويد العمالء بهذه النشرة كما يلي:
• نسخة ورقية.

.CD أقراص مدمجة •
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•  توفيرهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء 
لكافــة المســتفيدين بصيغتــي )اكســل واكروبات(.

• وأهم مصادر بيانات النشرة: 
تعتبــر  حيــث  المعدنيــة:  والثــروة  والصناعــة  الطاقــة  وزارة   •

البتروليــة. للصــادرات  الرئيســي  المصــدر 
• الجمــارك الســعودية: وهــي مصــدر الصــادرات والــواردات 

ــة. ــر البترولي الســلعية غي

آلية إعداد نشرة التبادل التجاري:
يتــم إعــداد نشــرة التبــادل التجــاري بعــد االنتهــاء من إعــداد وتجهيز 

البيانــات الســنوية للتجــارة الخارجيــة وذلــك على النحــو التالي:
ــة  ــادل تجــاري مــع المملك ــر حجــم تب ــي لهــا أكب ــدول الت • حصــر ال

)مجمــوع الصــادرات والــواردات(.
• يتم توزيع الدول حسب مجموعات الدول. 

• يتــم إعــداد ملخــص تحليلــي لــكل مجموعــة دول يوضــح أهــم 
دول المجموعــة واهــم الســلع المصــدرة والمســتوردة. 

• تصميم الرسومات البيانية.
• يتــم نشــر وطباعــة نشــرة التبــادل التجــاري علــى نحــو نشــرة 
ورقـيـــة / قــــرص مــدمـــــج CD / على مـوقـــع الهيـئـة اإللكـتــرونـي

.)www.stats.gov.sa(   

خطة العمل إلعداد نشرة التبادل التجاري:
يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

• حصــر أهــم الشــركاء التجارييــن حســب حجــم التبــادل التجــاري 
للدولــة.

•  تجهيز الجداول اإلحصائية.
• إعداد الرسومات البيانية.

•  مراجعة النشرة.
•  نشر البيانات وطباعة النشرة.

الجهات المستفيدة من نشرة التبادل التجاري: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الخارجية.

• الملحقيات التجارية.
• الغرف التجارية.

كيفية االستفادة من نشرة التبادل التجاري:
• تســتفيد منهــا وزارة التجــارة واالســتثمار لمعرفــة حجم العالقات 

التجاريــة بيــن المملكة والــدول األخرى. 
• تســتفيد منهــا هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لمعرفــة 

أهــم الســلع الوطنيــة المصــدرة حســب الــدول.
• تســتفيد منهــا وزارة الخارجيــة والملحقيــات التجاريــة لمعرفــة 

ــة. ــادل التجــاري مــع كل دول حجــم التب
• تســتفيد منهــا الغــرف التجاريــة عنــد عقــد االجتماعــات التجاريــة 

مــع ممثلــي الــدول المختلفــة.

وتعد بيانات نشرة التبادل التجاري وسيلة إحصائية إلى:
ــن  ــواردات بي ــة الصــادرات وال ــات وجــداول عــن حرك ــر بيان • توفي

المملكــة العربيــة الســعودية واهــم الــدول.
• رســم السياســة التجاريــة مــع الــدول األخــرى ومعرفــة حجــم 

التجاريــة معهــا. العالقــات 
• التعــرف علــى مقــدار الفائــض أو العجــز فــي الميــزان التجــاري 

بيــن المملكــة والــدول األخــرى.
• التعــرف علــى اهــم الســلع المســتوردة والمصــدرة مــن والــى 

كل دولــة.
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الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادراتالسنة

2007874,403338,0881,212,491536,315

20081,175,482431,7531,607,235743,729

2009721,109358,2901,079,400362,819

2010941,785400,7361,342,521541,050

20111,367,620493,4491,861,069874,171

20121,456,502583,4732,039,975873,029

20131,409,523630,5822,040,106778,941

20141,284,122651,8761,935,997632,246

2015763,313655,0331,418,346108,280

2016688,423525,6361,214,059162,787

أهم النتائج:
بلغ حجم التبادل التجاري خالل عام 2016م )1.214.059( مليون ريال بانخفاض مقداره )204.287( مليون ريال عن العام السابق.

بلغ الفائض في الميزان التجاري خالل عام 2016م )162.787( مليون ريال بارتفاع )54.507( مليون ريال عن العام السابق.
ومــن أهــم الــدول التــي صــدرت اليهــا المملكــة عــام 2016م هــي: الصيــن، اليابــان، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، الهنــد، كوريــا الجنوبيــة 

واإلمــارات العربيــة المتحدة.
ومن أهم الدول التي استوردت منها المملكة لعام 2016هي: الواليات المتحدة األمريكية، الصين، ألمانيا، اليابان وكوريا الجنوبية.

التبادل والميزان التجاري للمملكة العربية السعودية

)القيمة )مليون ريال(

المنتجات اإلحصائية
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أهم السلع الوطنية المصدرة والمستوردة للمملكة 
 لعام 2016

القيمةأهم السلع المستوردةالترتيبالقيمةأهم السلع الوطنية المصدرةالترتيب

48,841سيارات نقل ركاب419,8781زيوت نفط خام ومنتجاتها1

20,194أجهزة هاتف31,1352بوليمرات إيثلين2

14,729أدوية بشرية17,2053بوليمرات بروبلين3

10,296قطع غيار وأجزاء الطائرات16,0864أثيرات وأثيرات الكحول4

8,699ذهب12,9335كحوالت غير دورية ومشتقاتها5

8,308سيارات نقل بضائع6,2366هيدروكربونات دورية6

6,402حنفيات ومحابس وصمامات بأنواعها4,4747نشادر7

6,299شعير4,3188ألومنيوم خام8

5,764لحوم دواجن3,3349أسمدة معدنية أو أزوتية9

5,590قطع غيار للسيارات2,91210ذهب10

5,534أجهزة حاسب آلي2,16411هيدروكربونات الدورية11

5,512زيوت ومحضرات نفط غير خام1,82812بولي اسيتاالت وبولي أثيرات12

5,145إطارات بجميع أنواعها1,62513ألواح وصفائح من لدائن13

4,943آالت تكييف هواء1,59214أسالك معزولة14

4,619سجائر1,45615عصائر فواكه وخضر15
364,761سلع أخرى131,404سلع أخرى

525,636إجمالي الواردات658,580إجمالي الصادرات الوطنية

)القيمة )مليون ريال(
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●  نشرة األرقام القياسية

الوصف:
لألرقــام  بيانيــة  ورســومات  جــداول  تتضمــن  ســنوية  نشــرة 
قيمــة  ومتوســط  والــواردات  الصــادرات  مــن  لــكل  القياســية 
الوحــدة والتغيــرات النســبية ومعــدالت التبــادل التجــاري حســب 
.HS األقســام الرئيســية للســلع وفقــًا لتصنيــف النظــام المنســق

التعريفات المرتبطة باألرقام القياسية للتجارة الخارجية:

الرقم القياسي للصادرات:
هــو مؤشــر لقيــاس التغيــر فــي القيمــة الكليــة للصــادرات فــي 
ســنة معينــة بالمقارنــة بالقيمــة المناظــرة لها في ســنة األســاس.
فــي  التغيــر  لقيــاس  هــو مؤشــر  للــواردات  القياســي  الرقــم 
القيمــة الكليــة للــواردات فــي ســنة معينــة بالمقارنــة بالقيمــة 

المناظــرة لهــا فــي ســنة األســاس.

الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة:
هــو نــوع مــن المؤشــرات الســعرية للتجــارة الخارجيــة يوضــح فقط 

العالقــة بيــن القيــم لفتــرة المقارنــة مــع القيــم لفترة األســاس.

سنة األساس:
وهــي الســنة أو الفتــرة التــي تنســب أســعار ســنة المقارنــة أو 
ــار ســنة األســاس  ــد اختي ــة بأســعارها، ويراعــى عن ــرة المقارن فت
ــز باالســتقرار وبعدهــا عــن الظــروف  ــرة عاديــة تتمي ــون فت ان تك
الشــاذة مثــل األزمــات االقتصاديــة والحــروب وأن تكــون قريبــة 
نســبيا مــن فتــرة المقارنــة وعــادة مــا تكــون اثنــي عشــر شــهرًا 
ــث تنســب  ــت أو متحــرك بحي ــى أســاس ثاب ــن أن تأخــذ عل وممك
أســعارها لألســعار الســابقة لهــا فقــط وقــد تــم تحديــد ســنة 

2012م ســنة األســاس.

سنة المقارنة:
وهــي الســنة أو الفتــرة التــي تنســب أســعارها ألســعار ســنة 

األســاس بهــدف قيــاس التغيــر فــي األســعار.

معدل التبادل التجاري الصافي:
هــو عبــارة عــن )الرقــم القياســي لمتوســط قيمــة وحــدة الصــادرات 
مقســومًا علــى الرقــم القياســي لمتوســط قيمة وحــدة الواردات( 

مضروبــًا في 100.

معدل التبادل التجاري اإلجمالي:    
هــو عبــارة عــن )الرقــم القياســي لكميــة الصــادرات مقســومًا 
علــى الرقــم القياســي لكميــة الــواردات( مضروبــًا فــي 100.

 المنهجية:
الخارجيــة  التجــارة  إلحصــاءات  القياســية  األرقــام  إعــداد  تــمَّ 
بطريقــة القيمــة المتوســطة للــواردات والصــادرات التــي تعتمــد 
علــى المعالجــة الخاصــة للبيانــات فــي إطــار إحصــاءات التجــارة 
الخارجيــة. كمــا إن أســلوب بنــاء األرقــام القياســية بشــكل عــام 
يعتمــد علــى توفيــر عــدد مــن المكونــات لحســاب تلــك األرقــام، 
وهــي بيانــات ســنة األســاس، األهميــات النســبية، ومعادلــة 

بنــاء الرقــم القياســي.
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  أ  -  سنة األساس:
لقــد تــم اختيــار عــام 2012م كســنة أســاس لحســاب األرقــام 
ســنة  توحيــد  بهــدف  والــواردات  للصــادرات  القياســية 
األســاس لمختلــف األرقــام القياســية التــي تصدرهــا الهيئــة 
القوميــة  الحســابات  تقديــرات  وأهمهــا  لإلحصــاء  العامــة 
المعيشــة.  لتكاليــف  القياســية  الثابتــة واألرقــام  لألســعار 
قيــم  ومتوســطات  وكميــات  قيــم  حــددت  فقــد  وعليــه 
تلــك الســنة أساســا لحســاب األرقــام القياســية لسلســلة 

الالحقــة. الســنوات 

ب - األهمية النسبية )الترجيح(:
تــم  الوحــدة  قيمــة  لمتوســط  القياســي  الرقــم  بنــاء  عنــد 
وفــق  وذلــك  للترجيــح  المقارنــة  ســنة  كميــات  اســتخدام 
أســلوب بــاش. أمــا عنــد بنــاء الرقــم القياســي للكميــات فقــد 
اســتخدمت متوســطات قيــم ســنة األســاس للترجيــح وذلــك 

وفــق أســلوب الســبير التجميعــي.

ج - الصيغ الرياضية المستخدمة في حساب األرقام القياسية:
عنــد بنــاء الرقــم القياســي لقيــم الصــادرات والــواردات فقــد 

اســتخدمت الصيــغ التاليــة:

)Value Index( 1. الرقم القياسي للقيمة

)Volume Index( 2 - الرقم القياسي للكميات

 حيث إن:
ق    : الرقم القياسي للقيمة

قن  : القيمة في سنة المقارنة
ق0  : القيمة في سنة األساس

 حيث إن:
ك        : الرقم القياسي للكمية

)م ق0( : هو متوسط قيمة الوحدة في سنة األساس
ون       : الكمية في سنة المقارنة

)Unit Value Index( 3 - الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة

حيث قم: الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة

وأهم مصادر بيانات النشرة: 
• وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة: حيــث تعتبر المصدر 

الرئيســي للصادرات البترولية.
والــواردات  الصــادرات  مصــدر  وهــي  الســعودية:  الجمــارك   •

البتروليــة.  غيــر  الســلعية 
ويتم تزويد العمالء بهذه النشرة كما يلي:

- نسخة ورقية.
.CD أقراص مدمجة -

- توفيــر هــا علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة العامــة لإلحصــاء 
للمســتفيدين كافــة بصيغتــي )اكســل واكروبــات(.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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 آلية إعداد النشرة:
بعــد  الخارجيــة  للتجــارة  القياســية  األرقــام  نشــرة  إعــداد  يتــم 
االنتهــاء مــن إعــداد وتجهيــز البيانــات الســنوية للتجــارة الخارجيــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي: 
• إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية.

• إعداد الرسومات البيانية.
• إعداد الوصف التحليلي.
• مراجعة وتدقيق النشرة.

• يتــم نشــر وطباعــة نشــرة األرقــام القياســية علــى نحــو نشــرة 
ورقـيـــة / قــــرص مــدمـــــج CD / على مـوقـــع الهيـئـة اإللكـتــرونـي

.)www.stats.gov.sa(   

الجهات المستفيدة من نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
• إحصاءات األسعار واألرقام القياسية.

• إحصاءات الدخل القومي. 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• المنظمات اإلقليمية والدولية.

كيفية االستفادة من نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
• توفير جداول ومؤشــرات عن األرقام القياســية للتجارة الخارجية 

لالستفادة منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.
• توفيــر مؤشــرات اقتصاديــة مثــل معــدالت التبــادل التجــاري 

الصافــي واإلجمالــي والداخلــي.

أهم النتائج:
2016م  بلــغ الرقــم القياســي العــام لقيمــة الصــادرات لعــام 

)44.6( أمــا فــي عــام 2015م فقــد بلــغ )49.9(.
بلــغ الرقــم القياســي العــام لقيمــة الــواردات لعــام 2016م )90( 

أمــا فــي عــام 2015م فقــد بلــغ )112.3(.
تأثيــرًا  األكثــر  الرئيســية  األقســام  التالــي  الجــدول  ويوضــح 
والتــي تمثــل مــا نســبته )%94.3( )%93.7( مــن إجمالــي قيمــة  

الصــادرات لعامــي 2015 ،  2016م علــى التوالــي:

القسم
النسبة من إجمالي 

قيمة الصادرات
الرقم القياسي 
لمتوسط قيمة 

الوحدة

2015201620152015

78.677.845.945.9المنتجات المعدنية

اللدائن والمطاط 
7.88.48777.8ومصنوعاتهما

منتجات الصناعة 
الكيماوية وما 

يتصل بها
7.97.578.565.4

الرقم القياسي العام لمتوسط نسبة إجمالي األقسام
قيمة الوحدة

94.393.75142.56
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األرقام القياسية لمتوسط قيمة الوحدة )صادرات  
وواردات( ومعدل التبادل التجاري الصافي 

معدل التبادل التجاري الصافيمتوسط قيمة الوحدات للصادرات
2012 = 100متوسط قيمة الوحدات للواردات

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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األهمية النسبية للواردات حسب األقسام الرئيسية 
لعام 2016

النسبية
% 

القيمة 
بالمليون ريال األقسام الرئيسية رقم

القسم

24.6 129,334 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 16
17.9 93,925 معدات النقل وأجزاؤها 17
9.2 48,312 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6
9 47,411 المعادن العادية ومصنوعاتها 15

5.9 30,843 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ وأبدال تبغ مصنعة 4
5.8 30,444 منتجات نباتية 2
3.8 20,159 حيوانات حية ومنتجات حيوانية 1
3.8 20,050 األنسجة ومصنوعاتها 11
3.5 18,465 لدائن ومطاط ومصنوعاتهما 7

2.5 13,370 األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات والساعات، 
اآلالت الموسيقية، وأجزاؤها 18

2.3 12,346 سلع ومنتجات مختلفة 20
2 10,715 المنتجات المعدنية 5

1.4 7257 مصنوعات من حجر وجبس أو اسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج ومصنوعاته 13
1.3 6933 ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته 10
0.9 4611 الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين 9

0.8 3950 األحذية وأغطية الرأس، مظالت، عصي، سياط، زهور صناعية، مصنوعات 
من الشعر البشري 12

0.7 3629 دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة لألكل 3
4.5 23,881 سلع أخرى
100 525,636 اإلجمالي
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األهمية النسبية للصادرات الوطنية حسب األقسام الرئيسية لعام 2016

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس

314

رقم
القيمةاألقسام الرئيسيةالقسم

النسبية %بالمليون ريال

512,21677.8المنتجات المعدنية5

55,6498.4لدائن ومطاط ومصنوعاتهما7

49,3247.5منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها6

13,0762المعادن العادية ومصنوعاتها15

5,7670.9حيوانات حية ومنتجات حيوانية1

5,7310.9مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ وأبدال تبغ مصنعة4

3,3910.5اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها16

2,5210.4ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته10

1,8060.3مصنوعات من حجر وجبس أو إسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج ومصنوعاته13

1,3850.2األنسجة ومصنوعاتها11

1,0740.2منتجات نباتية2

9710.1دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة لألكل3

9710.1سلع ومنتجات مختلفة20

4340.1معدات النقل وأجزاؤها17

960الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين9

12
األحذية وأغطية الرأس، مظالت، عصي، سياط، زهور صناعية، 

530مصنوعات من الشعر البشري

18
األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات والساعات، 

260اآلالت الموسيقية، وأجزاؤها

4,0900.6سلع أخرى
658,580100اإلجمالي
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●  مؤشر الصادرات النفطية

الوصف: 
صــادرات النفطيــة هــي صــادرات الســلع المصنفــة فــي الفصــل 
27 )الوقــود المعدنــي وزيــوت معدنيــة ومنتجــات تقطيرهــا، 

.)HS( مــن النظــام المنســق )مــواد قاريــة، شــموع معدنيــة

األهداف:
• مؤشر الصادرات النفطية لشهر يوليو 2017.

• الصادرات النفطية الربع األول 2017.
• الصادرات النفطية الربع الثاني 2017.

• الصادرات النفطية لعام 2016.

المفاهيم والتعاريف: 

الصادرات )إجمالي(:
 تتكــون الصــادرات مــن صــادرات الســلع المحليــة )الصــادرات 
الوطنيــة( وصــادرات الســلع األجنبيــة )إعــادة التصديــر(. ويســتند 
التقييــم علــى أســاس التســليم علــى ظهــر الســفينة )فــوب(. 

الصادرات الوطنية: 
صــادرات جميــع الســلع التــي تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا 
بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا عمليــات صناعيــة غيــرت من شــكلها 

وقيمتهــا.

إعادة التصدير: 
يشــير إلــى الصــادرات مــن الســلع المســتوردة ســابقًا مــن دون 

أي تعديــالت واضحــة عليهــا.

التغّير السنوي: 
هــو نمــو علــى أســاس ســنوي. ويقيــس التغيــر اإلحصائــي فــي 
فتــرة )شــهر أو ربــع( عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. 
علــى ســبيل المثــال، يظهــر الصيغــة المبينــة أدنــاه معــدل النمــو 

الســنوي فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2017.

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة: 

• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.
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الجهات المستفيدة: 
• مجلس الشئون االقتصادية والتنمية. 

• مجلس الشئون األمنية والسياسية.
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الثقافة واإلعالم. 

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية. 

• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركــز 
اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول العربيــة، 

االســكوا، ...الخ(.
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من مؤشر الصادرات النفطية:
• يســتفاد منهــا إلعــداد الحســابات القوميــة بقســم الصــادرات 

النفطيــة.
• يســتفاد منهــا فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات 

الصناعيــة المعتمــدة علــى النفــط.

أهم النتائج

الصادرات النفطية 
بلغــت قيمــة الصــادرات النفطيــة مــن المملكة العربية الســعودية 
 ،2017 عــام  مــن  فــي شــهر ســبتمبر  ريــال  مليــون   )51,119(
بارتفــاع )%16.4( عــن نفــس الشــهر مــن العام الســابق، وشــكلت 

)%79.4( مــن إجمالــي الصــادرات.

الصادرات النفطية

 القيمةالشهرالسنة
)مليون ريال(

التغير 
السنوي )٪(

نسبة من إجمالي 
الصادرات )٪(

2016

76.4▲439247.2سبتمبر
76.5▲5151328.8أكتوبر

75.2▲4622015.2نوفمبر
76.6▲5214641.6ديسمبر

2017

79.0▲5491887.9يناير
80.0▲5300174.8فبراير
76.0▲5395443.5مارس
77.2▲5168834.4أبريل
74.3▲470751.0مايو

77.6▲456070.8يونيو
75.1▲479846.3يوليو

74.7▲5030413.5أغسطس
79.4▲5111916.4سبتمبر

الصادرات النفطية - مليار ريال
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الصادرات النفطية - التغير السنوي )%(

الصادرات النفطية - الصادرات إجمالي نسبة من )%(

316

7.2▲

28.8▲

15.2▲

41.6▲

87.9▲

74.8▲

43.5▲

34.4▲

1.0▲ 0.8▲
6.3▲

13.5▲
16.4▲
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● مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

الوصف: 
للصــادرات مســاهمة إيجابيــة فــي الميــزان التجــاري وبالتالــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــد المصــدر. يقيــس هــذا المؤشــر مــدى 

مســاهمة الصــادرات غيــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي.
طريقــة الحســاب: الصــادرات غيــر النفطيــة مقســوما علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي، بنــاء علــى األســعار الجاريــة، ومضروبــا 

فــي 100.

األهداف:
• مؤشــر نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي غيــر النفطــي للربــع األول 2017.
• مؤشــر نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي غيــر النفطــي للربــع الثانــي 2017.
• نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

غيــر النفطــي لعــام 2016.

المفاهيم والتعاريف: 

الصادرات )إجمالي(: 
)الصــادرات  المحليــة  الســلع  صــادرات  مــن  الصــادرات  تتكــون 
الوطنيــة( وصــادرات الســلع األجنبيــة )إعــادة التصديــر(. ويســتند 
التقييــم علــى أســاس التســليم علــى ظهــر الســفينة )فــوب(. 

الصادرات الوطنية: 
صــادرات جميــع الســلع التــي تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا 
بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا عمليــات صناعيــة غيــرت من شــكلها 

وقيمتهــا.

إعادة التصدير: 
يشــير إلــى الصــادرات مــن الســلع المســتوردة ســابقًا مــن دون 

أي تعديــالت واضحــة عليهــا.

الصادرات غير النفطية: 
الســلع  مــن  الصــادرات  منهــا  مطروحــًا  الصــادرات  إجمالــي 
المصنفــة فــي الفصــل 27 )الوقــود المعدنــي وزيــوت معدنيــة 
ومنتجــات تقطيرهــا، مــواد البيتومينيــة، شــموع معدنيــة( مــن 

.)HS( المنســق  النظــام 

 :)GDP( الناتج المحلي اإلجمالي
وهــو واحــد مــن المؤشــرات األوليــة المســتخدمة لقيــاس صحــة 
أو حجــم اقتصــاد البــالد. حيــث إنــه يقيــس القيمــة النقديــة لجميع 
الســلع والخدمــات النهائيــة المنتجــة فــي بلــد خــالل فتــرة معينــة 
)ربــع أو ســنة(. الســلع والخدمــات النهائيــة هــي تلــك التــي يتــم 
شــراؤها مــن قبــل المســتخدم النهائــي: )ا( االســتهالك النهائي 
لألســر والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر 
المعيشــية، والحكومــة، )ب( األصــول الثابتــة )رأس المــال(؛ )ج( 

والصــادرات )ناقــص الــواردات(.
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الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي: 
الجزء من الناتج المحلي اإلجمالي الناتجة عن القطاع غير النفطي، باألسعار الجارية. ال يشمل رسوم االستيراد.

التغّير السنوي: 
نمــو علــى أســاس ســنوي. أنــه يقيــس التغيــر اإلحصائــي فــي فتــرة )شــهر أو ربــع( عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق علــى ســبيل 

المثــال، يظهــر الصيغــة المبينــة أدنــاه معــدل النمــو.

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة: 

• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 

• فــي المرحلــة الثانيــة يتــم تنفيــذ برامــج المعالجــة التفصيليــة 
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائيين بالهيئة 
وتســتمر  الرســمية.  مصادرهــا  مــن  عنهــا  االستفســار  أو 
هــذه المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر 

كامــاًل.

•  فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائيــة للبيانــات الشــهرية.

• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.

الجهات المستفيدة: 
• مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.
• مجلس الشئون األمنية والسياسية. 

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
•  وزارة المالية.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الثقافة واإلعالم.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية.
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أهمهــا  ومــن  والدوليــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات   •
)المركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول 

العربيــة، االســكوا، ...الــخ( 
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفيــة االســتفادة مــن مؤشــر نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة 
إلــى الناتــج المحلــي غيــر النفطــي:

• يســتفاد منهــا إلعــداد الحســابات القوميــة بقســم الصــادرات 
غيــر البتروليــة.

• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.
• يستفاد منها في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية.

أهم النتائـج:

نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
غيــر النفطــي، الربــع األول مــن عــام 2017:

شكلت الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية 
)%9.94( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي 
الربــع األول مــن عــام 2017، مقارنــة مــع )%9.32( فــي نفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق. ويعــود االرتفــاع فــي النســبة إلــى 
ــة )%4.2( مــع انخفــاض  ــر النفطي االرتفــاع فــي الصــادرات غي
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي )%2.2( خــالل 

تلــك الفتــرة.

الربعالسنة
نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيالصادرات غير النفطية

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي )%( التغير السنوي )%(مليون ريالالتغير السنوي )%(مليون ريال

2016

2.39.32▼9.9461475▼43029األول

1.610.36▲5.1440568▼45631الثاني

0.49.54▲8.9440978▼42070الثالث

7.410.34▲2.0454132▼46964الرابع

2.29.94▲4.2451223▲44849األول2017

نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي، الربع األول من عام 2017
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نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي لعام 2016

بلغــت قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية )177.7( مليــار ريــال وشــكلت )%9.89( مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي عــام 2016، مقارنــة مــع )%10.74( فــي العــام الســابق. ويعــود االنخفــاض فــي 
النســبة إلــى االنخفــاض فــي الصــادرات غيــر النفطيــة بنســبة )%6.4( مقارنــة مــع ارتفــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

غيــر النفطــي بنســبة )%1.7( خــالل تلــك الفتــرة.

2016 2017
األول

■  الصادرات غير النفطية     ■  الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
 نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

األول الثانيالثالثالرابع

ال
 ري

يار
مل
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السنة
نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيالصادرات غير النفطية

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي )%( التغير السنوي )%(مليون ريالالتغير السنوي )%(مليون ريال

2012190,952▲8.11,361,836▲11.314.02

2013202,443▲6.01,487,964▲9.313.61

2014217,030▲7.21,615,380▲8.613.44

2015189,901▼12.51,767,847▲9.410.74

2016177,694▼6.41,797,153▲1.79.89

■  الصادرات غير النفطية
■  الناتج المحلي اإلجمالي

     غير النفطي
 نسبة الصادرات غير

       النفطية إلى الناتج المحلي
       اإلجمالي غير النفطي )%(

ال
 ري

يار
مل
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●  مؤشر اتجاهات التجارة: أهم 10 دول شريكة للصادرات 
    والواردات

الوصف: 
يبيــن هــذا المؤشــر أهــم 10 دول للصادرات وللواردات الســلعية 

للمملكة العربية الســعودية.

األهداف:
• مؤشــر اتجاهــات التجــارة ألهــم 10 دول شــريكة للصــادرات 

.2017 يوليــو  والــواردات لشــهر 
• اتجاهــات التجــارة: أهــم 10 دول شــريكة للصــادرات والــواردات 

الربــع األول 2017.
• اتجاهــات التجــارة: أهــم 10 دول شــريكة للصــادرات والــواردات 

الربــع الثانــي 2017.
• اتجاهــات التجــارة: أهــم 10 دول شــريكة للصــادرات والــواردات 

لعــام 2016.

اختيار البلدان:
تــم إعــداد قوائــم ألهــم 10 دول للصــادرات والــواردات كل علــى 
حــدة، وتعتبــر الـــ 10 دول للصــادرات )للــواردات( هــي تلــك الــدول 
وفقــا ألعلــى قيــم الصــادرات )الــواردات( والتــي يحددهــا ترتيــب 
ــواردات(  ــًا علــى أســاس قيمــة الصــادرات )ال جميــع الــدول تنازلي

للفتــرة قيــد الدراســة.

المفاهيم والتعاريف: 

الصادرات )إجمالي(:
 تتكــون الصــادرات مــن صــادرات الســلع المحليــة )الصــادرات 
الوطنيــة( وصــادرات الســلع األجنبيــة )إعــادة التصديــر(. ويســتند 
التقييــم علــى أســاس التســليم علــى ظهــر الســفينة )فــوب(. 

الصادرات الوطنية: 
صــادرات جميــع الســلع التــي تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا 
بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا عمليــات صناعيــة غيــرت من شــكلها 

وقيمتهــا.

إعادة التصدير: 
يشــير إلــى الصــادرات مــن الســلع المســتوردة ســابقًا مــن دون 

أي تعديــالت واضحــة عليهــا.

الواردات: 
تشــير إلــى جميــع الســلع الداخلــة إلــى المملكــة مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتهــا المحليــة بعــد خضوعهــا لإلجــراءات الجمركيــة. الواردات 
مــن الخدمــات ليســت مدرجــة. ويســتند التقييــم علــى أســاس 

التكلفــة والتأميــن والشــحن )ســيف(.

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة: 
• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
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• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.

الجهات المستفيدة: 
• مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.
• مجلس الشئون األمنية والسياسية. 

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• وزارة المالية.

• وزارة التجارة واالستثمار.
•  وزارة الثقافة واإلعالم.

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية.

أهمهــا  ومــن  والدوليــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات   •
)المركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول 

العربيــة، االســكوا، ...الــخ( 
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من مؤشر اتجاهات التجارة:
• تســتفيد منهــا وزارة التجــارة واالســتثمار لمعرفــة حجم العالقات 

التجاريــة بيــن المملكة والــدول األخرى.
• تســتفيد منهــا هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لمعرفــة 

أهــم الســلع الوطنيــة المصــدرة حســب الــدول.
• تســتفيد منهــا وزارة الخارجيــة والملحقيــات التجاريــة لمعرفــة 

ــة. ــادل التجــاري مــع كل دول حجــم التب
• تســتفيد منهــا الغــرف التجاريــة عنــد عقــد االجتماعــات التجاريــة 

مــع ممثلــي الــدول المختلفــة.

أهم النتائج:

اتجاهــات التجــارة: أهــم 10 دول شــريكة للصــادرات والــواردات 
لشــهر يوليــو 2017

فــي ســبتمبر 2017، بلغــت قيمــة صــادرات المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى اليابــان )8270( مليــون ريــال، ممــا يجعــل هــذه 
الدولــة الوجهــة الرئيســية للصــادرات. تليها الصيــن والهند بقيمة 
التوالــي.  علــى  ريــال،  مليــون  و)6050(  ريــال  مليــون   )7027(
ــات  ــة المتحــدة والوالي ــة واإلمــارات العربي ــا الجنوبي ــت كوري وكان
المتحــدة وســنغافورة والبحريــن وتايلنــد وجنــوب أفريقيــا مــن 
بيــن أهــم 10 دول مصــدر إليهــا. وبلــغ مجمــوع صــادرات المملكــة 
العربيــة الســعودية إلــى تلــك العشــر دول )42741( مليون ريال، 

وهــو مــا يمثــل )%66.4( مــن إجمالــي الصــادرات.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، 
سبتمبر 2017 )مليون ريال(

الدول
20162017

سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر

5956776869468304980184258327761471667182756175038270الـيـابـان

7382762975408683968275588176745771826835732982397027الصـين

4952606260515618674057546410677356195188542256676050الـهـنـد

5405518653155321677563795726563859035254584155365291كوريا الجنوبية

3733477139154381349036694871378048104166467351494359اإلمارات العربية المتحدة

5206648753268395657075846945755160745190493341554098الواليات المتحدة

2634366234222876312329172382292919091870223028702883سـنغافورة

1543184713771541180116382073172019141633155016741727البحرين

97815851133170214839201423140714611328141415601545تـايلند

667157811511112134812031370813.911571438120512061491جنوب افريقيا

38456465754217647933508134604847703456834319640084421584356042741المجموع

66.969.268.670.473.169.567.269.169.669.566.064.766.4)%( من إجمالي الصادرات 
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أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، 
سبتمبر 2017 )مليون ريال(

الـيـابـان الصـين الـهـنـد كوريا 
الجنوبية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الواليات 
المتحدة

سـنغافورة البحرين تـايلند جنوب
أفريقيا

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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وبلغــت قيمــة الــواردات مــن الصيــن )5210( مليــون ريــال فــي 
ــل  ــة تحت شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017، ممــا يجعــل هــذه الدول
المرتبــة األولــى لــواردات المملكــة العربيــة الســعودية. تليهــا 
الواليــات المتحــدة واإلمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة )3558( 
وكانــت  التوالــي.  علــى  ريــال،  مليــون  و)2128(  ريــال  مليــون 

وإيطاليــا  وفرنســا  والهنــد  الجنوبيــة  وكوريــا  واليابــان  ألمانيــا 
واســبانيا مــن بيــن أهــم 10 دول مســتورد منهــا، وبلــغ مجمــوع 
دول  العشــر  تلــك  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  واردات 
ــي  ــل )%63.2( مــن إجمال ــال، وهــو مــا يمث ــون ري )19934( ملي

الــواردات.

أهم 10 دول لواردات المملكة العربية السعودية، 
سبتمبر 2017 )مليون ريال(

الدول
20162017

سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر

4747612158915194653855714877667578575862755660425210الصـين

6075608786107486646667235871598757845236504854693558الواليات المتحدة

2175229325932255299823582569270031532314273926202128اإلمارات العربية المتحدة

1932281526562372287127512662230925392057254318972068ألمانيا

1720210618101895204013891918186813971215160916881380الـيـابـان

1669154920611699184112991566142318341692170019031364كوريا الجنوبية

1311168713021533160416442009206218321385160216901302الـهـنـد

88016251135205922291328158219792070897224611101130فرنسا

90412431402126414801552127413391725132616331122996إيطاليا

544791931693767716756949984459712718798إسبانيا

21956263162839026448288342533125082272922917422444273872425919934المجموع

62.861.467.165.464.164.660.763.866.868.463.463.763.2)%( من إجمالي الواردات  
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أهم 10 دول مستورد منها، سبتمبر 2017  
)مليون ريال(

الصـينالـيـابـان ألمانياالـهـنـد كوريا 
الجنوبية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الواليات 
المتحدة

فرنسا إيطالياإسبانيا

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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●  مؤشر أهم 5 منافذ جمركية للواردات

الوصف: 
ــة( لدخــول  يظهــر هــذا المؤشــر أهــم 5 موانــئ )منافــذ الجمركي

الــواردات للمملكــة العربيــة الســعودية.

األهداف:
• مؤشر أهم 5 منافذ جمركية للواردات لشهر يوليو 2017.

• أهم 5 منافذ جمركية للواردات الربع األول 2017.
• أهم 5 منافذ جمركية للواردات الربع الثاني 2017.

• أهم 5 منافذ جمركية للواردات لعام 2016.

المفاهيم والتعاريف: 

اختيار منافذ الجمركية:
 تعتبــر الـــ 5 منافــذ الجمركيــة للــواردات هــي تلــك المنافــذ وفقــا 
ألعلــى قيــم الــواردات والتــي يحددهــا ترتيــب جميــع المنافــذ 
قيــد  للفتــرة  الــواردات  قيمــة  أســاس  علــى  تنازليــا  الجمركيــة 

الدراســة.

الواردات: 
تشــير إلــى جميــع الســلع الداخلــة إلــى البــالد مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتهــا المحليــة بعــد خضوعهــا لإلجــراءات الجمركيــة. ويســتند 

ــن والشــحن )ســيف(. ــم علــى أســاس التكلفــة والتأمي التقيي

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة: 

• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
شــمولية  مــن  للتأكــد  الجمركيــة  والمراكــز  والــدول  للســلع 

وتناســقها. البيانــات 
ــة  ــذ برامــج المعالجــة التفصيلي ــم تنفي ــة يت ــة الثاني • فــي المرحل
المراجعــة  قواعــد  تطبيــق  خــالل  مــن  الجمركيــة  للبيانــات 
إمــا  يتــم  التــي  المالحظــات  الســتخراج  آليــًا  والتصحيــح 
معالجتهــا مباشــرة بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة 
أو االستفســار عنهــا مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه 
المرحلــة إلــى أن يتــم مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.

الجهات المستفيدة: 
• مجلس الشئون االقتصادية والتنمية. 
• مجلس الشئون األمنية والسياسية. 

• وزارة االقتصاد والتخطيط.
• وزارة المالية.

• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الثقافة واإلعالم 

• مؤسسة النقد العربي السعودي.
• الغرف التجارية. 
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أهمهــا  ومــن  والدوليــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات   •
)المركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول 

العربيــة، االســكوا، ...الــخ( 
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من مؤشر أهم خمس منافذ جمركية للواردات:
التــي تدخــل عــن  • يســتفاد منــه فــي دراســة أهــم المنافــذ 
طريقهــا البضائــع إلــى أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة.
• يســتفاد منهــا فــي المؤسســة العامــة للموانــئ مــن حيــث 

حجــم الســلع وقيمتهــا.

أهم النتائج:

أهم 5 منافذ جمركية للواردات، سبتمبر 2017
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية للمملكــة العربيــة الســعودية 
)31,523( مليــون ريــال فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017. وقــد 
دخلــت )9,419( مليــون ريــال مــن الــواردات إلــى المملكــة عبــر 
مينــاء جــدة اإلســالمي، أي مــا يعــادل )%29.9( مــن اإلجمالــي. 
تليهــا المنافــذ الرئيســة األخــرى وهــي مينــاء الملــك عبــد العزيــز 
بالريــاض  الدولــي  خالــد  الملــك  ومطــار   ،)20.7%( بالدمــام 
)%10.3(، ومطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة )7.9%(، 
والبطحــاء )%7.8(. وشــكلت هــذه المنافــذ الخمســة )76.7%( 

مــن إجمالــي الــواردات الســلعية للمملكــة.

الواردات حسب المنافذ الجمركية

المنافذ الجمركيةم
النسبة من إجمالي الواردات )٪(الواردات )مليون ريال(

سبتمبر 2017سبتمبر 2016التغير السنوي )%(سبتمبر 2016سبتمبر 2015

34.629.9▲12094941922.1ميناء جدة اإلسالمي1

22.320.7▲7808654016.2ميناء الملك عبد العزيز بالدمام2

8.310.3▲2912326012.0مطار الملك خالد الدولي بالرياض3

6.07.9▼2087249519.5مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده4

7.77.8▼269924668.6البطحاء5

21.023.3▼734973420.1آخر6

100.0100.0▼34949315239.8اإلجمالي 

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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●  مؤشر الميزان التجاري

الوصف: 
ــة،  ــزان التجــاري، المعــروف أيضــًا باســم الصــادرات الصافي المي
هــو الفــرق بيــن الصــادرات والــواردات للدولــة خــالل فتــرة زمنيــة 
فائــض  لديهــا  الدولــة  كانــت  إذا  مــا  علــى  يــدل  ممــا  معينــة، 
مــن  أكبــر  )الــواردات  عجــز  أو  الــواردات(  مــن  أكبــر  )الصــادرات 

الصــادرات( فــي تجارتهــا الخارجيــة.

األهداف:
• مؤشر الميزان التجاري لشهر يوليو 2017.

• الميزان التجاري الربع األول 2017.
• الميزان التجاري الربع الثاني 2017.

• الميزان التجاري لعام 2016.

المفاهيم والتعاريف: 
الصادرات )إجمالي(:

 تتكــون الصــادرات مــن صــادرات الســلع المحليــة )الصــادرات 
الوطنيــة( وصــادرات الســلع األجنبيــة )إعــادة التصديــر(. ويســتند 
التقييــم علــى أســاس التســليم علــى ظهــر الســفينة )فــوب(. 

الصادرات الوطنية:
صــادرات جميــع الســلع التــي تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــًا بالكامل 

أو التــي أجــرى عليهــا عمليــات صناعيــة غيــرت مــن شــكلها وقيمتها.

إعادة التصدير: 
يشــير إلــى الصــادرات مــن الســلع المســتوردة ســابقًا مــن دون 

أي تعديــالت واضحــة عليهــا.

الواردات: 
تشــير إلــى جميــع الســلع الداخلــة إلــى البــالد مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتهــا المحليــة بعــد خضوعهــا لإلجــراءات الجمركيــة. ويســتند 

ــن والشــحن )ســيف(. ــم علــى أســاس التكلفــة والتأمي التقيي

المنهجية:
بعــد ورود البيانــات شــهريًا مــن الجمــارك الســعودية إلــى الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء يمــر العمــل بعــدة مراحــل مــن المعالجــة:
• تبــدأ المرحلــة األولــى بوضــع البيانــات علــى نظــام إحصــاءات 
األوليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  للحصــول  الخارجيــة  التجــارة 
للســلع والــدول والمراكــز الجمركيــة للتأكــد مــن شــمولية البيانــات 

وتناســقها.
• فــي المرحلــة الثانيــة يتــم تنفيــذ برامــج المعالجــة التفصيليــة 
للبيانــات الجمركيــة مــن خالل تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح 
ــم إمــا معالجتهــا مباشــرة  ــي يت ــًا الســتخراج المالحظــات الت آلي
بواســطة المختصيــن اإلحصائييــن بالهيئــة أو االستفســار عنهــا 
مــن مصادرهــا الرســمية. وتســتمر هــذه المرحلــة إلــى أن يتــم 

مراجعــة وتصحيــح بيانــات الشــهر كامــاًل.
• فــي المرحلــة الثالثــة يتــم تجميــع البيانــات الشــهرية آليــًا علــى 
مســتوى الســلع والــدول وفقــًا لبرامــج مخصصــه لذلــك ثــم 

ــات الشــهرية. ــة للبيان تجــرى مراجعــة شــاملة ونهائي
• فــي المرحلــة الرابعــة يتــم تحميــل البيانــات الشــهرية واســتخراج 
الجــداول والتقاريــر المجهــزة بالحاســب اآللي حســب التصانيف 
الدوليــة والســلع والــدول، وبهــذا يكــون التقريــر الشــهري جاهزًا 
لإلصــدار، وبنفــس األســلوب والطريقــة تمــر البيانــات بمراحــل 
ــع ســنوية والســنوية حتــى تكــون جاهــزة  مــن المراجعــات الرب

لإلعــداد وإصــدار التقاريــر المطلوبــة.

الجهات المستفيدة: 
•  مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. 

• مجلس الشؤون األمنية والسياسية. 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• وزارة التجارة واالستثمار.
• وزارة الثقافة واإلعالم. 

• مؤسسة النقد العربي السعودي.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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• الغرف التجارية. 
أهمهــا  ومــن  والدوليــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات   •
)المركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول 

العربيــة، االســكوا، ...الــخ( 
• القطاع الخاص واألفراد.

كيفية االستفادة من مؤشر الميزان التجاري:
• يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية. 

• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.
• تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار لمعرفة حجم العالقات 

التجارية بين المملكة والدول األخرى. 
• تســتفيد منهــا وزارة الخارجيــة والملحقيــات التجاريــة لمعرفــة 

ــة. ــادل التجــاري مــع كل دول حجــم التب

• تســتفيد منهــا مجالــس الغــرف التجاريــة عنــد عقــد االجتماعــات 
التجاريــة مــع ممثلــي الــدول المختلفــة.

أهم النتائج:

الميزان التجاري، سبتمبر 2017
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بلغــت قيمــة صــادرات وواردات 
فــي ســبتمبر مــن عــام 2017 )64,366( مليــون ريــال و)31,523( 
مليــون ريــال، علــى التوالــي، ممــا أدي إلــى وجــود فائــض فــي 
الميــزان التجــاري قــدره )32,843( مليــون ريــال، مقابــل فائــض 
ــل مــن العــام  ــال فــي الشــهر المماث ــون ري قــدره )22,512( ملي

الســابق، ســبتمبر 2016.

الميزان التجاريالوارداتالصادراتالشهرالسنة

2016

574613494922512سبتمبر
673334287824456أكتوبر

614694232219148نوفمبر
680404041727623ديسمبر

2017

695024501724486يناير
662603920227058فبراير
709584134029619مارس
669174417122746أبريل
633574670716650مايو

587903507023720يونيو
639004320120699يوليو

673273809129236أغسطس
643663152332843سبتمبر
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الميزان التجاري - مليار ريال

●  نشرة الحسابات القومية

الوصف: 
المملكــة  فــي  القوميــة  الحســابات  عــن  ســنوية  نشــرة  هــي 
العربيــة الســعودية، تعــد وفــق أحــدث المنهجيــات والممارســات 
الموصــى بهــا دولًيــا باســتخدام األدلــة والتصانيــف االقتصاديــة 

ــة. ــة الحديث الدولي
وتحتــوي علــى تقديــرات عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 
المحلــي  الناتــج  علــى  اإلنفــاق  أوجــه  تظهــر  والثابتــة(  )الجاريــة 
اإلجمالــي، وتقيــس مســاهمة األنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات 

التنظيميــة المختلفــة فيــه، وتقــدم مؤشــرات عــن الدخــل القومــي 
العالــم  دول  مــع  المعامــالت  وصافــي  وتوزيعاتــه  اإلجمالــي 
ومؤشــرات عــن الدخــل المتــاح وتوزيعــه بيــن االدخار واالســتهالك، 
مــن  العديــد  جانــب  إلــى  واالســتخدام  العــرض  جــداول  وكذلــك 

الجــداول التحليليــة التــي تبــرز مســارات االقتصــاد الوطنــي.

أهداف المنتج:
بيانــات الحســابات القوميــة وفقــًا ألحــدث األنظمــة  • توفيــر 

الدوليــة.
بيــن االدخــار  المتــاح وتوزيعــه  الدخــل  • توفيــر مؤشــرات عــن 

واالســتهالك.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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• توفيــر العديــد مــن الجــداول التحليليــة التــي تبــرز مســارات 
االقتصــاد الوطنــي كمعــدالت النمــو للناتج المحلــي اإلجمالي 
ــة  ــع االقتصادي ــه والعالقــات التشــابكية بيــن المجامي ومكونات

الرئيســة.

اآللية: 
• تكوين فريق عمل إلعداد نشرة الحسابات القومية السنوية.

• طلــب البيانــات مــن اإلدارات المعنيــة داخــل الهيئــة  باإلضافــة إلى 
الجهــات الحكوميــة مثــل وزارة الماليــة ومؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ... الــخ.
• تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر في مدى اتساقها.

• ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها. 
• معالجــة البيانــات وتركيــب جــداول الحســابات القوميــة وفقــا 

لتسلســلها.
• مراجعة كافة البيانات النهائية والرسوم البيانية.

• مراجعــة شــمولية البيانــات مــع مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 
مثــل: الفائــض / العجــز بميزانيــة الدولــة، ميــزان المدفوعــات، 

االدخــار اإلجمالــي.
• نشر بيانات الحسابات القومية حسب وسائل النشر المتاحة.

دوري  )بشــكل  القوميــة  الحســابات  مؤشــرات  إعــداد  ويتــم 
ســنوي( وفــق أحــدث المنهجيــات والممارســات الموصــي 
بهــا دوليــًا باســتخدام األدلــة والتصانيــف االقتصاديــة الدوليــة 

الحديثــة. وأهــم التصانيــف المتبعــة مــا يلــي: 
1. التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة 

 .)ISIC REV.4( التنقيــح الرابــع
.)CPC( 2. التصنيف المركزي للمنتجات

.)COFOG( 3. تصنيف الوظائف الحكومية
4. تصنيــف اإلنفــاق االســتهالكي لألفــراد حســب الغــرض مــن 

.)COICOP( النفقــة
5. دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس. 

ــة  ــات ميداني ــر هــذه المؤشــرات علــى بيان ويعتمــد فــي تقدي
ــة: ــات الميداني ــة، ومــن أهــم البيان وســجالت إداري

• التعدادات االقتصادية والسكانية. 
• األبحاث االقتصادية السنوية. 

• مسح إنفاق ودخل األسرة.

• األرقام القياسية لألسعار.
• مسح القوى العاملة.

• ومن اهم بيانات السجالت اإلدارية: 
الحكوميــة  والنفقــات  اإليــرادات  لتقديــرات  المنقحــة  البيانــات   •

الجــاري. المالــي  للعــام 
• البيانات المنقحة لميزان المدفوعات. 

• الصادرات البترولية وغير البترولية.
• إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.

منهجية إعداد نشرة الحسابات القومية:
ويتــم هنــا تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي بثــالث طــرق 

مختلفــة، وهــي:
1. طريقة اإلنتاج.

2. طريقة اإلنفاق.
3. طريقة الدخل. 

وذلك على النحو التالي: 

أوال: طريقة اإلنتاج: 
وفقــًا لهــذه الطريقــة فــإن الناتــج المحلــي اإلجمالــي »القيمــة 
المضافــة« يســاوي إجمالــي اإلنتــاج مخصومــًا منــه مســتلزمات 

اإلنتــاج.

                               GDP = OP – IC
 GDP: Gross Domestic Product IC: Intermediate

Consumption OP: Output

334

760,818,635

335



ويتــم تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مفصــاًل حســب 
باألســعار  التنظيميــة  والقطاعــات  االقتصــادي  النشــاط  نــوع 

الجاريــة والثابتــة وفقــًا لمــا يلــي:

أ( األنشطة االقتصادية:
1. الزراعة – الغابات – األسماك.

2. التعدين والتحجير.
3. الصناعات التحويلية.

4. الكهرباء والغاز والماء.
5. التشييد والبناء.

6. تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
7. النقل والتخزين واالتصاالت.

8. خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.
9. خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.

10. منتجو الخدمات الحكومية.

ب( القطاعات التنظيمية:
1. القطاع النفطي.

2. القطاع الخاص غير نفطي.
3. القطاع الحكومي.

ثانيا: طريقة اإلنفاق: 
يتــم وفقــًا لهــذه الطريقــة تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مــن خــالل تقديــر القيمــة اإلجماليــة لمكونــات اإلنفــاق علــى 

ــة: ــي التالي ــج المحلــي اإلجمال النات
1. اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص.

2. اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي.
3. التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.

4. التغير في المخزون.
5. صادرات البضائع والخدمات.

6. ناقصًا واردات البضائع والخدمات.

GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP – IMP
GDP: Gross Domestic Product

PFCE: Private Final Consumption Expenditure
GFCE: Govt. Final Consumption Expenditure

GFCF: Gross Fixed Capital Formation
CS: Change in Stock

EXP: Exports of Goods & Services
IMP: Imports of Goods & Services

ثالثًا: طريقة الدخل )دخول عوامل اإلنتاج(: 
وهنــا يتــم تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب دخــول 

عوامــل اإلنتــاج وفــق التالــي:
1. تعويض الموظفين.

2. فائض التشغيل.
3. إهالك رأس المال الثابت.

4. الضرائب غير المباشرة مخصوما منها اإلعانات.

GDP = CE + CFC + IT � S + OS
GDP: Gross Domestic Product

CE: Compensation of employees
CFC: Consumption of Fixed Capital

IT: Indirect Taxes
S: Subsidies

OS: Operating Surplus

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
•  مؤسسة النقد العربي السعودي.

• القطاع الخاص.
• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركز 
النقــد  صنــدوق  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  اإلحصائــي 
العربــي، االســكوا، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، 

جامعــة الــدول العربيــة(.
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كيفية االستفادة من هذه النشرة:
ــد مــدى مســاهمة  ــة وتحدي ــة االقتصادي ــاس مســتوى التنمي قي
القطاعــات التنظيميــة واألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــي 

ــي. ــي اإلجمال ــج المحل النات

قيــاس أوجــه اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي كاإلنفــاق 
االســتهالكي الحكومــي واإلنفــاق االســتهالكي الخــاص والتكوين 

الرأســمالي والصــادرات والــواردات.

تضميــن مؤشــرات الحســابات القوميــة فــي التقاريــر والنشــرات 
الصــادرة عــن الجهــات المســتفيدة.

تضميــن هــذه المؤشــرات فــي البيــان االقتصــادي المصاحــب 
إلعــالن ميزانيــة الدولــة.

أهم النتائج:

2016*2015البيان

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
2,453,5122,418,508الجارية 

معدل النمو للناتج المحلي 
1.43�13.50�اإلجمالي باألسعار الجارية

* بيانات أولية

عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن  إلــى  البيانــات  تشــير 
2016م قــد شــهد انخفاضــًا فــي قيمتــه باألســعار الجارية مقارنة 
بمــا كان عليــه فــي العــام الســابق حيــث انخفضــت قيمتــه إلــى 
)2.418.508( مليــون ريــال وبنســبة )%1.43( مقارنــة بقيمتــه 

فــي عــام 2015م البالغــة )2.453.512( مليــون ريــال.

■ أسعار جارية

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة:

20152016البيان

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
2,545,2362,587,758الثابتة 

معدل النمو للناتج المحلي 
4.111.67اإلجمالي باألسعار الثابتة

عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن  إلــى  البيانــات  تشــير 
2016م قــد شــهد ارتفاعــًا فــي قيمتــه باألســعار الثابتــة مقارنــة 
بمــا كان عليــه فــي العــام الســابق حيــث ارتفعــت قيمتــه إلــى 
)2.587.758( مليــون ريــال وبنســبة )%1.67( مقارنــة بقيمتــه 

فــي عــام 2015م البالغــة )2.545.236( مليــون ريــال.
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■ أسعار ثابتة
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●  نشرة الحسابات القومية التفصيلية

ــة )وفــق  ــة التفصيلي ــداد نشــرة الحســابات القومي ــة إع منهجي
نظــام 2008(:

يتــم احتســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفــق طــرق التقديــر 
الدخــل(  الثــالث )طريقــة اإلنتــاج، وطريقــة اإلنفــاق، وطريقــة 
ويتــم تركيــب مجموعــة الحســابات الجاريــة وفــق تسلســلها فــي 
النظــام باإلضافــة إلــى حســاب رأس المــال، حيــث تشــمل هــذه 

الحســابات كال مــن: 
1. حساب اإلنتاج.

2. حساب توليد الدخل.
3. حساب تخصيص الدخل األولي.

4. حساب التوزيع الثانوي للدخل.

5. حساب إعادة توزيع الدخل العيني.
6. حساب استخدام الدخل.

7. حساب رأس المال.

كمــا يتــم عــرض هــذه الحســابات لجميــع القطاعــات التنظيميــة 
التــي أوصــى بهــا النظــام علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، 

وفيمــا يلــي بيــان هــذه القطاعــات التنظيميــة:
• قطاع المشروعات غير المالية.

• قطاع المشروعات المالية.
• قطاع الحكومة العامة.

• قطاع األسر المعيشية.
• قطــاع المشــروعات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر 

المعيشــية.
• قطاع بقية العالم. 

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• القطاع الخاص.
• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركز 
النقــد  صنــدوق  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  اإلحصائــي 
العربــي، االســكوا، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، 

جامعــة الــدول العربيــة(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
تضميــن مؤشــرات الحســابات القوميــة فــي التقاريــر والنشــرات 

الصــادرة عــن الجهــات المســتفيدة.
تحليل ودراسة هذه البيانات لالستفادة منها. 

المنتجات اإلحصائية
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تســتخدم المؤسســات االستشــارية بيانــات الحســابات القوميــة 
فــي قيــاس مســتوى التنميــة االقتصاديــة إلعطــاء صــورة رقميــة 
للنشــاط االقتصادي ومدى مســاهمة مختلف قطاعاته، وتوضح 
الحقائــق الهيكليــة التــي تربــط بيــن هــذه القطاعــات كتقديــر الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي ونســب توزيعــه بيــن االســتهالك واالســتثمار 
ومعامــالت رأس المــال ودوال االســتهالك ومعــدالت االدخــار 
وأنمــاط االســتهالك وكيفيــة تركيبهــا والعوامــل التــي تتأثــر بهــا 
وكذلــك التركيــب النمطــي للمــوارد الماليــة والبشــرية وكيفيــة 

تطويرهــا.

●  مؤشرات الحسابات القومية السنوية

الوصف: 
هــو تقريــر ســنوي يصــدر بالتزامــن مــع إعــالن الميزانيــة العامــة 
المحلــي  الناتــج  عــن  اقتصاديــة  ويتضمــن مؤشــرات  للدولــة، 
اإلجمالــي باألســعار )الجاريــة والثابتــة(، ويظهــر أوجــه اإلنفــاق 
علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي ويقيــس مســاهمة األنشــطة 

االقتصاديــة والقطاعــات التنظيميــة المختلفــة فيــه.

أهداف المنتج:
1. توفيــر مؤشــرات اقتصاديــة ســنوية عــن العــام المالــي الجــاري 
ليتــم اســتخدامها فــي البيــان االقتصــادي المصاحــب إلعــالن 

ميزانيــة الدولــة.
باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  عــن  تقديــرات  توفيــر   .2
)الجاريــة والثابتــة( للعــام المالــي الجــاري وتظهــر أوجــه اإلنفــاق 
علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتقيس مســاهمة األنشــطة 

االقتصاديــة والقطاعــات التنظيميــة المختلفــة فيــه.
3. توفيــر بيانــات منقحــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 

)الجاريــة والثابتــة( للعــام المالــي الســابق.

اآللية:
الحســابات  مؤشــرات  وتجهيــز  إلعــداد  عمــل  فريــق  تكويــن   •

للدولــة. العامــة  الميزانيــة  إلعــالن  المصاحبــة  القوميــة 
• طلــب البيانــات مــن اإلدارات المعنيــة داخــل الهيئــة باإلضافــة 
ومؤسســة  الماليــة  وزارة  مثــل  الحكوميــة  الجهــات  إلــى 
العربــي الســعودي وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة  النقــد 

الــخ. المعدنيــة... 
الــواردة مــن مصادرهــا والنظــر فــي مــدى  البيانــات  • تحليــل 

اتســاقها.
• معالجــة البيانــات وتركيــب جــداول الحســابات القوميــة وفقــًا 

لتسلســلها.
• مراجعة البيانات النهائية والرسوم البيانية كافة.

• مراجعــة شــمولية البيانــات مــع مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 
مثــل: الفائــض / العجــز بميزانيــة الدولــة، ميــزان المدفوعــات، 

االدخــار اإلجمالــي.
ــان المصاحــب  ــة فــي البي • إعــالن مؤشــرات الحســابات القومي

ــة.  ــة الدول لميزاني

المنهجية:
ــاج  ــي اإلنت ــي بطريقت ــي اإلجمال ــج المحل ــر قيمــة النات ــم تقدي يت

ــي: ــى النحــو التال ــك عل واإلنفــاق وذل

أواًل: طريقة اإلنتاج: 
وفقــًا لهــذه الطريقــة فــإن الناتــج المحلــي اإلجمالــي »القيمــة 
المضافــة« يســاوي إجمالــي اإلنتــاج مخصومــًا منــه مســتلزمات 

اإلنتــاج.

     GDP = OP – IC
 GDP: Gross Domestic Product     IC: Intermediate

Consumption OP : Output
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ويتــم تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مفصــال حســب 
باألســعار  التنظيميــة  والقطاعــات  االقتصــادي  النشــاط  نــوع 

الجاريــة والثابتــة وفقــا لمــا يلــي:

أ  ( األنشطة االقتصادية:
- الزراعة - الغابات - األسماك.

- التعدين والتحجير.
- الصناعات التحويلية.

- الكهرباء والغاز والماء.
- التشييد والبناء.

- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
- النقل والتخزين واالتصاالت.

- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.
- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.

- منتجو الخدمات الحكومية.

ب ( القطاعات التنظيمية:
- القطاع النفطي.

- القطاع الخاص غير النفطي.
- القطاع الحكومي.

ثانيًا: طريقة اإلنفاق:
يتــم وفقــًا لهــذه الطريقــة تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مــن خــالل تقديــر القيمــة اإلجماليــة لمكونــات اإلنفــاق علــى 

ــة: ــي التالي ــج المحلــي اإلجمال النات
1. اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص.

2. اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي. 
3. التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.

4. التغير في المخزون.
5. صادرات البضائع والخدمات.

6. ناقصًا واردات البضائع والخدمات.

                                   GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP – IMP
 PFCE: Private Final  GDP: Gross Domestic Product

Consumption Expenditure
 :GFCF  Govt. Final Consumption Expenditure  :GFCE

Gross Fixed Capital Formation
EXP: Exports of Goods & Services    CS: Change in Stock

  IMP: Imports of Goods & Services

ويتم إعداد مؤشــرات الحســابات القومية )بشــكل دوري ســنوي( 
دوليــًا  بهــا  الموصــي  والممارســات  المنهجيــات  أحــدث  وفــق 

ــة. ــة الحديث ــة الدولي ــة والتصانيــف االقتصادي باســتخدام األدل

وأهم التصانيف المتبعة ما يلي: 
� تصنيف األنشطة االقتصادية )ISIC REV.4( التصنيف الصناعي 

الدولي الموحد لألنشــطة االقتصادية التنقيح الرابع. 
.)CPC( التصنيف المركزي للمنتجات -

.)COFOG( تصنيف الوظائف الحكومية -
- تصنيــف اإلنفــاق االســتهالكي لألفــراد حســب الغــرض مــن 

.)COICOP( النفقــة 
- دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس. 

- ويعتمــد فــي تقديــر هــذه المؤشــرات علــى بيانــات ميدانيــة 
وســجالت إداريــة، ومــن أهــم البيانــات الميدانيــة:

- التعدادات االقتصادية والسكانية. 
- األبحاث االقتصادية السنوية وربع السنوية. 

- مسح إنفاق ودخل األسرة.

- األرقام القياسية لألسعار.

ومن أهم بيانات السجالت اإلدارية: 
- البيانــات المنقحــة لتقديــرات اإليــرادات والنفقــات الحكوميــة 

ــاري. ــي الج للعــام المال
- البيانات المنقحة لميزان المدفوعات. 

- الصادرات البترولية وغير البترولية.
- إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• القطاع الخاص. 
• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركز 
النقــد  صنــدوق  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  اإلحصائــي 
العربــي، االســكوا، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، 

جامعــة الــدول العربيــة.... الــخ(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
• قيــاس مســتوى التنميــة االقتصاديــة وتحديــد مــدى مســاهمة 
القطاعــات التنظيميــة واألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
• قيــاس أوجــه اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي كاإلنفــاق 
الخــاص  االســتهالكي  واإلنفــاق  الحكومــي  االســتهالكي 

والتكويــن الرأســمالي والصــادرات والــواردات.
• تضمين مؤشــرات الحســابات القومية في التقارير والنشــرات 

الصــادرة عن الجهات المســتفيدة
• تضميــن هــذه المؤشــرات فــي البيــان االقتصــادي المصاحــب 

إلعــالن ميزانيــة الدولــة.

أهم النتائج:  
الثابتــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  قيمــة  انخفضــت 
ريــال  مليــون   )2.568.726( بلغــت  حيــث  2017م  عــام  فــي 
بنســبة )%0.74( مقارنــة مــع قيمتــه فــي العــام الســابق البالغــة 

ريــال. مليــون   )2.587.758(

2017*2016البيان

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
2,587,7582,568,726الثابتة )2010=100(

معدل النمو في الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الثابتة 

)100=2010(
1.67�0.74

* بيانات أولية

 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي باألسعار الجارية:

20162017البيان

معدل النمو في الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الحكومي 

باألسعار الجارية 
2.764.55
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 ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع الحكومــي باألســعار 
الجاريــة لعــام 2017م بنســبة )4.55%(

●  نشرة الحسابات القومية ربع السنوية

الوصف: 
هــي نشــرة ربــع ســنوية عــن الحســابات القوميــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وتحــوي تقديــرات للناتــج المحلــي اإلجمالــي 
باألســعار )الجاريــة والثابتــة(، تظهــر أوجــه اإلنفــاق علــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، وتقيــس مســاهمة األنشــطة االقتصاديــة 

والقطاعــات التنظيميــة المختلفــة فيــه.

أهداف المنتج:
المحلــي  الناتــج  عــن  ســنوية  ربــع  حديثــة  تقديــرات  توفيــر   .1
اإلجمالــي باألســعار )الجاريــة والثابتــة( ومســاهمة األنشــطة 
ــه، وتظهــر  ــة المختلفــة في ــة والقطاعــات التنظيمي االقتصادي

أوجــه اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
2. توفيــر مؤشــرات اقتصاديــة حديثــة ربــع ســنوية كمعــدالت 
النســبية  والمســاهمات  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو 
المختلفــة  التنظيميــة  والقطاعــات  االقتصاديــة  لألنشــطة 

اإلجمالــي. المحلــي  للناتــج 

اآللية: 
• تكويــن فريــق عمــل إلعــداد نشــرة الحســابات القوميــة ربــع 

الســنوية.
• طلــب البيانــات مــن اإلدارات المعنيــة داخــل الهيئــة باإلضافــة 
ومؤسســة  الماليــة  وزارة  مثــل  الحكوميــة  الجهــات  إلــى 
العربــي الســعودي وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة  النقــد 

الــخ. المعدنيــة... 
الــواردة مــن مصادرهــا والنظــر فــي مــدى  البيانــات  • تحليــل 

اتســاقها.
• ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها. 

• معالجــة البيانــات وتركيــب جــداول الحســابات القوميــة وفقــا 
لتسلســلها.

• مراجعة البيانات النهائية والرسوم البيانية كافة.
• مراجعــة شــمولية البيانــات مــع مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 
مثــل: الفائــض / العجــز بميزانيــة الدولــة، ميــزان المدفوعــات، 

االدخــار اإلجمالــي.
• نشر بيانات الحسابات القومية حسب وسائل النشر المتاحة.

ويتــم إعــداد مؤشــرات الحســابات القوميــة )بشــكل دوري ربــع 
الموصــى  والممارســات  المنهجيــات  أحــدث  وفــق  ســنوي( 
بهــا دوليــًا باســتخدام األدلــة والتصانيــف االقتصاديــة الدوليــة 

الحديثــة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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وأهم التصانيف المتبعة ما يلي: 
1. تصنيف األنشطة االقتصادية )ISIC REV.4( التصنيف الصناعي 

الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة التنقيح الرابع. 
.)CPC( 2. التصنيف المركزي للمنتجات

.)COFOG( 3. تصنيف الوظائف الحكومية
4. تصنيــف اإلنفــاق االســتهالكي لألفــراد حســب الغــرض مــن 

.)COICOP( النفقــة
5. دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس. 

ويعتمــد فــي تقديــر هــذه المؤشــرات علــى بيانــات ميدانيــة 
الميدانيــة: البيانــات  أهــم  ومــن  إداريــة،  وســجالت 

- التعدادات االقتصادية والسكانية. 
- األبحاث االقتصادية ربع السنوية. 

- مسح القوى العاملة.
- األرقام القياسية لألسعار.

- ومن أهم بيانات السجالت اإلدارية: 
- البيانــات المنقحــة لتقديــرات اإليــرادات والنفقــات الحكوميــة 

ــاري. ــي الج للعــام المال
- البيانات المنقحة لميزان المدفوعات ربع السنوية. 

- الصادرات البترولية وغير البترولية ربع السنوية.

إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.

منهجية إعداد مؤشرات الحسابات القومية ربع السنوية:
يتــم تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ربع الســنوي بطريقتي 

اإلنتــاج واإلنفــاق وذلــك على النحــو التالي:

أواًل: طريقة اإلنتاج: 
وفقــًا لهــذه الطريقــة فــإن الناتــج المحلــي اإلجمالــي »القيمــة 
المضافــة« يســاوي إجمالــي اإلنتــاج مخصومــًا منــه مســتلزمات 

اإلنتــاج.

                                                                GDP = OP – IC
GDP: Gross Domestic Product

IC: Intermediate Consumption   OP: Output

ويتــم تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مفصــال حســب 
باألســعار  التنظيميــة  والقطاعــات  االقتصــادي  النشــاط  نــوع 

الجاريــة والثابتــة وفقــا لمــا يلــي:

أ  - األنشطة االقتصادية:
1. الزراعة - الغابات - األسماك.

2. التعدين والتحجير.
3. الصناعات التحويلية.

4. الكهرباء والغاز والماء.
5. التشييد والبناء.

6. تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
7. النقل والتخزين واالتصاالت.

8. خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.
9. خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.

10.  منتجو الخدمات الحكومية.

ب  - القطاعات التنظيمية:
1. القطاع النفطي.

2. القطاع الخاص غير النفطي.
3. القطاع الحكومي.

ثانيًا: طريقة اإلنفاق:
يتــم وفقــًا لهــذه الطريقــة تقديــر قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مــن خــالل تقديــر القيمــة اإلجماليــة لمكونــات اإلنفــاق علــى 

ــة: ــي التالي ــج المحلــي اإلجمال النات
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1. اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص.
2. اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي.

3. التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.
4. التغير في المخزون.

5. صادرات البضائع والخدمات.
6. ناقصًا واردات البضائع والخدمات.

GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP � IMP
PFCE: Private Gross Domestic Product
GDP: Final Consumption Expenditure

GFCE: Govt. Final Consumption Expenditure
GFCF: Gross Fixed Capital Formation

EXP: Exports of Goods & Services
CS: Change in Stock

IMP: Imports of Goods & Services

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
• وزارة االقتصاد والتخطيط.

• وزارة المالية.
• مؤسسة النقد العربي السعودي.

• القطاع الخاص.  
• المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة ومــن أهمهــا )المركز 
النقــد  صنــدوق  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  اإلحصائــي 
العربــي، االســكوا، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، 

جامعــة الــدول العربيــة.... الــخ(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
• قيــاس مســتوى التنميــة االقتصاديــة وتحديــد مــدى مســاهمة 
القطاعــات التنظيميــة واألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

• قيــاس أوجــه اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي كاإلنفــاق 
الخــاص  االســتهالكي  واإلنفــاق  الحكومــي  االســتهالكي 

والتكويــن الرأســمالي والصــادرات والــواردات.
• تضمين مؤشــرات الحســابات القومية في التقارير والنشــرات 

الصــادرة عن الجهات المســتفيدة.
• تحليل ودراسة هذه البيانات لالستفادة منها.

أهم النتائج:
الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة للربــع الثالــث مــن 

2017م:  عــام 

Q3 2016Q3 * 2017البيان

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
605,080639,982الجارية 

معدل النمو للناتج المحلي 
5.77 0.31� اإلجمالي باألسعار الجارية

* بيانات أولية

ــث مــن  ــع الثال ــي فــي الرب ــي اإلجمال ــج المحل بلغــت قيمــة النات
العــام 2017م باألســعار الجاريــة )639.982( مليــون ريــال بارتفــاع 
ــام  ــرة مــن ع ــه فــي نفــس الفت ــة بقيمت نســبته )%5.77( مقارن

2016م البالغــة )605.080( مليــون ريــال.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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■ أسعار جارية
■ أسعار جارية

ــة  ــاص باألســعار الجاري ــي للقطــاع الخ ــي اإلجمال ــج المحل النات
ــام 2017م: ــث مــن ع ــع الثال للرب

Q3* 2016Q3 * 2017البيان

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
الخاص باألسعار الجارية للربع الثالث 

لعام 2017
307,284312,877

معدل النمو للناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الخاص باألسعار 

الجارية للربع الثالث لعام 2017
1.241.82

ت
ال

ريا
 ال

ن
اليي

بم

باألســعار  الخــاص  للقطــاع  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ارتفــع 
2017 بنســبة )1.82%(. عــام  الثالــث مــن  الربــع  الجاريــة خــالل 

ت
ال

ريا
 ال

ن
اليي

بم

●  الرقم القياسي ألسعار العقارات

الوصف:
أداة إحصائيــة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أســعار العقــارات بيــن 

فترتيــن زمنيتين.

المنهجية:

1/2: آلية إعداد الخطة 
الرقــم  برنامــج  إلعــداد  المختصيــن  مــن  عمــل  فريــق  تكويــن 
القياســي ألســعار العقــارات والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة 

داخــل الهيئــة أو خارجهــا فــي كل المراحــل.

344

605,080

639,982

307,284

312,877

345



 جمــع ورصــد كل مــا يتعلــق ببرنامــج الرقــم القياســي ألســعار 
العقــارات معلومــات وتوصيــات وتوثيقهــا وتجهيزهــا لتكون في 

متنــاول يــد فريــق العمــل الموكلــة إليــه مهــام إعــداد البرنامــج.
التنســيق مــع مصــدر البيانــات المتمثــل فــي وزارة العــدل لتزويــد 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالبيانــات التفصيليــة للمــدن الممثلــة 
المتغيــرات والتــي  لعــدد مــن  كافــة وفقــًا  للمناطــق اإلداريــة 
تحقــق أهــداف عمليــة احتســاب األرقــام القياســية للعقــارات 

الســكنية والتجاريــة والزراعيــة.
التنســيق مع المبرمجين بالحاســب اآللي إلعداد كافة البرمجيات 

الالزمة الحتســاب الرقم القياســي ألسعار العقارات..

2/2: استمارة المسح 
يتــم الحصــول علــى البيانــات الالزمــة لحســاب الرقــم القياســي 
للعقــارات وفــق قوالــب صممــت لهــذا الغــرض وذلــك بالتنســيق 
مــع وزارة العــدل بصفتهــا المرِجــع والمصــدر الرســمي الوحيــد 

لبيانــات قطــاع العقــارات بالمملكــة.

3/2: أسلوب جمع البيانات  
 يتــم توفيــر البيانــات المتعلقــة بأســعار العقــارات مــن خــالل 
ــوزارة العــدل.  ــة العامــة لإلحصــاء ب ــط الهيئ ــي يرب مســار إلكترون

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة
يتــم تقســيم البيانــات حســب ورودهــا مــن وزارة العــدل إلــى 

رئيســية:                                   ثالثــة قطاعــات 
عمــارة  ســكني،  أرض  قطعــة  مــن  يتكــون  ســكني:  قطــاع   •

وبيــت.  شــقة  فيــال،  ســكني، 
• قطــاع تجــاري: يتكــون مــن قطعــة أرض تجــاري، عمــارة تجــاري، 

معرض/محــل ومركــز تجــاري. 
• قطاع زراعي: يتكون من األرض الزراعية.

ويتــم اســتخدام معادلــة »ألســبر« فــي حســاب الرقــم القياســي 
للعقارات.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• الباحثون والمخططون.

• مراكز البحوث.
• المهتمون بالشؤون االقتصادية.

• العمــوم بحكــم أن بيانــات الرقــم القياســي ألســعار العقــار 
متاحــة للجميــع مــن خــالل وســائل النشــر المختلفــة. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يســتفاد مــن بيانــات الرقــم القياســي ألســعار العقــارات فــي 

ــد مــن المجــاالت، منهــا:                                        العدي
• رصد تحركات أسعار األصول العقارية.

• يســاعد فــي اتخــاذ بعــض القــرارات االقتصاديــة المهمــة مــن 
قبــل الجهــات الرســمية.

• قياس التغيرات في أسعار العقارات بين فترة وأخرى.
• االعتمــاد علــى بيانــات الرقــم القياســي ألســعار العقــارات 
فــي التحليــالت االقتصاديــة واإلحصائيــة الخاصــة بتحــركات 
أســعار العقــارات والتنبــؤات المســتقبلية خــالل فتــرات زمنيــة 

مختلفــة.
• يعتبر مؤشرًا اقتصاديًا رياديًا للتنبؤ بالنمو االقتصادي.

أهم النتائج: 
الرقم القياسي العام ألسعار العقارات لعامي 2016�2017
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السنةالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابعالمتوسط السنوي

 الرقم القياسي العام

91.587.590.792.994.82016

85.084.684.984.985.52017

سلسلة األرقام القياسية ألسعار العقارات بالمملكة
2017 – الربع الرابع

الرقم القياسي العام الربع سنوي لألعوام 2016 و2017

ي
س

قيا
 ال

م
رق

ال

346

84.684.984.985.5

94.8
92.9

90.7

87.5

347



سلسلة األرقام القياسية ألسعار العقارات بالمملكة
2017 – الربع الرابع

السنةالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابعالمتوسط السنوي

تجاري

86.481.785.288.090.82016

78.377.177.678.480.22017

 قطعة أرض

86.381.685.188.090.72016

78.277.077.578.380.12017

عمارة

102.0102.1102.1102.0101.82016

102.1102.1102.1102.1102.12017

معرض / محل

93.591.594.692.695.22016

89.089.389.088.589.12017

مركز تجاري

102.0101.9101.9102.0102.02016

101.8101.4101.9101.9101.92017

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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الرقم القياسي ألسعار العقارات للقطاع السكني 
لعامي 2016 - 2017

السنةالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابعالمتوسط السنوي

سكني

93.890.093.295.396.82016
87.988.088.287.887.62017

قطعة أرض

93.990.093.295.496.92016
87.988.188.287.887.62017
عمارة

97.995.997.599.498.82016
94.093.593.494.295.12017
فيال

96.693.294.897.3101.22016
93.793.294.494.592.52017
شقة

92.089.892.491.993.72016
85.985.585.685.886.82017
بيت

98.597.598.498.899.12016
96.696.196.696.896.92017
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●  مؤشرات للطاقة المتجددة في المملكة
    العربية السعودية 2016

الوصف:
مــن أهــم عناصــر المحافظــة علــى البيئــة الطبيعيــة هــو تحقيــق 
التــوازن فــي عمليــة اســتغالل مواردهــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة 
لألجيــال القادمــة وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة، وال تســتثنى 
المملكــة عــن غيرهــا فــي رؤيتهــا وتوجههــا إليجــاد مصــادر الطاقة 
انتــاج  فــي   2030 رؤيــة  لتواكــب  تعمــل جاهــدة  حيــث  البديلــة 
ــف مشــروعات الطاقــة  الطاقــة المتجــددة وقــد تــم تقديــر تكالي
المتجــددة بحــدود 50�30(( بليــون دوالر بحلــول عــام 2023 وذلــك 

إلنتــاج كميــة مــن الطاقــة المتجــددة تبلــغ )9.5( جيجــا واط.
 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

• المؤسسة العامة للمياه المالحة. 
• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
العربيــة  المملكــة  فــي  المتجــددة  للطاقــة  مؤشــرات  إصــدار 
الســعودية والتــي تدعــم مشــروعات التنميــة المســتدامة مثــل:

• سالســل زمنيــة لمؤشــرات انتــاج اإلشــعاع األفقــي الكلــي 
علــى   )PV( الكهروضوئيــة  الطاقــة  إلنتــاج  المســتخدم   )GHI(

المناطــق. مســتوى 
• سالســل زمنيــة لمؤشــرات انتــاج اإلشــعاع األفقــي الكلــي 
)DNI( المســتخدم إلنتــاج الطاقــة الشمســية الحرابــة المركــزة 

)CSP( علــى مســتوى المناطــق.
• سالســل زمنيــة لســرعة الريــاح التــي ُتعــد مصــدر مــن مصــادر 

الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة.
مــن  المنتجــة  الكهرومائيــة  الطاقــة  لكميــة  زمنيــة  سالســل   •
محطــات التحليــة للشــركات المرخــص لهــا والمؤسســة العامــة 

لتحليــة الميــاه المالحــة.
فــي  الشمســية  الطاقــة  تســتخدم  التــي  المســاكن  نســبة   •

المملكــة.
)الفحــم،  الحيويــة  الكتــل  تســتخدم  التــي  المســاكن  نســبة   •

المملكــة. فــي  الزراعيــة(  والمخلفــات  الحطــب 

أهم النتائج:

أ  - الطاقة الشمسية 
فــي عــام 2016 ارتفــع المتوســط اليومــي إلنتــاج اإلشــعاع 
األفقي الكلي )GHI( المســتخدم إلنتاج الطاقة الكهروضوئية 
)PV( علــى مســتوى المناطــق بقــدرة إنتاجيــة بلغــت )6,323( 
واط. س/م2 /يــوم، عمــا كان عليــه فــي عــام 2013 حيــث كانــت 

القــدرة اإلنتاجيــة )5,596( واط. س/م2 /يــوم

المنتجات اإلحصائية
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المتوسط اليومي إلنتاج اإلشعاع األفقي الكلي 
)GHI( على مستوى المناطق 
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انخفــض المتوســط اليومــي الكلــي إلنتــاج اإلشــعاع العامــودي المباشــر )DNI( المســتخدم إلنتــاج الطاقــة الشمســية الحراريــة المركــزة 
ــه فــي عــام 2013 حيــث كان متوســط القــدرة  ــوم، عمــا كان علي ــة بلغــت )6,059( واط. س/م2 /ي )CSP( فــي عــام 2016 بقــدرة إنتاجي

اإلنتاجيــة )6,064( واط. س/م2 /يــوم.

المتوسط اليومي إلنتاج اإلشعاع العمودي الكلي 
)GHI( على مستوى المناطق 

ب  - طاقة الرياح:

المدينة 
الســـنوات 

2013201420152016

6.326���الجوف 

5.428���الوجه

6.7297.6586.977ـحفر الباطن

6.142ـــجدة

5.7326.3016.252ـمدينة الملك عبد الله1

5.8226.1386.0825.826مدينة الملك عبدالله2 

المدينة 
الســـنوات 

2013201420152016

7.0357.0766.976ـشروره
7.202ـــطريف

8.6578.8498.561ـشمال ينبع
5.384ـــجنوب ينبع 

إجمالي متوسط 
سرعة الرياح إلنتاج 

الطاقة )م / ث(
5.827.147.196.51

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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إجمالي المتوسط السنوي لسرعة الرياح عند ارتفاع
80 مترًا

ارتفــع إجمالــي المتوســط الســنوي لســرعة الريــاح لجميــع مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية ليصــل 
إلــى )6.51( م/ ث عنــد ارتفــاع )80( متــرًا فــي عــام 2016 ,عمــا كان عليــه فــي عــام 2013 حيــث كان 
ــاج  ــل إلنت ــاح )5.82( م/ ث. وُيعــد هــذا االرتفــاع هــو االرتفــاع األمث المتوســط الســنوي لســرعة الري

الطاقــة الكهربائيــة بشــكل جيــد.

ت  - الطاقة الكهرومائية:

2010201120122013201420152016الســـنوات

إجمالي الطاقة 
54,087,56362,052,78461,915,20063,903,88769,872,81779,575,44794,877,855الكهربائية المنتجة

■ إجمالي متوسط سرعة الرياح إلنتاج الطاقة
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إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة  2010 - 2016

■ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

بلــغ إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن محطــات التحليــة للشــركات المرخــص لهــا شــاماًل المؤسســة 
ــاه المالحــة أعلــى مســتوياته فــي عــام 2016 حيــث بلــغ حوالــي )95( مليــون ميجــا واط  ــة المي العامــة لتحلي
فــي الســاعة مقارنــة بعــام 2010 حيــث كان إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة تقريبــًا )54( مليــون ميجــا واط 

فــي الســاعة.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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� بلغ متوسط المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في عام 2017 حوالي )%1.3( على مستوى مناطق المملكة.
- اســتحوذت منطقــة حائــل علــى أعلــى نســبة فــي اســتخدام الطاقــة الشمســية بالنســبة إلــى عــدد مســاكنها وذلــك 

بنســبة )2.84%(.
- بينما كانت منطقة الباحة هي األقل استخدامًا للطاقة الشمسية بين مناطق المملكة وذلك بنسبة )0.77%(.

ث  - النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في المملكة:

نسبة استخدام الطاقة عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم
الشمسية في المسكن

1.17 1,350,639 الرياض1
1.24 1,495,392 مكة المكرمة2
1.00 376,129 المدينة المنورة3
0.88 272,078 القصيم4
1.88 758,916 المنطقة الشرقية5
1.42 398,969 عسير6
0.79 166,845 تبوك7
2.84 111,826 حائل8
1.16 47,848 الحدود الشمالية9
0.96 220,238 جازان10
1.87 106,141 نجران11
0.77 83,387 الباحة12
0.85 78,502 الجوف13

5,466,910إجمالي عدد المساكن في المملكة
متوسط المساكن التي تستخدم

% 1.294الطاقة الشمسية

المصدر: مسح الطاقة المنزلي 2017م
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إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة  2010 - 2016

الجوف

 استخدام الطاقة الشمسية في المسكن )%(       ■ عدد المساكن

مكـة 
المكرمة

المدينة
المنورة

القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود
الشمالية

جازان نجران الرياضالباحة

ج  - النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب، الفحم والمخلفات الزراعية( على مستوى المملكة

المخلفات الزراعية الفحمالحطبعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

1,350,63910.558.860.07الرياض1
1,495,3922.7211.360.04مكة المكرمة2
376,1294.356.241.06المدينة المنورة3
272,07819.296.740.6القصيم4
758,9163.3519.190المنطقة الشرقية5
398,96914.827.660.18عسير6
166,8458.133.530.05تبوك7
111,82615.2117.191.95حائل8
47,8484.1915.640.23الحدود الشمالية9
220,23828.4611.734.22جازان10
106,14136.7525.726.08نجران11
83,38710.8328.60.26الباحة12
78,50213.4520.160.2الجوف13

5,466,9108.9311.610.48إجمالي عدد المساكن في المملكة

المصدر: مسح الطاقة المنزلي 2017م

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات 
الكتل الحيوية 

مكـة الجوف
المكرمة

المدينة
المنورة

القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود
الشمالية

جازان نجران الرياضالباحة

■ المخلفات الزراعية      ■ الفحم      ■ الحطب

بلــغ إجمالــي النســبة المئويــة لعــدد المســاكن التــي تســتخدم منتجــات الكتــل الحيويــة( الحطــب، الفحــم والمخلفــات الزراعيــة(   -
فــي عــام 2017 )%21.02( علــى مســتوى المملكــة حيــث بلغــت نســبة اســتخدام الحطــب فــي المســكن )%8.93( مــن 
اإلجمالــي الكلــي، بينمــا بلغــت نســبة اســتخدام الفحــم )%11.61( مــن اإلجمالــي الكلــي، كمــا اســتحوذت المخلفــات الزراعية 

علــى أقــل نســبة مــن اســتخدام الكتــل الحيويــة فــي المســكن بنســبة بلغــت )%0.48( مــن اإلجمالــي الكلــي. 

يالحــظ أن منطقــة نجــران اســتحوذت علــى النســبة األعلــى فــي اســتخدام الحطــب والمخلفــات الزراعيــة وذلــك بنســبة بلغــت   -
)%36.75( و)%6.08( علــى التوالــي بينمــا كانــت منطقــة مكــة المكرمــة هــي األقــل اســتخداًما للحطــب بنســبة بلغــت 

)%2.72( وكانــت المنطقــة الشــرقية هــي األقــل اســتخداًما للمخلفــات الزراعيــة.

بلغــت نســبة اســتخدام الفحــم أعلــى المســتويات فــي منطقــة الباحــة وذلــك بنســبة )%28.6(، بينمــا كانــت تبــوك هــي   -
األقــل اســتخداًما للفحــم بنســبة )3.53%(.
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●  مؤشر نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية

الوصف: 
يعتبــر مؤشــر نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة 
مــن أهــم مؤشــرات الطلــب علــى الطاقــة والــذي مــن خاللهــا 

يتــم التعــرف علــى مســتوى التقــدم االقتصــادي.

طريقة حساب المؤشر:   
يتم حساب المؤشر كما يلي:

نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة = اســتهالك 
الطاقــة الكهربائيــة / عــدد الســكان فــي المملكــة

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، الهيئة العامة لإلحصاء

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
• متخذو القرار.

• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج: 

ــًا  ــة ارتفاع ــب الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة الكهربائي شــهد نصي
كيلــو وات/ ســاعة   )9333( بمعــدل   2016 عــام  خــالل  متزايــدا 

مقارنــة ب )7744( كيلــو وات / ســاعة فــي عــام 2010.

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

استهالك الطاقة 
الكهربائية

جيجاوات/
 296,673  286,102  274,502  256,688  240,288  219,661  212,263 ساعة

عدد السكان في 
المملكة العربية 

السعودية
31,787,580 31,062,072 30,339,797 29,613,068 28,896,842 28,173,195 27,410,510 عدد 

نصيب الفرد من 
استهالك الطاقة 

الكهربائية

كيلو وات 
 9,333  9,224  9,048  8,668  8,315  7,797  7,744 ساعة

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية 

■ نصيب الفرد من 
استهالك الطاقة 

الكهربائية

●  مؤشر نصيب الفرد من استهالك الغازات
    البترولية المسالة

الوصف:

يعتبــر مؤشــر نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الغــازات البتروليــة 
المســالة مــن أهــم مؤشــرات الطلــب علــى الطاقــة والــذي مــن 

ــم التعــرف علــى مســتوى التقــدم االقتصــادي. خاللهــا يت

طريقة حساب المؤشر:   

يتم حساب المؤشر كما يلي:
 = المســالة  البتروليــة  الغــازات  اســتهالك  مــن  الفــرد  نصيــب 
اســتهالك الغــازات البتروليــة المســالة / عــدد الســكان فــي المملكة

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
• متخذو القرار.

• الدارسون والباحثون من األفراد.

ك و س
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نصيب الفرد من استهالك الغازات البترولية المسالة 

أهم النتائج: 

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

استهالك الغازات 
البترولية المسالة

1000
برميل/
يوم

 13,428  18,292  16,356  15,259  15,188  16,127  16,632 

عدد السكان في 
المملكة العربية 

السعودية
 31,787,580  31,062,072  30,339,797  29,613,068  28,896,842 28,173,195 27,410,510 عدد 

نصيب الفرد من 
استهالك الغازات 
البترولية المسالة

لتر / الفرد 
 11.70  11.61  11.20  11.53  12.66  14.52  10.96 الواحد 

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة لإلحصاء

شــهد نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الغــازات البتروليــة المســالة بعــض التطــورات خــالل األعــوام مــن 2010�2016 حيــث 
ــكل فــرد واحــد فــي عــام 2011 ومــن ثــم  ــر ل ــكل فــرد واحــد فــي عــام 2010 إلــى )14.52( لت ــر ل ارتفــع مــن )10.96( لت

انخفــض إلــى أن بلــغ )11.70( لتــر لــكل فــرد واحــد فــي عــام 2016م.

■ نصيب الفرد من 
استهالك الغازات 
البترولية المسالة

لتر / فرد

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

 28,472  24,355  22,659  21,702  20,783  19,172  18,114 1000طناستهالك البنزين

عدد السكان في 
المملكة العربية 

السعودية
 31,787,580  31,062,072  30,339,797  29,613,068  28,896,842 28,173,195 27,410,510 عدد 

نصيب الفرد من 
استهالك البنزين 

لتر / الفرد 
 3.30  2.90  2.76  2.71  2.65  2.52  2.44 الواحد 

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة لإلحصاء 

●  مؤشر نصيب الفرد من استهالك البنزين

الوصف: 

يعتبــر مؤشــر نصيــب الفــرد مــن اســتهالك البنزيــن مــن أهــم 
مؤشــرات الطلــب علــى الطاقــة والــذي مــن خاللهــا يتــم التعــرف 

علــى مســتوى التقــدم االقتصــادي.

طريقة حساب المؤشر:   

يتم حساب المؤشر كما يلي
نصيــب الفــرد مــن اســتهالك البنزيــن = اســتهالك البنزيــن / عــدد 

الســكان فــي المملكــة.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
• متخذو القرار.

• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج: 

شــهد نصيــب الفــرد مــن اســتهالك البنزيــن ارتفاعــًا متزايــدًا خالل 
األعــوام مــن 2016�2010 حيــث ارتفــع مــن )2.44( لتــر لــكل فــرد 
واحــد فــي عــام 2010 إلــى )3.30( لتــر لــكل فــرد واحــد فــي عــام 

.2016

360
361



نصيب الفرد من استهالك البنزين 

●  مؤشر نسبة الطاقة المستخرجة من )الغاز الطبيعي( 
    من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي 

الوصف:
يعتبــر مؤشــر نســبة الطاقــة المســتخرجة )الغــاز الطبيعــي( مــن 
إجمالــي مخــزون الغــاز الطبيعــي مــن أهم مؤشــرات أمــن الطاقة 
الــذي يفيــد فــي توفــر مــوارد آمنــة وكافيــة للطاقــة لالســتهالك 

المحلــي والتجــارة الخارجيــة.

طريقة حساب المؤشر:   
يتــم حســاب المؤشــر كمــا يلــي: نســبة اســتخراج الغــاز الطبيعــي = 
كميــة اإلنتــاج للغــاز الطبيعــي/ مخــزون الطاقــة للغــاز الطبيعــي *100 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج: 

■ نصيب الفرد من 
استهالك  البنزين

لتر / فرد

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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نسبة استخراج الغاز الطبيعي من إجمالي مخزون 
الغاز الطبيعي 

بلغــت نســبة اســتخراج الغــاز الطبيعــي مــن إجمالــي مخــزون الغــاز الطبيعــي الخــام فــي عــام 2016 )%1.46( مقارنــة 
بعــام 2010حيــث كانــت )1.21%(.

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

مخزون الطاقة للغاز 
الطبيعي 

بليون قدم 
283,057287,822290,772293,685299,742303,251304,349مكعب

كمية اإلنتاج للغاز 
الطبيعي

بليون متر 
97102111114117120126مكعب

نسبة استخراج الغاز 
1.211.261.351.371.381.401.46%الطبيعي

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية      

■ نسبة استخراج 
الغاز الطبيعي

%
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●  مؤشر نسبة الطاقة المستخرجة من )النفط الخام( 
     من إجمالي مخزون النفط الخام  

الوصف:
يعتبــر مؤشــر نســبة الطاقــة المســتخرجة )النفــط الخــام( مــن 
إجمالــي مخــزون النفــط الخــام مــن أهــم مؤشــرات أمــن الطاقــة 
الــذي يفيــد فــي توفــر مــوارد آمنــة وكافيــة للطاقــة لالســتهالك 

ــة. المحلــي والتجــارة الخارجي

طريقة حساب المؤشر:
يتم حساب المؤشر كما يلي:

نســبة اســتخراج النفــط الخــام = كميــة اإلنتــاج الخــام / مخــزون 
النفــط الخــام *100

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج :

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

مخزون الطاقة للنفط 
الخام 

مليون 
265,516265,405265,850265,789266,578266,455266,208برميل

كمية اإلنتاج للنفط 
الخام

1000
 برميل /

يوم
8,1669,3119,7639,6379,71310,19310,453

نسبة استخراج للنفط 
1.121.281.341.321.331.401.44%الخام

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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نسبة استخراج النفط الخام من إجمالي مخزون 
النفط الخام

■ نسبة استخراج 
النفط الخام

بلغــت نســبة اســتخراج النفــط الخــام مــن إجمالــي مخــزون النفــط الخــام فــي عــام 2016)%1.44( مقارنــة بعــام 2010 
حيــث كانــت )1.12%(.

●  مؤشر نسبة الكفاءة اإلنتاجية للكهرباء

الوصف: 
أهــم  مــن  للكهربــاء  اإلنتاجيــة  الكفــاءة  نســبة  مؤشــر  يعتبــر 
يتــم  الكهربائيــة والــذي مــن خاللهــا  الطاقــة  عــرض  مؤشــرات 
التعــرف علــى االســتخدام األكفــأ واالســتغالل األمثــل للمــوارد 

المطلوبــة. والخدمــة  لإلنتــاج  المتاحــة 

طريقة حساب المؤشر:
يتم حساب المؤشر كما يلي: 

نســبة اســتخراج الغــاز الطبيعــي = كميــة اإلنتــاج للغــاز الطبيعــي 
/ مخــزون الطاقــة للغــاز الطبيعــي * 100

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
• متخذو القرار.

• الدارسون والباحثون من األفراد.
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الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

استهالك الوقود 
إلنتاج الكهرباء

ترليون 
 2,238  2,238  2,288  2,280  2,254  2,101  2,077 وحدة حرارية

جيجا واط / الكهرباء المنتجة
 209,687  211,998  214,589  198,900  207,131  190,280  186,482 ساعة

31313130323232%كفاءة إنتاج الكهرباء

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

   

نسبة الكفاءة اإلنتاجية للكهرباء  

■ كفاءة إنتاج 
الكهرباء

يتضــح لنــا أن نســبة كفــاءة انتــاج الكهربــاء فــي عــام 2016 بلغــت )%32( مقارنــة بعــام 2010 حيــث كانــت 
)%31( واســتقرت علــى نفــس المســتوى رغــم زيــادة الكهربــاء المنتجــة وكذلــك اســتهالك الوقــود إلنتــاج 

الكهربــاء عمــا كانــت عليــه فــي عــام2010.

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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أهم النتائج:

367 التقرير السنوي 
2017



المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

●  مؤشر القدرة اإلنتاجية وكمية الكهرباء المنتجة حسب 
    التكنولوجيا المستخدمة 

الوصف: 
ــاء المنتجــة  ــة الكهرب ــاء وكمي ــة للكهرب ــر نســبة القــدرة اإلنتاجي يعتب
عــرض  مؤشــرات  أهــم  مــن  المســتخدمة  التكنولوجيــا  حســب 
الطاقــة والــذي مــن خاللــه يتــم التعــرف علــى االســتخدام األكفــأ 
واالســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة لإلنتــاج والخدمة المطلوبة.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج :
نسبة القدرة اإلنتاجية للكهرباء حسب التكنولوجيا التصميمية لألعوام 2010 � 2016

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

السعة االسمية - 
1.71.61.51.41.31.11.0 وحدات الديزل

السعة االسمية - 
11.911.512.312.711.717.017.0 وحدات مركبة

السعة االسمية - 
50.850.850.849.346.840.941.0 وحدات غازية

السعة االسمية - 
35.636.135.436.640.340.941.0 وحدات بخارية 

نسبة انتاج الكهرباء 
100100100100100100100%حسب التكنولوجيا
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نسبة إنتاج الكهرباء حسب التكنولوجيا

كمية نتاج الكهرباء حسب التكنولوجيا لألعوام 2016-2010

■  السعة االسمية -  وحدات الديزل          ■  السعة االسمية -  وحدات مركبة
■  السعة االسمية -  وحدات غازية            ■  السعة االسمية -  وحدات بخارية

ــة بعــام 2010  ــًا مقارن ــة( )%41( تقريب ــاء فــي عــام 2016 حســب الســعة االســمية )وحــدات غازي ــاج الكهرب بلغــت نســبة إنت
حيــث كانــت )%50.8(، بينمــا بلغــت نســبة إنتــاج الكهربــاء حســب الســعة االســمية )وحــدات بخاريــة( فــي عــام 2016 )41%(

وذلــك بنســبة أعلــى عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2010حيــث كانــت )%35.6( بينمــا تــم إنتــاج الكهربــاء عــن طريــق المحطــات التــي 
تســتخدم تكنولوجيــا وحــدات الديــزل والمركبــة )%18( تقريبــًا فــي عــام 2016.

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

1111111جيجا وات / ساعةالسعة االسمية  - وحدات الديزل

778991015جيجا وات / ساعةالسعة االسمية - وحدات مركبة

30313335363836جيجا وات / ساعةالسعة االسمية - وحدات غازية

21222326313236جيجا وات / ساعةالسعة االسمية - وحدات بخارية 

59616571778188جيجا وات / ساعةالقدرة التصميمية اإلجمالية

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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نسبة إنتاج الكهرباء حسب التكنولوجيا

■  السعة االسمية -  وحدات الديزل          ■  السعة االسمية -  وحدات مركبة      ■  السعة االسمية -  وحدات غازية
■  القدرة التصميمية اإلجمالية   

بلغــت كميــة إنتــاج الكهربــاء حســب الســعة االســمية )وحــدات غازيــة( فــي عــام 2016 )36( جيجــا واط فــي الســاعة مقارنــة 
بعــام 2010 حيــث كانــت )30( جيجــا واط فــي الســاعة تقريبــًا. بينمــا بلغــت كميــة إنتــاج الكهربــاء حســب الســعة االســمية 
)وحــدات بخاريــة( فــي عــام 2016 تقريبــًا )36( جيجــا واط فــي الســاعة وذلــك بكميــة أعلــى عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2010 
ــق المحطــات التــي تســتخدم  ــاء عــن طري ــة مــن الكهرب ــاج كمي ــم إنت ــًا )21( جيجــا واط فــي الســاعة بينمــا ت ــت تقريب ــث كان حي

ــة بقيمــة بلغــت )16( جيجــا واط فــي الســاعة فــي عــام 2016. ــزل والمركب ــا وحــدات الدي تكنولوجي

جيجا وات / ساعة
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●  مؤشر عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام  

الوصف:
يعتبــر مؤشــر عــدد الســنوات المتعاقبــة إلنتــاج النفــط الخــام 
مــن أهــم مؤشــرات أمــن الطاقــة الــذي يفيــد فــي معرفــة عــدد 
المــوارد  وتوفــر  النفــط  اســتهالك  فــي  المتبقيــة  الســنوات 

اآلمنــة والكافيــة للطاقــة.

طريقة حساب المؤشر: 
يتم حساب المؤشر كما يلي: 

عــدد الســنوات المتعاقبــة إلنتــاج النفــط الخــام = مخــزون الطاقــة 
للنفــط الخــام / كميــة اإلنتــاج للنفــط الخــام

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج:

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

 266,208  266,455  266,578  265,789  265,850  265,405  265,516 مليون برميلمخزون الطاقة للنفط الخام 

 10,453  10,193  9,713  9,637  9,763  9,311  8,166 1000 برميل /يومكمية اإلنتاج للنفط الخام

عدد السنوات المتعاقبة 
89787476757270عددإلنتاج النفط الخام 

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

   

عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام      

بلغت عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام في عام 2016 )70( سنة مقارنة بعام 2010 حيث كانت )89( سنة.

■  عدد السنوات 
المتعاقبة إلنتاج 

النفط الخام

السنوات

المنتجات اإلحصائية
الفصل السادس
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●  مؤشر عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج الغاز الطبيعي  

الوصف:
يعتبــر مؤشــر عــدد الســنوات المتعاقبــة إلنتــاج الغــاز الطبيعــي 
مــن أهــم مؤشــرات أمــن الطاقــة الــذي يفيــد فــي معرفــة عــدد 
وتوفــر  الطبيعــي  الغــاز  اســتهالك  فــي  المتبقيــة  الســنوات 

المــوارد اآلمنــة والكافيــة للطاقــة.

طريقة حساب المؤشر: 
يتم حساب المؤشر كما يلي: 

مخــزون   = الطبيعــي  الغــاز  إلنتــاج  المتعاقبــة  الســنوات  عــدد 
الطبيعــي الغــاز  اإلنتــاج  كميــة   / الطبيعــي  للغــاز  الطاقــة 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

• متخذو القرار.
• الدارسون والباحثون من األفراد.

أهم النتائج:

الوحدةالمؤشر
   السنوات                                                                         

2010201120122013201420152016

 304,349  303,251  299,742  293,685  290,772  287,822  283,057 بليون قدم مكعبمخزون الطاقة للغاز الطبيعي 

 126  120  117  114  111  102  97 بليون متر مكعبكمية انتاج الغاز الطبيعي

عدد السنوات المتعاقبة 
83807473737268عددإلنتاج الغاز الطبيعي 

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

   

عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج الغاز الطبيعي 

بلغت عدد السنوات المتعاقبة إلنتاج الغاز الطبيعي في عام 2016 )68سنة( مقارنة بعام 2010 حيث كانت )83 سنة(.

السنوات

■ عدد السنوات 
المتعاقبة إلنتاج 

الغاز الطبيعي
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الفصل
السادس الكتاب اإلحصائي السنوي

الكتاب اإلحصائي

هـو تقريـر يحتـوي علـى نطـاق عريـض مـن البيانـات والمعلومـات اإلحصائيـة التـي تمثـل األنشـطة والخدمـات التـي تقدمهـا األجهـزة 
الحكوميـة والقطـاع الخـاص فـي مختلـف المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة، وتعـد اإلدارات اإلحصائيـة فـي الهيئـة العامـة لإلحصـاء 

واألجهـزة الحكوميـة المختلفـة مصـدرًا رئيسـيًا لمحتـوى هـذا الكتـاب.

فــي ظــل مــا يشــهده القطــاع اإلحصائــي مــن تحــول، 
فقــد اتخــذت الهيئــة مســار التطويــر والتحســين المســتمر 
للرفــع مــن جــودة ودقــة وشــمولية منتجاتهــا، وقــد بــدأ 
العمــل علــى اتخــاذ خطــوات تطويريــة للكتــاب اإلحصائــي 
واضحــة،  ومنهجيــة  معاييــر  وفــق  القــادم،  الســنوي 

شــملت:
إحصــاءات  وإضافــة  الكتــاب،  تشــكيل فصــول  إعــادة    •
التــي  التطــورات  مــع  تتناســب  جديــدة  وقطاعــات 

القطاعــات. جميــع  تشــهدها 
الكتــاب  مصــادر  دراســة  تــم  األولــى  المراحــل  فــي   •
اإلحصائــي الســنوي مــن وزارات ومؤسســات حكوميــة، 
وتــم  خــاص،  قطــاع  ومؤسســات  حكوميــة،  وشــبه 
خاللهــا إضافــة عــدد مــن الجهــات لمواكبــة التغيــرات، 

المثــال: علــى ســبيل 
)الهيئــة العامــة للترفيــه - الهيئــة العامــة لالســتثمار - 
هيئــة الســوق الماليــة - هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج 

المــزدوج(.
• تــم العمــل علــى فصــول الكتــاب اإلحصائي واألخذ بعين 
االعتبــار شــمولية البيانــات وأهداف الهيئــة؛ لتلبية جانب 
الطلــب، والعمــل علــى ســد فجــوات احتياجــات العمــالء، 
فتــم إعــادة هيكلــة الكتــاب اإلحصائــي، ليشــتمل الكتــاب 
فصــاًل،  عشــرين  علــى  القــادم  الســنوي  اإلحصائــي 
التصنيــف  فــي  العالميــة  الممارســات  ألحــدث  وفقــًا 

اإلحصائــي وتغطيــة جميــع الجوانــب اإلحصائيــة.

• األحوال الطبيعية
• السكان

• التعليم والتدريب
• الصحة

• الخدمات االجتماعية
• التأمينات االجتماعية

• النقل واالتصاالت
• الطاقة والمياه

• سوق العمل
• األسعار واألرقام القياسية
• المالية والحسابات القومية

• الصناعة
• الزراعة والصيد

• التجارة الداخلية والخارجية
• مجلس التعاون لدول الخليج

• الزراعة والمياه والبيئة
• التعليم والتدريب

• الصحة
• المساكن والعقار

• السكان
• الخدمات االدارية

• المال والتأمين
• التنمية االجتماعية

• التجارة واالستثمار االجنبي
• الثقافة واالعالم

• التقنية واالتصاالت
• النقل والمواصالت

• الناتج المحلي وإنفاق االسرة
• الصناعة

• سوق العمل
• بيانات الميزانية

• المنشآت االقتصادية والقطاع غير 
الربحي

• الطاقة والثروة المعدنية
• السياحة والترفيه والرياضة

• الشؤون االسالمية والحج والعمرة

فصول الكتاب الجديدةفصول الكتاب السابقة

المنتجات 
اإلحصائية
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وصف محتويات الكتاب اإلحصائي
السنوي 2016م

وبعــد أن تمــت إعــادة هيكلــة الكتــاب اإلحصائــي، بــدأ العمل على 
دراســة جــداول وبيانــات الكتــاب والتنســيق مــع مصــادر البيانــات 
ليتضمــن أهــم اإلحصــاءات والمؤشــرات المهمــة لبرامــج تحقيــق 

رؤيــة المملكــة 2030.

إحصاءات األحوال الطبيعية:
يتضمــن هــذا الفصــل معلومــات عامــة عــن األحــوال الجويــة 
علــى شــكل ملخصــات شــهرية للعناصــر المناخيــة، يتــم الحصــول 
عليهــا مــن شــبكة محطــات األرصــاد الجويــة فــي مختلــف أنحــاء 
المملكــة، مثــل: الحــرارة، والرطوبــة، واألمطــار، واتجــاه الريــاح، 
وبعــض الظواهــر الجويــة األخــرى، ويتــم إعــداده اســتنادًا إلــى 
المعلومــات المســتمدة مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة 
البيئــة، وذلــك مــن خــالل قــراءات متحصلــة مــن محطــات رصــد 
موزعــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة، باســتخدام أجهــزة خاصــة، 
ــة؛  ويســتفيد مــن هــذه المعلومــات عــدد مــن الجهــات الحكومي
مــن  والمهتميــن  المدنــي،  والدفــاع  الجويــة،  الخطــوط  مثــل: 

الباحثيــن وعامــة المجتمــع. 

ومعلومــات  بيانــات  2016م،  اإلحصائــي  الكتــاب  يتضمــن 
ــر  ــة وغي ــزة الحكومي ــف أنشــطة األجه ــة شــاملة لمختل إحصائي
الحكوميــة فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

ويحتــوي الكتــاب اإلحصائــي علــى:
ــة، تشــمل الموقــع والمســاحة  1. معلومــات عامــة عــن المملك

والمالمــح الجغرافيــة والمنــاخ والتقســيم اإلداري وغيرهــا.
2. خمسة عشر فصاًل، وهي كالتالي:

إحصاءات السكان:  
يتضمــن هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة، تصــف 
هــذا  بيانــات  إعــداد  ويتــم  المحافظــات،  داخــل  الســكان  حجــم 
الفصــل عــن طريــق عمــل تقديــرات أوليــة، وذلــك باســتخدام 
معــدالت النمــو واإلســقاطات الســكانية، مســتندة فــي ذلــك 

إلــى نتائــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن.
وتعــد مخرجــات هــذا الفصــل مــن أهــم البيانــات التــي يعتمــد 
المؤشــرات  وعمــل  والبحــوث  الدراســات  إجــراء  فــي  عليهــا 
الخاصــة بالســكان، والتــي مــن خاللهــا يمكــن تلبيــة متطلبــات 

المحافظــات. جميــع  فــي  التنميــة 

التعليم والتدريب:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى جملــة مــن الجــداول التــي تلقــي 
الضــوء علــى أنشــطة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة )التعليــم 
العــام، التعليــم العالــي، التدريــب التقنــي والمهنــي( بشــقيه 
خــالل  مــن  الفصــل  هــذا  إعــداد  ويتــم  واألهلــي،  الحكومــي 
التعــاون مــع وزارة التعليــم والمؤسســة العامــة للتدريــب التقني 
والمهنــي ومعهــد اإلدارة العامــة، حيــث يتــم رصــد أهــم البيانــات 
المســجلة فــي الســجالت اإلداريــة لــدى هــذه الجهــات الخاصــة، 
وتفيــد هــذه البيانــات متخــذي القــرار بالدولــة، وكذلــك القطــاع 
الخــاص لعمــل الخطــط الالزمــة إلنشــاء المؤسســات التعليميــة 
مــن  يســتفيد  كمــا  المتوقعــة،  األعــداد  الســتيعاب  الالزمــة 
ــات المخططــون والمهتمــون بتنظيــم ســوق العمــل  هــذه البيان

والتوظيــف.

الصـــحة:
التــي  الجــداول اإلحصائيــة  مــن  الفصــل جملــة  يتضمــن هــذا 
تشــتمل علــى بيانــات ومعلومــات إحصائيــة عامــة تبيــن الخدمــات 
شــاملة  إحصــاءات  خــالل  مــن  بالمملكــة،  المقدمــة  الصحيــة 
لجميــع مراكــز الرعايــة الصحيــة والمســتوصفات والمستشــفيات 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، باإلضافــة إلــى الخدمــات 

الصحيــة المقدمــة لضيــوف الرحمــن.
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الخدمات االجتماعية:
هــذا الفصــل يتضمــن جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة، تتعلــق 
الشــؤون  إحصــاءات  فــي  المتمثلــة  االجتماعيــة  بالخدمــات 
وجمعيــات،  وبرامــج  مراكــز  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  االجتماعيــة 
كمــا يتضمــن إحصــاءات األنديــة الرياضيــة واألدبيــة واإلعــالم 
إدارة  المدنــي،  )الدفــاع  الداخليــة  وزارة  قطاعــات  وإحصــاءات 
المــرور، الجــوازات(، باإلضافــة إلــى أبــرز أنشــطة وزارة الشــؤون 
العليــا للســياحة،  العــدل، والهيئــة   البلديــة والقرويــة، ووزارة 
ويتــم إعــداد الفصــل بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الرســمية 
خــالل  مــن  وذلــك  المجــال،  هــذا  فــي  الخدمــات  تقــدم  التــي 
هــذه  لــدى  اإلداريــة  الســجالت  فــي  المرصــودة  المعلومــات 
الجهــات، أو مــن خــالل نتائــج مســوحات ميدانيــة تقــوم بها الهيئة 
العامــة لإلحصــاء؛ مثــل الحصــر الشــامل ألعــداد الحجــاج فــي حــج 
كل عــام، الــذي يقــوم بــه منســوبو الهيئــة بجمــع البيانــات الالزمــة 
فــي كل مراكــز الحــج المنتشــرة فــي حــدود مدينــة مكــة المكرمــة.

وتهــم هــذه البيانــات شــريحة كبيــرة مــن المســتفيدين، فهــي 
تفيــد المواطــن فــي معرفــة الخدمــات المقدمــة، وتفيــد كذلــك 
التــي  الباحثيــن االجتماعييــن فــي عمــل األبحــاث والدراســات 
تخــص القضايــا االجتماعيــة، كمــا تقــدم البيانــات الخاصــة بحصــر 
الحــج  وزارة  فــي  المســؤولين  تفيــد  الحجــاج معلومــات قيمــة 
التخطيــط  فــي  منهــا  لتســتفيد  األمنيــة،  الجهــات  مــن  وعــدد 

ألعمــال تنظيــم الحــج. 

التأمينات االجتماعية:
يتضمــن هــذا الفصــل جــداول إحصائيــة تمثــل نشــاط المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، تعكــس التطــور الحاصــل فــي 
التأمينــات  فــي  المشــتركة  االقتصاديــة  المؤسســات  أعــداد 
باإلضافــة  والخــاص،  الحكومــي  القطاعيــن  فــي  االجتماعيــة 
إلــى بيانــات عــن أنشــطة المنشــآت العاملــة، ويتــم إعــداد هــذا 
الفصــل مــن خــالل إرســال جــداول غيــر مبوبــة للمؤسســة العامــة 
أعــداد  فــي  التطــور  إليضــاح   وذلــك  االجتماعيــة،  للتأمينــات 
المؤسســات االقتصاديــة المشــتركة فــي القطــاع الحكومــي 
والنشــاط  والجنســية،  والمــدن،  المناطــق  حســب  والخــاص، 

االقتصــادي، والكيــان القانونــي، وأعــداد العمــال المشــتركين 
الماضيــة،  الفتــرة  طــوال  أعدادهــم  وتطــور  التأمينــات  فــي 
والتعويضــات التــي صرفــت مــن المعاشــات، وتعويضــات فــرع 

األخطــار المهنيــة.
ويســتفيد مــن هــذه البيانــات متخــذو القــرار وبعــض الــوزارات 
والمؤسســات  األعمــال  ورجــال  الوظائــف  بســعودة  المعنيــة 

إلــى الباحثيــن. التجاريــة، باإلضافــة 

إحصاءات النقل واالتصاالت:
هــذا الفصــل يشــتمل علــى جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة، 
مــن  االتصــاالت  لنشــاط  المؤشــرات االقتصاديــة  أهــم  تبيــن 
واقــع نتائــج البحــث االقتصــادي الســنوي للمؤسســات، الــذي 
تنفــذه الهيئــة العامــة لإلحصــاء، كمــا يتضمــن إحصــاءات عــن 
النقــل البــري والبحــري والجــوي واالتصــاالت والبريــد، والتــي 
تعكــس التطــور الحاصــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي المهــم، ويتم 
إعــداد إحصــاءات هــذا الفصــل عــن طريــق جمــع وتبويــب البيانــات 
المرصــودة فــي الســجالت اإلداريــة لــوزارة النقــل، والمؤسســة 
الحديديــة،  للخطــوط  العامــة  والمؤسســة  للموانــئ،  العامــة 
ومؤسســة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، وكذلــك هيئــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ويســتفيد مــن هــذه البيانــات 
مختلــف األجهــزة الحكوميــة والمخططيــن والباحثيــن والمهتميــن 

ــن. مــن المواطني

الطاقة والمياه:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى بيانــات عــن كميــة الكهربــاء المنتجــة 
الفعليــة،  التوليــد  وقــدرة  المشــتركين  وعــدد  والمســتهلكة 
كمــا يتضمــن بيانــات عــن كميــة الميــاه المنتجــة مــن محطــات 
التحليــة وكميــة الميــاه المســتهلكة، باإلضافــة إلــى بيانــات عــن 
مبيعــات الغــاز الطبيعــي ومواقــع المعــادن الصناعيــة والفلزيــة 
المكتشــفة، ويتــم إعــداد بياناتــه بالتعــاون مــع وزارة الكهربــاء، 
لتحليــة  العامــة  والمؤسســة  والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  ووزارة 
الجيولوجيــة  المســاحة  الغــاز، وهيئــة  المالحــة، وشــركة  الميــاه 
التوليــد  قــدرة  توضــح  التــي  اإلحصــاءات  وجمــع  الســعودية، 
الفعليــة وعــدد المشــتركين والكهربــاء المســتخدمة بالصناعــة، 

الفصل
السادس

المنتجات 
اإلحصائية
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ــاء المنتجــة مــن محطــات التحليــة، باإلضافــة إلــى  وكميــة الكهرب
بيانــات الميــاه التــي تشــمل عــدد المشــتركين، وكميــة الميــاه 
مــن  المنتجــة  الميــاه  وكميــة  الرئيســية،  للمــدن  المســتهلكة 

التحليــة. محطــات 
الدراســات  المتخصصــون فــي  البيانــات  ويســتفيد مــن هــذه 
واألبحــاث المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة فــي مختلــف مناطــق 

المملكــة.

سوق العمل:
يضــم هــذا الفصــل جملــة مــن الجــداول اإلحصائيــة التي تشــتمل 
علــى البيانــات المتعلقــة بعــدد الوظائــف المعتمــدة، وقواعــد 
بيانــات التوظيــف، وأعــداد المشــتغلين والمتقاعديــن، باإلضافــة 
عــن مســوحات  التــي تصــدر  الخاصــة  المنشــآت  بيانــات  إلــى 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء، ويتــم إعــداد إحصــاءات ســوق العمــل 
بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات المعنية بهذا القطــاع؛ مثل: وزارة 
الخدمــة المدنيــة، والمؤسســة العامــة للتقاعــد، حيــث يتــم حصــر 
مــا تضمنتــه الســجالت اإلداريــة مــن أعــداد العامليــن بالدولــة، 
وقطوعــات التعييــن، وعــدد الوظائــف الشــاغرة، باإلضافــة إلــى 
جملــة مــن اإلحصــاءات ذات العالقــة، كمــا يتــم إعــداد جــداول 
خاصــة بأهــم نتائــج بحــث القــوى العاملــة، الــذي تقــوم بــه الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء.  
وتعــد مخرجــات هــذا الفصــل مــن أهــم البيانــات التــي علــى 
ضوئهــا يتــم إعــداد الخطــط المناســبة لتنظيــم ســوق العمــل، 
للباحثيــن  مناســبة  وظائــف  فــرص  وخلــق  الحلــول،  وإيجــاد 
عــن عمــل، كمــا يمكــن االســتفادة منهــا فــي عمــل األبحــاث 
المهتميــن. والباحثيــن  االقتصادييــن  قبــل  مــن  االقتصاديــة 

األسعار واألرقام القياسية:
هــذا الفصــل يشــتمل علــى البيانــات التــي تنتجهــا الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء مــن واقــع نتائــج األبحــاث الخاصــة بقيــاس متوســطات 
أســعار التجزئــة لســلة مــن الســلع والخدمــات، باإلضافــة إلــى 
ــى األرقــام القياســية لتكاليــف المعيشــة،  اشــتمال الفصــل عل

الهيئــة  تنتجهــا  التــي  البيانــات  علــى  باالعتمــاد  إعــداده  ويتــم 
مــن واقــع نتائــج األبحــاث الخاصــة بقيــاس متوســطات أســعار 
التجزئــة لســلة مــن الســلع والخدمــات فــي )16( ســت عشــرة 
مدينــة بالمملكــة، وقــد حــدد لســلة برامــج متوســطات األســعار 
مواصفــات ثابتــة ودقيقــة لــكل بنــد، بحيــث تجمــع أســعار نفــس 
الســلعة أو الخدمــة فــي جميــع المناطــق بنفــس المواصفــة، 
)بقالــة،  المحــالت  مــن  مختلفــة  أنــواع  مــن  الفتــرة  ونفــس 
القياســي  الرقــم  اســتخراج  ويتــم  خدمــات،...(،  ســوبرماركت، 
باســتخدام معادلة الســبير ، وأوزان التكلفة الســكانية المشــتقة 

مــن مســح إنفــاق ودخــل األســرة.
وتخــدم البيانــات المنتجــة فــي هــذا الفصــل عــددًا كبيــرًا مــن 
الباحثيــن والمهتميــن بالمجــال االقتصــادي فــي عمــل الدراســات 
لــدى  االســتهالكي  والنمــط  التضخــم  توضــح معــدالت  التــي 

الســكان وغيرهــا مــن المؤشــرات.  

الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية:

يتضمن هذا الفصل جملة من الجداول اإلحصائية التي تعنى 
صناديق  وأنشطة  القومي  الدخل  وإحصاءات  الدولة  بميزانية 
من  والمصرفية  النقدية  اإلحصاءات  إلى  باإلضافة  التنمية 
على  اإلعداد  آلية  وتعتمد  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 

التواصل مع عدة مصادر:
الدخــل  )إحصــاءات  لإلحصــاء  العامــة  –الهيئــة  الماليــة  وزارة 
القومــي( – صنــدوق التنميــة الزراعــي – بنــك التنميــة االجتماعية 
العربــي  النقــد  مؤسســة   – العقاريــة  التنميــة  صنــدوق   –
الســعودي – صنــدوق االســتثمارات العامــة – صنــدوق التنميــة 

الســعودي  الصناعيــة 
الناتــج  إجمالــي  حســاب  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  فــي  ويتــم 
المنتجيــن  بقيــم  االقتصــادي  النشــاط  نــوع  حســب  المحلــي 
باألســعار الجاريــة والثابتــة، واألنصبــة القطاعيــة إلجمالــي الناتــج 
إجمالــي  فــي  النمــو  معــدالت  لحســاب  باإلضافــة  المحلــي، 
الناتــج المحلــي حســب نــوع النشــاط االقتصــادي بقيــم المنتجيــن 
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باألســعار الثابتــة والجاريــة ومعــدل النمــو فــي اإلنفــاق علــى 
الجاريــة  باألســعار  المشــترين  بقيــم  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
الناتــج  إلجمالــي  القطاعيــة  األنصبــة  فــي  النمــو  ومعــدالت 

والثابتــة.  الجاريــة  باألســعار  المنتجيــن  بقيــم  المحلــي 
وأمــا بقيــة المصــادر فيتــم إرســال جــداول لــكل جهــة مــن تلــك 
الجهــات خاصــه بالبيانــات التــي تبــرز نشــاطها ومهامهــا، حيــت 
ــة لمعرفــة االعتمــادات  ــة الدول ــات ميزاني ــز بيان ــم إعــداد وتجهي يت
الماليــة حســب أبــواب النفقــات العامــة مــن قبــل وزارة الماليــة، 
وكذلــك يتــم حســاب بيانــات عــن المركــز المالــي للبنــوك بالمملكــة 
والموجــودات مــن النقــد المتــداول والودائــع تحــت الطلــب فــي 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، امــا البيانــات التــي تمثــل 
والمســتفيدين  الممنوحــة  القــروض  مثــل  إداريــة  ســجالت 
منهــا فيتــم الحصــول عليهــا مــن بقيــة المصــادر، ويعتبــر هــذا 
الفصــل مــن اهــم الفصــول فــي الكتــاب اإلحصائــي حيــث يعتبــر 
مرجعــًا هامــًا يوضــح الوضــع االقتصــادي فــي المملكــة ونشــرة 
إحصائيــة ســنوية عــن الحركــة النقديــة والمصرفيــة فــي المملكــة، 
ويســتفيد مــن هــذا الفصــل متخــذي القــرار والجهــات الحكوميــة 

ورجــال االقتصــاد واألعمــال باإلضافــة للطلبــة الباحثيــن.   

الصناعة:
يشــتمل هــذا الفصــل علــى جــداول تحتــوي علــى بيانــات أنشــطة 
الشــركات  المعدنيــة وبعــض  الطاقــة والصناعــة والثــروة  وزارة 
اإلســمنت  وشــركات  ســابك  شــركة  مثــل  الكبيــرة  الصناعيــة 
ــم  ــة الســعودي ويت ــة الصناعي ــدوق التنمي والجبــس ونشــاط صن
إعــداد بيانــات هــذا الفصــل عــن طريــق مخاطبــة هــذه الجهــات 
ــرز أنشــطتها الســنوية، ويســتفيد مــن  وطلــب البيانــات التــي تب
هــذه البيانــات المتخصصيــن فــي الدراســات واألبحــاث المتعلقــة 

بهــذا القطــاع ســواًء أفــراد أو منظمــات.

الزراعة والصيد:

بيانات  توفر  التي  الجداول  من  مجموعة  الفصل  هذا  يتضمن 
النباتي  اإلنتاج  وكمية  وأنواعها  الزراعية  للحيازات  إجمالية 
والحيواني وتربية الدواجن باإلضافة إلى نشاط صندوق التنمية 

الزراعية في إقامة المشروعات الزراعية ذات الجدوى االقتصادية 
البيئة  بوزارة  واإلحصاء  االقتصادية  الدراسات  إدارة  به  وتقوم 
يعتمد  أحدهما  بأسلوبين  البيانات  هذه  بجمع  والزراعة  والمياه 
الحصر  طريقة  باستخدام  والثاني  العينة  استخدام  على 
الشامل. ومن ثم يتم تزويد الهيئة العامة لإلحصاء بقائمة من 
تقديرات  عن  زراعية  إحصائية  بيانات  تتضمن  التي  اإلحصاءات 
الثروة  وأعداد  الزراعية  المحاصيل  لمعظم  واإلنتاج  المساحة 
الحيوانية ومنتجاتها وقروض صندوق التنمية الزراعية ومبيعات 
القرار  البيانات متخذين  العامة للحبوب. وتفيد هذه  المؤسسة 
الخاص  والقطاع  الغذائية  الدولية  المنظمات  وكذلك  بالدولة 
وكذلك المستهلكين والقائمين بالبحوث في المجاالت الزراعية.

التجارة الداخلية والخارجية:
فــي  بالتجــارة  تتعلــق  إحصــاءات  علــى  الفصــل  هــذا  يشــتمل 
المملكــة متضمنــة قيــم وكميــات وأوزان اهــم الســلع المصــدرة 
الدولــي  المنســق  النظــام  تصنيــف  باســتخدام  والمســتوردة 
)H.S(، باإلضافــة إلــى بيانــات عــن الرســوم الجمركيــة المســتوفاة 
علــى الــواردات ويتضمــن هــذا الفصــل جــداول عــن التجــارة فــي 
المملكــة، ويتــم احتســاب قيمــة الســلع المســتوردة علــى أســاس 
.)F.O.B( وقيمــة الصــادرات علــى أســاس القيمــة .)C.I.F( القيمــة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ــاء  ــي بن ــاب اإلحصائ ــى فصــول الكت ــم إضافــة هــذا الفصــل إل ت
علــى توصيــة مــدراء عامــي مراكــز اإلحصــاء بــدول المجلــس ، وقد 
تــم اختيــار الجــداول التــي تمثــل المقارنــات بيــن دول المجلــس 
وتغطيتهــا لجميــع األنشــطة المهمــة ويتــم إعــداد بيانــات هــذا 
باألمانــة  الخليجــي  اإلحصائــي  المركــز  مــع  بالتنســيق  الفصــل 
العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حيــث يتــم مراســلة 
المركــز للحصــول علــى البيانــات الخاصــة بــدول المجلــس ومــن ثــم 
تبويبهــا  فــي جــداول إحصائيــة، وتســاعد بيانــات هــذا الفصــل 
المخططيــن فــي دول مجلــس التعــاون فــي وضــع  خطــط التنمية 

لــدول المجلــس فــي عــدة مجــاالت تربــط هــذه الــدول.

الفصل
السادس

المنتجات 
اإلحصائية
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مصادر الكتاب اإلحصائي

يعتمد إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي على مصدرين رئيسيين لتوفير البيانات:
الـمـصـــــــدر األول: نتائــج مــا تقــوم بــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن األبحاث والدراســات اإلحصائية في المجاالت الســكانية واالجتماعية 

واالقتصادية وغيرها.
 المصــدر الثانــي: بيانــات مــن الســجالت اإلداريــة فــي إدارات اإلحصــاء فــي تســع وأربعيــن )49( مؤسســة وجهــة؛ ســواء مــن القطــاع 

الحكومــي أو مــن القطــاع الخــاص، وهــي موضحــة فــي الجــدول التالــي: 

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيم
نوع الجهةمن خارج الهيئة

حكوميالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني1

حكوميمعهد اإلدارة العامة2

حكوميوزارة التعليم3

حكوميالمؤسسة العامة للحبوب4

حكوميصندوق التنمية الزراعي5

حكوميالجمارك السعودية6

حكوميوزارة التجارة واالستثمار7

حكوميوزارة البيئة والمياه والزراعة8

حكوميالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(9

حكوميالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة10

خاصشركات اإلسمنت11

خاصشركة الجبس األهلية12

خاصشركة الغاز والتصنيع األهلية13

حكوميهيئة المساحة الجيولوجية السعودية14

حكوميوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية15

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيم
نوع الجهةمن خارج الهيئة

حكوميالمؤسسة العامة للتقاعد16

حكوميالمؤسسة العامة للموانئ17

حكوميمؤسسة البريد السعودي18

المؤسسة العامة للخطوط الجوية  19
شبه 

حكومي

حكوميهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات20

حكوميوزارة النقل21

حكوميالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية22

حكوميالهيئة العامة للطيران المدني23

حكوميوزارة الخدمة المدنية24

حكوميالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة25

حكوميهيئة الهالل األحمر السعودي26

حكوميوزارة الصحة27

حكوميبنك التنمية االجتماعية28

حكوميالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية29
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مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيم
نوع الجهةمن خارج الهيئة

حكوميصندوق التنمية العقارية30

حكوميصندوق االستثمارات العامة31

حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي32

حكوميمؤسسة النقد العربي السعودي33

حكوميوزارة المالية34

حكومياألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي35

حكوميالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني36

حكوميالهيئة العامة للرياضة37

حكوميالمديرية العامة للجوازات38

حكوميالمديرية العامة للدفاع المدني39

حكوميديوان المظالم40

حكوميصندوق تنمية الموارد البشرية41

حكوميوزارة الثقافة واإلعالم42

حكوميوزارة الداخلية- اإلدارة العامة للمرور43

حكوميوزارة الداخلية- األمن العام44

حكوميوزارة الداخلية- وكالة الوزارة لألحوال المدنية45

حكوميوزارة الشؤون البلدية والقروية46

حكوميوزارة العدل47

حكوميوزارة العمل والتنمية االجتماعية48

حكوميوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد49

أهم مخرجات الكتاب اإلحصائي:

حسب  شهرية،  وملخصات  الحرارة  موازين  وقراءات  بيانات   •
للظواهر  والتكرارات  المئوية  الحرارة  لدرجة  الرصد  محطات 
كمية  الضباب،  الرعدية،  العواصف  الغبار،  مثل  الطبيعية 
هطول األمطار، وأيضًا المعدالت الشهرية للرطوبة والضغط 

الجوي وسرعة الرياح.

• أعداد السكان حسب الجنس، والجنسية، وفئة العمر، وتوزيعهم 
حسب المناطق اإلدارية في المملكة.  

في  المراحل  لجميع  العام  التعليم  في  الطالب  أعداد   •
وكذلك  الصفوف،  حسب  والخاص،  الحكومي  القطاعين 
المعاهد  وأعداد  التدريس،  هيئة  وأعضاء  المتدربين،  أعداد 
والكليات التقنية والخريجين في التعليم التقني والمهني، 
هيئة  وأعضاء  طالب  ألعداد  شامل  حصر  إلى  باإلضافة 

التدريس بالجامعات السعودية.

القطاع  في  واألسرة  المستشفيات  أعداد  توضح  بيانات   •
العاملة  القوى  وإجمالي  والخاص،  العام  بشقيه  الصحي 
لجميع الفئات من أطباء وتمريض وصيادلة وفئات غير طبية، 
وكذلك بيانات ألعداد المنومين وزيارات المراجعين للقطاعات 
كما  والمواليد،  العمليات  بيانات  إلى  باإلضافة  الصحية، 
والشعاعية  المخبرية  الفحوص  أعداد  عن  بيانات  يتوافر 
وأنشطة بنوك الدم، والحاالت اإلسعافية ومراكز اإلسعاف 

لهيئة الهالل األحمر مفصلة حسب المناطق.  

أعداد  من  االجتماعية  بالخدمة  تتعلق  اإلحصاءات  من  جملة   •
المراكز واألنشطة االجتماعية وإحصاءات الرياضة والخدمات 
البلدية، وكذلك إحصاءات الحجاج والقضايا األمنية وحوادث 
والمغادرين،  القادمين  األجانب  وعدد  والحرائق،  السيارات 
المنظورة  القضايا  ألعداد  مفصلة  بيانات  أيضًا  يتوافر  كما 
وزارة  وأنشطة  الطالق،  وصكوك  الزواج  وعقود  بالمحاكم 

الشؤون اإلسالمية. 
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• معدالت ونسب منشآت القطاع الخاص والمشتركين، حسب 
المناطق اإلدارية بالسنوات.

النقل،  وسائل  لجميع  الركاب  وأعداد  الطرق  أطوال  بيانات   •
وبيانات عددية لالتصاالت. 

أعداد  وبيانات  والمستهلكة،  المنتجة  والمياه  الطاقة  كمية   •
المشتركين حسب المحطات بالسنوات. 

فئات  حسب  بالدولة،  العاملين  أعدد  عن  تفصيلية  بيانات   •
والتعيين،  المعتمدة  الوظائف  وأعداد  بالسنوات،  الوظائف 
وبيانات أعداد المشتغلين حسب النشاط والمنطقة اإلدارية.  

ومتوسطات  والخدمات،  السلع  أسعار  لمتوسطات  بيانات   •
أسعار التجزئة بالسنة، وكذلك الرقم القياسي لتكلفة المعيشة 

بالمدن، والمتوسط السنوي للرقم القياسي العام.

• بيانات ميزانية الدولة من إيرادات ومصروفات، وكذلك قيمة 
الناتج المحلي حسب النشاط والقطاع بالسنوات، ومعدالت 
النقد  وكمية  بالسنة،  المحلي  الناتج  في  واإلنفاق  النمو 

المتداول سنويًا.

ومساحات  الزراعية،  المحاصيل  أهم  ونسب  اإلنتاج،  كميات   •
ونسبة المساحات الزراعية، وتقديرات أعداد اإلنتاج الحيواني. 

مفصلة  المملكة،  وواردات  صادرات  عن  تفصيلية  بيانات   •
حسب الوزن والدولة. 

تم إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد الثاني والخمسين 
العام  الربع األول من  نهاية  )2016م( في  1438هـ   - 1437هـ 

2017م.

المنجز
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التحليل اإلحصائي
أدركــت الهيئــة أهميــة التحليــل اإلحصائــي كأحــد األســاليب اإلحصائيــة المهمــة فــي عمليــة دعــم اتخــاذ القــرار ورســم السياســات، وأولت 
جانــب التحليــل اإلحصائــي اهتمامــًا كبيــرًا بالعمــل علــى أحــدث المنهجيــات والطــرق العلميــة فــي أســاليب التحليــل اإلحصائــي لتقديــم 
خدمــة مميــزة فــي هــذا الجانــب، وأنشــأت إدارة عامــة للتحليــل اإلحصائــي ضمــن هيكلهــا الجديــد، وعملــت علــى اســتقطاب الكــوادر 
ــة اآلن بصــدد االنتهــاء مــن االســتعداد إلطــالق خدمــة التحليــل اإلحصائــي  ــر قــدرات موظفيهــا الحالييــن، والهيئ المتخصصــة وتطوي

لقيــادات األجهــزة الحكوميــة.
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أهم االستعدادات:

التحليــل  وبرمجيــات  وأدوات  وأســاليب  منهجيــات  تطويــر  مشــروع  إطــالق  أواًل: 
ئــي اإلحصا

من أهم مخرجات هذا المشروع:  •
فــي  اإلحصائــي  التحليــل  عمليــات  لتنظيــم  عامــة  سياســات  واعتمــاد  تقديــم   -

. لمملكــة ا
دليل تشغيلي لعمليات التحليل اإلحصائي.  -

مشروعات ومبادرات لتفعيل التحليل اإلحصائي مع خطة زمنية متوقعة.  -
األهداف:   •

تأســيس وتنظيــم عمليــة التحليــل اإلحصائــي فــي الهيئــة مــن حيــث المــوارد   -
العالميــة. الممارســات  أفضــل  علــى  بنــاًء  والحوكمــة،  والقــدرات 

تعزيز عملية التحليل اإلحصائي في المملكة واالرتقاء بأدائه.  -
تنظيم وتطوير عملية التحليل اإلحصائي في المملكة.  -

تقديم خدمة مميزة في التحليل اإلحصائي المعمق تدعم صانعي القرار.  -

ثانيًا: مبادرة تفعيل الجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية
تعــد هــذه المبــادرة مــن ضمــن أعمــال الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتوجهاتهــا لمــد الجســور 
مــع القطــاع األكاديمــي، وقــد أطلقــت الهيئــة مبــادرة تفعيــل الجمعيــة الســعودية 
للعلــوم اإلحصائيــة، بحيــث تضــم نخبــة اإلحصائييــن فــي المملكــة، وتعمــل علــى 
ــة التواصــل الفكــري فــي مجــال اإلحصــاء، وتحقيــق التواصــل بيــن اإلحصائييــن.  تنمي

 
ثالثًا: مبادرة إنشاء مجلة للبحوث والدراسات اإلحصائية

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء مجلة تعنــى بالبحوث والدراســات اإلحصائية تنافس 
المجــالت العالميــة وتســتقطب األبحــاث المميزة في مجــال العلوم اإلحصائية.

رابعًا: العمل على إعداد خارطة طريق لعمل اإلدارة العامة للتحليل اإلحصائي
وهــي المخــرج األخيــر والتنفيــذي مــن مشــروع تطويــر منهجيــات وأســاليب وبرمجيــات 

التحليــل اإلحصائــي.

وتتطلــع الهيئــة مــن خــالل اإلدارة العامــة 
للتحليــل اإلحصائــي إلــى تقديــم خدمــات 
التحليــل اإلحصائــي لصنــاع القــرار وعمــالء 
اســتعدادها  مــن  االنتهــاء  فــور  الهيئــة، 
وإعــداد خارطــة لتفعيل التحليــل اإلحصائي.
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األكاديمية الوطنية لإلحصاء
ــة  ــة، تشــمل حزمــة مــن الخدمــات االستشــارية والعلمي ــول متكامل ــر حل ــي عب ــم الدعــم اإلحصائ ــة فــي تقدي ــة الهيئ ــق رؤي مــن منطل
ــة لإلحصــاء، التــي تعــد جــزًءا مــن برنامــج  ــة الوطني ــم إطــالق األكاديمي ــات والمعلومــات الخاصــة بهــا، ت ــز البيان واالســتفادة مــن مراك
التحــول فــي الهيئــة لتطويــر القطــاع اإلحصائــي فــي المملكــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال اإلحصــاء وعلــوم البيانــات وترشــيد اإلنفــاق 
الحكومــي، عبــر االســتفادة ممــا يتوافــر لــدى الهيئــة مــن خبــرات وإمكانــات بدرجــة تلبــي االحتياجــات المعلوماتيــة للتنمية التي تشــهدها 
المملكــة، بالتوافــق مــع برنامــج الخصخصــة، فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030م، التــي تعتمــد علــى تلبيــة احتياجــات الجهــات الخاصــة مــن 

بيانــات وخدمــات إحصائيــة إضافيــة، بمــا ال يخــل بالعمــل اإلحصائــي الرئيســي للهيئــة.

التحليل
واالبتكار 

اإلحصائي

الفصل السابع

الهدف العام:
التقاريــر  وإعــداد  المتخصــص،  التدريــب  توفيــر  إلــى  تهــدف 
والتحاليــل اإلحصائيــة، وتقديــم الخدمــات والمنتجــات اإلحصائيــة 
البحــوث  وإجــراء  تجــاري،  بأســلوب  الجديــدة  والمعلوماتيــة 
باســتخدام  اإلحصائيــة  المجــاالت  مختلــف  فــي  والدراســات 
للقطــاع  وممكنــة  داعمــة  مرجعيــة  تكــون  علميــة  منهجيــة 

بالمملكــة. اإلحصائــي 
للعمــل  وحاضنــة  تنفيذيــة  ذراعــًا  ســتكون  األكاديميــة  أن  كمــا 
بأســلوب تجــاري؛ تطبيقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( بتاريــخ  
01/13/ 1437هـــ، المتضمــن فــي تنظيــم الهيئة العامة لإلحصاء 
ــى  المــادة السادســة )العمــل بأســلوب تجــاري( التــي نصــت عل
أن: )تقــدم الهيئــة الخدمــات اإلحصائيــة وإجــراء المســوح وإعــداد 
البحــوث والدراســات اإلحصائيــة والتزويــد بالبيانــات مــن قواعــد 
لحســاب  خاضــع  تجــاري  بأســلوب  الخاصــة  للمنشــآت  بياناتهــا 
الرســوم والتكاليــف, ولهــا االســتفادة مــن عوائدهــا الماليــة فــي 
تمويــل الخدمــات اإلحصائيــة والمعلوماتيــة المقدمة وتطويرها, 
وفــق آليــة عمــل تنفيذيــة محــددة لذلــك تعدهــا الهيئة(، وســيكون 

عمــل األكاديميــة مــن خــالل ثالثــة مراكــز رئيســية:
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الرؤية
أن تكون مركزًا وطنيًا لدعم القطاع اإلحصائي وبناء القدرات 

اإلحصائية.

الرسالة
تقديم خدمات إحصائية ذات جودة عالية بمعايير دولية.

أهدافنا االستراتيجية:
التراخيص  عبر  اإلحصائي  المنتج  وموثوقية  جودة  رفع   •

وتطبيق المعايير الدولية.
المتوافرة لدى  للبيانات  تطوير كفاءة وفعالية االستخدام   •

الهيئة.
في  القرار  اتخاذ  لدعم  متميزة  نوعية  منتجات  تطوير   •

القطاعين العام والخاص.
بناء القدرات الوطنية وتأهيلها في المجال اإلحصائي.  •

مهام األكاديمية:
العمل كبيت خبرة استشاري وتقديم االستشارات لعمالء   )1

األكاديمية في مجال اإلحصاء.
خدمات  لتقديم  ودولية  محلية  جهات  مع  شراكات  عقد   )2

ومنتجات إحصائية لعمالء األكاديمية.

توفير برامج تدريبية متخصصة إحصائية وشهادات مهنية   )3
معتمدة في مجال اإلحصاء وإتاحتها لعمالء األكاديمية.

خاصة  إحصائية  مسوح  إجراء  في  العمالء  طلبات  تلبية   )4
بالعميل.

تلبية طلبات العمالء في إعداد تقارير إحصائية.  )5
اإلحصائية  والدراسات  البحوث  وإجراء  تنفيذ  دعم   )6

المتخصصة في مجال أعمال الهيئة.
لضمان  اإلعالمية،  ومنها  الخاصة  للمنشآت  الترخيص   )7

جودة األعمال اإلحصائية في المملكة.
المنتجات  تقديم  في  التقنية  الوسائل  أحدث  تطبيق   )8

والخدمات اإلحصائية.
وفعاليات  ومؤتمرات  معرفية  منصات  وتطوير  إيجاد   )9

لتفعيل منتجات وخدمات األكاديمية.
تسويق وتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة لجهات أخرى   )10

بمقابل مالي.
بيوت  مع  والمعرفة  الخبرات  وتبادل  شراكات  تطوير   )11

الخبرة ذات العالقة باإلحصاء داخليًا ودوليًا.
تنمية موارد الهيئة لضمان التطوير والنمو واالستدامة.  )12
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التحليل
واالبتكار 

اإلحصائي

الفصل السابع قائمة بالخدمات المستهدفة وفئات عمالء األكاديمية:

الفئة المستهدفة بالعمل التجاريالوصفالمصطلحات

تقديم بيانات
إحصائية

هي أنواع البيانات المتاحة كافة لدى الهيئة، بحسب سياسة تزويد 
العمالء بالبيانات.

جميع العمالء
ماعدا الجهات الحكومية

خدمات استشارية 
إحصائية

• مراجعة أو تصميم خطة لتنفيذ عمل إحصائي.
• مراجعة أو إعداد أجزاء من عمل إحصائي )مثل: تطوير منهجية، 
تصميم عينة، سحب عينة، تصميم أو مراجعة استمارة، تحليل 

بيانات أو نحو ذلك(.
• تنفيذ عمل إحصائي، أو أي جزء من أجزائه.

• إعداد أو مراجعة دراسة أو تقرير، وغيرها.

جميع العمالء

خدمات تدريبية 
إحصائية

• عقد برامج تدريبية مع خبراء الهيئة لبناء المعرفة اإلحصائية.
• إعداد مواد تعليمية حول موضوعات إحصائية.

• إعداد حقائب تدريبية إحصائية، ومنح شهادات اعتماد متخصصة.
جميع العمالء

خدمات تنظيمية 
للعمل اإلحصائي

• منح تراخيص لمؤسسات نشر البيانات والمعلومات والمؤشرات 
باستخدام التقنيات الحديثة.

• منح تراخيص لمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة بتنفيذ أي 
أعمال إحصائية.

المنشآت الخاصة وجهات 
اإلعالم والباحثون واألكاديميون 

واألفراد

ــة فــي سياســة العمــل  ــى مــا أقــره مجلــس إدارة الهيئ ــاًء عل بن
بأســلوب تجــاري، فــإن قائمــة عمــالء األكاديميــة المســتهدفين 
النمــوذج  حســب  موزعــة  فئــة  لــكل  تقــدم  التــي  والخدمــات 

التالــي:
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األعمال التي تم تنفيذها في خطة مسار األكاديمية:

مسار الحوكمة:
لإلحصـاء،  الوطنيـة  لألكاديميـة  التنظيميـة  الالئحـة  إعـداد   •
وذلـك  لمناقشـتها،  التوجيهيـة  اللجنـة  علـى  وعرضهـا 

اإلدارة. مجلـس  قبـل  مـن  العتمادهـا 
للتخصيـص  الوطنـي  للمركـز  التوصيـات  علـى  الحصـول   •
األكاديميـة. فـي  الخـاص  القطـاع  مـع  الشـراكة  نمـوذج  حـول 

• إعداد شروط ومتطلبات التراخيص اإلحصائية.

مسار التخطيط )إعداد(:
• إعداد الهيكل التنظيمي المقترح لألكاديمية.

الوطنيـة  األكاديميـة  لمسـارات  عمـل  نمـوذج  تطويـر   •
. ء حصـا لإل

• تطوير نموذج خارطة الطريق لألكاديمية.
• الخطة التشغيلية المقترحة لألكاديمية الوطنية لإلحصاء.

• دليل تأهيل شركاء لألكاديمية الوطنية لإلحصاء.
• تأهيل الشركاء.

• إعداد وثيقة المشروع التأسيسي لألكاديمية.
• إعداد قائمة مشروعات 2018م لألكاديمية.

• العمـل علـى المبـادرات لتفعيـل قطاع الخدمـات اإلحصائية 
واالبتـكار اإلحصائي.

مسار الشركاء )االستراتيجيين/المنفذين(:
• عقـد االجتماعـات مـع شـركاء األكاديميـة المحتمليـن لتحديـد 

سـبل التعـاون لتفعيـل مسـارات األكاديمية.
• تقييم وتأهيل الشركاء باستخدام نموذج تأهيل الشركاء.

• مناقشـة مقترحـات النمـاذج التشـغيلية مـن الشـركات فـي 
البيانـات  وقواعـد  والتقاريـر  الميدانيـة  المسـوح  مجـال 

القـدرات. وبنـاء  والتدريـب 

مسار المسوح الميدانية:
صياغـة مراحـل العمـل وتوزيـع األدوار بشـكل تفصيلي بين 
إدارة العمليـات والمنهجيـات وشـريك األكاديمية التنفيذي.

مسار االستشارات:
استشـاريين  مرشـحين  علـى  تحتـوي  بيانـات  قاعـدة  بنـاء   •

مرشـحًا(.  181( عددهـم  متخصصيـن، 
والمفضليـن،  المؤهليـن  المتخصصيـن  المرشـحين  تحديـد   •

)57 مرشـحًا(. عددهـم 
• طلب موافقة على الترشيح مع إرفاق استمارة لالستشاري 

الجديد.
• تصميم برنامج تدريب المستشارين والمدربين اإلحصائيين.

مسار التدريب:
• تصميـم برنامـج تدريبـي فـي مبـادئ اإلحصـاءات الرسـمية 
مـع  بالشـراكة  الحكوميـة،  الجهـات  فـي  للمسـؤولين 

والمهنـي. التقنـي  للتدريـب  العامـة  المؤسسـة 
• إعـداد البرنامـج التدريبـي )قـادة علـوم البيانـات DSLP( مقـدم 

مـن مدينـة الملـك عبدالعزيـز للعلـوم والتقنية.
  

وتتطلـع الهيئـة من خـالل األكاديمية إلى رفع جودة وموثوقية 
المنتـج اإلحصائـي وتطبيـق المعاييـر الدوليـة، وتطويـر كفـاءة 
وفعالية االسـتخدام للبيانات المتوافرة لدى الهيئة، باإلضافة 
إلـى تطويـر منتجـات جديـدة ونوعية ومتميزة لدعـم اتخاذ القرار 
فـي القطاعيـن العـام والخـاص، كمـا تهـدف إلى بنـاء القدرات 

الوطنيـة وتأهيلهـا في المجـال اإلحصائي.
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السياسات العامة لنشر اإلحصاءات
ــات التخطيــط وصناعــة القــرار التنمــوي  ــة لعملي ــة المعلوماتي ــات البني ــة الســعودية أهــم مكون تعــد اإلحصــاءات فــي المملكــة العربي
ــالم،  ــة ووســائل اإلع ــة والدولي ــة؛ اإلقليمي ــات كاف ــدى المنظم ــًا ل ــر بحث ــة األكث ــا المعلوم ــن كونه ــة، فضــاًل ع ورســم سياســاته كاف
والباحثيــن والدارســين، حيــث يتــم االســتناد عليهــا فــي الدراســات والتقاريــر والنشــرات التــي تصدرهــا هــذه الجهــات عنــد الحديــث عــن 

ــة المختلفــة. المملكــة أو أحــد مجاالتهــا التنموي
ويعــد نشــر اإلحصــاءات مــن المهــام الموكلــة إلــى الهيئــة العامــة لإلحصــاء بموجــب الفقــرة )5( مــن المــادة الرابعــة فــي تنظيــم الهيئــة، 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 11 وتاريــخ 1437/1/13هـــ، التــي نّصــت، ضمــن مهــام الهيئــة، علــى إعــداد النشــرات والتقارير 

اإلحصائيــة للمســوح والبحوث، ونشــرها.

اإلعالم 
والوعي 

اإلحصائي

الفصل الثامن

أهداف السياسة:

• تنظيم وتوحيد نشر اإلحصاءات في المملكة.
• تعزيز الثقة في اإلحصاءات عن المملكة.

أحــوال  واقــع  تعكــس  دقيقــة،  إحصــاءات  نشــر  ضمــان   •
المملكــة. فــي  ونشــاطاته  المجتمــع 

• تحســين إتاحــة اإلحصــاءات وتوفيرهــا لمســتخدميها، عبــر 
قنــوات نشــر حديثــة وفعالــة.

• تعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع مكونــات القطــاع اإلحصائــي 
فــي نشــر اإلحصــاءات.

• مواكبة التطور في مجال نشر اإلحصاءات.
• تعزيز الشفافية واإلفصاح.

النطاق وأنواع اإلحصاءات المنشورة:

ُتصنــف اإلحصــاءات المنشــورة بحســب مســؤولية تنفيذهــا 
إلــى نوعيــن:

  أ . اإلحصــاءات كافــة الصــادرة مــن الهيئــة، التــي تشــمل: 
البيانــات، والمعلومــات، والمؤشــرات، التــي تــم جمعهــا 

أو حســابها عــن أحــوال المجتمــع ونشــاطاته.
ب . اإلحصــاءات كافــة الصــادرة مــن الجهات العامة أو المنشــآت 

الخاصــة التــي تســتند إلى:

1. المسوح اإلحصائية التي تنفذها تلك الجهات والمنشآت.
فيهــا  تــدّون  التــي  اإللكترونيــة  أو  الورقيــة  الســجالت   .2
البيانــات أو المعلومــات فــي مختلــف النشــاطات التــي 
الخاصــة،  المنشــآت  أو  العامــة  الجهــات  عليهــا  تشــرف 
المتعلقــة بالمجــاالت اإلحصائيــة، وغيــر ذلــك فيمــا يتعلــق 
بأحــوال المجتمــع ونشــاطاته، باإلضافــة إلــى الســجالت 

عــن العمليــات اإلنتاجيــة لتلــك الجهــات والمنشــآت.

ويتمثــل نطــاق تطبيــق هــذه السياســة فــي النوعيــن المشــار 

ــق هــذه السياســة، نشــر  إليهمــا أعــاله، وُيســتثنى مــن تطبي
إحصــاءات نتائــج األبحــاث والدراســات التــي ينفذهــا الباحثــون 

مــن األفــراد.

مسؤولية الهيئة في تنظيم نشر اإلحصاءات وسريتها:

يتعلــق  مــا  كل  عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  الهيئــة  تعــد   .1
بتنظيــم نشــر اإلحصــاءات للمملكــة، ويشــمل ذلــك المحتوى 
اإلحصائــي، والمنهجيــات المتبعــة، ومواعيد النشــر، وكيفية 

النشــر.
تنشــر الهيئــة اإلحصــاءات الصــادرة عنهــا، بما يلبــي احتياجات   .2
مســبقًا  معلنــة  مواعيــد  وفــق  اإلحصــاءات،  مســتخدمي 

تم إقرار السياسات العامة لنشر اإلحصاءات من مجلس إدارات 
الهيئــة بقــرار رقــم )39/2293/3869(، وتاريــخ 1439/04/09هـــ، 

وذلــك لتحقيــق األهــداف التاليــة:
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للنشــر تلتــزم بهــا الهيئــة، إضافــة إلــى نشــر المنهجيــات 
المســتخدمة.

للهيئــة تحديــد مــدى ســرية اإلحصــاءات التــي ال ينبغــي   .3
وذلــك  العامــة،  للمصلحــة  تحقيقــًا  نشــرها  أو  إفشــاؤها 
طبقــاً لمعاييــر محــددة تصــدر بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة.

نشــر  فــي  الخاصــة  والمنشــآت  العامــة  الجهــات  مســؤولية 
اإلحصــاءات:

ُتحــدد الجهــات العامــة أو المنشــآت الخاصــة، اإلحصــاءات   .1
التي تقع ضمن نشــاطها وتود نشــرها ودوريتها بالتنســيق 
المســبق مــع الهيئــة، وتلتــزم تلــك الجهــات ومنســوبيها 

بعــدم نشــر مــا عداهــا مــن إحصــاءات أو اإلفصــاح عنهــا.
ال يجــوز للجهــات العامــة والمنشــآت الخاصة نشــر أي بيانات   .2
أو معلومــات أو دراســات أو مؤشــرات إحصائيــة رســمية 
أو تزويــد المنظمــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة بهــا، 
إال بعــد التنســيق مــع الهيئــة، وفــق اإلجــراءات النظاميــة 
التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة، وللهيئــة حــق التعديــل فيهــا أو 
الحــذف منهــا، أو غيــر ذلــك مــن األمــور اإلحصائيــة الفنيــة.
والمعلومــات  البيانــات  ســرية  مــدى  تحديــد  للهيئــة   .3
أو  إفشــاؤها  ينبغــي  ال  التــي  اإلحصائيــة  والمؤشــرات 
نشــرها تحقيقــًا للمصلحــة العامــة، وذلــك طبقــًا لمعاييــر 
محــددة تصــدر بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة، وال يجــوز 
للجهــات العامــة اعتبــار أي بيانــات أو معلومــات أو مؤشــرات 

إحصائيــة ســرية قبــل التنســيق مــع الهيئــة.

ضوابط نشر اإلحصاءات:

تلتــزم الهيئــة والجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة بمبــادئ   .1
جــودة نشــر اإلحصــاءات، والمتمثلــة فــي أن تكــون هــذه 
اإلحصــاءات مالئمــة الحتياجــات مســتخدميها، وأن تكــون 
محــددة  مواعيــد  وفــق  نشــرها  ويتــم  وموثوقــة  شــاملة 

معلنــة مســبقًا.

يتــم نشــر اإلحصــاءات وإتاحتهــا فــي وقــت واحــد للجميــع،   .2
دون تفضيــل جهــة عــن أخــرى.

يتم نشر اإلحصاءات بشفافية وحيادية تامة.  .3
يجب أن يصاحب نشــر اإلحصاءات التوضيحات والتعريفات   .4
الالزمــة لإلحصــاءات لتفــادي أي تفســيرات أو اســتخدامات 

خاطئة.
ُتنشــر اإلحصــاءات فــي شــكل جــداول إحصائيــة عامــة، ال   .5

تتنــاول بحــال مــن األحــوال أي بيانــات فرديــة.

قنوات ومنافذ نشر اإلحصاءات:

بعــد التنســيق مــع الهيئــة يمكــن للجهــات العامة والمنشــآت   .1
الخاصــة نشــر اإلحصــاءات الخاصــة بهــا عبــر الوســيلة التــي 
بالتزامــن  اإلحصــاءات  ترفــع  أن  علــى  مناســبتها،  تــرى 
علــى بوابــة اإلحصــاءات الســعودية كقنــاة نشــر موحــدة 

لإلحصــاءات الصــادرة عــن الجهــات كافــة فــي المملكــة.
القنــاة  لإلحصــاء  العامــة  للهيئــة  الرســمي  الموقــع  يعــد   .2
الرســمية المعتمــدة للهيئــة فــي نشــر إحصاءاتهــا كافــة، 
بوابــة  علــى  النشــر  مــع  فيهــا  النشــر  يتزامــن  أن  علــى 

الســعودية. اإلحصــاءات 
ُيمكــن للهيئــة والجهــات العامــة والمنشــآت الخاصــة، نشــر   .3
وترويــج إحصاءاتهــا عبــر قنــوات النشــر األخــرى؛ مثــل: وســائل 
التطبيقــات  أو  االجتماعــي  التواصــل  وحســابات  اإلعــالم، 
وبوابــة  الرســمية  قنواتهــا  علــى  نشــرها  بعــد  الذكيــة، 

الســعودية. اإلحصــاءات 

والهيئـة تعمـل علـى تفعيـل سياسـات نشـر اإلحصـاءات فـي 
المملكـة، وإعـداد دليـل إرشـادي لتنفيذهـا، واتخـاذ اإلجـراءات 
أداة  السياسـات  تلـك  تكـون  أن  لضمـان  لتطبيقهـا،  الالزمـة 
قبـل  مـن  المملكـة  فـي  اإلحصـاءات  نشـر  لتنظيـم  فعالـة 
بيـن  نشـرها  وتفعيـل  وتنظيـم  العالقـة،  ذات  كافـة  الجهـات 
الهيئـة والجهـات العامـة والمنشـآت الخاصة والجهـات األخرى.
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الوعي اإلحصائي
تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء باالتصــال الفعــال مــن أجــل رفــع الوعــي اإلحصائــي لــدى شــرائح المجتمــع كافــة، وهــو اإلدراك والشــعور 
بأهميــة اإلحصــاء وعلومــه فــي مفاصــل الحيــاة، ومــا يترتــب علــى هــذا اإلدراك مــن ســلوك تجــاه البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات 
التــي تصدرهــا الهيئــة، وتجــاه مــن يعمــل علــى إنتاجهــا، وتجــاه طريقــة اســتخدامها أو نشــرها والتعامــل معهــا، وتعزيــز المعرفــة 
اإلحصائيــة فــي المجتمــع وإرســاء ثقافــة االتصــال لــدى الفاعليــن فــي قطــاع اإلحصــاء والمعلومــات، مــن خــالل العمليــات االتصاليــة 

واإلعالميــة للهيئــة.

اإلعالم 
والوعي 

اإلحصائي

الفصل الثامن

وفيما يلي البرامج التي تعمل عليها الهيئة لرفع الوعي اإلحصائي:
1. التوعية اإلحصائية: تخطيط وإدارة برامج التوعية والمحتوى التوعوي.

2. االتصال اإلعالمي: عالقة الهيئة مع وسائل اإلعالم، والتخطيط اإلعالمي والتحرير والنشر اإلعالمي، والرصد والتحليل.
3. اإلعالم الجديد: التواصل االجتماعي، وإدارة محتوى البوابة اإللكترونية، والنشر اإلحصائي الرقمي، والتسويق اإللكترونية.

4. اإلنتاج والفعاليات: دعم برامج اإلعالم كافة والوعي اإلحصائي واإلعداد والتنظيم واإلنتاج الفني. 
5. التواصل الداخلي: إدارة برامج وحمالت وفعاليات االتصال داخل الهيئة. 

1. قياس الصورة الذهنية للهيئة ومهامها ومستوى انتشار موضوعات الهيئة: 

قياس المعرفة اإلحصائية لدى عمالء الهيئة العامة لإلحصاء

1. األعمال التي تم تنفيذها في مجال الوعي اإلحصائي

الفئة المستهدفة بالعمل التجاريالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع

 أعرفها تماما11.18 16.14% 16.48% %

 نوعًا ما63.30 63.49% 63.28% %

 ال أعرفها24.52 20.37% 20.24% %
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الفئة المستهدفة بالعمل التجاريالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع

 عدد الموضوعات المنشورة1587131309849648849910

 اإليجابي68598489585684535987

 السلبي3526216836582658

 المحايد86589798583598511265

تحليل الموضوعات المنشورة في الصحف وقنوات التواصل االجتماعي

2. قياس الصورة الذهنية للهيئة ومهامها ومستوى انتشار موضوعات الهيئة: 
قامت الهيئة العامة لإلحصاء خالل عام 2017 بقياس مستوى انطباع المتلقي 
ألخبار وموضوعات الهيئة المنشورة في قنوات اإلعالم اإللكتروني والتواصل 
االجتماعي، وتم تحليل أكثر من 800 ألف منشور تم نشره في اإلنترنت خالل 

عام2017، وتم الوصول إلى النتائج التالية:
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الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الفئة المستهدفة 
بالعمل التجاري

 عدد الزوار568980198658189850210568

99685966588298570301

 عدد المتابعين 
في قنوات 

التواصل 
االجتماعي
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0

3. األنشطة والبرامج لتعزيز الوعي اإلحصائي:
البيانات الصحفية وأنشطة التفاعل اإلعالمي مع المواد 
تفاعلت  إذ  والمقروء؛  المرئي  اإلعالم  في  المنشورة 
2017، مع عدد من  العام  العامة لإلحصاء، خالل  الهيئة 
واإللكترونية  الورقية  الصحف  في  المنشورة  المواد 

والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية، وفق التفاصيل التالية:

3.1  استمرار التواصل والتفاعل عبر قنوات التواصل االجتماعية، 
اإللكترونية،  والمجتمعات  العمالء  بيانات  قواعد  وزيادة 

والنشر واإلحالة إلى البوابة اإللكترونية. 
)تويتر،  االجتماعي  التواصل  قنوات  في  حسابات  إنشاء   3.2
بناء  بهدف  يوتيوب(  إن،  لينكد  إنستجرام،  فيسبوك، 
المجتمعات الرقمية والتعرف على سلوكيات العمالء، وبناء 
إطالقها  تم  11 حملة  عبر  إليهم،  للوصول  الالزمة  الخطط 

العدد البيانم

1
عدد المواد اإلعالمية والبيانات الصحفية 

الصادرة من الهيئة، والمنشورة في وسائل 
اإلعالم. 

563

2
إجمالي المواد اإلعالمية المنشورة في 

وسائل اإلعالم، والمتضمنة بيانات إحصائية 
مصدرها الهيئة العامة لإلحصاء. 

2.945

عدد اإلحاالت والرد على وسائل اإلعالم التي 3
171تمت، وتصحيح المفاهيم الذي تم عبر الرد.

153الظهور التلفزيوني واإلذاعي لقيادات الهيئة.4

5
عدد عناوين البريد اإللكتروني )قاعدة بيانات 

العمالء( الخاصة بإرسال اإلصدارات حال 
صدورها.

9.000

عدد رسائل البريد اإللكتروني المرسلة لقاعدة 6
450.000بيانات العمالء.

8اللقاءات المجتمعية والديوانيات.7

بالهيئة  التعريف  إلى  تهدف  العام،  خالل  منتظم  بشكل 
البوابة  على  الزيارات  معدل  ورفع  منتجاتها،  وتسويق 
اإللكترونية، والرسم البياني التالي يوضح مستوى تفاعل 
المجتمع اإللكتروني مع حسابات الهيئة والبوابة اإللكتروني: 

اإلعالم 
والوعي 

اإلحصائي

الفصل الثامن
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الربع 
الثالث

الربع 
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الربع 
األول

الفئة المستهدفة 
بالعمل التجاري

 مستوى القراءات7568132426358132115681265860

86599698467568495684
 مستوى التفاعل 

»مستخدم«

رسم بياني يوضح أعداد زوار البوابة اإللكترونية مقارنة بجمهور 
الهيئة في قنوات التواصل االجتماعي

منشورات  مع  الجمهور  تفاعل  مستوى  يوضح  بياني  رسم 
الهيئة في قنوات التواصل االجتماعي
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6000000
4000000
2000000

0

394
التقرير السنوي 

2017395



4. التوعية في المناطق المرحلة األولى 2017م )المدينة المنورة وتبوك(

أبرز الوسائل:
نشر رسائل توعوية في أهم المواقع اإللكترونية اإلخبارية لمنطقتي المدينة وتبوك.  .1

نشر رسائل توعوية في أبرز حسابات وسائل التواصل االجتماعي لمنطقتي المدينة وتبوك.  .2
استهداف عدد من أبرز الملتقيات المجتمعية والصالونات األدبية في المنطقتين.   .3

بث رسائل توعوية في لوحات األمانات وعلى الجسور.  .4
تم إنشاء صفحة تعريفية عن مشروع التوعية في منطقتي المدينة المنورة وتبوك في بوابة الهيئة العامة لإلحصاء، وتكثيف   .5
نشر الصفحة التعريفي في قنوات التواصل االجتماعي؛ بهدف تعريف الفئة المستهدفة بالمشروع، والتعاون مع رجال اإلحصاء 

العاملين في الميدان.
بلغ إجمالي عدد الزيارات على البوابة اإللكترونية للهيئة خالل فترة اإلعالن عن المشروع وتسويقه في وسائل اإلعالم، أكثر من   .6

230 ألف زيارة، وفيما يلي بعض أهم اإلحصاءات الخاصة بالبوابة اإللكترونية خالل فترة اإلعالن عن المشروع:
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يالحظ ارتفاع معدل الزيارات في ذروة الحملة اإلعالمية بتاريخ 12 نوفمبر، وهي الفترة التي بدأت خاللها الهيئة العامة لإلحصاء،   .7
دعوة سكان منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالتعاون مع الباحث اإلحصائي. 

يالحظ أن نسبة 68.3 % من زوار البوابة خالل فترة اإلعالن عن مشروع تحديث مناطق العد، هم زوار جدد قصدوا البوابة عبر   .8
صفحة المشروع، وهو ما يثبت أن مسار الحملة اإلعالمية يمضي نحو ما خطط له. 

في إطار الشراكة بين الهيئة العامة لإلحصاء والمعلم، وضمن فعاليات مشروع تحديث مناطق العد في منطقتي المدينة المنورة   .9
المعلمين  إلى استفادة  الطالبي، تهدف من خاللها  للنشاط  اإللكترونية صفحة مخصصة  بوابتها  عبر  الهيئة  أنشأت  وتبوك، 
والمعلمات من حصص النشاط أو األنشطة غير الصفية أو برامج اإلذاعة المدرسية، عن طريق عدد من المواد والعروض التي 

تم إعدادها بعناية لتناسب المراحل المدرسية المختلفة، وذلك عبر منهجين، وتم رفعها في البوابة اإللكترونية بعنوان:
األسرة واإلحصاءات.  .9.1

اإلحصاء علم.. وعمل.  .9.2

في  العد  مناطق  تحديث  حول موضوعات مشروع  لإلحصاء  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  المنشورات  معدل مشاهدات  إجمالي  بلغ 
منطقتي المدينة المنورة وتبوك، 99 مليون مشاهدة، متوزعة على )إنستجرام، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب(.

مستوى انتشار الحملة اإللكترونية:

اإلعالم 
والوعي 

اإلحصائي

الفصل الثامن
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أقامــت الهيئــة ممثلــة فــي فروعهــا المختلفــة، عــددًا مــن الفعاليــات اإلعالميــة، تمثلــت 
كمــا  المناطــق،  مختلــف  فــي  والجامعــات  بالمــدارس  توعويــة  أنشــطة  إقامــة  فــي 
تضّمنــت عــددًا مــن الحمــالت التوعويــة فــي مــدن ومناطــق المملكــة للتعريــف ببرامجهــا 
ــة  ومبادراتهــا، وشــاركت -أيضــًا- فــي عــدد مــن المعــارض العامــة، والمعــارض التوعوي
باألســواق التجاريــة والمطــارات، وشــملت تلــك الفعاليــات األنشــطة التوعويــة المرتبطــة 

ــة كالتالــي: ــة للهيئ ــة، وجــاءت الفعاليــات اإلعالمي ــات والمســوح اإلحصائي بالمنتدي

المدينة المناسبة الفعاليات 

األنشطة التوعوية 
 المقامة 

في الجامعات 
والمدارس 

تبوكإقامة محاضرة توعوية بجامعة تبوك 

المدينة المنورة إقامة محاضرة توعوية بجامعة طيبة  

المدينة المنورة محاضرة توعوية بالجامعة اإلسالمية  

الرياض إقامة جناح توعوي بملتقى مسارات بجامعة نورة 

الرياض إقامة جناح توعوي بجامعة الملك سعود- قسم الطالبات 

تبوك المشاركة ببرنامج توعوي باإلذاعة المدرسية بمدرسة عباد بن بشر    

المدينة المنورة المشاركة ببرنامج توعوي باإلذاعة المدرسية بمدرسة دار التقوى

الرياض إقامة محاضرة توعوية بجامعة الفيصل

الرياض المشاركة بجناح توعوي بمدارس التربية اإلسالمية 

الرياض إقامة محاضرة توعوية بجامعة الملك سعود- كلية إدارة األعمال 

 الحمالت التوعوية
 للتعريف ببرامج 
ومبادرات الهيئة

الرياض اللقاء التعريفي بإعالن نتائج مسح الطاقة المنزلي

جدة إطالق مشروع “مصدر” برنامج البيانات الوطنية اإلحصائية 

الرياض إقامة ورشة ذكاء األعمال لسيدات األعمال

الرياض ورشة عمل نظام اإلحصاءات العامة
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اإلعالم 
والوعي 

اإلحصائي

الفصل الثامن
المدينة المناسبة الفعاليات 

 الحمالت التوعوية
 للتعريف ببرامج 
ومبادرات الهيئة

الرياض تنظيم ورشة العمل األولى التعريفية لبرنامج مصدر

الرياض تنظيم ورشة العمل الثانية التعريفية لبرنامج مصدر

الرياض إقامة ورشة عمل لتطوير إحصاءات القطاع غير الربحي

الرياض تنظيم ورشة عمل لمشروع البيق داتا- األولى

الرياض تنظيم ورشة عمل لمشروع البيق داتا- الثانية 

ISIC4 الرياض ورشة عمل التعريف والتوعية بالتنصيف لألنشطة االقتصادية

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” األولى

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” الثانية

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” الثالثة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” الرابعة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” الخامسة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” السادسة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” السابعة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” الثامنة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” التاسعة

الرياض ورشة التعريف والتوعية بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية “اللقاءات الثنائية” العاشرة

الرياض تنظيم ورشة عمل للتعريف بالرقم القياسي ألسعار العقار بغرفة الرياض 

الرياض  تنظيم ورشة عمل اإلحصاءات لتفعيل العمل اإلحصائي للقطاع الحكومي

الرياض تنظيم ورشة عمل لمشروع البيق داتا - الثالثة 

الرياض تنظيم ورشة عمل لمشروع البيق داتا - الرابعة 

جدة  تنظيم ورشة عمل اإلحصاءات لدعم المنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات 
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المدينة المناسبة الفعاليات 

 الحمالت التوعوية
 للتعريف ببرامج 
ومبادرات الهيئة

الرياض  تنظيم ورشة عمل اإلحصاءات لدعم المنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات 

الرياض تنظيم ورشة عمل للتعريف بإجراءات العمل اإلحصائي 

الرياض المشاركة بندوة تعريفية بمهام الهيئة العامة لإلحصاء بقمة ميد 

المشاركة في 
المعارض العامة 

الخبر المشاركة بجناح توعوي بمعرض ريستاتكس العقاري وإطالق الرقم القياسي للعقار

الرياض المشاركة بجناح توعوي بمعرض ريستاتكس العقاري 

الجوف المشاركة بجناح توعوي في مهرجان الزيتون 

الرياض إقامة جناح تعريفي بمعرض التوظيف بمعهد اإلدارة العامة 

أبها المشاركة بجناح توعوي في حفل إطالق أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 

الطائف المشاركة بجناح توعوي بالمعرض األمني بمركز بهيتة لحج 38

الرياض المشاركة بلوحات تعريفية عن كل منطقة مشاركة في مهرجان الجنادرية 28 

الرياض إقامة جناح توعوي بملتقى التحول الوطني 2020

 المعارض التوعوية 
باألسواق التجارية 

والمطارات 

المدينة المنورة إقامة معرض توعوي بمول الراشد 

تبوك إقامة معرض توعوي بمول المكان 

المدينة المنورة إقامة معرض توعوي بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

تبوك إقامة معرض توعوي بمطار األمير سلطان بن عبدالعزيز 

جدة إقامة جناح لتنفيذ برنامج إحصاءات لحجاج الداخل بمطار الملك عبدالعزيز 

األنشطة التوعوية 
 المرتبطة 

بالمنتديات 
والمسوح 

اإلحصائية  

إقامة معرض توعوي وتعريفي بالمنتدى اإلحصائي الخليجي األول

الرياض 

تنظيم ست ورش عمل متخصصة بالمنتدى اإلحصائي الخليجي األول

تنظيم أربع جلسات علمية بالمنتدى اإلحصائي الخليجي األول

مسح حي الفصلية 

مسح منطقتي المدينة وتبوك 
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خدمة ودعم 
العماء

الفصل التاسع

402إحصاءات خدمة ودعم العماء



خدمة ودعم العماء
يعنــى هــذا المجــال بتقديــم الدعــم لعمــالء الهيئــة، بتوفيــر 
البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة، والــرد علــى االستفســارات، 
والتنســيق،  والمتابعــة  تواجههــم،  التــي  اإلشــكاليات  وحــل 

ويتكــون مــن ثالثــة مســارات:
1. مسار تزويد العمالء بالبيانات.

2. مسار مركز االتصال.
3. مسار طلب البيانات من العمالء.

ــات  ــة بالبيان ــد عمــالء الهيئ هــو المســار المســؤول عــن تزوي
والمعلومــات اإلحصائيــة بشــكل مباشــر، وذلــك بدقــة وجــودة 
واحترافيــة وشــفافية، مــن خــالل ســت قنــوات، بمــا يناســب 

العمــالء، وهــي:

خدمة 
ودعم 

العمالء

الفصل التاسع
المهام:

استقبال استفسارات وطلبات العمالء من جميع القنوات   •
المتاحة وفحصها.

الرد على االستفسارات بشكل مباشر.  •
التواصل مع العميل في حال عدم وضوح طلب البيانات.  •

الرد األول على العميل في حال التحقق من وضوحه، مع   •
توضيح مدة االستجابة.

إرسال البيانات للعميل في حال توافرت لدى الهيئة.  •
إرسال الطلب لإلدارة اإلحصائية في حال عدم توافر البيانات   •

فوريًا.
اإلدارة  من  البيانات  توفير  بعد  للعميل  الطلب  إرسال   •

اإلحصائية.
المدة  عن  الطلب  تسليم  تأخر  حال  في  للعميل  االعتذار   •

المحددة في الرد األول.
تعبئة التقرير اليومي الستقبال طلبات العمالء.  •

إرسال تقرير أسبوعي شامل لكل القنوات للقيادات.  •
إلدارة  المتوافرة  وغير  الجديدة  الطلبات  عن  تقرير  إرسال   •

االبتكار اإلحصائي.
إرسال تقرير لإلدارة اإلعالم الجديد لالستفادة من الطلبات   •

األكثر تداواًل.
أرشفة الطلبات في بنك المعلومات أو في غرفة البيانات   •

حسب حالة العميل.
نشر أسبوعي للطلبات الواردة للهيئة في البوابة الداخلية   •

والتواصل الداخلي.
إرسال تقرير أسبوعي شامل لكل القنوات للقيادات.  •

متابعة الطلبات لدى اإلدارات لحين الرد وإفادة العميل.  •
استقبال العمالء في مقر الهيئة والرد على استفساراتهم.  •

قياس مستوى الدعم لدى العمالء بعد تقديم الدعم.  •
معالجة الشكاوى واالقتراحات.  •

المسار األول: تزويد العمالء بالبيانات

القنواتم

الموقع اإللكتروني1

البريد اإللكتروني2

التواصل االجتماعي3

الهاتف المجاني4

زيارة5

مركز االتصال 6
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بــدأ العمــل فــي المركــز بتاريــخ 2017/10/31م، ويتــم التعامــل 
معــه حاليــًا كقنــاة تتبــع مســار تزويــد العمــالء بالبيانــات، وهــو 
المســار المســؤول عــن اســتقبال اتصــاالت عمــالء الهيئــة 
والــرد عليهــا، واســتقبال الشــكاوى والمالحظــات ومعالجتهــا.

بالبيانــات،  العمــالء  تزويــد  أرقــام وإحصــاءات مســار  أدنــاه 
إضافــة إلــى أرقــام مســار مركــز االتصــال:

المسار الثاني: مركز االتصال:

ومن أبرز مهامه ما يلي:

استقبال ومتابعة اتصاالت العمالء.  •
استقبال طلب البيانات من العمالء وتلبية طلباتهم.  •

استقبال المالحظات والشكاوى واالستفسارات.  •
المالحظات والشكاوى ومعالجتها، وتحويلها  استقبال   •

لإلدارة المعنية إن لزم األمر، ومتابعة الرد عليها.
إفادة العميل بالرد على المالحظة والشكاوى.  •

»العمل  االجتماعية  التواصل  قنوات  وإدارة  متابعة   •
بشكل جزئي«.

قياس رضا العمالء عن الدعم.  •
قياس جودة الدعم من خالل تسجيل المكالمات.  •

االستفسارات *م
طلب معلومة 

إحصائية
إجمالي الطلبات 

واالستفسارات

16049412210171

القنوات  لجميع  الواردة  االستفسارات  جميع  تشمل   *
بما فيها مركز االتصال، ومنها )االستفسارات العامة– 

التوظيف– المسوح الميدانية(

402
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طلبات العمالء حسب فئة العميل  

خدمة 
ودعم 

العمالء

الفصل التاسع

العددفئة العميلم

978أفراد1

672القطاع الخاص 2

386الباحثون واألكاديميون3

288الجهات الحكومية4

92اإلعالم5

14المنظمات الدولية 6

2430اإلجمالي  

العددالقنواتم

1773الموقع اإللكتروني1

1575البريد اإللكتروني2

411التواصل االجتماعي3

113الهاتف المجاني4

220زيارة5

30مركز االتصال 6

4122اإلجمالي  

طلبات العمالء حسب فئة العميل

طلبات العمالء حسب القناة

 الباحثون واألكاديميون
 القطاع الخاص

 أفراد

 التواصل االجتماعي
 البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني

 المنظمات الدولية
 اإلعالم

 الجهات الحكومية

 مركز االتصال
 زيارة

 الهاتف المجاني

16%

38%

28%

3%

40%

43%

4%

6%

12%

10%

4%

5%

0%

1%
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طلبات العمالء حسب الشهر 

العددالقنواتم

346يناير 1

385فبراير 2

369مارس3

392أبريل4

243مايو5

297يونيو6

247يوليو7

279أغسطس8

306سبتمبر9

344أكتوبر10

390نوفمبر11

524ديسمبر12

4122اإلجمالي  

 إجمالي عدد األيام/ إجمالي عدد الطلبات = متوسط أيام الرد

متوسط عدد األيام )4380/4122( = 1.06 يوم 

يقــوم هــذا المســار بطلــب البيانــات والمعلومــات مــن مصادرهــا، 
عبــر خطابــات رســمية موقعــة مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه، مرفــق 
م  للجهــة )مصــدر البيانــات(  معهــا اســتمارة طلــب البيانــات، وُتســـلَّ
مناولــًة، مــع توثيــق اســتالم الطلب أو نســخة من الخطــاب مرفقة، 
ترســل إلــى البريــد الرســمي اإللكترونــي للجهــة )مصــدر البيانــات( 
نســخة منــه لــإلدارة اإلحصائيــة الطالبــة، وإدارة التنســيق اإلداري، 
وممثــل الجهــة فــي اللجنــة التنســيقية، ورئيــس الفريــق القطاعــي 
 ،)Client Support( مــن البريــد اإللكترونــي الخاص بدعم العمــالء
وال يتــم الطلــب عــن طريــق غيــر هــذه الوســيلة، ولــإلدارة المعنيــة 

المتابعــة حســب الوســيلة التــي تراهــا مــع توثيقهــا.

المسار الثالث: طلب البيانات من العمالء:

ومهامه كالتالي: 

تحديد االحتياج من البيانات.  •
ودعم  الشراكات  إدارة  إلى  وإرساله  الطلب  نموذج  تعبئة   •

العمالء.
الرد باستالم الطلب من اإلدارة اإلحصائية.  •

إعداد الخطاب الرسمي للطلب وتوقيعه.  •
الجهة  إلى  واالستمارة  الخطاب  معه  مرفق  الطلب،  إرسال   •

المصدر.
متابعة الطلب من الجهة، بحد أقصى ثالث مرات.  •

التصعيد ومتابعته.  •
استقبال الطلب من الجهة )مصدر البيانات(.  •

إرسال البيانات محل الطلب إلى اإلدارة اإلحصائية للتحقق.  •
التحقق من اكتمال الطلب.  •

إشعار إدارة الشراكات ودعم العمالء باكتمال الطلب.  •
إرسال شكر للجهة )مصدر البيانات(.  •
إرسال شكر للجهة )مصدر البيانات(.  •

إغالق الطلب، وإشعار اإلدارة اإلحصائية الطالبة.  •
إعداد تقرير أسبوعي يرسل للقيادات.  •

أرشفة الطلب في بنك المعلومات.  •

طلبات العمالء حسب الشهر
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تقنية 
المعلومات 
والتعامالت 
اإللكترونية

الفصل العاشر
أدركــت المملكــة أهميــة دور التقنيــات الحديثــة فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت )ICTs( فــي تطويــر المجتمعــات منــذ مــدة طويلــة، 
حيــث إنهــا شــرعت فــي إعــداد الخطــة الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منــذ نحــو عقــد مــن الزمــن، ثــم صادقــت عليهــا بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )160( وتاريــخ 1428/5/11هـــ )الموافــق 2007/5/28م(، ونصــت الرؤيــة بعيــدة المــدى لهــذه الخطــة علــى »التحــول 
إلــى مجتمــع معلوماتــي، واقتصــاد رقمــي، لزيــادة اإلنتاجيــة، وتوفيــر خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لشــرائح المجتمــع 
كافــة، فــي جميــع أنحــاء البــالد، وبنــاء صناعــة قويــة فــي هــذا القطــاع لتصبــح أحــد المصــادر الرئيســة للدخــل«، وفيمــا يخــص القطــاع 
اإلحصائــي، فــإن التقنيــات الحديثــة تمّكــن -علــى وجــه الخصــوص- مــن تســهيل وتســريع وتأميــن وتحســين موثوقيــة العمــل اإلحصائي 
بجوانبــه كافــة، بمــا فــي ذلــك جمــع ومعالجــة وتحليــل ونشــر واســتخدام البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة، وزيــادة نفــاذ المســتخدمين 
إلــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع، والتواصــل مــع المســتخدمين، ونشــر الوعــي اإلحصائــي، وإدارة المؤسســات 
والمــوارد البشــرية والماليــة، كمــا أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة يســاهم فــي تقليــص تكاليــف توفيــر المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة.

مــن هــذا المنطلــق، حظيــت التقنيــات الحديثــة بمحور رئيــس في االســتراتيجية اإلحصائية، 
حيــث إن القطــاع يلتــزم بمواصلــة وتعزيــز اســتخدامها فــي تطويــر جميــع مراحــل العمــل 

اإلحصائــي، وتشــمل األنشــطة ذات األولويــة فــي هــذا المجــال مــا يلــي:
• تنفيــذ برنامــج البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة )مصــدر(، بمشــاركة )31( جهــة حكوميــة 
)يســر(،  برنامــج  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  لإلحصــاء،  العامــة  للهيئــة  باإلضافــة 
.)GSB( الحكوميــة  التكامــل  وقنــاة   ،)GSN( اآلمنــة  الحكوميــة  الشــبكة  الســتخدام 

• تقييم مدى نضوج تقنية المعلومات )استراتيجية(.
• تعميــم اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جمــع ومعالجــة وتحليــل ونشــر البيانــات 
والمعلومــات اإلحصائيــة، ســواء تعلــق األمــر بالســجالت اإلداريــة أو بالعمليــات 

واألبحــاث.  والمســوح  كالتعــدادات  الميدانيــة 
• العمــل علــى توفيــر البيانــات كافــة والمعلومــات اإلحصائيــة المتاحــة، بشــكل آنــي 
وآلــي، مــن خــالل تعزيــز وتســريع الجهــود الحاليــة التــي تشــمل إنشــاء مســتودعات 
ــة، واســتخدام األجهــزة  ــر المواقــع اإللكتروني ــات )data warehouses(، وتطوي للبيان

الذكيــة كوســيلة للنشــر، وغيرهــا. 
• تطويــر منتجــات مــن خــالل الحلــول التقنيــة إلتاحتهــا للمســتفيد )القطــاع العــام، 
والقطــاع الخــاص، واألفــراد(، مثــل: أنظمــة ذكاء األعمــال ولوحــات القيــاس وغيرهمــا.

• تنفيذ األنشطة ذات الصلة ضمن الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات.
• مواكبة التطورات في التقنيات الحديثة، واالستفادة منها.

وخــالل العــام 2017 م، اتخــذت الهيئــة العديــد مــن الخطــوات لتنفيــذ مشــاريع أو مبــادرات 
لتطويــر البنيــة التقنيــة للهيئــة ودعــم أعمــال الهيئــة نوجزهــا فــي البنــود ادنــاه.
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يهــدف برنامــج البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة )مصــدر( إلــى تطويــر 
اإلحصائيــة  والمنهجيــات  األســاليب  شــمول  وضمــان  وتحديــث 
ونظــم التقنيــة المســتخدمة فــي جميع مكونات القطــاع اإلحصائي 
فــي المملكــة )اإلدارات والمراكــز والوحــدات اإلحصائيــة(، وإيجــاد 
آليــة عمــل النســياب المعلومــات اإلحصائيــة بشــكل آلــي وآمــن 
ومنتظــم بيــن تلــك المكونــات والهيئــة العامــة لإلحصــاء، وذلــك 
لتكويــن نظــام مركــزي للمعلومــات اإلحصائيــة يتكــون مــن منظومــة 
شــاملة مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة والمعلومــات، ويهــدف 
تلبيــة  يتولــى  اإلحصائيــة  للمعلومــات  وطنــي  بنــك  بنــاء  إلــى 

الخدمــة الفوريــة لالســتعالم.
الفعلــي  التنفيــذ  فــي  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  شــرعت  وقــد 
للمشــروع؛ إذ تضمنــت المرحلــة األولــى دراســة وتقييــم الوضــع 
الراهــن إحصائيــًا وتقنيــًا لــدى )32( جهــة حكوميــة )كمرحلة أساســية(، 
المعلومــات اإلحصائيــة والتقنيــة واإلداريــة  تحليــل  وتــم خاللهــا 
عبــر االســتبيانات والتقاريــر المجمعــة، وتــم كذلــك إعــداد تقريريــن؛ 
تقريــر الفجــوات وتقريــر التوصيــات، اللذيــن يشــكالن أساســًا مهمــًا 

ــم. ــة التصمي ــة للبرنامــج، وهــي مرحل ــة الثاني للمرحل
البيانــات  لقواعــد  والتصميــم  التحليــل  الثانيــة  المرحلــة  شــملت 
الرئيســة، ونظــم التشــغيل، والمكونــات البرمجيــة، وبنيــة البرنامــج 
كافــة، وكتابة كراســات الشــروط والمواصفــات لمرحلة التنفيذ على 
مســتوى جــودة األعمــال والمســتوى التقنــي وإدارة المعلومــات.
ــة إدارة الجــودة، ومــن خاللهــا  ــان؛ مرحل ــة مرحلت ــك المرحل ــت تل وتل
تــم وضــع المعاييــر الالزمــة لمرحلــة التنفيــذ، ومرحلــة إدارة البرنامــج 
التــي تــم مــن خاللهــا تطبيــق منهجيــة عالميــة لــإلدارة مــن خــالل 

.)PMO( إنشــاء مكتــب إدارة المشــروعات
وقــد تــم إطــالق مرحلة تنفيذ برنامــج )مصدر( بتاريخ 1438/11/30هـ 
)الموافــق 2017/7/24م(، حيــث إن تحالفــًا عالميــًا وطنيــًا مــن كبــرى 

بنــاًء علــى األوامــر الســامية والتوجيهــات الرشــيدة فــي تكويــن منظومــٍة شــاملٍة مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة لمختلــف 
المجــاالت، وإيجــاد نظــام مركــزي للمعلومــات فــي الهيئــة علــى المســتوى الوطنــي، يرتبــط آليــًا بجميــع الجهــات؛ ليكــون داعًمــا رئيســًيا 

لمتخــذي القــرار مــن خــالل ثالثــة أبعــاد: بعــٌد إحصائــي، وُبعــد لإلتاحــة والنشــر، وُبعــد تقنــي.

برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر(

مــن  البرنامــج  إنجــاز  علــى  يعمــل  واإلحصائيــة  التقنيــة  الشــركات 
خــالل مراحــل زمنيــة عــدة، وقــد تــم تقســيم هــذه المراحــل إلــى 
ســتة إصــدارات، تضمنــت تســعة قطاعــات رئيســة؛ وهــي: قطــاع 
الماليــة واالقتصــاد، قطــاع القــوى العاملــة وســوق العمــل، قطــاع 
الصحــة، قطــاع التعليــم، قطــاع الســكان، قطــاع الميــاه والطاقــة 
الحــج  الحكوميــة واالجتماعيــة، قطــاع  الخدمــات  والمــوارد، قطــاع 
مــع  العمــل  بدايــة  وتمــت  الزراعــة.  وقطــاع  والســياحة،  والعمــرة 
الجهــات المعنيــة بقطــاع الماليــة واالقتصــاد، مــن خــالل تعريــف 
ــة  ــات كمراحــل تحضيري ــد التصانيــف وجمــع البيان المؤشــرات وتوحي
ألعمــال تصميــم وبنــاء التطبيقــات وتشــغيلها فــي دورة أعمــال 

مســتمرة ومتكــررة لجميــع القطاعــات.

األهداف االستراتيجية للبرنامج:

مــن  اســتخدامها  وتســهيل  للمعلومــات،  الوصــول  إمكانيــة   •
الهيئــة العامــة لإلحصــاء والجهــات، ومســاعدة اإلحصائييــن 
مختلفــة  مصــادر  مــن  وفاعليــة  بســهولة  التقاريــر  إلنشــاء 

ومتعــددة.
• توفيــر بيئــة مصــادر للبيانــات آمنــة ومنظمــة، وواجهــة اســتخدام 
ســهلة، مــن خــالل تعريــف واضــح للبيانــات والمصــادر التــي 
تــم اســتقاؤها منهــا، وتوفيــر مرجعيــة ثابتــة ومحــددة وحوكمــة 

البيانــات اإلحصائيــة.
• تمكيــن المســتخدمين مــن الوصــول المالئــم إلــى وجهــة نظــر 
التنبــؤات  ودعــم  اإلحصائيــة،  للبيانــات  ومتجانســة  شــاملة 

وعمليــات صنــع القــرار فــي جميــع الجهــات المشــاركة.
تحســين جمــع ونشــر البيانــات اإلحصائيــة، مــن خــالل تفعيــل   •
العمــل اإلحصائــي فــي الجهــات الحكوميــة إلعــداد بياناتهــا 

اإلحصائيــة.
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المعلومــات  إلدارة  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  اعتمــاد   •
علــى  المعلومــات  أصــول  مــن  لالســتفادة  اإلحصائيــة 

الوطنــي. المســتوى 

األهداف المرجوة:

• تمكيـن صنـاع القـرار فـي الجهات الحكوميـة المختلفة من تحليل 
البيانـات اإلحصائيـة وامتـالك األدوات المناسـبة للتمّكـن مـن 

تنفيـذ قـرارات األعمـال بنـاء علـى البيانـات المتوافرة.
• تجميـع بيانـات الجهـات وتوحيدهـا، ومن ثم توفير بيانات دقيقة 

بهيكلية موحدة.
• جمـع المعلومـات مـن المصـادر المختلفـة، ودمـج المعلومـات 

الحاليـة والتاريخيـة لعمليـات التحليـل.
التحليـل  علـى  أكبـر  بشـكل  التركيـز  مـن  المتخصصيـن  تمكيـن   •
واسـتخراج المؤشـرات بـداًل مـن االنشـغال بدمـج البيانـات من 

ومعالجتهـا. المختلفـة  المصـادر 
• تمكيـن المسـتخدمين مـن إعـداد تقاريرهـم الخاصـة بأنفسـهم، 

وبالتالـي تقليـل االعتمـاد علـى كادر تقنيـة المعلومـات.
خـالل  مـن  الصالحيـات،  وتعريـف  المعلومـات  بأمـن  التحكـم   •

لإلحصـاء. العامـة  الهيئـة  فـي  التقنيـة  اإلدارات 

المعنيون بالمشروع: 

• متخذو القرارات في المملكة العربية السعودية.
• الجهات الحكومية.

• الباحثون والعلماء واألكاديميون.
• عامة المستخدمين.

• الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية، مثل: مجلس التعاون 
الخليجي، وجامعة الدول العربية واألمم المتحدة.

المخرجات: 

وثيقة ميثاق البرنامج.  •
.)SOW( وثيقة مفصلة لنطاق عمل البرنامج  •

خطة تنفيذ البرنامج.  •

تقنية 
المعلومات 
والتعامالت 
اإللكترونية

الفصل العاشر الجدول الزمني للبرنامج.  •
الموافقة على قائمة الكميات.  •

إتمام مسار النجاح السريع.  •
وثيقة التصميم اإلجمالي للشبكة.  •

وثيقة التصميم التفصيلي للشبكة.  •
خطة تنفيذ الشبكة.  •

شبكة جاهزة لالستخدام.  •
.)Passive Network( تقرير نتائج االختبار للشبكة الخاملة  •

وثائق المتطلبات.  •
وثائق التصميم.  •

.)UAT( وثائق اختبار قبول المستخدم  •
.)UAT( تقرير  •

خطة التدريب.  •
تدريب المستخدمين.  •

شبكة )النشطة والخاملة(.  •
التخزين والخوادم.  •

المنتج النهائي لنظام مكتب المساعدة.  •
.SOC & NOC المنتج النهائي  •

.MS EPM المنتج النهائي  •
اإلحصائيـة  بالمنتجـات  الخاصـة   6 إلـى   1 مـن  اإلصـدارات   •

المؤشـرات(. (
موقع المعلومات االحتياطي البديل.  •

حالة اإلنجاز: 

النجـاح  مسـار  إنجـاز  وتـم  التخطيـط،  مرحلـة  مـن  االنتهـاء  تـم   •
السـريع.

تم إعداد بيئتي التطوير واالختبار الستخدامهما في اإلصدار   •
األول.

مـع  األول  لإلصـدار  التحضيريـة  األعمـال  مـن  االنتهـاء  تـم   •
إكمـال  علـى  جـاٍر  والعمـل  الهيئـة،  مـن  المشـاركة  اإلدارات 
اإلصـدار  فـي  المشـاركة  الجهـات  مـع  التحضيريـة  األعمـال 

األول.
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وضعــت الهيئــة تطويــر البنيــة التحتيــة ضمــن أهــم أولوياتهــا منــذ تحولهــا؛ حيــث أطلقــت مشــروع تطويــر مركــز البيانــات والخــوادم )تطويــر 
البنيــة التحتيــة والشــبكة لتقنيــة المعلومــات(، ويهــدف المشــروع إلــى إعــادة بنــاء وترتيــب وتوحيــد مركــز المعلومــات، وتأميــن وتوريــد 
وتشــغيل أنظمــة التبريــد، وإطفــاء الحريــق، والتحكــم ومراقبــة الدخــول، ومنــع انقطــاع الكهربــاء فــي غرفــة الخــوادم الرئيســية، وإعــادة 
نقــل وترتيــب الخــوادم المرتبطــة بالشــبكة الداخليــة إلــى غرفــة واحــدة، كمــا ينفــذ حاليــًا مشــروع توحيــد وتصميــم الشــبكة التقنيــة للهيئــة 
ــادرات التقنيــة الكبيــرة فــي الهيئــة كبرنامــج البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة )مصــدر(،  العامــة لإلحصــاء التــي تتكامــل وتتوحــد مــع المب
باإلضافــة إلــى ذلــك تعمــل الهيئــة علــى تقييــم أمــن المعلومــات مــن خــالل )ISO27001( للحصــول علــى شــهادة المعاييــر األمنيــة 

المذكــورة لجميــع مكونــات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات.

البنية التحتية لتقنية المعلومات

األعمال في مجال البنية التحتية:

.IBM z13s-n20 تركيب معالج مركزي جديد  •
تركيب وحدة تخزين جديدة IBM DS8884 – 250TB )في مرحلة التثبيت(.  •
تركيب وحدة ربط San Storage for Open system )في مرحلة التثبيت(.  •
توفير برامج للنسخ االحتياطي والمتابعة )monitoring( واألمن على   •

البيئات المختلفة )في مرحلة ما قبل التنفيذ(.
حسب  وتنفيذها  والبرامج  لألنظمة  االحتياطي  النسخ  آلية  تفعيل   •

اآللية المتفق عليها من قبل مشغلي الحاسب بالصالة.
الحصول على شهادة االعتماد من Uptime – Tier2 على التصميم   •
وانطالق األعمال لمشروع )مشروع تطوير مركز البيانات والخوادم- 
 3 التنفيذ  مدة  المعلومات(  لتقنية  والشبكة  التحتية  البنية  تطوير 

أشهر من تاريخه. 
الحكومية  الجهات  مع  اإللكتروني  الربط  إتمام  في  المساهمة   •

بالتنسيق مع يسر.
المساهمة في رفع مستوى األمان لخوادم الهيئة العامة لإلحصاء.  •

تطبيق معايير وسياسات أمن المعلومات على جميع الخوادم.  •
استخدام النماذج الخاصة بتطبيق معايير وسياسات أمن المعلومات.  •

بناء قواعد البيانات الخاصة بمشروع التعداد الشامل.  •
بناء قواعد البيانات وإنشاء الروابط الالزمة لجميع البحوث اإلحصائية.  •
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تقنية 
المعلومات 
والتعامالت 
اإللكترونية

الفصل العاشر

التطبيقات والخدمات اإللكترونية
ـرت الخدمـات اإللكترونية  ـرت الهيئـة مجموعـة مـن التطبيقـات التـي تسـهم في أداء األعمـال اإلحصائية واإلدارية إلكترونيًا، كما وفـّ وفـّ
للعمـالء مـن خـالل تطويـر البوابـة اإللكترونيـة والمنصـات اإلحصائيـة وتطبيقـات ذكاء األعمـال، حيـث يتـم بنـاء التطبيقـات إمـا فـي 
اإلدارات التقنيـة داخـل الهيئـة العامـة لإلحصـاء، أو االسـتعانة بالتطبيقـات العالميـة أو اإلقليميـة، وتـم تخصيصهـا لتناسـب أعمـال 
الهيئـة، ويشـمل ذلـك كل مـا يتعلـق بالبيانـات بـدًءا بـإدارة البيانـات ومعالجتهـا وحوكمتهـا وتحليلهـا، حيـث يهتـم بتصميـم البيانـات 
وتسـجيل المعلومـات الوصفيـة والتعريفيـة للبيانـات وطـرق تخزيـن البيانـات وحمايتهـا وأرشـفتها، باإلضافـة إلـى التحقـق مـن جـودة 
البيانـات، وتكمـن أهميتـه فـي السـعي إلـى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة مثـل البيانـات الضخمـة ومسـتودع البيانـات وتعديـن البيانات.

األعمال في مجال التطبيقات والخدمات اإللكترونية:

تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة الميدانيــة للهيئــة وخدمــات التحليــل 
)BI(، حيــث تشــمل أنظمــة المســوح علــى التالــي:

1. أنظمة مكتبية:
يتــم مــن خاللهــا إدخــال بيانــات المشــتغلين وتعريــف فئاتهــم 
واإلســناد  العمــل  ومناطــق  لهــم،  المســندة  المهــام  بحســب 
اإلنتاجيــة  وتقاريــر  الميدانــي،  العمــل  ومتابعــة  للمشــتغلين 
ومتابعــة الرســائل، وشاشــات خاصــة بغرفــة الجــودة والتحكــم.

2. أنظمة لوحية:
الميــدان  مــن  البيانــات  وجمــع  العمــل  مناطــق  الســتعراض 
بحســب وحــدة العــد )أســر، منشــآت، ...(، تحتــوي هــذه األنظمــة 

علــى قواعــد تصحيــح تســهم فــي جــودة البيانــات.
3. أنظمة تناقل البيانات:

فــي  المشــتغلين  بيــن  البيانــات  لتبــادل  برامــج  تصميــم  تــم 
الميــدان باســتخدام األجهــزة اللوحيــة وقواعــد البيانــات المركزيــة 

فــي الريــاض.
:)BI( 4. أنظمة التحليل

تتيــح لــإلدارة المنفــذة للمســح تحليــل بيانــات المســح الميدانــي 
وإصــدار جــداول النشــر.

بناء بوابة داخلية للهيئة:

للموظفيــن  اإللكترونيــة  الخدمــات  لتقديــم  رئيســة  منصــة 
واإلدارات، تكــون حلقــة وصــل لتبــادل أخبــار الهيئــة والموظفيــن، 

كذلــك منصــة لنشــر لوائــح وسياســات الهيئــة.

تطوير الموقع الرئيسي للهيئة:

الخارجـي  الموقـع  علـى  اإلحصـاءات  نشـر  تطويـر  تـم   •
البيانيـة. الرسـوم  باسـتخدام 

تـم تطويـر منصـة للتوظيـف ليسـهل علـى الهيئـة إعـالن   •
الوظائـف المتاحـة لديهـا، ويسـهل علـى الباحثيـن التقديـم 
اإللكترونـي، وأن تكـون هنـاك قاعـدة بيانـات للسـير الذاتية 

يمكـن الرجـوع إليهـا وقـت الحاجـة لموظفيـن.
الميدانيـة،  للمسـوح  بالمتعاونيـن  خاصـة  منصـة  تطويـر   •
التقديـم  للمتعاونيـن  تسـهل  خدمـة  توفيـر  إلـى  تهـدف 
بطلـب المشـاركة فـي المسـوح الميدانيـة ورفـع خبراتهـم 
السـابقة، وتكـون هنـاك قاعدة بيانات للمتعاونين ليسـهل 
حسـب  الميدانيـة  للمسـوح  اسـتقطابهم  الهيئـة  علـى 

اإلداريـة. المناطـق 
تطويـر منصـة للتصنيـف الوطنـي لألنشـطة االقتصاديـة،   •
لألنشـطة  الوطنـي  التصنيـف  نشـر  خاللهـا  مـن  يتـم 

412
التقرير السنوي 

2017413



االقتصاديـة  لألنشـطة  بحـث  ومحـرك  االقتصاديـة، 
المتعلقـة  والفعاليـات  األخبـار  ونشـوء  وترميزهـا، 
بيـن  التفاعليـة  الخدمـات  إلـى  باإلضافـة  بالتصنيـف، 
التـي تخـص  العامـة لإلحصـاء  الحكوميـة والهيئـة  الجهـات 
االستفسـار عـن نشـاط اقتصـادي، أو طلـب تعديـل وصف 
نشـاط اقتصـادي، أو طلـب إضافـة نشـاط اقتصـادي ليـس 

التصنيـف. فـي  موجـودًا 
إضافة خرائط مواقع فروع الهيئة.  •

المنتدى اإلحصائي الخليجي األول:

األول  الخليجــي  االحصائــي  المنتــدى  تنظــم  بوابــة  بنــاء  تــم 
والمحــاور  واألهــداف  المنتــدى  عــن  نبــذة  علــى  تحتــوي  حيــث 
والمنظميــن، وكذلــك الموقــع الجغرافــي للمنتــدى، ويســتطيع 
علــى  واالطــالع  الحضــور  المنتــدى  فــي  التســجيل  الزائــر 
المتحدثيــن ومــواد الجلســات وحلقــات النقــاش، باإلضافــة إلــى 
المركــز اإلعالمــي الــذي يحتــوي علــى أخبــار المنتــدى والنشــرة 

واالســتبيان. اإللكترونيــة 

بوابة إحصائية للمملكة العربية السعودية:

تــم بنــاء بوابــة إحصائيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، تعنــى 
بعــرض المعلومــة اإلحصائيــة بشــكل حديــث فــي شــكل مقالــي 
تتكامــل بــه رؤيــة القــارئ، وتصــل بــه إلــى مــا يبحــث عنــه بطريقــة 
الهيئــة  بيانــات  علــى  العــرض  يقتصــر  ولــن  وأفضــل،  أســرع 
فحســب، بــل ســتتيح لــكل الجهــات الخارجيــة مــن هيئــات ووزارات 
اإلحصائيــة  البوابــة  مــن  تســتفيد  أن  فــي  حكوميــة  وجهــات 
لعــرض إحصاءاتهــم بنفــس الطريقــة الحديثــة، وســتدعم البوابــة 
نشــر  للــزوار  تتيــح  حيــث  االجتماعيــة،  المشــاركة  اإلحصائيــة 

مقاالتهــم.

مشروع الدراسة األولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية 
الخدمات  لدعم  الضخمة  البيانات  مفهوم  لتطبيق  المناسبة 
لإلحصاء  العامة  الهيئة  تقدمها  التي  اإلحصائية  والمنتجات 

وآليات تفعيله:

اإلمكانــات  علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى  المشــروع  يهــدف 
والخطــوات  للمنهجيــات  المتوقعــة  والتعديــالت  المســتقبلية 
ــة  ــان جــدوى تقني ــر مشــروع تجريبــي لبي المســتقبلية، مــع تطوي

الضخمــة. البيانــات 

الربط مع الجهات الحكومية:

الجهــات  مــع  الربــط  بعمليــة  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  قامــت 
ــك  ــة )GSN(، وذل ــة اآلمن ــة عــن طريــق الشــبكة الحكومي الحكومي
إلتاحــة تبــادل البيانــات بيــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء والجهــات 
الحكوميــة األخــرى، وتوحيــد آليــة االرتبــاط بيــن الجهــات بدرجــة 
عاليــة مــن الكفــاءة واالعتماديــة، وتوفيــر ســرعات نقــل عاليــة 
لنقــل  وآمــن  توفيــر وســيط ســري  إلــى  باإلضافــة  للبيانــات، 

البيانــات، وفيمــا يلــي الجهــات التــي تــم الربــط معهــا:
1. وزارة العدل.

2. البريد السعودي.
3. الجمارك السعودية )تحت التجربة(.

4. وزارة التجارة واالستثمار.
5. ديوان المراقبة العامة )تحت التجربة(.
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تقنية 
المعلومات 
والتعامالت 
اإللكترونية

الفصل العاشر

نظم المعلومات اإلحصائية الجغرافية
تـم تطويـر مجموعـة مـن الخرائـط التفاعليـة للبيانـات، باسـتخدام نظـم المعلومـات الجغرافيـة علـى شـبكة المعلومـات، مـن خـالل ربـط 
البيانـات اإلحصائيـة بموقعهـا علـى خريطـة المملكـة، ويتيـح هـذا الربط دمـج البعد المكاني مـع البيانات اإلحصائية؛ لتمكين المسـتخدم 

مـن القـدرة علـى فهـم وتحليـل البيانـات بشـكل أكبـر، وعلـى المسـتويات المختلفـة كافة.

وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بــإدارة أنظمة المعلومــات الجغرافية 
اإلدارات  يخــص  مــا  جميــع  توفيــر  علــى  وتعمــل  الهيئــة،  فــي 
اإلحصائيــة مــن معلومــة جغرافيــة مــن حيــث الخرائــط االسترشــادية 
أو قواعــد بيانــات جغرافيــة لجميــع عينــات البحــوث، أو التعــدادات 
أو توزيــع مجموعــات العمــل حســب المواقــع الجغرافيــة والفئــات 
اإلشــرافية فــي التعــدادات، ومتابعــة مــا يخــص األعمــال الميدانيــة 
مــن بيانــات جغرافيــة مــن مواقــع وإحداثيــات، والعمــل علــى تطويــر 
الخرائــط الرقميــة المســتخدمة فــي الهيئــة مــن خــالل فتــح قنــوات 
تواصــل مــع الجهــات كافــة ذات العالقــة بإنتــاج الخرائــط الرقميــة؛ 
لتوفيــر وتهيئــة بنيــة تحتيــة مــن البيانــات الجغرافيــة والمكانية، تهدف 
مــن خاللهــا إلــى تحقيــق تطلعــات الجهــاز فيمــا يتعلــق بمنظومــة 

تكامــل المعلومــات اإلحصائيــة والجغرافيــة المكانيــة.

أنواع الخرائط المستخدمة

خرائط رقمية، مدن )حي، قطاع، بلك، خدمات، طرق(.  •
المحافظـات،  حـدود  المناطـق،  )حـدود  للقـرى  رقميـة  خرائـط   •

السـكانية(. المسـميات  مواقـع 
خرائط رقمية، مفتشين ومراقبين إحصائيين )مدن وقرى(.  •

األعمال المنجزة خالل عام 2017م

إخـراج خريطـة رقميـة تفاعليـة إلحصـاء حـج 1438هــ علـى بوابـة   •
الهيئـة، والتـي تقـوم علـى توفيـر بيانـات ومعلومـات شـاملة 
قدومهـم  وأيـام  طـرق  حسـب  الحجـاج  أعـداد  عـن  ودقيقـة 
لالسـتفادة منهـا فـي إعـداد الخطـط والبرامـج الالزمـة؛ لتوفيـر 
رعايـة نوعيـة متميـزة لحجـاج بيـت اللـه الحـرام، وتتلخص بتمثيل 
أي بيانـات ذات بعـد مكانـي لحجـاج الداخـل عبـر منافـذ ومراكـز 

الحج للعاصمة المقدسـة مكة المكرمة؛ اسـتنادًا على أسـلوب 
المكرمـة  مكـة  مدينـة  إلـى  القادميـن  لجميـع  الشـامل  العـد 
المقامـة  الحـج  إحصـاء  عـن طريـق مراكـز  الحـج، وذلـك  بقصـد 
علـى جميـع مداخـل مدينـة مكـة المكرمـة, والمراكـز المسـاندة 
فـي كل مـن مدينـة جـدة والطائف والمدينة المنورة، وتشـمل 
والجنـس،  بالتفصيـل،  الجنسـية  يتـم جمعهـا:  التـي  البيانـات 
ووقـت وتاريـخ الحصـر، ونوع السـيارة المقلة لألفـراد، وتكوين 

السلسـلة الزمنيـة لحجـاج الداخـل.
المملوكـة  الوطنـي  العنـوان  خريطـة  بيانـات  قواعـد  مراجعـة   •
لمؤسسة البريد السعودي وتحديثها، وذلك من خالل أنظمة 
المعلومـات الجغرافيـة المتوافـرة لدى الهيئة، من خالل مسـح 
المصـورات الجويـة المتوافـرة، ورفـع نقـاط إحداثيـات صحيحـة 
لـكل قطعـة أرض لـم تكـن مـن ضمـن قواعـد بيانـات خريطـة 
البريـد  لمؤسسـة  أخـرى  مـرة  وإعادتهـا  الوطنـي،  العنـوان 
السـعودي، ليقـوم بـدوره باعتمـاد عنـوان وطنـي لتلـك القطـع 
المرفوعـة لهـم وبنائهـا بنـاًء هندسـيًا صحيحـًا، وتزويـد الهيئـة 

بهـا بعـد عمـل التحديثـات.
إجـراء االرتبـاط التقنـي الجغرافـي مـا بين قواعـد بيانات خريطة   •
السـعودي  البريـد  لمؤسسـة  المملوكـة  الوطنـي  العنـوان 
ودليـل المسـميات السـكاني الخاص بالهيئـة العامة لإلحصاء، 
باسـتخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، وتجهيزها للعمليات 

التحضريـة لتعـداد 2020.
المملكـة،  ومحافظـات  لمناطـق  اإلحصائيـة  الحـدود  مراجعـة   •
أو  التبعيـة  حيـث  مـن  تغيـر  مـن  طـرأ  مـا  حسـب  وتعديلهـا 

للمملكـة. اإلداريـة  المكونـات  فـي  االسـتحداثات 
الخدمـات  لدليـل  التفاعليـة  الخريطـة  مشـروع  علـى  العمـل   •
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التـي سـيتم إطالقهـا مطلـع  السـادس عشـر، 
مـن  جـزًءا  سـتصبح  والتـي  2018م،  عـام 
مخرجـات دليـل الخدمـات السـادس عشـر 2017، 
األدوات،  مـن  مجموعـة  علـى  تحتـوي  التـي 
والتحليـالت  البحـث،  وطـرق  والوظائـف، 
المنطقية على قواعد البيانات، والتي شـملت 
مسـتوى  علـى  مسـمى   )16200 مـن  )أكثـر 
المختلفـة  اإلداريـة  بتقسـيماتها  المملكـة 
مسـمى(  إداري–  مركـز  محافظـة–  )منطقـة– 
بشـكل تفاعلي وبسـيط، يتيح للمسـتخدم على 
المسـتويات المختلفـة )جهـات حكوميـة– قطـاع 
األعمـال– المسـتخدم العـادي(، وكذلك لمتخذي 
القـرار، الحصـول علـى البيـان اإلحصائي بشـكل 
البيانـات  تصديـر  إمكانيـة  مـع  وسـريع  فعـال 
 )Excel ونتائـج البحـث في صورة رقمية )ملفات
تـم  وقـد  تفاعلـي،  بشـكل  تقاريـر  طباعـة  أو 
اسـتخدام تقنيـات نظـم المعلومـات الجغرافيـة 
فـي الربـط بيـن البيـان اإلحصائـي واإلحداثيـات 
لالسـتفادة  الخريطـة  علـى  للموقـع  الجغرافيـة 
مـن البعـد المكانـي كعنصـر مـن عناصـر البيـان 
والتحليـالت  البحـث  عمليـات  فـي  اإلحصائـي 
الخدمـات. لدليـل  البيانـات  قاعـدة  علـى  المختلفـة 
مشـروع وضـع إطـار عمـل جديد لتكامـل البيانات   •
خـالل  مـن  تـم  الـذي  اإلحصائيـة،  الجيومكانيـة 
إحـدى الشـركات المحليـة، وبإشـراف مـن مكتـب 
أهدافـه  أهـم  ومـن  بالهيئـة،  المشـروعات 
الجغرافيـة  للبيانـات  الراهـن  الوضـع  دراسـة 
البيانـات  بالهيئـة، ووضـع أسـس لتكاملهـا مـع 
اإلحصائيـة، وأيضـًا من أهدافه تدريب العاملين 
فـي اإلحصـاءات الجغرافيـة، وإكسـابهم بعـض 
الجغرافيـة. المعلومـات  أنظمـة  فـي  المهـارات 
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التطلعات 
والطموحات
لعام 2018م

الفصل الحادي عشر



السـتكمال خطـة برنامـج التحـول الـذي أعدتـه الهيئـة وبـدأت فـي تطبيقـه، سـتقوم الهيئـة بتنفيـذ العديـد مـن المبـادرات والمشـروعات 
لتطويـر العمـل اإلحصائـي فـي العـام 2018م

)1( علــى مســتوى تنظيــم العمــل فــي القطــاع اإلحصائــي 
فــي المملكــة، ســتعمل الهيئة على اســتكمال مشــروعات 
ومبــادرات عــدة خــالل العــام 2018م، منهــا علــى ســبيل 

ــال ال الحصــر: المث
• متابعــة إقــرار مشــروع نظــام اإلحصــاء بعــد أن تــم اعتمــاده مــن 

ــه للجهــات المختصــة. ــة والرفــع ب مجلــس إدارة الهيئ
• اســتمرار تفعيــل اللجــان الُمنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وإعــداد 
البشــرية،  المــوارد  اللجنــة اإلحصائيــة، ولجنــة  لوائحهــا؛ مثــل: 
ولجنــة أمــن وخصوصيــة المعلومــات، ولجنــة المراجعــة الداخليــة.
• تفعيــل سياســات تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة فــي المملكــة، 
الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  لتنفيذهــا،  إرشــادي  دليــل  وإعــداد 
لتطبيقهــا )قــرار مــن مجلــس اإلدارة وتواصــل مــع الجهــات ذات 
مهمــة  أدوات  السياســات  تلــك  تكــون  أن  لضمــان  العالقــة(، 
أو  الهيئــة  تنفذهــا  التــي  تلــك  ســواء  المســوح،  كل  لتنظيــم 

الجهــات العامــة أو الخاصــة أو غيرهــا.
• إعــداد سياســات وإجــراءات لتفعيــل مكونــات القطــاع اإلحصائــي، 
ممثلــة فــي الوحــدات اإلحصائية في الجهات العامة والمنشــآت 

الخاصــة، والعمل علــى تفعيلها.
• تفعيــل سياســات نشــر اإلحصــاءات فــي المملكــة، وإعــداد دليــل 
إرشــادي لتنفيذهــا، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمة لتطبيقهــا )قرار من 
مجلــس اإلدارة وتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة(، لضمــان 
أن تكــون تلــك السياســات أداة فعالــة لتنظيــم نشــر اإلحصــاءات 
فــي المملكــة مــن قبــل الجهــات كافــة ذات العالقــة، وتنظيــم 
والمنشــآت  العامــة  والجهــات  الهيئــة  بيــن  نشــرها  وتفعيــل 

الخاصــة والجهــات األخــرى.
• تفعيــل تطبيــق الدليــل اإلجرائــي الشــامل لإلنتــاج اإلحصائــي، 
لضمــان أن كل األعمــال اإلحصائيــة ُتنفــذ وفــق المعاييــر الدوليــة 
المتعــارف عليهــا وبجــودة عاليــة، والتأكــد مــن إشــراك العمــالء 

ــاج اإلحصائــي. فــي كل مراحــل اإلنت

• االنتهــاء مــن الالئحــة المنظمــة لتنفيــذ مباشــرة الهيئــة العمــل 
اإلحصائــي بأســلوب تجــاري للقطــاع الخــاص، وعقــد شــراكات مــع 

جهــات متخصصــة للتنفيــذ.
• تفعيــل تطبيــق الجهــات الحكوميــة للتصنيــف الوطنــي لألنشــطة 
االقتصاديــة، ومتابعــة التطبيــق، وفــق مــا صــدر بــه مــن أمــر ســاٍم:
وتاريــخ   )44302( رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  صــدر 
1438/9/25هـــ القاضــي باعتمــاد التصنيــف الــذي تســتخدمه 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية تصنيفــًا معتمــدًا وحيــدًا 
مــع  بالتنســيق  الهيئــة  وقامــت  االقتصاديــة،  لألنشــطة 
باألنشــطة  العالقــة  ذات  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات 
شــارك  قطاعيــة،  عمــل  ورشــة   )11( بإقامــة  االقتصاديــة، 
فيهــا أكثــر مــن )50( جهــة حكوميــة، وكذلــك عقــد أكثــر مــن 
)18( لقــاَء عمــل ثنائيــًا للتعريــف والتوعيــة بالتصنيــف الوطنــي 
لألنشــطة االقتصاديــة، وســوف تســتمر الهيئــة فــي عقــد 

الثنائيــة. اللقــاءات 
• تعميــم دليــل التعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة 

علــى مكونــات القطــاع اإلحصائــي
ــم والمصطلحــات  ــة بجمــع التعريفــات والمفاهي قامــت الهيئ
اإلحصائيــة مــن مصــادر مختلفــة فــي دليــل موحــد وتحديــث 
بعــض المفاهيــم، وإضافــة المفاهيــم الجديــدة، وقــد تضمــن 
الدليــل العديــد مــن التعاريــف والمفاهيــم الدوليــة الموحــدة، 

ويشــمل أكثــر مــن )900( تعريــف ومصطلــح.
• إعداد التصنيف السعودي للمهن

ســتقوم الهيئــة بإعــداد التصنيــف الســعودي للمهــن الموحــد 
الــذي يعتمــد علــى التصنيــف الدولــي )ISCO_08(، والعمــل 

علــى توحيــد اســتخدامه كتصنيــف معتمــد للمهــن.
• إعــداد التصنيــف الســعودي للمســتويات والتخصصات التعليمية 

.)ISCED 11, 13( المعتمــد علــى
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ســتقوم الهيئــة بإعــداد التصنيــف الســعودي للمســتويات 
والتخصصــات التعليميــة الموحــد الذي يعتمد على التصنيف 
الدولــي )ISCED_11, 13(، والعمــل علــى توحيــد اســتخدامه 

كتصنيــف معتمــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة.
• الدليل الوطني للدول والجنسيات

قامــت الهيئــة بإعــداد الدليــل الوطنــي للــدول والجنســيات 
المعتمــد علــى الدليــل المعيــاري الدولــي

عــن  صــادر  معيــار  وهــو   )Country codes )ISO 3166((
المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )ISO( التابعــة لألمــم المتحــدة، 
كدليــل  اســتخدامه  توحيــد  علــى  بالعمــل  تقــوم  وســوف 
معتمــد للــدول والجنســيات كتصنيــف معتمــد للمســتويات 

التعليميــة. والتخصصــات 
• غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 167 وتاريــخ 1439/3/24هـــ، 
ظــل  فــي  المســتهلك،  حمايــة  خطــة  علــى  بالموافقــة 
غرفــة  إنشــاء  القــرار  وتضمــن  االقتصاديــة،  اإلصالحــات 
عمليــات مشــتركة بمشــاركة عــدد مــن الجهــات، منهــا الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء، حيــث تقــوم الهيئة بشــكل دوري في تزويد 
الغرفــة بالتقاريــر اإلحصائيــة عــن أســعار الســلع والخدمــات.

)2( علــى مســتوى المنتجــات اإلحصائيــة الجديــدة وتطويــر األعمال 
اإلحصائيــة القائمــة لدعــم خطــط التنميــة، تعمــل الهيئــة علــى 
ــر األعمــال  ــدة وتطوي ــة جدي ــات إحصائي ــذ ُمنتج اســتكمال تنفي
تنفيــذ  فــي  االســتمرار  إلــى  إضافــة  القائمــة،  اإلحصائيــة 
ــة  ــة التــي تعمــل الهيئ ــة الدوري المنتجــات واألعمــال اإلحصائي

ــال: علــى إصدارهــا بشــكل دوري، ومنهــا علــى ســبيل المث

األعمــال  وتطويــر  الجديــدة  االقتصاديــة  واألعمــال  للمنتجــات   •
التاليــة: واألعمــال  الُمنتجــات  الهيئــة  ســُتنهي  القائمــة، 

1( مسح نشاط التجارة الداخلية )ربعي(.
2( مسح النشاط الصناعي.

3( مسح نشاط التشييد والبناء.

4( مسح القطاع غير الربحي.
5( مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة– تطويري.

6( مسح االستثمار األجنبي المباشر– تطويري.
7( مسح التوظف واألجور – تطويري.

للمنتجــات واألعمــال الســكانية واالجتماعيــة الجديــدة وتطويــر   •
التاليــة: الُمنتجــات واألعمــال  الهيئــة  القائمــة، ســُتنهي  األعمــال 

1( مسح الحضري )المدن(.
2( مسح الغذاء والدواء.

3( مسح القطاع غير الربحي.
4( مسح استخدام الوقت.
5( مؤشر ثقة المستهلك. 

6( إحصاءات العنف األسري.
7( مؤشر الفجوة الجنسانية. 
8( مؤشر التنمية الجنسانية. 

9( مؤشر عدم المساواة الجنسانية. 
10( الفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ.
11( مسح القوى العاملة – تطويري.

12( مسح الصحة – تطويري.

للمنتجــات وأعمــال المعرفــة والمــوارد الطبيعيــة الجديــدة وتطوير   •
األعمــال القائمــة، ســُتنهي الهيئــة الُمنتجــات واألعمــال التاليــة:

1( مسح المشروعات الزراعية المتخصصة.
2( مسح اإلنتاج الزراعي.

3( مسح الحيازات الزراعية.

4( مسح الثقافة والترفيه.
5( مؤشر الوعي المجتمعي للتراث الوطني.
6( مسح ممارسة الرياضة لألسرة– تطويري.

7( مسح الطاقة المنزلي– تطويري.
ــة المعلومــات واالتصــاالت  8( مســح نفــاذ واســتخدام تقني

ــري. لألســرة واألفــراد– تطوي
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البيانــات  باســتخدام  اإلحصائيــة  المنتجــات  تطويــر  فــي  البــدء   •
للمعاييــر اإلقليميــة والدوليــة، ومنهــا علــى  الضخمــة، وفقــًا 

المثــال دراســة كل مــن: ســبيل 
ثقــة  لحســاب مؤشــر  الضوئــي  الماســح  بيانــات  اســتخدام   )1

لمســتهلك. ا
2( اســتخدام أجهــزة استشــعار الطريــق لحســاب إحصــاءات حركــة 

المــرور.
التجــارة  إحصــاءات  لقيــاس  اإلنترنــت  شــبكة  اســتخدام   )3

. ونيــة إللكتر ا
4( استخدام البيانات المتنقلة لقياس إحصاءات السياحة.

)3( علــى مســتوى المشــروعات والمبــادرات لدعــم برنامــج التحــول 
فــي العمــل اإلحصائــي، ســتعمل الهيئــة علــى اســتكمال 
مشــروعات ومبــادرات عــدة، خــالل العــام 2018م، منهــا علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر:

1. متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية الهيئــة العامــة لإلحصــاء– مــن خــالل 
وضــع إطــار وآليــة متابعــة تنفيــذ االســتراتيجية وقيــاس األداء 

المؤسســي.
2. متابعــة اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة مــن 
ــا، ووضــع حوكمــة لمتابعــة تنفيذهــا مــع الجهــات  الجهــات العلي

ذات العالقــة.
3. إعــداد واعتمــاد اســتراتيجية الهيئــة لتقنيــة المعلومــات وخارطــة 
الطريــق للتنفيــذ والمتابعــة، تتماشــى مــع خارطــة التحــول للهيئــة 

وتحقــق أهدافهــا االســتراتيجية.
خارطــة طريــق  وإعــداد  اإلحصائــي،  القطــاع  مكونــات  تفعيــل   .4
لتفعيــل العمــل اإلحصائــي في المملكة، بحيــث تتضمن الخارطة 

مبــادرات ومشــروعات ومهــام ُتنفــذ بأوقــات زمنيــة محــددة.
5. إعــداد نمــوذج عمــل وحوكمــة المراصــد الوطنيــة، بحيــث يتــم 
األجهــزة  لــدى  اإلداريــة  الســجالت  بيانــات  مــن  االســتفادة 
الحكوميــة إلصــدار إحصــاءات رســمية - تطبيــق النمــوذج المقتــرح 

األولويــة. ذات  القطاعــات  أحــد  علــى   )Pilot(

6. تأســيس بوابــة اإلحصــاءات الســعودية– تطويــر بوابــة لتصبــح 
المنصــة والمرجــع الموحــد والرســمي لإلحصــاءات كافــة التــي 

تصــدر عــن الجهــات الحكوميــة.
7. تطويــر وتحســين البوابــة اإللكترونيــة الرســمية للهيئــة وطريقــة 
عــرض منتجاتهــا، تطويــر وتحســين المحتــوى الرقمــي للبوابــة 
اإللكترونيــة الرســمية للهيئــة وســهولة الوصــول إلــى البيانــات 

والمعلومــات. 
الميدانيــة،  اإلحصائيــة  العمليــات  إدارة ومتابعــة  نظــام  إعــداد   .8
وذلــك وفــق منهجيــة وإجــراءات العمــل اإلحصائــي المعتمدة في 

ــاج اإلحصائــي. ــة لإلنت ــر الدولي ــة والمنســجمة مــع المعايي الهيئ
ومعلومــات  بيانــات  جمــع  آليــات  وتحســين  وتطويــر  تقييــم   .9
الخدمــات والمنتجــات اإلحصائيــة مــن المصدريــن األساســيين 
)المســوحات الميدانيــة والســجالت اإلداريــة( وآليــات تفعيلهــا، 
وإعــداد خارطــة طريــق للمبــادرات والمشــروعات لتفعيــل مخرجــات 

المشــروع.
10. تنفيــذ مشــروع األرشــفة اإللكترونيــة للوثائــق والخرائــط الورقيــة 

والميكروفيلــم– إعــداد وتطبيــق سياســات وإجــراءات األرشــفة.
11. تطويــر مركــز البيانــات والخــوادم للهيئــة- تطويــر البنيــة التحتيــة 

والشــبكة لتقنيــة المعلومــات. 
الوطنيــة  اإلحصائيــة  البيانــات  قاعــدة  بنــاء  فــي  االســتمرار   .12
»مصــدر« )مدتــه 4 ســنوات( – الربــط اإللكترونــي مــع الجهــات 
المــزودة للبيانــات علــى مســتوى المملكــة، وفــق أحــدث منهجيات 

تبــادل البيانــات، وإصــدار اإلحصائيــات الرســمية ونشــرها.
13. دراســة أوليــة لآلليــات واألدوات والتطبيقــات التقنية المناســبة 
ــات الضخمــة لدعــم الخدمــات والمنتجــات  ــق مفهــوم البيان لتطبي
لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  تقدمهــا  التــي  الرســمية  اإلحصائيــة 

ــه.  ــات تفعيل وآلي
14. تطبيــق نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســةERP( ( ألتمتــة األنظمة 

اإلداريــة والماليــة للهيئة.
15. تقييــم مــدى نضــوج تقنيــة وأمــن المعلومات وتفعيــل مبادرات 
 ISO لرفــع مســتوى أمــن المعلومــات – والحصــول علــى شــهادة
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16. تصميــم إطــار عمــل جديد لتكامل البيانات الجيومكانية واإلحصائية 
.)Geographical Information System GIS( في الهيئة

برنامجــًا  مخرجاتــه  تكــون  بحيــث  التغيــر،  إدارة  برنامــج  تنفيــذ   .17
ُمتكامــاًل للتغييــر، ســواء فــي العمــل اإلحصائــي أو لبيئــة العمــل 

الداخليــة علــى المســتوى المؤسســي.
18. تطويــر سياســات وإجــراءات ونظــام إلدارة الجــودة لعمليــات 
ــز المؤسســي(. ــي )تأســيس إدارة التمي ــات العمــل اإلحصائ ومنهجي

19. تطوير وتشغيل إدارة المراجعة الداخلية.
األعمــال  لتباشــر  اإلحصائيــة  األكاديميــة  لتأســيس  دراســة   .20
.)PPP ( ــاري وفــق نمــوذج الشــراكة مــع القطــاع الخــاص بأســلوب تج
التحليــل  وبرمجيــات  وأدوات  وأســاليب  منهجيــات  تطويــر   .21

لإلحصــاء. العامــة  الهيئــة  فــي  اإلحصائــي 
22. تطوير برنامج ألتمتة عمليات خدمة العمالء.

العمــل  بيئــة  وتحســين  البشــرية  المــوارد  مســتوى  علــى   )4(
الداخلــي وتطويرهــا، ســتعمل الهيئــة علــى تطويــر مؤشــرات 
بالمــوارد  المتعلقــة  السياســات  كل  تطبيــق  مــدى  لقيــاس 
البشــرية )16 سياســة تــم تطويرهــا واعتمادهــا فــي العــام 

2018م. العــام  خــالل  وتفعيلهــا  2017م(، 

)5( علــى مســتوى اإلعــالم ونشــر الوعــي اإلحصائــي وعالقــات 
الهيئــة مــع عمالئهــا، ســتعمل علــى تنفيــذ بعض المشــروعات 

واألنشــطة التــي مــن شــأنها رفــع الوعــي اإلحصائــي: 
مختلــف  لــدى  اإلحصائــي  الوعــي  قيــاس  فــي  االســتمرار   .1

ســنوي. ربــع  بشــكل  الجمهــور  شــرائح 
2. إطــالق 8 حمــالت توعويــة تتنــاول كل حملــة موضوعــًا إحصائيــًا 

واحــدًا يتــم التركيــز عليــه.
نصــف  بشــكل  بالمنتجــات  العمــالء  معرفــة  معــدل  قيــاس   .3

ســنوي.
4. تنفيــذ 4 معــارض فــي المراكــز التجاريــة فــي )الريــاض- جــدة- 

الشــرقية(.

كافــة،  الهيئــة  لمنتجــات  المصاحبــة  الوعــي  حمــالت  تنفيــذ   .5
تتضمــن )النتائــج- التعريفــات( لــكل منتــج يتــم اإلعــالن عنــه مــن 
خــالل تنفيــذ 56 حملــة إلكترونيــة، تســتهدف الوصــول إلــى 

أكثــر مــن 50 مليــون مشــاهدة.
6. تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن برامــج الوعــي اإلحصائــي للتعليــم 

العــام )زيــارة 80 مدرســة+ تقديــم 40 مــادة للنشــاط(.
7. تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن برامــج الوعــي اإلحصائــي للتعليــم 

العالــي )إقامــة 10 محاضــرات+ 5 مالحــق صحفيــة(.
8. المشــاركة في 10 فعاليات عامة تتعلق بالمنتجات اإلحصائية 

فــي 5 مــدن مختلفة.
9. تنفيذ مسابقتين تستهدف فئات المجتمع المختلفة.

10. تنفيذ ملتقى )ملتقى التعداد السكاني 2020(.
11. تنفيــذ برنامــج تلفزيونــي خــالل الموســم+ برنامــج إذاعــي 

فــي رمضــان.
12. إطالق الهاتف اإلحصائي للهيئة العامة لإلحصاء.

13. تنفيــذ 4 لقــاءات مجتمعيــة فــي 4 مــدن )الصواليــن الثقافيــة 
واالجتماعية(.

14. عقــد عــدد 4 لقــاءات متخصصــة تســتهدف اإلعــالم والكتــاب 
والمؤثريــن لتحســين االســتخدام وتعظيــم االســتفادة.

15. إصــدار دليليــن )كيــف تصــل إلــى المعلومــة- دليــل اســتخدام 
الجــداول والبيانــات(.

16. إطــالق البرنامــج التدريبــي المتخصــص )اإلعــالم اإلحصائــي( 
وتنفيــذ 3 دورات تدريبيــة لإلعالمييــن.

التواصــل  برامــج  ضمــن  عمــل(  ورشــة  )لقــاء–   30 تنفيــذ   .17
اإلحصائــي، إضافــة إلــى تنفيــذ ورش العمــل واالجتمــاع التــي 
ــراءات العمــل  ــة ضمــن مراحــل وإج تطلبهــا اإلدارات اإلحصائي

اإلحصائــي.
18. تنفيذ 8 فعاليات تواكب األيام العالمية.

19. تنفيــذ 20 فعاليــة، تســتهدف 20 جهــة حكوميــة للتعريــف 
بالمنتجــات ذات العالقــة بــكل جهــة، وزيــادة تفعيــل القطــاع 

اإلحصائــي.
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وألهميـة التعـاون المحلـي واإلقليمـي والدولي والشـراكات االسـتراتيجية، ولكون عمالء الهيئة والمسـتفيدين مـن بياناتها ومنتجاتها 
اإلحصائيـة، سـتعمل الهيئـة خـالل العـام 2018م علـى زيادة تعزيـز التعاون المشـترك في مجالين:

لمجال التعاون المحلي، ستعمل الهيئة في عام 2018 م 
على التالي:

المجال األول:
توحيد الجهود والتعاون المشترك على المستوى المحلي.

المجال الثاني:
التفاعــل مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالعمــل اإلحصائــي 
واالطــالع علــى التجــارب والممارســات الناجحة على المســتويات 
كافــة فــي مجــال اإلحصــاء، وتوحيــد الجهــود والتعــاون المشــتركة 
فــي تنفيــذ المشــروعات اإلحصائيــة علــى المســتوى اإلقليمــي 

والدولــي.

1. تفعيــل مذكــرات التعــاون الموقعــة مــع الجهــات العامــة 
والخاصــة وتوقيــع مذكــرات تفاهــم لتأطيــر آليــات التعاون 
الشــريكة  الجهــات  مــع  اإلحصائــي  للعمــل  والتنســيق 

فــي العمــل اإلحصائــي:

للشــراكات  وتفعيــل  تقييــم  آليــة  اتبــاع  ســيتم  وفيهــا   •
الموقعــة، وبطريقــة تضمــن االســتفادة القصــوى مــن 
الشــراكات، والعمــل علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع 
مجموعــة مــن الجهــات الشــريكة فــي العمــل اإلحصائــي 
»نســتهدف توقيــع 10 مذكــرات تفاهــم جديــدة مــع جهــات 
العــام  العمــل اإلحصائــي مــن القطاعيــن  شــريكة فــي 

والخــاص«.

التطلعات 
والطموحات

لعام 
2018م

الفصل
الحادي عشر

ــة فــي  ــان الغــرف التجاري ــة مــن لج ــذ لقــاءات مــع 12 لجن 20. تنفي
وتحســين  التعريــف  بهــدف  الشــرقية(   – جــدة   – )الريــاض 

االســتخدام.
الجامعــات  فــي  اإلحصــاء  ألقســام  فعاليــات   5 تنفيــذ   .21
الطــالب(.  – التدريــس  هيئــة  )أعضــاء  تســتهدف  الســعودية، 
22. رفع كفاءة االستجابة لطلبات العمالء والرد على االستفسارات.

23. زيــادة عــدد المســتفيدين مــن الخدمــات اإلحصائيــة 30 % مــن 
خــالل توســيع قوائــم العمــالء المســتفيدين.

24. إنشــاء عــدد 8 مراكــز معلومــات رقميــة )4 مكتبــات جامعيــة– 2 
مكتبــة عامــة– مجلــس الشــورى– الديــوان الملكــي(.

25. زيــادة عــدد الشــراكات مــع الجهــات ذات العالقــة بنســبة 30 % 
عــن الشــراكات الموقعــة فــي 2017م.

26. تنفيــذ تطبيــق إلكترونــي لدعم الباحثين والدارســين لالســتفادة 
مــن البيانــات التــي توفرهــا الهيئة.

مكتبــة  إنشــاء  خــالل  مــن  البيانــات  عــرض  أســاليب  تطويــر   .27
النشــر. وإتاحــة  الرســمية  البوابــة  علــى  جــراف(  )األنوفــو 

28. العمل على توحيد ونشــر المصطلحات المســتخدمة باللغتين 
العربية واإلنجليزية.

29. تقييــم فهــم الرســائل اإلعالميــة لــكل منتــج وإعــادة صياغتهــا 
بشــكل واضــح ومبســط.

30. إقامــة عــدد 3 ورش عمــل تتعلــق بجــودة المنتجــات وطــرق 
للعمــالء. المخرجــات  تحســين 

31. إضافــة 3 خدمــات إلكترونيــة تتعلــق بخدمة اإلعالميين والكتاب 
وقــادة الرأي.
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2. دعــم برنامــج التحــول الوطنــي بتزويــد الجهــات الحكوميــة 
بالمعلومــات والبيانــات لبنــاء مؤشــرات األداء.

الســريع  والتدخــل  اإلنجــاز  مركــز  مــع  التواصــل  تعزيــز  تــم   •
واالتفــاق علــى زيــادة التنســيق والتعــاون فيمــا يخــص برنامــج 
عــام  خــالل  وســنعمل  لــه،  المخصصــة  والــورش  التحــول 
2018م علــى تنســيق اجتمــاع بيــن قيــادات المركــز وقيــادات 
والشــراكة  التعــاون  أوجــه  لبحــث  العالقــة  أصحــاب  الهيئــة 
البرنامــج،  لدعــم  مفيــدة  عمليــة  خطــوات  علــى  واالتفــاق 
للجهــات  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  علــى  والعمــل 
المشــاركة ألي مؤشــرات جديــدة يتــم إضافتهــا أو تحديثهــا 
الوطنــي. للتحــول  أيــة ورش  بفتــرة تســبق تنظيــم  للجهــات 

3. عقــد اجتماعــات مــع لجــان مجلــس الشــورى ذات العالقــة 
باألعمــال اإلحصائيــة )مثــل لجنــة االقتصــاد والطاقــة، 
لجنــة المــوارد البشــرية، لجنــة الحــج واإلســكان والخدمات، 
تقديــم  لتحســين  المالحظــات  أخــذ  بهــدف  وغيرهــا(، 
الحكوميــة  للجهــات  اإلحصائيــة  والمنتجــات  الخدمــات 
المعنيــة بأعمــال تلــك الجهــات مــن جهــة وتقديــم الدعــم 

للجــان نفســها.

4. خلــق آليــات للتواصــل مع جميع فئات عمالء الهيئة
نهــدف إلــى تعزيــز وتطويــر آليــات التواصــل مــع عمالئنــا 
كافــة، مــن خــالل العمــل علــى تطبيــق »وثيقــة برنامــج 
االتصــال االســتراتيجي مــع العمــالء« التــي تــم اعتمادها 
ــة التنســيقية المنبثقــة مــن مجلــس إدارة  ــل اللجن مــن قب
الهيئــة، وتضمنــت هــذه الوثيقــة مــن خــالل تطبيقهــا مــا 

يلــي:
- رصــد وتحديــد وتلبيــة احتياجات عمالء الهيئة.

- تعزيز وتفعيل الشــراكات االســتراتيجية مع العمالء.
- القياس المســتمر لرضا العمالء والحفاظ عليه.

ولمجــال التعــاون اإلقليمــي والدولــي، ســتعمل الهيئــة 
عالقــة  ذات  عــدة  أنشــطة  علــى  2018م  العــام  خــالل 
بالمنظمــات الدوليــة المعنيــة بالعمــل اإلحصائــي، وذلــك 
ــز العالقــات مــع الجهــات الخارجيــة  لتفعيــل التعــاون، وتعزي
بهــدف  والدوليــة؛  والعربيــة  اإلقليميــة  والمنظمــات 
علــى  الناجحــة  والممارســات  التجــارب  وتبــادل  االطــالع 
ــد الجهــود  المســتويات كافــة فــي مجــال اإلحصــاء، وتوحي
والتعــاون المشــترك فــي تنفيــذ المشــروعات والتوصيــات 
والقــرارات اإلحصائيــة الدوليــة، ومــن تلــك األنشــطة علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر:

1( االســتمرار فــي المشــاركة الفاعلــة فــي الفــرق واللجــان 
الدوليــة )تابعــة لألمــم المتحــدة( المنظمــة لهــا المملكــة 

ممثلــة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء:

• المجلس اإلداري لبرنامج المقارنات الدولية.
للبيانــات الضخمــة ألغــراض  العالمـــي  الخبـــراء  •  فريــق 

الرســمية. اإلحصــاءات 
• فريق الخبـراء العالمي المعني بالحساب الفرعي للسياحة.

2( بعــد تقييــم جــدوى المشــاركات، ســتعمل الهيئــة علــى 
التواجــد فــي االجتماعــات وورش العمــل فــي مجــال 
اإلحصــاء التــي تنظمهــا المنظمــات الدوليــة )الشــعبة 
الدولــي،  البنــك  المتحــدة،  األمــم  فــي  اإلحصائيــة 
صنــدوق النقــد الدولــي(؛ بهــدف أن يكــون منســوبو 
األعمــال  فــي  مســتجدات  بــأي  إلمــام  علــى  الهيئــة 
اإلحصائيــة، ومــن تلــك المشــاركات علــى ســبيل المثــال 

الحصــر: ال 
.)ISI( مؤتمر المعهد اإلحصائي الدولي •

• اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل.
• اجتمــاع منظمــة الســياحة العالميــة الخــاص بإحصــاءات 

الســياحة.
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• اجتماع المنتدى اإلحصائي الدوري في صندوق النقد الدولي بواشنطن.

الهيئــة  إعــداد خطــة وتفعيــل مشــاركة  المســتوى اإلقليمــي،  3( علــى 
التاليــة: المنظمــات  برامــج  فــي  ومنســوبيها 

• المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية.
وكذلــك  اإلحصائيــة،  والبحــوث  للتدريــب  العربــي  المعهــد  إدارة  • مجلــس 

المعهــد. عمــل  وورش  اجتماعــات 
• اللجنــة الدائمــة لإلحصــاء- التابعة لجامعة الدول العربية.
• مركز األبحاث والتدريب للدول اإلســالمية )سيســرك(.

• اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا )اإلســكوا(.

ولمجال االتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال اإلحصائي، ستعمل الهيئة 
على األنشطة التالية:

ــا، للتعــاون  ــة كوري ــرة تفاهــم مــع المكتــب اإلحصائــي بجمهوري ــل مذك • تفعي
فــي مجــال اإلحصــاء لالســتفادة مــن تطبيــق الحلــول التقنيــة إلصــدار ونشــر 

األعمــال اإلحصائيــة.
• العمــل علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع المكتــب اإلحصائــي الهولنــدي، 
لالســتفادة مــن التطبيقــات الحديثــة فــي اســتخدام الســجالت اإلداريــة 

التعــداد. لتنفيــذ 
• توقيــع اتفاقيــة مــع البنــك الدولــي لتعزيــز العمــل اإلحصائي على المســتوى 

الدولي.
• تفعيــل مذكــرة التفاهــم مــع UNDP للتعــاون في مجال العمل اإلحصائي.

المشترك  للتعاون  ترتيبات  عمل  تم  فقد  الدولي،  التدريب  تفعيل  ولمجال 
بناء  برنامج  لدعم  )سيسرك(،  اإلسالمية  للدول  والتدريب  األبحاث  مركز  مع 
القدرات لمنسوبي الهيئة عن طريق دورات تدريبية على رأس العمل في عدد 

من الدول، وسيتم تنفيذ برامج عدة، وهي على النحو التالي:
• مشــاركة تدريبية حول إحصاءات التعليم/ في إندونيســيا.

• مشــاركة تدريبية عن اإلحصاءات الســكانية والهجرة/ في ماليزيا.
• مشــاركة تدريبية حول إحصاءات العمل/ في بروناي دار الســالم.

• تنفيــذ برنامــج تدريبــي فــي الهيئة لبرنامج التحليل اإلحصائي.
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