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 المحتويات:

 مقدمة المنهجية.

 :  النطاق.  مرحلةأوًلا

ا: مرحلة التصميم.    ثانيا

ا: مرحلة التنظيم.  ثالثا

ا: مرحلة الجمع.  رابعا

ا: مرحلة التبويب.  خامسا

ا: مرحلة المراجعة.  سادسا

ا: مرحلة النشر.  سابعا

ا: مرحلة   . التقييمثامنا
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 :مقدمة

ثة               ذات  انطالًقا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية ُمحدَّ

قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية وفًقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في 

في أن تكون المرجع اإلحصائي األكثر  ئة المتمثلةتطوير القطاع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحقيق رؤية الهي

الهيئة كافة  طورتالمملكة العربية السعودية، فقد  تميًزا وابتكاًرا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في

منهجيات أعمالها اإلحصائية  لتنسجم مع مراحل العمل التي نص عليها دليل إجراءات األعمال اإلحصائية بالهيئة 

 افق مع إجراءات العمل المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية ذات العالقة بتطوير المنهجيات اإلحصائية.المتو

 تتمثل في مرحلة "اإلدارة" حيث تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة

 الشاملة، وهي كما يلي:

 

هي إحدى منتجات الهيئة التي تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا لتلك المراحل والتي  ونشرة إحصاءات العمرة

 سنتطرق إليها بالتفصيل فيما يلي:

 :المرحلة األولى: مرحلة النطاق

حيث قامت الهيئة العامة  يتم خالل هذه المرحلة فهم االحتياجات اإلحصائية وتأكيدها، وتحديد الحلول الممكنة،

لإلحصاء بالتواصل وعقد االجتماعات مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العالقة بمسح العمرة في المملكة 

 المتمثلة في:

 .وزارة الداخلية 

 .الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 

 .وزارة الحج والعمرة 

  الحج والعمرة.معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث 
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ذلك من أجل التعرف على طبيعة اإلحصاءات التي يمكن أن توفرها تلك الجهات وتحديد احتياجات الهيئة منها، و

وكذلك أخذ آراء تلك الجهات بعين االعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة مسح العمرة، والتي تتلخص فيما 

 يلي:

   2030المملكة وخارج المملكة تساهم في تحقيق رؤية المملكة توفير إحصاءات عن المعتمرين من داخل. 

  التعرف على إجمالي المعتمرين سنويا بإضافة أعداد المعتمرين من داخل المملكة إلى أعداد المعتمرين

 القادمين من خارج المملكة.

 محافظة على تساعد األجهزة المعنية في تحديد القوى العاملة والمرافق الالزمة لخدمة المعتمرين وال

 أمنهم وراحتهم.

   تلبي متطلبات الدولة من اإلحصاءات األساسية عن أعداد وخصائص المعتمرين من داخل المملكة التي

 تتطلبها خطط التنمية.

 للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال. توفير البيانات اإلحصائية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم

 الخطوات التي تتم في هذه المرحلة ما يلي: ومن أهم

 أواًل: تحديد المجتمع اإلحصائي:

يتألف المجتمع اإلحصائي المستهدف في النشرة من جميع األفراد )سعوديون وغير سعوديين( والذين يقيمون 

 بصورة اعتيادية في المملكة.

 ثانيًا: مصادر اإلحصاءات: 

 نوعين من اإلحصاءات:من خالل المجتمع اإلحصائي، يتم جمع 

 إحصاءات من مسح العمرة. -

 إحصاءات من واقع السجالت اإلدارية المتوفرة في وزارة الحج والعمرة.  -

 ثالثًا: تحديد المفاهيم وتعريفها:

 :المنطقة اإلدارية 

 هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع لوزارة الداخلية، ويوجد في كل

 منطقة إدارية تعد مقرًا إلمارتها، وتقسم المملكة إلى ثالث عشرة منطقة إدارية.

 المحافظة: 

ا   .هي جزء من المنطقة اإلدارية وتعد المستوى اإلداري األول ضمن مكوناتها وتتبعها إداريًّ

 المركز: 

  .هو الجهة اإلدارية التابعة للمحافظة، أو لمقر اإلمارة مباشرة 
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 المسمى السكاني: 

 .هو تجمع سكاني ثابت كالمدينة أو القرية أو المزرعة أو غير ثابت كمورد المياه 

 المدينة:  

 .( نسمة5000هي كل مسمى سكاني يوجد به بلدية، أو يزيد عدد سكانه عن )

 :رئيس األسرة 

و الشخص الذي تتخذه األسرة رئيسًا لها من بين أفراد األسرة الذين يقيمون معها وعادة ما يكون هو المسؤول ه

( سنة، وإذا كانت األسرة مكونة من أطفال ووالدتهم 15عن اتخاذ القرارات في الشؤون األسـرية وال يقـل عمره عن )

القريب رئيًسا لألسرة وال يسجل ضمن أفرادها، وتكون  ويرعى شؤونهم قريب لهم ال يقيم معهم فال يعد هذا

 األم في هذه الحالة هي رئيسة األسرة.

  :المعتمر 

 هو الشخص المحرم سعودي أو غير سعودي ذكًرا أو أنثى الذي قام بتأدية مناسك العمرة خالل سنة المسح. 

  :األفراد الذين قاموا بأداء العمرة 

 ين أدوا مناسك العمرة خالل سنة المسح من األسر القاطنة داخل حدود المملكة. هم جميع األفراد الذ

 :السكان 

 هم جميع األفراد المقيمين في المملكة وقت المسح من السعوديين وغير السعوديين.

 :سكان المسح 

من في حكمهم، ويعيشون هم مجموعة أفراد األسر المعيشية المختارة في العينة بما فيهم العمالة المنزلية و

 في مسكن واحد ويشمل أيضا أفراد األسرة المتواجدين خارج المملكة للدراسة أو التجارة أو السياحة وغيرها.

  رابعًا: تحديد وحدات المعاينة في مسح العمرة: 

المرحلـة األولى سـحب فـي هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي تُ  وحدات المعاينة األولية:

 مـن تصميـم عينـة المسح.

هي األسر، هـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم  وحدات المعاينة النهائية:

 المعاينـة األولية. عينـة المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات
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 يفها خامسًا: تحديد المتغيرات وتعر

يتم في هذه الخطوة تحديد المتغيرات المراد استنتاجها عند استخراج نتائج المسح، وتحديد الصيغ الرياضية 

 الحتسابها وكما يلي:

 سادسًا: تحديد التصنيفات اإلحصائية: 

التصنيف هو مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشابه، ويشكل التصنيف 

اإلحصائية )النشاط االقتصادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن األساس لجمع البيانات ونشرها في كل المجاالت 

أو الصحة، ... إلخ( إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات وضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات 

مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبا دقيقا ومنهجيا وفقا لخصائصها المشتركة لكي تكون اإلحصاءات 

 وقابلة للمقارنة. موثوقة

ومن التصنيفات المستخدمة عند جمع بيانات مسح العمرة: تصنيف المعتمرين: إلى معتمرين من الداخل 

 ومعتمرين من الخارج، وتصنيفهم كذلك كسعوديين وغير سعوديين، وذكور وإناث.

 سابعًا: تصميم االستمارة:

 أواًل: استمارات جمع البيانات الميدانية: 

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح العمرة في الهيئة العامة لإلحصاء وروعي عند 

تصميم االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف للهيئة، والجهات ذات العالقة التي تمت مخاطبتهم 

 وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها.

والقسم عن بيانات أفراد األسرة،  القسم األولالستمارة إلى ثالثة أقسام حسب الموضوع: وقد قسمت ا

عن اإلنفاق والتنقل، لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات  والقسم الثالثعن تأدية العمرة  الثاني

ه بشكل مباشر للمستجوب من أجل  الفنية لمرحلة العمل الميداني، وتم إعادة صياغة األسئلة بحيث توجَّ

 توحيد صيغة توجيه السؤال من ِقبل الباحثين مما يؤدي إلى اتساق اإلجابات. 

 ثانيًا: استمارات البيانات المطلوبة من وزارة الحج والعمرة: 

ة،  تقوم الهيئة باستقاء البيانات من وزارة الحج والعمرة بشكل آلي عبر قوالب / استمارات جمع البيانات السجليَّ

 تشتمل تلك االستمارات على البيانات األساسية المهمة المتعلقة بالمعتمرين.حيث 

 

 

 معادلة االحتساب المتغير

المجاميع والنسب المئوية 

 الستخراج النتائج والمؤشرات 
 X     100= )المجموع المراد تحديد نسبته من العينة / المجموع الكلي من العينة( 
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  ثامنًا: تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة المسح:

 تصميم خطة األطر اإلحصائية:

 تصميم وتوثيق الخطة المثلى إلنشاء إطار يغطي المجتمع اإلحصائي. .1

 التي يمكن من خاللها اختيار مقدمي البيانات.وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات  .2

 استخدام السجالت واألطر اإلحصائية المشتركة بقدر اإلمكان. .3

تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، والتحقق من صحته  .4

 والموافقة على استخدامه للدورة الحالية للمسح.

  العينات:تصميم خطة سحب 

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول  .1

على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة 

ـة، وكـل طبقـة ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبق

مسـتقل بذاتـه، بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 

 وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة. 

ائي المستهدف، اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية التي تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحص .2

وعملية اختيار العينة تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي 

( منطقة عد 1334مناطق العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )

ق اإلدارية باستخدام األسلوب المتناسب في إطار التعداد موزعة على جميع الطبقات في جميع المناط

ا اختيار وحدات المعاينة  مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية يتم عشوائيًّ

النهائية، وهي األسر في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية 

 ( أسرة على مستوى المملكة.33350من كل منطقة عد، أي ما مجموعه )( أسرة 25المنتظمة بواقع )

إعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى  .3

 من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.

 لمطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها.تحديد البيانات الوصفية ا .4

ق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع. .5  اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم

 حيث يتم في هذه المرحلة ما يلي:

النشرة والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" إلعداد  إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة -1

 وتنتهي "بمرحلة التقييم".
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تلك اإلجراءات، وتحديد التسلسل األنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق  وتجميع تنظيم -2

 أهداف نشرة إحصاءات العمرة.

اءات سير العمل في الدورة العمرة الختبار وتطوير إجرإحصاءات لنشرة  السابقة الدورات من االستفادة -3

 .الحالية

 وصف وتوثيق هذه اإلجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية. -4

العمرة إحصاءات تلبي متطلبات إعداد نشرة  أنها من للتأكد اإلحصائي العمل سير إجراءات تجربة واختبار -5

 في شكلها النهائي.

  ووضع خارطة طريق للتنفيذ.اإلحصائي،  سير العمل اعتماد إجراءات -6

 :المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع

 ويتم في هذه المرحلة: التعامل مع جميع البيانات وفق الطرق المناسبة وطبيعة تلك البيانات.  

 أواًل: جمع بيانات مسح العمرة:

 تصميم العينة:

سحب العينات" بحيث إن  في عملية الجمع يتم اختيار العينة على النحو المحدد في خطوة "تصميم خطة .1

 عملية االختيار تكون على مستوى المناطق اإلدارية كما يلي:

 

المنطقة 

اإلدارية 

Adm. 

Region 

 عدد األسر

N. of H. 

المنطقة اإلدارية 

Adm. Region 

 عدد األسر

N. of H. 

المنطقة 

اإلدارية 

Adm. 

Region 

 عدد األسر

N. of H. 

 الريـاض

Riyadh 

 

5,175 
 عســير

Asir 

 

2,250 
 نجــران

Najran 

 

1,600 

 مكـة المكرمة

Makkah 
6,050 

 تبــوك

Tabuk 
1,825 

 البــاحة

Al-Baha 
1,500 

 المدينة المنورة

Madinah 

 

2,300 
 حائــل

Hail 

 

1,625 
 الجــوف

Al-Jouf 

 

1,650 

 القصــيم

Qassim 

 

1,650 
الحدود الشمالية 

North.Bord 

 

1,750 
 

 المجمــوع

Total 

 

 

33,350 
المنطقة 

 الشــرقية

Easte. Prov. 

4,200 
 جـازان

Jazan 
1,775 
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التحقق من صحة العينة التي تم اختيارها والموافقة على استخدامها، وال ُيعد هذا اإلجراء مرتبًطا  .2

البيانات بالعمليات التي تعتمد بشكل كلي على مصادر البيانات الموجودة مسبًقا )على سبيل المثال 

 اإلدارية( حيث إنَّ هذه العمليات ُتنشئ ُأطًرا من البيانات المتاحة.

 تدريب وتقييم المرشحين للعمل الميداني:

تم اختيار العاملين المرشحين للمشاركة في هذا المسح حسب معايير ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث تم التركيز 

على نوعية العاملين من حيث المستوى العلمي، ويفضل أن يكون المرشح من ذوي الخبرة الذين سبق لهم 

ذتها الهيئة في فترات سابقة شريطَة أن يكون َحَسن السيرة والسلوك  المشاركة في األعمال الميدانية التي نفَّ

ا، وأن ال يقل عمره عن  ا ونفسيًّ  سنة، ويجتاز البرنامج التدريبي لمسح العمرة. 20وسليَم الحواس والئًقا طبيًّ

وبعد ذلك تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين سواء كانوا من المتعاونين من خارج الهيئة أو من موظفي الهيئة، 

 مج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:وذلك من خالل برا

 بالهيئة عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس. 

 .عقد برامج تدريبية مماثلة للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة 

واإلدارية والتوعوية، يتم خاللها شرح وتتضمن البرامج التدريبية تقديم محاضرات لعدد من المواد الفنية والتقنية 

كتيب التعليمات اإللكتروني، والتعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائط والوصول، 

كما تتضمن شرًحا مفصاًل لجميع أسئلة االستمارة، وكذلك شرًحا للمهام الفنية واإلدارية لكافة المشاركين في 

 ياتهم اإلدارية.المسح بمختلف مستو

( لجميع المتدربين، حيث يمكن للمتدربين Tablet devicesومع بداية البرنامج التدريبي تم توفير األجهزة اللوحية )

 من خالل هذه األجهزة القيام بما يلي:

 .االطالع على كتيب التعليمات والتعرف على محتواه أثناء قيام المدرب المختص بشرح التعليمات 

 االســتمارة اإللكترونية للمســح، وتجربة تعبئتها عند تطبيق ذلك في ورع العمل المصــاحبة  االطالع على

 للبرنامج التدريبي. 

  الدخول على "نظام التقييم اآللي للبرنامج التدريبي"، حيث يحق للمتدرب إبداء رأيه في تقييم مســتوى

باًل، وقد اشتمل هذا التقييم على البرنامج التدريبي، وذلك بهدف تحسين جودة البرامج التدريبية مستق

عدة معايير أهمها: )مدى إلمام المحاضر بالمادة التي يقدمها، التزام المحاضر بالوقت المحدد في جدول 

التدريب، شـــــمولية المحاضـــــرة لجميع جوانب المســـــح، مالئمة قاعة التدريب، اقتراحات لتحســـــين جودة 

 البرنامج التدريبي(.

 م اآللي للمتدربين" مع نهاية البرنامج التدريبي، والذي يمكن من خالله تحديد الدخول على "نظام التقيي

 مستويات استيعاب المتدربين لمفاهيم وتعليمات المسح.
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ا من "نظام التقييم اآللي  ثم يتم ترشيح القوى العاملة للمشاركة في المسح وفًقا لنتائجهم المستخرجة آليًّ

 والحياد عند تحديد المرشحين وكفاءاتهم. للمتدربين" بما يضمن السرعة والدقة

 أسلوب جمع البيانات الميدانية: 

ينفذ مسح العمرة بشكل سنوي، وألن األسرة هي محور البحث فقد تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة 

قعة ضمن عينة في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الوا

المسح، وقام الباحث عند زيارة األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما 

قام بإيضاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات األسرة مباشرًة 

 ية، ويتم استيفاء بيانات استمارة باستخدام استمارة مسح العمرة اإللكترون

المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد وفًقا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجتماعية 

 واالقتصادية. 

وباستخدام الباحثين الميدانيين في مختلف مناطق العمل بالمملكة لخاصية التزامن المتوفرة على األجهزة اللوحية 

حميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس يتم ت

 .بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها

 التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة ومتابعة جامعي ومقدمي البيانات: 

من خالل الباحث نفسه والمفتش المسؤول عنه، عن طريق مراجعة البيانات يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة 

والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من 

ة بالميدان في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العامل غرفة جودة البيانات

تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة 

 البيانات:

  عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن مراجعة البيانات الُمجمَّ

باألجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات طريق النظام اآللي المكتبي المرتبط 

 بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.

  ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقق من سالمة استيفاء الباحث االتصال هاتفيًّ

ي لم يتم تلقيها للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة الت

 بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.

  تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة البيانات يتولى الرد على االستفسارات الميدانية سواء

 من فئات المشتغلين أو من أرباب األسر.

 .تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات 
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  استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في التحقق من صحة موقع

 ملف العينة.

 ثانيًا: جمع بيانات السجالت اإلدارية: 

تعد السجالت اإلدارية التي تمتلكها الوزارات والمؤسسات الحكومية من المصادر الرئيسة للبيانات اإلحصائية التي 

مت الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة؛ وذلك للحصول تستخدم في مختلف المجاالت، وقد قا

 على البيانات الخاصة بنشرة إحصاءات العمرة، والتي شملت بيانات المعتمرين من الخارج وفقًا لعدد من المتغيرات.

قواعد البيانات في الهيئة وبعد الحصول على البيانات من جداول إلكترونية يتم تحميل تلك البيانات وحفظها على 

تمهيًدا لتدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر 

 البيانات في حال اكتشاف أخطاء، أو وجود مالحظات على البيانات.

 :المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب

نات الخام( باالعتماد على ُمدخالت التصنيف والترميز التي تمت أثناء يتم في هذه المرحلة تبويب البيانات )البيا

 ،عملية جمع البيانات سواء كانت التصنيفات وأدلة الترميز اإلحصائية التي تمت اإلشارة إليها في مرحلة التصميم

طق اإلدارية( أو أو أي تصنيف أو ترميز آخر كالتصنيف الجغرافي للبيانات )مثل توزيع البيانات على مستوى المنا

التصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع الجنس، أو الحالة االجتماعية للفرد، أو التصنيف الكمي مثل متوسط 

الخدمات المقدمة( ليتم عرضها في  -التنقل داخل مكة  -اإلعاشة -إنفاق  العمرة للفرد في اليوم الواحد )السكن 

ا واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من جداول مناسبة؛ وذلك حتى يمكن تلخيصها وفهمه

البيانات، والخروج منها بمدلوالت إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون 

 الحاجة لالطالع على االستمارات األصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء األفراد وعناوينهم،

 مما يخل بمبدأ سرية البيانات اإلحصائية. 

 وفيما يلي نتطرق ألبرز إجراءات هذه المرحلة:

  مطابقة البيانات: 

بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات النشرة يتم مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة 

فيتم مطابقة البيانات للدورة الحالية مع بيانات الدورة السابقة؛ وذلك للتحقق من تتناسب وطبيعة تلك البيانات، 

سالمة البيانات ومنطقيتها تمهيًدا لعملية المعالجة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة 

 التبويب.   

  إخفاء هوية البيانات:

َفات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة سواًء من بيانات المسح للحفاظ على سرية البيانات تتم إزالة  ُمَعرِّ

فات هويته؛ وذلك لضمان  الميداني أو من السجالت اإلدارية، مثل إخفاء اسم الفرد وعنوانه، وغير ذلك من ُمعرِّ

 حماية خصوصية األفراد.
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 المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:

 من صحة المخرجات وتفسيرها، وذلك بتنفيذ عدد من الخطوات كما يلي:من خالل هذه المرحلة يتم التحقق 

  :التحقق من صحة مخرجات البيانات

" مرحلة الجمعباإلضافة لعمليات المراجعة على البيانات التي تمت على البيانات المجمعة في المرحلة الرابعة "

مرحلة مراجعة في المرحلة الخامسة "للتحقق من صحة وسالمة البيانات المجمعة وما تال ذلك من عمليات 

بعد أن تتم عمليات االحتساب واستخراج النتائج يتم تحميل وتخزين تلك المخرجات على قاعدة البيانات " التبويب

مراجعتها ومعالجتها عن طريق المختصين في اإلحصاءات السكانية والحيوية من خالل البرنامج المعد للمراجعة ليتم 

 ة المصممة لذلك. عبر شاشات المراجع

 التعامل مع البيانات السرية: 

ُتحفظ البيانات بشكل سري في الهيئة العامة لإلحصاء، وال ُتستخدم إال في األغراض اإلحصائية فقط، وال يمكن 

بأي حال من األحوال اإلفصاح عن أية بيانات فردية عن األسرة أو أفرادها، وأنَّ ما يتم إعداُده للنشر هو جداول 

إحصائية تجميعية لعدد من الخصائص األسرية على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية والمدن الرئيسة حسب 

 الخصائص السكانية.

 المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

 يتم خالل هذه المرحلة إعداد المنتج ليصبح جاهًزا للنشر، وذلك عبر القيام بعدد من الخطوات كما يلي: 

 النتائج المصممة للنشر:إعداد وتجهيز 

 وذلك من خالل:

 تحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح اإلحصاءات السكانية والحيوية. .1

 إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات. .2

 إعداد وتجهيز البيانات الوصفية وكتابة منهجية العمل. .3

 مراجعة النشرة تمهيًدا لنشرها. .4

  إعداد المواد اإلعالمية:

بعد استالم النشرة بصيغتها النهائية من اإلدارة اإلحصائية المختصة "اإلحصاءات السكانية والحيوية" تقوم 

اإلدارات اإلعالمية في الهيئة وفًقا الختصاص كل منها بإعداد بيان صحفي وأنفوجرافيك بأبرز نتائج النشرة، وإعداد 

رسل لبعض الصحف، ويتم اعتماد المواد اإلعالمية بالتنسيق مع اإلحصاءات السكانية تقارير صحفية خاصة عنها تُ 

 والحيوية.
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 نشر البيانات:

 يتم خالل هذه الخطوة ما يلي:

 رفع النشرة على بوابة الهيئة.  -1

 التنسيق مع اإلدارات اإلعالمية في الجهات الشريكة حول وقت نشر المواد الترويجية.  -2

إرسال البيان الصحفي إلى )وكالة األنباء السعودية، والصحف الورقية واإللكترونية، والقنوات  -3

 واإلذاعات، ووكاالت األنباء الدولية(. 

 نشر التغريدات واألنفوجرافيك على موقع تويتر.  -4

 إرسال النشرة لقائمة العمالء عبر البريد اإللكتروني.  -5

 يومي، والتعامل معه وفق محتوى المواد.   رصد ما ُينشر في وسائل اإلعالم بشكل -6

 الرد على استفسارات العمالء: 

يتم استقبال أسئلة واستفسارات العمالء حول نشرة مسح العمرة ونتائجها من خمس قنوات متاحة هي: )الموقع 

يارات المباشرة( ويتم تلبية والز -ومركز االتصال  -والخطابات الرسمية  -وبريد تزويد العمالء بالبيانات  -اإللكتروني 

طلب العميل بعد التنسيق مع اإلدارة اإلحصائية المختصة من خالل القناة المناسبة له، وذلك بتوفير المعلومة 

 مباشرة من المكتبة اإلحصائية المتوفرة على موقع الهيئة، أو من خالل اإلدارة اإلحصائية نفسها إذا لزم األمر.

 ور:الحفاظ على المحتوى المنش

لضمان الحفاظ على محتويات النشر لفترات زمنية طويلة يقوم مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ البيانات 

المنشورة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند االحتياج، سواء كان ذلك االحتياج من داخل الهيئة أو 

 خارجها.

 :المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم

خالل هذه المرحلة إجراء تقييم للعملية اإلحصائية بدًءا من مرحلة الجمع وانتهاء إلى ما بعد نشر البيانات؛ وذلك يتم 

بهدف القيام بعملية التحسين للحصول على بيانات ذات جودة عالية، حيث قد تشمل التحسينات المنهجيات 

أطر العمل اإلحصائي، وذلك بإجراء عدد من الخطوات والعمليات واألنظمة، ومهارة األفراد العاملين، والمعايير، و

 كما يلي:

 جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس:

حيث يتم جمع وتوثيق أهم التعليقات والمالحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومنها ما يتم جمعه وتوثيقه 

يانات ومشرفوهم الميدانيون، وكذلك أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والمالحظات التي يقدمها جامعو الب

التعليقات والمالحظات التي يقدمها مقدمو البيانات، وهناك ما يتمُّ جمُعه وتوثيُقه في مرحلة المراجعة، 

كالمالحظات التي يستنتُجها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمُعها من الميدان، 

َمة من مستخدمي البيانات بعد نشرها.وأخيًرا يتمُّ جمع وتوثي  ق التعليقات والمالحظات المقدَّ
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 إجراُء التقييم: 

وذلك بتحليل مدخالت التقييم التي تمَّ جمُعها، ومقارنُة نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبًقا، وبناًء على 

لمعنيين في ُمختَلِف اإلدارات ذات العالقة ذلك يتمُّ تحديُد عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها مع ا

داخل الهيئة، أو عمالئها من الشركاء في نشرة إحصاءات العمرة، كما يتمُّ خالل هذه الخطوة قياُس أداء استخدام 

العمالء لنتائج نشرة إحصاءات العمرة، ومدى رضاهم عنها، والتواصُل مع العمالء غير الراضين، وتقديُم اإليضاحات 

 لهم.

وبناًء على هذه اإلجراءات يتمُّ االتفاق على التوصيات المقترحة للحصوِل على بيانات ذات جودة عالية في الدورة 

القادمة لنشرة إحصاءات العمرة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


