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يسرُّ مصلحُة اإلحصاءاِت العامِة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( أْن ُتقدم التقرير السنوي للعام المالي 
1437/1436هـ )2015م(، والذي يأتي كآخر تقرير يتم إصداره تحت مسمى )مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات( 
تنفيًذا لألمر السامي الكريم القاضي بتحويلها ِمْن مصلحِة إلى هيئٍة عامٍة لإلحصاِء تتمتُع باالستقالل المالي 

واإلداري.

واهتماِم  بعنايِة  إنشائها  ُمنُذ  لإلحصاء(  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامِة  اإلحصاءاِت  مصلحُة  ْت  حظيـَ لقْد 
قيادات هذا البلْد الُمتعاقبة وصواًل الهتماِم ورعايِة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملُك سلماَن بن عبدالعزيز 
آل سعود، وسموُّ وليِّ عهده األمين، وسموُّ ولي ولي العهد، حفظهم الله، لتقوَم بدوِرها في مجال توفير 
البيانات اإلحصائية التي ُتسِهُم في تعزيز اقتصاد الوطن والتنمية في مختلف مجاالتها، ويأتي تحويلها إلى 
كلِّ  دعِم  في  فاعٍل  بشكٍل  للُمساهمِة  الُمسَتـِمر  والتحسيِن  التطويِر  فرص  القطاع  لهذا  لُيتاح  مستقلة  هيئٍة 
قراٍر تنموٍي تتخذُه أيُّ جهٍة مْن الجهاِت والهيئاِت والمؤسساِت الحكوميِة والخاصِة في مختلِف مجاالِت التنميِة 
الشـــريفين  الحرمين  لخادِم  الحكيمِة  القيادِة  ظلِّ  السعودي في  المواطِن  معيشِة  ُمستوى  وتحسيُن  الوطنيِة 
الملُك سلماَن بن عبدالعزيز، حفظه الله، وليعكس توجيهاُت مجلِس الشؤوِن االقتصاديِة والتنمية بَدعِم المساِر 
قرار  كلِّ  دعم  في  الفاعلِة  المؤشراِت  ذاِت  الدقيقِة  والمعلوماِت  اإلحصاءاِت  أهميِة  ِمْن  انطالًقا  اإلحصائي 

اقتصادي وتنموي.

وتضمُن التقرير عرضًا موجزًا لألعمال والبرامج اإلحصائية واإلنجازات خالل العام المالي 1436/ 1437هـ )2015م(، 
من أهمها ما يلي:

● سعت المصلحة )الهيئة( خالل العام على تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات 
الناجحة على كافة المستويات في مجال اإلحصاء. وتوحيد الجهود والتعاون المشتركة في تنفيذ المشاريع 
اإلحصائية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي، حيث شاركت المصلحة )الهيئة( خالل العام المالي 
المحلية  الفنية  العمل  وفرق  اللجان  وأعمال  والمؤتمرات  االجتماعات  من  عدد  في  )2015م(  1437/1436هـ 
والخليجية واإلقليمية والدولية، كما تم تشكيل فرق عمل ولجان في الهيئة لدراسة العديد من المواضيع ذات 

األهمية استعدادا لعملية التحول االستراتيجي من مصلحة إلى هيئة عامة.

تقديم 



● نفذت مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( التعداد الزراعي الرابع في المملكة وهو 
أول تعداد زراعي تنفذه المصلحة )الهيئة( على مستوى المملكة، حيث شمل التعداد كافة أراضي الحيازات الزراعية 
المتواجده خارج التنظيم االداري المعتمد للمدن والقرى حسب المخططات التنظيمية المتوفرة من البلديات كما 
شمل الحيازات القديمة بما في ذلك الحيازات التي تربي الحيوانات والنحل واألسماك ومزارع الدواجن المختلفة, 
وقد صدرت نتائج التعداد  الزراعي في العام نفسه. كما نفذت المصلحة )الهيئة( عدد من المسوح والبحوث 

اإلحصائية الميدانية ونشرت العديد من النشرات التي تعتمد على بيانات إحصاءات السجالت.

● أنهت الهيئة العامة لإلحصاء مشروع تطوير البوابات اإللكترونية للهيئة العامة لإلحصاء بعد استقصاء الحتياجات 
االحصائية.  المنتجات  لتطوير  آرائهم  من  باالستفادة  معهم  والشراكة  العمالء  خدمة  بهدف سرعة  العمالء 
كما استكملت المرحلة التنفيذية األولى لنظام اإلحصاء التفاعلي الذي سيتيح للعمالء المعلومة اإلحصائية 
وأدوات تحليليها لتساعد العميل على استخراج المعلومة بالشكل الذي يحتاجه وتم نشر هذا النظام ضمن 

البوابة اإللكترونية للهيئة.

● البدء في عملية التحول اإلستراتيجي من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى الهيئة العامة لإلحصاء 
ليتواكب مع االستجابة الحتياجات العمالء التي تتطلب إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة 
والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم منتجات إحصائية أكثر ابتكارًا. لقد 
استراتيجية  أساسية:  وفق ستة مسارات  لها،  االستراتيجي  التحول  محورًا  والعميل  الجودة  الهيئة  وضعت 
التركيز على العميل، تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، تحسين العمليات والمنهجيات والرفع من مستوى 
الهيئة  مهام  كافة  هيكلة  وأخيرًا  القدرات،  وبناء  اإلحصائية  الثقافة  نشر  التحتية،  والبنية  المعلومات  تقنية 

وإداراتها المختلفة والمضي قدمًا من أجل التطوير والتميز المؤسسي.

● كما يحتوي التقرير وصفًا للبيئة الداخلية للمصلحة )الهيئة( وموجزًا عن التطلعات والطموحات لعام 2016م. 

بها  التي قامت  للجهوِد  والمعلوماتية صورًة واضحًة  بمحتوياته اإلحصائية  التقرير  أن يعطي هذا  نأمل  ختاًما 
مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات قبل تحويلها لهيئة مستقلة، مع الوعد ببذل المزيد من الجهد لتقديم 

منتجات وخدمات إحصائية ذات جودة ودقة وشمولية.

واهلل ولي التوفيق           

وزير االقتصاد والتخطيط
م. عادل بن محمد فقيه
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قَيُمنا..
• العمل بجودة  

• التركيز على العمالء
• االستقاللية 

• االحترافية
• الشفافية 
• التشاركية

رؤيتنا.. 
أن نكون المرجع اإلحصائي 

األكثر تميًزا وابتكارًا 
لدعم التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في المملكة
العربية السعودية.

رسالتنا.. 
ثة  تقديم منتجات وخدمات إحصائية مُحدَّ

ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية 
والمصداقية، وفقا ألفضل المعايير 

والممارسات العالمية، والريادة في تطوير 
القطاع اإلحصائي لدعم

اتخاذ القرار.
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الفصل األول



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
16

1/1  النشأة 

كانت بداية العمل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلة 
مبكرة في عام )1349هـ( الموافق )1930م(، وأصبح عماًل منظمًا يستند 
في مرجعتيه النظامية واإلدارية والفنية إلى نظام اإلحصاءات العامة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم)23( بتاريخ7 /1379/12هـ الموافق 

1960/6/1م.

لقد عمل نظام اإلحصاءات العامة على تنظيم قطاع اإلحصاء من خالل 
ضبط العالقة بين مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )جهاًزا مركزًيا 
اإلحصائي  العمل  تفعيل  بهدف  األخرى،  الجهات  وبين  لإلحصاءات( 

وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي اإلحصائي.

القطاع  نتاج  تشكل  الشامل  بمفهومها  اإلحصائية  المعلومات  إن 
اإلحصائي الذي أكد عليه النظام من خالل تخصص قسم في كل وزارة 
أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية تكون مهمته جمع اإلحصاءات 
المتعلقة بإعمال تلك الوزارة او الدائرة، ويقوم بوضع مناهجه العملية 
كافة  ويتبع  إشرافه،  وتحت  )الهيئة(  المصلحة  عام  مدير  مع  باالتفاق 
التعليمات اإلحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم أن يزود 
المصلحة )الهيئة( بانتظام وبطريقة دورية، تحدد فيما بعد، باإلحصاءات 
التي يجمعها بصفة دورية سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو نصف 

سنوية أو سنوية. 

ومنذ عام 1426هـ شهد العمل اإلحصائي في المملكة تطورًا ملحوظًا 
على المستوى التنظيمي وذلك من خالل صدور العديد من القرارات 
العمل اإلحصائي والتي تفعل دور قطاع  والداعمة لمسيرة  المنظمة 

اإلحصاء في المملكة من أهمها ما يلي:

• قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )284( وتاريخ 1426/11/24هـ، القاضي 
الخاص  اإلداري  للتنظيم  الوزارية  اللجنة  توصيات  على  بالموافقة 
بنتائج دراسة قطاع المعلومات والبحوث والدراسات والذي بمقتضاه 
)الهيئة( مسؤولة عن اإلحصاءات والمعلومات في  المصلحة  تكون 

المملكة ليصبح مسماها مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

الصادر  وتاريخ 7/16/ 1428هـ،   )235( رقم  الموقر  الوزراء  قرار مجلس   •
بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري الواردة في 
محضرها السادس والستين، الذي ينظم االرتباط التنظيمي للمصلحة 

بمعالي وزير االقتصاد والتخطيط.

• التعميم السامي الكريم رقم)12486/ب( وتاريخ 1430/3/25هـ، الصادر 
بتوجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن اإلحصاءات الرسمية الناتجة 
من تقديم الخدمات المنوطة بهذه الجهات، بتزويد المصلحة )الهيئة( 
الوقت  وفي  المطلوبة  بالصيغة  اإلحصائية  والمعلومات  بالبيانات 

المحدد.

الحكومية  االجهزة  في  اإلحصائية  واإلدارات  المعلومات  مراكز  توجيه   •
لتسهيل  )الهيئة(  المصلحة  وبين  بينها  اإللكتروني  الربط  على  بالعمل 
تدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية وفق اآلنية والشمولية المطلوبة.  

القاضي  1436/12/26هـ،  وتاريخ   )64283( رقم  الكريم  السامي  األمر   •
بتحويل مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى 
وباالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  لإلحصاء،  العامة  الهيئة 

المالي واالدري.

1437/1/13هـ  وتاريخ   )11( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  صدور   •
القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء، والذي أوكل 
منظومة  وتكوين  اإلحصاء،  لقطاع  والمنظم  الفني  اإلشراف  لها 
المجاالت،  لمختلف  الوطنية  اإلحصائية  البيانات  قواعد  من  شاملة 
من خالل إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى 
تطوير  في  والمشاركة  العامة  الجهات  بجميع  آليًا  يرتبط  الوطني 
جميع أنظمة المعلومات والعمل اإلحصائي للوصول إلى منظومة 

إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. 

• تضمين المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء ما يؤكد على 
أن مجلس اإلدارة المكون من ممثلين لعدد )14( جهة حكومية وممثل 
المختصين في  من  وأثنان  السعودية  الصناعية  التجارية  الغرف  عن 
شؤون  إدارة  على  المهيمنة  السلطة  هو  اإلحصائي،  العمل  مجال 
الهيئة وتصريف أمورها، إضافة إلى التأكيد على تكوين لجنة تنسيقة  
من عدد من األجهزة الحكومية، برئاسة رئيس الهيئة، تهدف لتفعيل 
المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال األجهزة الحكومية مع الهيئة في 
اللجنة من ذوي  مجال اإلحصاءات والمعلومات، ويكون أعضاء هذه 

الخبرة والدراية في مجال المعلومات في تلك األجهزة.

قطاع  إن  تؤكد  اإلحصائي  للعمل  المنظمة  القرارات  تلك  أن  ويالحظ 
القطاعات  من  يعتبر  المملكة  في  اإلحصائية  والمعلومات  البيانات 
واألبحاث  والدراسات  والمعلومات  البيانات  إلنتاج  المنظمة  اإلنتاجية 
اإلحصاء  قطاع  يتكون  حيث  بذلك،  المتعلقة  والخدمات  اإلحصائية 
والمعلومات في المملكة العربية السعودية من الهيئة العامة لإلحصاء 
ومن منظومة متعددة من المراكز والوحدات اإلحصائية المشكلة ضمن 

الهياكل اإلدارية لألجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

الفصل األول
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2/1  المهام والمسؤوليات والنظام اإلحصائي 

تضطلع مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( 
الصادر  للدولة  العامة  اإلحصاءات  نظام  كفلها  ومهام  بمسؤوليات 
قرار  والمبني على  1379/12/7هـ،  وتاريخ   )23( رقم  الملكي  بالمرسوم 
مجلس الوزراء رقم )212( وتاريخ 1379/11/15هـ، ومن أهمها أنها المرجع 
وأن  المملكة.  في  اإلحصائية  والبيانات  المعلومات  لجميع  الرسمي 
والمؤشرات  البيانات  نطاق واسع من  بتوفير  )الهيئة(  المصلحة  تقوم 
اإلحصائية من خالل إجراء المسوح واألبحاث والدراسات اإلحصائية في 
المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها. وتزود كل الجهات 
بالمعلومات  واألفراد  الخاصة  والجهات  والدولية  المحلية  الحكومية 

والبيانات اإلحصائية.

1436/12/26هـ،  وتاريخ   )64283( رقم  الكريم  السامي  األمر  وبموجب 
هيئة  إلى  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  بتحويل  القاضي 
عامة مستقلة بمسمى الهيئة العامة لإلحصاء، صدر قرار مجلس الوزراء 
الهيئة  تنظيم  على  بالموافقة  1437/01/13هـ  وتاريخ   )11( رقم  الموقر 
العامة لإلحصاء، واشتمل التنظيم على أن يكون للهيئة رئيس بالمرتبة 
يرأس  الذي  والتخطيط  االقتصاد  بوزير  تنظيميًا  ترتبط  وأن  الممتازة، 
الحكومية  الجهات  من  لعدد  ممثلين  من  المكون  الهيئة  إدارة  مجلس 
ومجلس الغرف التجارية الصناعية واثنان من المختصين، وهذا المجلس 
هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، مما 
أكسبها مزيد من المرونة انعكست على العمل اإلحصائي في المملكة. 

وقد تضمن تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء على سبعة عشر مادة هي:

المادة األولى:
ألغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة 

قرين كل منها: 

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

العامة،  والمصالح  والمؤسسات  والهيئات  الوزارات  العامة:  الجهات   •
ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.

• المنشآت الخاصة: جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها 
الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات األهلية

• البيانات: األرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجاالت اإلحصائية 
أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات 

فردية أو مجموعة من البيانات الفردية.

الصفة  ذي  الشخص  هوية  تحدد  التي  البيانات  الفردية:  البيانات   •
الطبيعية أو االعتبارية ويقدمها بناًء على الطلب.

• المجاالت اإلحصائية: المجاالت اإلحصائية الخمسة، السكانية واالجتماعية 
إحصائية  مجاالت  من  تشمله  وما  والثقافية  والبيئية  واالقتصادية 
تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو حيوية 

أو سياحية أو زراعية أو غيرها.
• السجالت اإلدارية: السجالت الورقية أو اإللكترونية التي تدون فيها 
المنشآت  أو  العامة  الجهات  مختلف  في  المعلومات  أو  البيانات 
الخاصة، المتعلقة بالمجاالت اإلحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال 
اإلنتاجية  العمليات  عن  السجالت  إلى  باإلضافة  المجتمع ونشاطاته 

لتلك الجهات والمنشآت.
بتحليلها  أو  بتبويبها  إما  معالجتها  تتم  التي  البيانات  المعلومات:   •
يتعلق  معنى  ذات  لتصبح  أخرى  معالجة  طريقة  بأي  أو  بتلخيصها  أو 

بالمجاالت اإلحصائية.
• المؤشرات: البيانات أو المعلومات بداللة مثيالتها زمنيًا أو مكانيًا أو 
بداللة أي من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق معادالت رياضية.

• اإلحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال 
المجتمع ونشاطاته باستخدام األساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب 

والتحليل بهدف الوصول الى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة.
• العمل اإلحصائي: أي دراسة أو بحث أو استطالع أو مسموح أو أي 

عمل يتعلق بالمجاالت اإلحصائية سواء يتم بشكل كلي أو جزئي.
• المسوح: عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق أسلوب 

الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات االحصائية.
• الخدمات اإلحصائية: األعمال التفصيلية للعمل اإلحصائي أو ذات العالقة 
أو  المسوح  اإلحصائية بشأن تصميم  تقديم االستشارات  به وتشمل 
ونحو  وتفسيرها  النتائج  وتحليل  العينات  واختيار  الدراسات  أو  البحوث 

ذلك.
• الوثائق اإلحصائية: الخرائط والمخططات والسجالت واألدلة والمنهجيات 

وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل اإلحصائي.
• اللجنة التنسيقية: لجنة دائمة لتنسيق العمل اإلحصائي بين الجهات 
منسوبي  غير  من  األشخاص  الهيئة:  ومندوب  العالقة  ذات  العامة 

الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح. 

المادة الثانية: 
المالي  وباالستقالل  العامة  االعتبارية  بالشخصية  الهيئة  تتمتع   •

واإلداري، وترتبط تنظيميًا بوزير االقتصـاد والتخطيط.

فروعًا  تنشئ  ولها  الرياض،  مدينة  في  الرئيس  الهيئة  مقر  يكون   •
ومكاتب في أي من مناطق المملكة.
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المادة الثالثة: 
التنظيم إلى تنظيم العمل اإلحصائي في المملكة وتفعيله  يهدف   •
ومتابعة  وموحدة  ودقيقة  إحصائية شاملة  منظومة  إيجاد  خالل  من 
تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتلبية االحتياجات اإلحصائية، 

خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي واألنشطة المختلفة. 

المادة الرابعة: 
الوحيد  الرسمي  المرجع  وهي  باإلحصاء  المعنية  الجهة  هي  الهيئة 
في  ولها  له،  والمنظم  الفني  والمشرف  اإلحصائي  العمل  لتنفيذ 

سبيل تحقيق أهدافها االختصاصات اآلتية: 

• إعداد استراتيجية وطنية للعمل اإلحصائي في المملكة بالتنسيق مع 
واقتراح  إقرارها  بعد  تنفيذها  ومتابعة  العالقة،  ذات  العامة  الجهات 

تحديثها بشكل دوري.
عليها،  المتعارف  الدولية  للمعايير  وفقًا  اإلحصائي  بالعمل  القيام   •

ويشمل ذلك ما يأتي: 
1- تحديد منهجية العمل اإلحصائي.

2- تصميم وتنفيذ المسوح. 
3- إجراء الدراسات والبحوث.

4- تحليل البيانات والمعلومات.
5- توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق اإلحصائية.

في  الحياة  جوانب  جميع  تغطي  التي  والمعلومات  البيانات  جمع   •
البيانات  وجمع  وتبويبها،  وتدوينها  المختلفة  مصادرها  من  المملكة 
والمنشآت  العامة  الجهات  في  اإلدارية  السجالت  من  والمعلومات 

الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.
• إعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، 
واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى 

ذلك.
• إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح والبحوث، وغيرها.

• تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية لمختلف 
المجاالت اإلحصائية.

الوطني  المستوى  على  الهيئة  في  للمعلومات  مركزي  نظام  إيجاد   •
يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة.

مجال  والفنية في  االستشارية  والخدمات  اإلحصائي  العمل  تقديم   •
اإلحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.

المعلومات  أنظمة  جميع  لتطوير  العامة  للجهات  االقتراحات  تقديم   •
والعمل اإلحصائي، للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة 

وموحدة.

الدولية  والهيئات  واألفراد  الخاصة  والمنشآت  العامة  الجهات  تزويد   •
باإلحصاءات الرسمية، وفق اإلجراءات النظامية.

• التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول األخر والهيئات والمنظمات 
اإلقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب اإلحصائية، وفقا لإلجراءات 

النظامية.
• إعداد برامج ودورات في مجال العمل اإلحصائي وتنفيذها، وتدريب 

وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال. 
• تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك 

وفقا لإلجراءات النظامية.
بما  الالزمة  والبرامج  الخطط  وتنفيذ  وإعداد  اإلحصائي  الوعي  نشر   •

يحقق تفاعل المجتمع مع العمل اإلحصائي.

المادة الخامسة: 
اإلحصائية  وبرامجها  بخططها  المتعلقة  البيانات  جمع  الهيئة  تباشر   •
األمر  اقتضى  إذا  الهيئة  مندوبي  بوساطة  أو  موظفيها،  بوساطة 

ذلك، وفق األنظمة واإلجراءات المتبعة. 

المادة السادسة: 
البحوث  وإعداد  المسوح  وإجراء  اإلحصائية  الخدمات  الهيئة  ُتقدم   •
والدراسات اإلحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت 
ولها  والتكاليف،  الرسوم  لحساب  خاضع  تجاري  بأسلوب  الخاصة 
اإلحصائية  الخدمات  تمويل  في  المالية  عوائدها  من  االستفادة 
محددة  تنفيذية  عمل  آلية  وفق  وتطويرها،  المقدمة  والمعلوماتية 

لذلك تعدها الهيئة.

المادة السابعة: 
1- يشكل المجلس على النحو التالي: 

رئيسًا • وزير االقتصاد والتخطيط.     
• 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 والصناعة.    
عضوًا          • ممثل من وزارة المالية.     
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عضوًا   • ممثل من وزارة اإلسكان.     
عضوًا         • ممثل من وزارة الشؤون االجتماعية.   
عضوًا        • ممثل من وزارة العمل.     
عضوًا        • ممثل من وزارة الزراعة.     
عضوًا     • ممثل من وزارة الصحة.     
عضوًا       • ممثل من وزارة الخدمة المدنية.    

عضوًا •ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية.        
عضوًا • ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط.   
عضوًا • ممثل من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  
عضوًا • )برنامج التعامالت االلكترونية - يسر(.   
عضوًا • ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. 

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

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

2- يجب أال تقل مرتبة ممثلي األجهزة الحكومية عن المرتبة )الرابعة 
عشرة( أو ما يعادلها.

المادة الثامنة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، 
ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، 

وله على وجه خاص ما يأتي:

• إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
• إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

• إقرار اللوائح الداخلية والفنية واإلجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة 
بنشاط الهيئة.

• إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب اإلجراءات النظامية.
• إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي 

تمهيدًا لرفعها بحسب اإلجراءات النظامية.
• تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، 

وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
غير موظفيها  بهم من  الهيئة ومن تستعين  إقرار مكافآت مندوبي   •

باالتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
والتكاليف  المالي  بالمقابل  المتعلقة  التنفيذية  ل  العم  آليات  إقرار   •
للعمل اإلحصائي الذي ُتنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد 

بالبيانات باالتفاق مع وزارة المالية.
والمساعدات  والمنح  والوصايا  واألوقاف  والهبات  التبرعات  قبول   •

التي تقدم للهيئة، وفقا لإلجراءات النظامية.

• تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
• تشكيل اللجان وتخويلها الصالحيات الالزمة إلنجاز المهمات المنوطة 

بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين 
في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. 

المادة التاسعة: 
• تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند االقتضاء عقدها 

في مكان آخر داخل المملكة. 

بناء على دعوة  األقل  السنة على  المجلس ثالث مرات في  يجتمع   •
من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة )الهيئة( ذلك, ويتعين أن تكون 
أن  المجلس  رئيس  وعلى  االجتماع,  أعمال  بجدول  مصحوبة  الدعوة 
يدعو المجلس إلى االجتماع مت طلب ذلك )خمسة( من أعضائه على 
فيهم  بمن  األعضاء  أغلبية  حضور  االجتماع  لصحة  ويشترط  األقل، 
رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، 
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع، 
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب االعتراض ضمن محضر 

اجتماع المجلس.

- تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس االجتماع 
واألعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذي القرارات إلى الجهات المعينة 

بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
- ال يجوز للعضو االمتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت 

عنه عند غيابه.
- ال يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

- للمجلس أن يدعوا لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن 
يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة: 
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة 
الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس االختصاصات 

اآلتية:

له وما  الممنوحة  للصالحيات  الهيئة طبقًا  اإلشراف على منسوبي   •
تحده اللوائح.

• اإلشراف على أعمال الهيئة الفنية واإلدارية والمالية.
• اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.

• اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
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• رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
• اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، 

ورفعها إلى المجلس.
المالي  بالمقابل  المتعلقة  التنفيذية  العمل  آليات  إعداد  اقتراح   •
والتكاليف لألعمال اإلحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، 

وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
• إصدار األوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

• متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
• تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
• تقديم االقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في 

اختصاصه.
• اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب 

الختامي، وعرضها على المجلس.

• تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
والقواعد  واللوائح  التنظيم  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  إصدار   •

واإلجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصالحيات المفوضة له.
الخاصة  واللوائح  واألنظمة  المجلس  قرارات  إياه  تخوله  ما  مباشرة   •

بالهيئة من اختصاصات.
• أي مهمة يكلفه بها المجلس.

المادة الحادية عشرة: 
• تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:
1- تتكون موارد الهيئة من اآلتي:

• ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
• جميع األموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات 

حكومية أخرى.
• األصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.

• المقابل المالي التي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.
• الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.

• ما يقبله المجلس من تبرعات والهبات واألوقاف والوصايا والمنح 
والمساعدات.

• أي موارد أخرى يقرها المجلس.

2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي 
السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:
• السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ 
السنة المالية األولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية 

السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:
• ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خالل )تسعين( 
يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة 

منه.

المادة الخامسة عشرة:
• ترفع الهيئة إلى رئيسا مجلس الوزراء -خالل )تسعين( يومًا من تاريخ 
إنجازات  الهيئة من  عما حققته  تقريرًا سنويًا  المالية-  السنة  انتهاء 
المنقضية  السنة  للتنمية خالل  العامة  الخطة  ورد في  بما  مقارنة 
وما واجهها من صعوبات ما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل 

فيها. 

المادة السادسة عشرة: 
• مع عدم اإلخالل بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات 
الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا  )أو أكثر( من األشخاص 
ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة االعتبارية المرخص لهم بالعمل في 
المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون 

مسؤولين التضامن عن أعمالهم أمام الهيئة.

المراقبة  ديوان  ويزود  المجلس،  إلى  الحسابات  مراجع  تقرير  ويرفع    
العامة بنسخة منه.

المادة السابعة عشرة:
• ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا 

من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.



21

3/1  النظام اإلحصائي

العمل  تنظيم  مجال  في  دورها  بمباشرة  الهيئة  قيام  ألهمية  نظرًا 
إحصائية  منظومة  إيجاد  خالل  من  وتفعيلة  المملكة  في  اإلحصائي 
شاملة ودقيقة وموحدة، وتلبية كافة احتياجات التخطيط والبحث العلمي 
واألنشطة المختلفة، فقد شكل فريق عمل فني يشاركهم أحد مكاتب 
الخبرة المتخصصة في مجال المحاماة إلعداد مشروع نظام لإلحصاءات 
يحدد مهام ومسئوليات الهيئة ويؤكد على مرجعيتها اإلحصائية خاصة 
إحصاءات  من  المملكة  عن  ينشر  ما  كل  ومتابعة  برصد  يتعلق  فيما 
أنها  والتأكد  المتخصصة  والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  الهيئات  لدى 

إحصاءات رسمية واالستمرار في تحديثها .

النظام  مشروع  بإعداد  المكلف  الفني  العمل  فريق  يسترشد  سوف 
بجميع المواد المتاحة في مجال األنظمة اإلحصائية ويستفيد من مختلف 
لإلحصاءات  األساسية  المبادئ  إبراز  مجال  خاصة في  الدولية  التجارب 
الرسمية ، ونشر استخدام األنظمة واألساليب والمفاهيم والتصنيفات 
المعلومات واإلحصاءات، إضافة  المعتمدة دولًيا في مجال  المختلفة 
إلى تعزيز أوجه التنسيق والتعاون لتطوير البنى التحتية والفنية لتوفير 
آلية تسهل تدفق البيانات، وكذلك من المهم أن يتضمن النظام الجانب 
لحساب  خاضع  تجاري  بأسلوب  اإلحصائية  الخدمات  بتقديم  المتعلق 
تمويل  في  المالية  عوائدها  من  واالستفادة  والتكاليف،  الرسوم 
الخدمات االحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل 
تنفيذية محددة، خاصة وأن الهيئة في الوقت الحاضر أشد ما تكون إلى 
المستفيدين والباحثين ويضمن  تبني إطار قانوني يؤكد على حقوق 
ثروة  على  تشتمل  التي  اإلدارية  السجالت  من  االستفادة  تفعيل 
السكانية  البالد  بأحوال  المتعلقة  والمعلومات  اإلحصاءات  من  هائلة 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ، والتي ُتعد أصاًل ألغراض 
غير إحصائية، وذلك بعد معالجتها وتبويبها وتحليلها أو تلخيصها لتصبح 
البدء باستكمال إجراءات  ذات معنى ومدلول إحصائي. ومن المتوقع 
خالل  إنجازه  والُمتوقع  اعداده،  من  الفريق  انتهاء  حال  عليها  الموافقة 
تمهيدًا  اإلدارة  على مجلس  وعرضه  2016م  العام  من  الثاني  النصف 

لرفعه للجهات العليا.

4/1  الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي الحالي للمصلحة )الهيئة( من اإلدارات التالية:

اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية:
مجال  في  والدراسات  والمسوح  التعدادات  إجراء  في  مهامها  تتمثل 
اإلحصاءات االقتصادية. وتتكون من اإلدارات األربع التالية: إدارة إحصاءات 

األسعار واألرقام القياسية، وإدارة إحصاءات القطاعات اإلنتاجية، وإدارة 
إحصاءات التجارة الخارجية، وإدارة إحصاءات الدخل القومي.

اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية:
وإجراء  واألسر،  والمساكن  السكان  تعدادات  إجراء  مهامها في  تتمثل 
هذه  في  المتخصصة  اإلحصائية  التقارير  وإعداد  والدارسات  المسوح 
المجاالت. وتتكون من اإلدارات الوحدات اإلدارية التالية: إدارة اإلحصاءات 
إحصاءات  وإدارة  االجتماعية،  اإلحصاءات  وإدارة  والحيوية،  السكانية 

الخدمات الحكومية، ووحدة الخرائط اإلحصائية.

المركز الوطني للحاسب اآللي:
يقدم المركز خدمات مساندة ألعمال المصلحة )الهيئة( من خالل معالجة 
السكانية  والمسوح  والتعدادات  اإلحصائية  بالبحوث  الخاصة  البيانات 
الحكومية.  الجهات  من  للعديد  فنية  خدمات  يقدم  كما  واالقتصادية، 
ويتكون المركز من الوحدات اإلدارية التالية: إدارة عمليات الحاسب اآللي، 
وإدارة خدمات المستفيدين، وإدارة البرامج التطبيقية، وإدارة برمجة النظم.

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية:
وتتكون  والمالية.  اإلدارية  بالشؤون  العالقة  ذات  المهام  كافة  تتولى 
التالية: إدارة شؤون الموظفين، وإدارة الشؤون  من اإلدارات الخمس 
المالية، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة الطباعة والنشر، وإدارة االتصاالت 

اإلدارية.

اإلدارات والوحدات المساندة األخرى: 
تشمل اإلدارات والوحدات المساندة األخرى إدارة التطوير اإلداري، وإدارة 
العالقات العامة، ووحدة التحليل والتقارير، ووحدة التوثيق والمصغرات 
الفيلمية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة المتابعة، ووحدة اإلنترنت، 

ووحدة النشر والوعي اإلحصائي، وإدارة القسم النسوي. 

فروع المصلحة )الهيئة( ومكاتبها:
يرتبط بالمركز الرئيسي للمصلحة )12( فرعا وثالثة مكاتب إحصائية موزعة 

على مختلف مناطق المملكة.
اإلحصاءات  مصلحة  بتحويل  القاضي  الكريم  السامي  األمر  صدور  وبعد 
العامة  الهيئة  بمسمى  مستقلة  عامة  هيئة  إلى  والمعلومات  العامة 
لإلحصاء. بدأت الهيئة في تطوير هيكل تنظيمي جديد وفق المعايير التالية:

• أن يواكب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء.
في  التحول  برنامج  مع  تنسج  التي  الحديثة  العالمية  الممارسات   •

العمل اإلحصائي في المملكة.

وقد أنهت النسخة األولية من الهيكل تمهيدًا لعرضها على مجلس اإلدارة 
واتخاذ اإلجراءات النظامية العتماده وتفعيله حسب الموضحة أدناه:
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اإلدارة العامة
الشؤون اإلدارية والمالية

خارطة الهيكل التنظيمي لمصلحة اإلحصاءات العامة

المدير العام

نائب المدير العام
للشؤون اإلحصائية

اإلدارة العامة
لإلحصاءات االقتصادية

إدارة التطوير اإلداريمكتب المدير العام

وحدة التحاليل والتقارير

وحدة المتابعة

القسم النسوي
وحدة المراجعة الداخلية

نائب المدير العام
للمركز الوطني للحاسب اآللي

اإلدارة العامة
لإلحصاءات السكانية واالجتماعية

إدارة العالقات العامة

فرع منطقة 
مكة 

المكرمة
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الهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي المقترح للهيئة العامة لإلحصاء

الرئيس

المراجعة الداخليةمكتب الرئيس

األمانة العامة لمجلس اإلدارةاإلعالم والوعي اإلحصائي

المشاريع والتخطيط 
االستراتيجي

التميز المؤسسي والدعم

اإلدارة القانونية

الخدمات المساندة
وتقنية المعلومات

مكتب نائب الرئيسمكتب نائب الرئيسمكتب نائب الرئيس

عالقات ودعم 
العمالء

العمليات الخدمات اإلحصائية
والمنهجيات

اإلحصاءات التقارير العامة
االجتماعية

المنهجيات 
والتسويق اإلحصائي

العالقات والتعاون 
الدولي

التحليل اإلحصائي
اإلحصاءات 
العملياتاالقتصادية

االبتكار والتطوير 
إحصاءات المعرفةاإلحصائي

والموارد الطبيعية
إدارة الفروع

أكاديمية اإلحصاء

الموارد البشرية تقنية المعلومات المالية واإلدارية

استراتيجيةاإلدارة المالية
الموارد البشرية

البنية التحتية 
لتقنية المعلومات

المرافق والخدمات 
إدارة المواهباإلدارية تطوير تقنية 

المعلومات 
والخدمات 
اإللكترونية عملياتالتوثيق واألرشفة

الموارد البشرية

الدعم الفني

ضمان الجودة

خدمة العمالء
األعمال اإلحصائيةواالبتكار اإلحصائي

المستويات
والمسميات
الوظيفية

■  إدارة - مدير■  إدارة عامة - مدير عام■  قطاع - وكيل■  وحدة عمل استراتيجية - نائب الرئيس■  البيئة - رئيس
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5/1  نبذة عن برنامج التحول

ال يمكن للعمل اإلحصائي أن يستمر بعيًدا عن مواكبة كافة المتغيرات 
الُمتسارعة من حوله ؛ فمع  برنامج التحول الوطني لألجهزة الحكومية الذي 
يشرف عليه مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية والحاجة لإلحصاءات 
لدعم البرنامج، وحاجة األجهزة الحكومية لإلحصاءات لدعم خطط التنمية، 
وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كله مع تطور التقنيات المحمولة 
الذي  بالتحول  اإلحصائي  العمل  يبدأ  أن  لزاًما  كان  الرقمية  والوسائط 
عامة  هيئة  إلى  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  بتحويل  بدأ 
لإلحصاء ليتواكب مع االستجابة الحتياجات العمالء التي تتطلب؛ إقامة 
شراكات متينة، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر 
المعلومات، وسهولة الوصول لها وتقديم منتجات إحصائية أكثر ابتكاًرا 

وللرئيس تفويض بعض صالحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة. 

يحقق التحول أهم أهدافه التي تأتي من خالل بذل المزيد من االهتمام 
التعلم  لتعزيز فرص  الشراكات  والمزيد من  احتياجاتهم  وتلبية  للعمالء 
من التجارب السابقة وجودة تتناسب مع الغاية المطلوبة وباقة مميزة 

من المنتجات والخدمات اإلحصائية. 

المعالم-  -واضحة  طريق  خارطة  وضع  علينا  لزامًا  كان  ذلك،  ولتحقيق 
الهيئة واالعتماد على قادة متحفزون  إدارات  كافة  الجهود في  وتعزيز 

لتحقيق هذا التحّول.

هما:  أساسيتين  ركيزتين  على  االستراتيجي  التحول  عملية  وارتكزت 
)الجودة( و)العميل(. ووضع لها ستة محاور أساسية، رسمنا من خاللها 

أهدافنا االستراتيجية. 

المحور األول:
استراتيجية قائمة على العميل: إعادة موائمة استراتيجيتنا بما يتوافق 

مع أهدافنا االستراتيجية ويعكس توجهات عمالئنا، وذلك من خالل:

• تحديد أهدافنا: مراجعة المهام المنوطة بنا بما يتوافق مع االستراتيجية 
بشكل  وقيمنا  ورؤيتنا  رسالتنا  وتحديد  اإلحصائية،  للتنمية  الوطنية 

واضح.
تحديد مجموعات عمالئنا: معرفة العمالء المستهدفين واحتياجاتهم   •

وتلبية متطلباتهم، وإيضاح آلية التفاعل معهم.
برنامج  استراتيجية  نشر  االستراتيجي:  التحّول  لبرنامج  التأييد  جمع   •

التحول مع مجموعات األطراف المعنية الرئيسية لضمان التأييد.

المحور الثاني:
الهيئة  في  والخدمات  المنتجات  تقييم  إعادة  والخدمات:  المنتجات 

لمواءمتها مع االستراتيجية القائمة على العمالء، وذلك من خالل:

• تعريف قيمتنا الحالية: دراسة منتجاتنا الحالية والقيمة المفترضة التي 
نوّفرها لعمالئنا، باالتساق مع مهامنا واستراتيجيتنا.

االحتياجات  مع  المنتجات  مواءمة  للعمالء:  الحالية  االحتياجات  تلبية   •
الحالية للعمالء وتقديم الدعم للعمالء في تحليالتهم المطلوبة، مع 

توفير جودة عالية تتالءم مع احتياجاتهم.
الوصول  وسهولة  الرؤية،  تحسين  العمالء:  مع  التواصل  تحسين   •

وسهولة االستخدام، والتسويق، ونشر المنتجات والخدمات.
• أخذ احتياجات العمالء المستقبلية بعين االعتبار: ضمان وجود الجهود 

الطموحة لتلبية احتياجات العمالء مستقباًل.

المحور الثالث:
لتوفير  المطلوبة  التشغيلية  األنشطة  تحديد  والمنهجيات:  العمليات 

المنتجات والخدمات التي يرغب بها العمالء، وذلك من خالل:

• االستفادة من كامل أطياف البيانات: من المنهجيات ومصادر البيانات 
المتوافرة حاليًا والمستحدث منها.

• تحديث طريقة استخدام البيانات: وتحسين إجراءات ومنهجيات عملياتنا 
االستبانات،  تصميم  البيانات،  جمع  المثال:  سبيل  )على  اإلحصائية 
المنتجات  من  مناسبة  بباقة  العمالء  لتزويد  وغيرها(  التقارير  وبناء 

والخدمات وبجودة عالية.
توحيد  مستوى  لزيادة  وإجراءات  سياسات  تطوير  المعايير:  توحيد   •

العمليات واإلجراءات داخل المنظمة بشكل عام.

المحور الرابع:
تقنية المعلومات والبنية التحتية: تلبية االحتياجات من تقنية المعلومات 

والبنى التحتية للهيئة التي ترّكز على العمالء، وذلك من خالل:

• ترقية تقنية المعلومات: من خالل توفير حلول تقنية المعلومات لدعم 
وتحسين المنتجات والخدمات والمنهجيات التي ترّكز على العمالء.

• مواءمة عمليات تقنية المعلومات: تحسين عمليات تقنية المعلومات 
الداخلية في الهيئة العامة لإلحصاء وإزالة أي تعقيد غير ضروري في 

تقنية المعلومات. 
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المحور الخامس:
لالمتثال  الثقافة  في  إصالحات  اعتماد  خالل  من  والقدرات:  الثقافة 
دورة  عبر  مناسبة  قدرات  وضمان  العمالء؛  على  تركز  التي  باألهداف 

حياة الموارد البشرية، وذلك من خالل:

• إطالع فرق العمل بالتوّقعات: ضمان إيصال قائمة التوقعات وقيم 
النجاح إلى األطراف المعنية في الهيئة وبشكل مناسب.

• تمكين فرق العمل لدينا من استيفاء هذه التوّقعات: من خالل تحسين 
القدرات والكفاءات والموارد وبيئة العمل لدى فرق العمل.

العمل  فرق  تحفيز  إنجازاتهم:  على  ومكافأتهم  العمل  فرق  تحفيز   •
والتوافق على الثقافة والسلوكيات المناسبة.

المحور السادس:
الهيكلة  وجود  ضمان  خالل  من  المؤسسي:  والتطوير  الحوكمة 
التنظيمية والحكومة الالزمة لضمان نجاح برنامج التحّول االستراتيجي، 

والتطوير المؤسسي المستمر، وذلك من خالل:

وسياسات  عمليات  مع  رشيدة  حكومة  بناء  التحّول:  برنامج  حكومة   •
وإجراءات فّعالة داخلًيا وخارجًيا.

أهداف  قائمة  مع  النهائي  شكله  في  التنظيمي:  الهيكل  مواءمة   •
برنامج التحول االستراتيجي.

• توفير الموارد المطلوبة بالشكل المناسب: ضمان التسكين المناسب 
للموارد البشرية لتحقيق رؤية الهيئة العامة لإلحصاء.

ماذا يعني برنامج التحول االستراتيجي لموظفي الهيئة داخليًا؟

• الدعم بتقنيات وبنى تحتية تساهم في تحقيق النجاح.
• توفير موارد بشرية مناسبة للمساهمة في إنجاز األعمال.

• فرص متزايدة للتدريب والتطوير.
• التقدير والمكافأة على اإلنجاز ات القوية.

• المساهمة في برنامج التحول الوطني العام.

ماذا يعني هذا التحول لعمالء الهيئة؟

• بذل المزيد من االهتمام للعمالء وتلبية احتياجاتهم.
• إقامة المزيد من الشراكات لتعزيز فرص التعلم من التجارب السابقة.

• العمل بجودة تتناسب مع الغايات المطلوبة.
• باقة أفضل من المنتجات والخدمات اإلحصائية.

6/1  اإلستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية

والمال  واالقتصاد  والغذاء  الطاقة  مجال  في  المتتالية  األزمات  أدت 
التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة إلى تزايد ملحوظ من حيث الكم 
والكيف في طلب البيانات والمعلومات اإلحصائية، كان لقطاع اإلحصاء 
نظرًا  وذلك  منه،  وافرًا  حظًا  السعودية  العربية  بالمملكة  والمعلومات 
والدور  الدولية  المنظومة  المملكة في  بها  تتمتع  التي  البارزة  للمكانة 
أن  كما  والدولي.  اإلقليمي  الصعيدين  على  يلعبه  الذي  األساسي 
التسريع  إلى  أدى  واالتصاالت  المعلومات  لتقنيات  الملحوظ  التقدم 
بالطلب على معلومات إحصائية تتسم باآلنية والشمولية والموثوقية 
للمسار  المستمر  التطوير  فإن  الوطني  الصعيد  وعلى  والمرونة. 
التنموي في المملكة يحتاج هو اآلخر إلى إحصاءات أكثر دقة وشمولية 
التقدم وتقييم  القرار ورسم السياسات ورصد مدى  وآنية لدعم صنع 

اآلثار واألداء.

تقتضي  وكيفًا  كمًا  المتزايدة  الطلبات  لهذه  المستمرة  االستجابة  إن 
من قطاع اإلحصاء والمعلومات بالمملكة إيجاد آلية تمكنه من مواصلة 
تطوير عمله بشكل مستدام، وبمواكبة المستجدات ذات الصلة داخل 
وخارج المملكة في نفس الوقت. لذا تعين على القطاع إعداُد إستراتيجية 
مستوى  على  نوعها  من  األولى  تعتبر  اإلحصائية  للتنمية  وطنية 
بوصفها  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  بإشراف  المملكة، 
الجهاز المركزي لإلحصاء والمنظم له. وتأتي هذه الخطوة أيضًا تمشيًا 
لمجلس  الموحدة  اإلحصائية  لالستراتيجية  العام  اإلطار  تضمنه  ما  مع 
التعاون لدول الخليج العربية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الموقر 

في شهر ذي القعدة من عام 1431هـ الموافق )أكتوبر 2010م(. 

اإلستراتيجية  هذه  إعداد  عند  والمعلومات  اإلحصاء  قطاُع  اعتمد  وقد 
المعايير الدولية في هذا المجال، والتي من أهمها مشاركة ومساهمة 
الفاعلين الرئيسين في العمل اإلحصائي والمعلوماتي من مستخدمين 
لبناء شراكة حقيقية  اإلحصائية، وذلك  والمعلومات  للبيانات  ومنتجين 
تضمن تبني اإلستراتيجية من قبل المعنيين، واالستفادة من الخبرات 

والتجارب، وتظافر الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وبعد أن أنهت المصلحة )الهيئة( النسخة النهائية من االستراتيجية تم 
رفعها للمقام السامي الكريم ببرقية معالي وزير االقتصاد والتخطيط 
واعتمادها،   عليها  للمصادقة  وذلك  1436/4/8ه،  وبتاريخ   )1369( رقم 
وتم دراستها من عدد مندوبين من الجهات الحكومية في هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراء، وأوصى المندوبون بالعرض على مجلس الوزراء للنظر 
الشورى، وفي  حاليًا  لدى مجلس  الموافقة عليها. وهي تدرس  في 
هذا الجانب ُعقد عدد من االجتماعات بين لجنة االقتصاد والطاقة في 
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مجلس الشورى ووفد من الهيئة العامة لإلحصاء لمناقشة االستراتيجية 
وأهميتها على المستوى الوطني، كما تم اإلجابة الحقًا على عدد من 

األسئلة في هذا الشأن.

1/6/1  تحليل الوضع الراهن:

 ، بالمملكة  والمعلومات  اإلحصاء  لقطاع  الراهن  الوضع  تحليل  أوضح 
القطاع  أن  اإلستراتيجية،  إعداد  انطالق  ونقطًة  أساَس  يمثل  والذي 
أنه شهد تطورا ملحوظا لإلنتاج  الدولة، كما  يشكل أولوية مهمة لدى 
اإلحصائي  - سواء تعلق ذلك بالسجالت اإلدارية أو بالعمليات الميدانية 
النشر،  من تعدادات ومسوح وأبحاث – وللنظم اإلحصائية وألساليب 
تواجه  قد  عقبات  ثمة  تزال  ال  لكن  الحديثة.  التقنيات  استخدام  وفي 
العمل اإلحصائي وتحديات تجب معالجتها من أجل تحقيق تقدم ملحوظ 
خالل وقت قياسي. وتشمل هذه العقبات والتحديات أمورًا عديدة منها 
ما هو متعلق بالمجتمع، مثل ضعف الوعي اإلحصائي، ومنها ما يخص 
الرجوع  وعدم  المتخصصين  غير  من  األرقام  تحليل  مثل  المستخدمين 
المنتجين  يخص  ما  ومنها  الحاالت،  بعض  في  الرئيسة  المصادر  إلى 
البيانات  بعض  توفير  وفي  اإلدارية  السجالت  بعض  في  كالقصور 
المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة 
العشرين )G20(، حيث المملكة عضو فيها، وفي أسلوب صياغة ونشر 

التقارير اإلحصائية، وغيرها.

2/6/1  الرؤية والرسالة والمبادئ لالستراتيجية:

بناًء على التشخيص الدقيق للوضع الراهن لواقع العمل اإلحصائي في 
للبيانات والمعلومات اإلحصائية في  القطاع ودراسة توقعات الطلب 
المستقبل، تأسست الرؤية بعيدة المدى لقطاع اإلحصاء والمعلومات 
يطمح  والتي  2030م(  الموافق  1452/51هـ،  عام  )نهاية  المملكة  في 
ومعلوماتي  إحصائي  »قطاع  إلى  عديدة،  أمور  ضمن  بمقتضاها، 
عالية ويتمتع  بمهنية وجودة  المستفيدين  احتياجات  يلبي  كفؤ وفعال 
تحكم  التي  المبادئ  وبيان  القطاع  رسالة  توضيح  تم  كما  بمصداقية.« 
الرسمية  اإلحصاءات  مبادئ  إلى  أساسي  بشكل  تستند  والتي  عمله 
الصادرة عن األمم المتحدة، وبما يتوافق مع ثوابت المجتمع السعودي، 
مع التركيز على المهنية، والنزاهة، والشفافية، والمشاركة والجدية في 

العمل، واإلدارة الهادفة إلى تحقيق النتائج.

3/6/1  المحاور اإلستراتيجية وأهم األهداف:

للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  ترتكز  للقطاع،  الطموحة  الرؤية  لتحقيق 
اإلحصائية على خمسة محاور إستراتيجية متكاملة وترسم أهدافًا بعيدة 

المدى، حتى عام 1450ه الموافق )2030م(، على النحو التالي: 

• محور استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية )الطلب(، ويهدف إلى:
والمعلومات  البيانات  استخدام  في  ومستمر  ملحوظ  تحسن   

اإلحصائية في المملكة.
 تلبية جل احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية 

سهلة االستخدام وفي التوقيت المناسب.
 الحفاظ على مستوى عالم نرضى المستخدمين.

• محور إنتاج البيانات والمعلومات اإلحصائية )العرض(، ويسعى إلى:
تدريجيًا كمصدر  عليها  االعتماد  يتم  بحيث  اإلدارية  السجالت   تطوير 

أساسي للبيانات.
 تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث.

 تطبيق أحدث المعايير واألساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر 
البيانات. 

• محور التقنيات الحديثة، ويهدف على وجه الخصوص:
 استخدام أحدث التقنيات في كل العمل اإلحصائي.

 ضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية.

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

 إرساء ثقافة االتصال لدى الفاعلين في قطاع اإلحصاء والمعلومات.

• محور الحوكمة، ويسعى إلى:
 توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع اإلحصاء والمعلومات.

 إرساء ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج.
 تطوير مستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية.

عام  حتى  المدى،  ومتوسطة  قريبة  أهدافًا  أيضًا  اإلستراتيجية  وتحدد 
1441/40ه الموافق )2019م(، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

• إشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل 
اإلحصائي، من خالل إنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين 

منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات اإلحصائية. 
• توفير ما يحتاجه المستخدمون من البيانات والمعلومات اإلحصائية.

• تحقيق متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين )G20( ضمن 
مبادرة فجوات البيانات )Data Gap Initiative( الخاصة بهذه المجموعة، 

.)SDDS( والمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات
• تحقيق معظم العناصر الضرورية إلجراء التعداد العام للسكان والمساكن 

لعام )2020م( عن طريق السجالت اإلدارية.
منها في  لالستفادة  الحديثة  التقنيات  مجال  التطورات في  مواكبة   •

تطوير القطاع.
ومجال  البشرية  الموارد  تطوير  مجال  في  العمل  خطتي  استكمال   •

االتصال والتوعية، والبدء في تنفيذهما.
مؤشرات  اعتماد  ويشمل  المقترح،  والتقييم  الرصد  نظام  تفعيل   •

.)KPIs( رئيسة لقياس األداء
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4/6/1  مساهمات الفاعلين الرئيسيين:

يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية بشكل ناجح تظافَر 
والمعلومات  البيانات  ومنتجي  مستخدمي  من  الفاعلين  كافة  جهود 
تعدد  على  بالمستخدمين  االهتماُم  يشكل  لذا  المملكة.  اإلحصائية في 
محاور  أهم  أحَد  فعلية  بصورة  وإشراُكهم  مؤهالتهم  واختالف  فئاتهم 
أهم  من  أن  شك  فال  البيانات،  لمنتجي  بالنسبة  أما  اإلستراتيجية. 
مسؤولياتهم إنتاج وتحليُل ونشُر بيانات ومعلومات إحصائية موثقة وحديثة 
وتلبي احتياجات المستخدمين وتتاح في الوقت المناسب، باإلضافة إلى 

المساهمة في التوعية ونشر الثقافة اإلحصائية في المجتمع.

كما أن نجاح اإلستراتيجية يتطلب مساهمة التعاون الثنائي واإلقليمي 
القطاع  قبل  من  فعالية  أكثر  مشاركة  إلى  باإلضافة  والدولي، 
اإلحصائي في المحافل الدولية، وذلك لمتابعة ما يحدث من تطورات 
اإلحصائية،  والطرق  والتصانيف  واألساليب  والمعايير  المنهجيات  في 

والمساهمة فيها.

5/6/1  خطة العمل : 

تتميز المرحلة األولى من تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، 
1437/36-1441/40ه  العاشرة  التنمية  تمتد طوال سنوات خطة  والتي 
والمشاريع  البرامج  تعزيز  على  بالتركيز  )2015-2019م(،  الموافق 
البيانات  قاعدة  مشروع  مثل  تنفيذها،  واستكمال  الجارية  واألنشطة 
الوطنية، وما تقوم به اإلدارات والمراكز والوحدات اإلحصائية من جهود 
تحقيق  إلى  والمعلومات  اإلحصاء  قطاع  وسيسعى  أعمالها.  لتطوير 
تكامل هذه الجهود من خالل تبادل التجارب بين الجهات بغية االستفادة 
من التجارب الناجحة وتفادي تكرار األخطاء. كما تركز المرحلة األولى أيضًا 
الجديدة  األهداف  بلوغ  تساهم في  أن  التي من شأنها  الجهود  على 
لالستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام )2020م( 
عن طريق السجالت اإلدارية، ورفع الوعي اإلحصائي، وزيادة استخدام 
البيانات والمعلومات اإلحصائية، ومواجهة الطلب المتزايد على البيانات 
العناصر  تنفيذ  في  البدء  عبر  وذلك  وغيرها،  اإلحصائية،  والمعلومات 

ذات الصلة وإجراء التعديالت الالزمة بشكل تدريجي.

6/6/1  التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث

تتحسن  تكرارية،  عملية  اإلحصائية  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  تعتبر 
تنفيذها،  من  المستخلصة  الدروس  االعتبار  بعين  األخذ  مع  تدريجيًا 
وُتثرى بالمستجدات في االستراتيجيات وخطط العمل التنموية الوطنية 
من  اإلستراتيجية  هذه  تنفيذ  وسيتم  الدولية.  الممارسات  وبأفضِل 
خالل خطط عمل خمسيه بالتوازي مع خطط التنمية، بدءًا بخطة التنمية 
العاشرة، كما سبق. وفي هذا النطاق، ستقوم كافة الجهات المكونة 
لقطاع اإلحصاء والمعلومات بإعداد وتنفيذ خطط تنفيذية مفصلة، كل 
في مجال تخصصه، وستتولى مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

دعم وتنسيق هذه الجهود لضمان تكاملها. 

كما سيتم رصد دقيق لإلنجازات والنتائج ومستوى التنفيذ ، وإعداد ونشر 
تقييمين  إجراء  إلى  باإلضافة  اإلستراتيجية،  تنفيذ  حول  سنوي  تقرير 
في كل مرحلة خمسيه )عند منتصف المرحلة وبعد انتهائها(،والتحديث 
الدوري لالستراتيجية بناًء على الدروس المستخلصة من كل هذه العناصر  

وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.

السامي،  المقام  من  عليها  والمصادقة  االستراتيجية  استكمال  وبعد 
والتي  بالمملكة،  اإلحصائي  القطاع  مكونات  وبقية  الهيئة  ستقوم 
تتكون من منظومة متعددة من اإلدارات والمراكز والوحدات اإلحصائية 
الحكومية وبعض مؤسسات  الهياكل اإلدارية لألجهزة  المنضوية تحت 
بالتنفيذ  بالبدء  )الهيئة(  المصلحة  من  فني  بإشراف  الخاص،  القطاع 
وفقًا للجدول الزمني المعد لذلك ومن خالل  خطط تنفيذية لسنوات 

خطة التنمية العاشرة )2015-2019م(.

أكد  الهيئة  الرابعة من تنظيم  المادة  البند األول من  وتجدر اإلشارة أن 
على أن إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي هو أحد أهداف 
المملكة  في  اإلحصائي  للعمل  وطنية  استراتيجية  »إعداد  الهيئة: 
بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العالقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها 

واقتراح تحديثها بشكل دوري«.
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المـوظفين والوظـائف  لنقـل  الفنية  اللجنـة   7/1
والممتلكـات والـوثـائـق والمخصصات للهيئة 

العامة لإلحصاء:

مجلس  قرار  من  )ثالثًا(  الفقرة  بموجب  تشكيلها  تم  فنية  لجنة  وهي 
الوزراء الموقر رقم )11( وتاريخ 1437/1/13هـ، القاضي بالموافقة على 
واالقتصاد  )المالية،  وزارات  من  تتكون  لإلحصاء  العامة  الهيئة  تنظيم 
ينقل  تنفيذية  خطة  بوضع  وتعنى  المدنية(،  والخدمة  والتخطيط، 
بموجبها: الموظفون، والوظائف )الشاغرة والمشغولة(، والممتلكات، 
وزارة  من  اإلحصاء  بنشاط  المتعلقة  المالية  والمخصصات  والوثائق، 

االقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة لإلحصاء. 

بموجبها:  ينقل  تنفيذية  خطة  لوضع  اجتماعات  عدة  اللجنة  وعقدت 
الموظفون، والوظائف )الشاغرة والمشغولة(، والممتلكات، والوثائق، 
االقتصاد  وزارة  من  اإلحصاء  بنشاط  المتعلقة  المالية  والمخصصات 
والتخطيط إلى الهيئة العامة لإلحصاء، كما تم عقد عدة اجتماعات فرعية 
الوثائق  لحصر  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  في  المختصين  بعض  مع 
والمحفوظات والممتلكات من )المباني واألراضي( المشتركة بين وزارة 
العامة لإلحصاء واالتفاق على االجراءات  االقتصاد والتخطيط والهيئة 
البيانات  بدراسة  الفنية  اللجنة  قامت  وقد  النقل،  بخطة  المتعلقة 
المعنية  الجهات  ممثلي  بواسطة  توفيرها  تم  التي  والمعلومات 
الخدمة  ووزارة  المالية،  وزارة  لدى  المتوافرة  البيانات  مع  ومطابقتها 

المدنية، وهي على النحو اآلتي:

• نظام اإلحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )23( 
وتاريخ 1379/12/7هـ.

القاضي  1416/3/18هـ،  وتاريخ   )55( رقم  الموقر  الوزراء  قرار مجلس   •
بنقل مصلحة اإلحصاءات العامة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

إلى وزارة التخطيط.

بشأن  1419/8/25هـ،  وتاريخ   )176( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار   •
واالقتصاد  المالية  )وزارة  عبارة  محل  التخطيط(  )وزارة  عبارة  إحالل 
االقتصاد  المالية  )وزير  عبارة  محل  التخطيط(  )وزير  وعبارة  الوطني( 
العامة  اإلحصاءات  نظام  العبارتان في  هاتان  وردت  حيثما  الوطني( 

للدولة ونظام تعداد السكان العام.

• قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )284( وتاريخ 1426/11/24هـ ، القاضي 
بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري الواردة في 
محضرها الثاني والثالثين المتخذ بتاريخ 1426/5/26هـ ، الخاص بنتائج 

دراسة قطاع المعلومات والبحوث والدراسات .

بشأن  1428/7/16هـ،  وتاريخ   )235( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار   •
الواردة  اإلداري  للتنظيم  الوزارية  اللجنة  توصيات  على  الموافقة 
في محضرها السادس والستين المتخذ في 1428/2/15هـ، المنظم 
بوزارة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  لمصلحة  التنظيمي  لالرتباط 
االقتصاد والتخطيط ، والذي أكد على ما ورد في قرار مجلس الوزراء 
اإلحصاءات  مصلحة  ارتباط  حول  1426/11/24هـ،  وتاريخ   )284( رقم 
العامة والمعلومات بوزير االقتصاد والتخطيط، مع التأكيد على قيام 
المصلحة )الهيئة( بتطبيق وتفعيل ما جاء في قرار مجلس الوزراء فيما 

يتعلق بجانب اإلحصاء والمعلومات .

• تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 
رقم )11( وتاريخ 1437/1/13هـ ، والذي أكد على تمتع الهيئة بالشخصية 
المالي واإلداري، وأن مجلس اإلدارة  العامة وباالستقالل  االعتبارية 
أمورها  وتصريف  الهيئة  شؤون  إدارة  على  المهيمنة  السلطة  هو 
التنظيم،  حدود  في  أغراضها  لتحقيق  الالزمة  القرارات  جميع  ويتخذ 
لتنفيذ  الوحيد  الرسمي  والمرجع  باإلحصاء  المعنية  الجهة  وهي 
التنظيم  حدد  كما  له،  والمنظم  الفني  والمشرف  اإلحصائي  العمل 

اختصاصات ومسئوليات الهيئة.

• ميزانية الهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1438/1437هـ والمصنفة 
في الفرع الثاني ضمن الفصل السادس عشر في الميزانية العامة 
العامة  الهيئة  لموظفي  اإلدارية  بالتشكيالت  بيان  وكذلك  للدولة، 
ورقم  والمرتبة  التصنيف  ورمز  اإلدارات  حسب  موزعين  لإلحصاء 

الوظيفة.

• بيانات الوظائف المعتمدة للهيئة العامة لإلحصاء.
• بيانات عن فروع الهيئة العامة لإلحصاء.

• بيانات األراضي والممتلكات.
• وفي ضوء ما سبق، والذي اتضح من خاللها أن مصلحة اإلحصاءات 
العامة والمعلومات مرتبطة تنظيميًا بوزير االقتصاد والتخطيط، وال 
يوجد أي اختصاصات مشتركة بينها وبين وزارة االقتصاد والتخطيط، 
والوثائق  والموظفون،  الوظائف،  حيث  من  مستقلة  جهة  انها  كما 
بينها  اإلحصاء  بنشاط  المتعلقة  المالية  واالعتمادات  والمحفوظات، 

وبين وزارة االقتصاد والتخطيط.

والعمل جاري على إعداد خطة تنفيذية، تشتمل على ما يلي:

التنظيمي  الهيكل  اعتماد  سرعة  على  لإلحصاء  العامة  الهيئة  تعمل   •
الثانية من  الفقرة  للهيئة من قبل مجلس اإلدارة طبقًا لما ورد في 
الهيئة العامة لإلحصاء، على ان يلي ذلك  الثامنة من تنظيم  المادة 
المالية،  وزارة  من  كل  مع  والتنسيق  والموظفين،  الوظائف  تسكين 
ووزارة الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتحوير أو نقل بعض الوظائف بما 

يتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد.
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 )16( رقم  الفصل  في  المدرجة  لإلحصاء  العامة  الهيئة  ميزانية  نقل   •
الفرع )2( إلى فصل مستقل ضمن فصول الميزانية العامة للدولة، 
يتم  كما  الميزانية.  أبواب  حسب  للبنود  المالية  االعتمادات  نقل  مع 
جميع  نقل  لإلحصاء  العامة  بالهيئة  المعنية  الجهة  مع  وبالتنسيق 
الموظفين والوظائف ) المشغولة والشاغرة ( المعتمدة في ميزانية 
الهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1438/1437هـ إلى الفصل الجديد 
لإلدارات  الوظيفي  التشكيل  حسب  لإلحصاء  العامة  الهيئة  لميزانية 

المعتمدة في الهيكل اإلداري الجديد للهيئة العامة لإلحصاء.

عن  المدنية  الخدمة  وزارة  مع  والموظفين  الوظائف  بيانات  تحديث   •
نقل  يتم  كما  وتسجيلها.  توثيقها  من  والتأكد  توثيق  برنامج  طريق 
الوظائف الشاغرة والمشغولة للهيئة حسب اإلدارات المعتمدة في 
المدنية  الخدمة  بالتنسيق مع ممثل وزارة  الجديد،  التنظيمي  الهيكل 
في اللجنة مع مراعاة ما ورد في األمر السامي الكريم رقم )2147( 

وتاريخ 1435/1/16هـ.

• ربط اللجنة الوطنية للسكان التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء 
والتخطيط،  االقتصاد  وزير  برئاسة  1428/7/2هـ  وتاريخ   )219( رقم 

وكيل  الصحة،  وزارة  وكيل  الداخلية،  وزارة  وكيل  من،  كل  وعضوية 
العمل،  وزارة  وكيل  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  وكيل  التعليم،  وزارة 
المهتمين  المختصين  من  واثنان  والتخطيط،  االقتصاد  وزارة  وكيل 
بشؤون السكان، تنظيميًا بالهيئة العامة لإلحصاء، وتكون برئاسة وزير 
االقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء، مع 
نقل جميع كادر الوظائف المدنية المعتمدة في اللجنة الوطنية للسكان 
إلى الهيئة العامة لإلحصاء، وكذلك نقل المبالغ المخصصة للجنة في 
ميزانية وزارة االقتصاد والتخطيط إلى ميزانية الهيئة العام  لإلحصاء.

• نقل تبعية مباني فروع وزارة االقتصاد والتخطيط في كل من، منطقة 
الهيئة  مالك  إلى  )الدمام(  الشرقية  والمنطقة  )جدة(،  المكرمة  مكة 
العامة لإلحصاء، على أن تقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات النظامية حيال 
تتولى  كما  )أبها(۔  منطقة عسير  الوزارة في  لفرع  المستأجر  المبنى 
المكلف  الهندسية  االستشارات  مكتب  مع  التنسيق  المالية  وزارة 
االقتصاد  وزارة  مبنى  إنشاء  لمشروع  والتصاميم  الدراسات  بإعداد 
إعادة تقسيم  الرياض، بشأن  لها بمدينة  التابعة  والتخطيط والجهات 
لها  التابعة  والجهات  والتخطيط  االقتصاد  لوزارة  المخصصة  األرض 
لبناء مقرات جديدة ، بين الوزارة والهيئة  وإعادة تسليم كل من الوزارة 

والهيئة ما يخصهما من تلك األرض بعد دراسة احتياجات الجهة.
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الفصل الثاني:
التعاون المحلي واإلقليمي والدولي 
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الفصل الثاني: التعاون المحلي واإلقليمي والدولي

المحلية  العمل  وفرق  اللجان  وأعمال  والمؤتمرات  االجتماعات  عدد من 
في  ولجان  عمل  فرق  تشكيل  تم  كما  والدولية،  واإلقليمية  والخليجية 
المصلحة )الهيئة( لدراسة العديد من المواضيع ذات األهمية استعدادًا 
لعملية التحول االستراتيجي من مصلحة إلى هيئة عامة، ويوضح الجدول 

أدناه  أهم  المشاركات على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

سعت المصلحة )الهيئة( خالل العام على تعزيز التعاون المشترك في 
مجال تبادل الخبرات و التجارب والممارسات الناجحة على كافة المستويات 
تنفيذ  في  المشتركة  والتعاون  الجهود  وتوحيد  اإلحصاء.  مجال  في 
المشاريع اإلحصائية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي، حيث 
شاركت المصلحة )الهيئة( خالل العام المالي 1437/1436هـ )2015م( في 

1/2 التعاون المحلي 

الهدفاسم االجتماعم

• دراسة النظام وتوثيق استفادة المصلحة من هذا النظام.لجنة دراسة النظام اآللي المقترح لحصر ملكيات المساكن1

االجتماع )29( للجنة األمنية الدائمة لإلنترنت2

خارج  تكون  للجنة من طلبات حجب  تحال  التي  المواضيع  • مناقشة وإقرار 
صالحيات هيئة االتصاالت.

• مناقشة ما يستجد من أنظمة وتطبيقات وإجراءات ولوائح من ناحية أمن 
وسالمة اإلنترنت.

االجتماع )30( للجنة األمنية الدائمة لإلنترنت 3

خارج  تكون  للجنة من طلبات حجب  تحال  التي  المواضيع  • مناقشة وإقرار 
صالحيات هيئة االتصاالت.

• مناقشة ما يستجد من أنظمة وتطبيقات وإجراءات ولوائح من ناحية أمن 
وسالمة اإلنترنت.

اللجنة الدائمة للبيانات النقدية والمالية واالقتصادية4
• تبادل ومناقشة البيانات واإلحصاءات بين الجهات واألعضاء باللجنة الدائمة.
• مناقشة المستجدات بشأن توفير البيانات المالية واالقتصادية والنقدية 

للمملكة.

5
لصندوق  )الرابعة(  المادة  مشاورات  تقرير  مناقشات  لجان 
النقد الدولي مع المملكة لعام 2015م بهيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء

• مناقشة تقرير مشاورات المادة )الرابعة( لصندوق النقد الدولي مع المملكة 
العربية السعودية لعام 2015م والتي يجريها الصندوق سنويًا مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة.
• مناقشة توصيات خبراء الصندوق بشأن المادة )الرابعة( المتعلقة بالسياسات 

المالية واالقتصادية والنقدية.

6
صادرات  بشأن  الوزراء  بمجلس  الخبراء  هيئة  في  اجتماع 

المملكة غير البترولية ووارداتها لشهر أكتوبر 2015م
أكتوبر  البترولية ووارداتها خالل شهر  • لدراسة تقرير صادرات المملكة غير 

لعام 2015م.

• دراسة تقرير عن تحركات الرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر نوفمبر 2015م.اجتماع في هيئة الخبراء بشأن الرقم القياسي ألسعار الجملة7

• مناقشة آلية التسجيل الحيوية في المملكة.اجتماع التسجيل الحيوي لإلحصاءات الحيوية8

9
اجتماع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حول أسعار السلع 

االستهالكية
• دراسة تقرير متوسط أسعار أهم السلع االستهالكية في مناطق المملكة 

ودول مجلس التعاون الخليجي لشهر جمادي األولى لعام 1436هـ.

التراخيص اجتماع اللجنة الدائمة لتوحيد الخريطة الرقمية لمنطقة الرياض10 واتفاقيات  للبرنامج  المنظمة  والسياسات  الوثائق  لمناقشة   •
المبدئية.

دورية اجتماع حول بيانات الصفقات العقارية11 بصفة  العقارية  الصفقات  ببيانات  )الهيئة(  المصلحة  تزويد  بشأن   •
ومنتظمة.

12
االجتماع مع المختصين في مؤسسة النقد العربي 

السعودي
• مناقشة المواضيع المتعلقة باإلحصاءات بشكل عام وإحصاءات األسعار 

بشكل خاص.
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الهدفاسم االجتماعم

اجتماع الهيئة العامة لالستثمار13

• إعداد مذكرة تفاهم حول تبادل البيانات والمعلومات اإلحصائية المتعلقة 
بمؤسسات االستثمار األجنبي.

• توفير الدعم في الجوانب اإلحصائية من قبل الهيئة العامة لإلحصاء.
• قيام الهيئة العامة لالستثمار بدعم الهيئة العامة لإلحصاء في الحصول 

على بيانات ومعلومات من الجهات الحكومية ذات العالقة بهم.

• تطوير الدليل الموحد للنشاط االقتصادي.اجتماع  مع المختصين وزارة التجارة والصناعة14

• مناقشة التقرير الوطني لمستقبل المدن بالمملكة.اجتماع في هيئة الخبراء حول التقرير الوطني لمستقبل المدن15

• لدراسة رغبة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة االنضمام إلى عضوية عقد ثالثة اجتماعات بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء16
اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

17
لنظم  الوطنية  للجنة  األول  سنوي  الربع  الدوري  االجتماع 

المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة
• للمناقشة الوضع الراهن للميزانية واألمانة العامة والتقرير السنوي والوضع 

المستقبلي.

18
لنظم  الوطنية  للجنة  الثالث  الربع سنوي  الدوري  االجتماع 

المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة
• استعراض قرارات االجتماع السابق وأفضل الممارسات الدولية في مجال 

عمل اللجنة وإطالق مشروع رسم السياسات الوطنية واإلستراتيجية.

مؤتمر ثقافة خدمة العمالء في القطاع الحكومي19

• واقع وتحديات خدمة العمالء في القطاع الحكومي.
• التميز والريادة في خدمة العمالء في القطاع الحكومي.

• البيئة التنظيمية وعالقتها بمستوى خدمة العمالء في القطاع الحكومي.

• االتجاهات اإلدارية والتقنية الحديثة في خدمة العمالء في القطاع الحكومي.
• أبرز التجارب والممارسات المحلية واإلقليمية والدولية المتميزة في خدمة 

العمالء في القطاع الحكومي.

20
اجتماع فريق عمل وزارة االقتصاد والتخطيط ضمن برنامج 

تقاسم المعرفة

• االطالع على التجربة الكورية من خالل ما قام به المعهد الكوري للتنمية 
وشمل ذلك :

- االستخدام الفعال لنظام الخطة المتداولة )المتدحرجة(.
- تطوير نظام مشروع نظام متابعة المشاريع.
- االستراتيجيات لبنك معلومات وطني ناجح.

- المحافظة على الطاقة.

• تحديث بيانات المنسقين وضباط االتصال.اجتماع فريق عمل بنك المعلومات اإلحصائي مع وزارة التعليم21

22
فريق عمل بنك المعلومات اإلحصائي مع وزارة الشؤون 

• بحث إضافة مركز الدراسات االجتماعية للمشروع.االجتماعية

اجتماع فريق عمل مسح الصناعة لعام 2015م23

• توفير متطلبات مسح الصناعة مثل الحصول على بيانات السجالت اإلدارية 
من وزارة التجارة والصناعة.

• توحيد استخدام دليل التصنيف المركزي للمنتجات في ترميز المنتجات الصناعية.
• تبادل الخبرات والدعم فيما يتعلق بإحصاءات نشاط الصناعة.

اجتماع فريق عمل إحصاءات السياحة لعام 2015م24

• تفعيل مذكرة التفاهم التي تدور حول قيام الهيئة بتقديم خدمات الدعم 
واالشراف الفني على المسوح التي يجريها مركز ماس في مجال السياحة.

• توحيد منهجية واعداد الحسابات الفرعية للسياحة.
• تبادل الخبرات والدعم فيما يتعلق بمجال احصاءات السياحة .
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الهدفاسم االجتماعم

1
لدول  اإلحصائي  المركز  إدارة  لمجلس  األول  االجتماع 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2015م
• رسم السياسات وبناء خطط العمل بالمركز  اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

2
االجتماع األول لعام 2015م لفريق عمل إحصاءات الطاقة 

• توحيد المنهجيات في مجال مسح الطاقة في دول مجلس التعاون.في دول مجلس التعاون

3
لدول  اإلحصائي  المركز  إدارة  لمجلس  الثاني  االجتماع 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2015م
• رسم السياسات وبناء خطط العمل بالمركز  اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

4
لإلحصاءات  الدائمة  للجنة  2015م  لعام  الثاني  االجتماع 

السكانية واالجتماعية
• توحيد المنهجيات في مجال  التعداد السكاني ومسوح اإلحصاءات السكانية 

واالجتماعية في دول مجلس التعاون.

5
اإلحصائي   المركز  بين  االتصال  لضباط  الثاني  االجتماع 

ودول مجلس التعاون
• تنسيق وتوحيد إجراءات العمل لضباط االتصال بين المركز اإلحصائي والدول 

األعضاء.

6
لدول  اإلحصائي  المركز  إدارة  لمجلس  الثالث  االجتماع 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2015م
• رسم السياسات وبناء خطط العمل بالمركز  اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

7
لإلحصاءات  الدائمة  للجنة  2015م  لعام  الثالث  االجتماع 

السكانية واالجتماعية
• توحيد المنهجيات  في مجال  التعداد السكاني ومسوح اإلحصاءات السكانية 

واالجتماعية في دول مجلس التعاون.

8
االجتماع الثاني لعام 2015م لفريق عمل إحصاءات األرقام 
• لالتفاق على المؤشرات قصيرة المدى في مجال إحصاءات األرقام القياسية.القياسية والمؤشرات قصيرة المدى بدول مجلس التعاون

9
اجتماع اللجنة الدائمة لمؤشرات التنمية واالستدامة بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التنمية واالستدامة ومن ضمنها  خارطة طريق الحتساب مؤشرات  وضع   •

أهداف التنمية والمستدامة. 

10
القومية  للحسابات  الفرعية  للجنة  عشر  الحادي  االجتماع 

• تركيب الحساب المالي لقطاع المشروعات المالية.بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة 

11
االجتماع األول لعام 2015م لفريق عمل إحصاءات العمل 

في دول مجلس التعاون
• توحيد المنهجيات والتعاريف في مجال إحصاءات العمل على مستوى دول 

المجلس.

12
لإلحصاءات   الدائمة  للجنة  2015م  لعام  الثاني  االجتماع 

االقتصادية في المركز اإلحصائي بمدينة مسقط
التعاون فيما يخص اإلحصاءات  بين أعضاء دول مجلس  اجتماع تنسيقي   •

اإلقتصادية.

13
االجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية  

بجامعة الدول العربية 

• مناقشة بنود االجتماع وهي :
- متابعة تنفيذ توصيات االجتماع الثالث عشر للجنة.

- البيانات الضخمة.
- سجل األعمال اإلحصائي.

- التجارة اإللكترونية المحلية والدولية.
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الهدفاسم االجتماعم

14
القومية  الحسابات  للجنة  2015م  لعام  الثاني  االجتماع 

• مناقشة خارطة الطريق لتطوير الحسابات القومية.بدول مجلس التعاون

15
اجتماع اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات 

الجغرافية المكانية بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية

المعلومة  دور  حول  الدول  بين  التنسيق  وأهمية  اإلقليمية  اللجان  دعم   •
وإقرار  تنفيذ  على  اللجنة  أعضاء  وعمل  القرار  صناعة  دعم  في  الجغرافية 

اللوائح واألنظمة وآليات عملها.

16
بدول  2020م  تعداد  للجنة  2015م  لعام  الثاني  االجتماع 

• اجتماعات دورية لتوحيد المنهجيات وتوقيت التنفيذ.مجلس التعاون

• االتفاق على أسلوب موحد وآلية موحدة.االجتماع  األول للفريق اإلقليمي للتعدادات السكانية 17

18
االجتماع الثاني لعام 2015م لفريق عمل إحصاءات العمل 

في دول مجلس التعاون
• توحيد المنهجيات والتعاريف في مجال إحصاءات العمل على مستوى دول 

المجلس.

المؤتمر العالمي للبيانات الكبيرة19

• تطوير أدلة ومعايير العمل الالزمة لإلحصاءات الرسمية في مجال استخدام 
البيانات الكبيرة.

اإلحصائية  البيانات  تكامل  بشأن  العملية  المقترحات  من  مجموعة  إعداد   •
التنموية  الدولة في متابعة رصد األجندة  الكبيرة لخدمة  الدورية والبيانات 

ضمن أهداف التنمية المستدامة.
• تعزيز الجهود العملية لفريق الخبراء الدوليين لالنتقال لتنفيذ مشاريع تطبيقية 
تحديث  في  الدول  لخدمة  والشركاء  األعضاء  الدول  مع  بالتعاون  وعملية 

عملياتها اإلحصائية والتجاوب الفعال مع األجندة التنموية 2015 - 2030.

20
اجتماع مجلس األمناء في دورته األربعين للمعهد العربي 

للتدريب والبحوث اإلحصائية  باألردن 
• رسم السياسات والخطط وإقرار الميزانية للمعهد العربي للتدريب والبحوث 

اإلحصائية.

21
واإلحصائية  القومية  بالحسابات  المعنى  الخبراء  اجتماع 

واالقتصادية في منطقة غرب أسيا
• مناقشة المنهجيات في مجال إحصاءات الدخل القومي في دول غرب آسيا

• مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاع المشروعات المالية.

22
االجتماع الثاني للجنة الفنية لمبادرات اإلحصاءات العربية 

• تشكيل مركز إحصائي على مستوى الدول العربية.)عربستات( في صندوق النقد العربي

• االتفاق على أسلوب موحد وآلية موحدة.االجتماع الثاني لفريق اإلقليمي للتعدادات السكانية 23

24
المؤتمر الدولي لمبادرة مجموعة دول العشرين المعنية 

• مناقشة بيانات الحسابات القطاعية.بفجوة البيانات

25
االجتماع السنوي اللجنة اإلحصائية 46 باألمم المتحدة 

بنيويورك

• التحضير للبرنامج العالمي للتعداد العام للسكان والمساكن دورة ٢٠٢٠م.
• تقرير موشرات التنمية كرصد األهداف اإلنمائية لأللفية.

• مناقشة منهجيات استخراج بيانات الدخل القومي.
• مناقشة منهجيات استخراج بيانات التجارة الخارجية.

• استعراض تقرير عن برنامج المقارنات الدولية.

26
المؤتمر الثالث لإلحصاءات الرسمية لدعم األدلة القائمة 
على السياسات االقتصادية في مدينة فرانكفورت بألمانيا

• توفير منصة عالمية لمناقشة القضايا اإلحصائية المتطورة مع مستخدمي 
ومقدمي البيانات وصناع القرار. 

• التوصل إلى فهم أعمق لوجهات النظر اإلحصائية المختلفة.
• تبادل المعلومات حول توفر البيانات واستخداماتها وتفسيرها.

• بناء قاعدة واسعة للتحسينات والتقدم في مجال اإلحصاء.
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الفصل الثالث:
األعمال والمنتجات اإلحصائية
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الفصل الثالث: األعمال والمنتجات اإلحصائية

أولت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء(
بتطوير وزيادة البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية التي تنتجها في 
جميع المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية، 
الرامية  بالجهود  التسريع  العاشرة على أهمية  التنمية  ركزت خطة  وقد 
العربية  المملكة  في  والمعلومات  اإلحصاء  قطاع  وتطوير  تنمية  إلى 
السعودية، وذلك نتيجة للدور األساسي الذي يقوم به هذا القطاع في 
المسار التنموي للبالد من خالل جمع وتحليل ونشر بيانات ومعلومات 
صانعي  وتساعد  والموثوقية،  واآلنية  بالشمولية  تتصف  إحصائية 
القرار وراسمي السياسات والبرامج والمشاريع في القطاع الحكومي 
االقتصادي  المجال  في  المحرز  التقدم  متابعة  من  وتمكن  والخاص، 
المبذولة  الجهود  الناتجة عن  اآلثار  األداء، ورصد  وتقييم  واالجتماعي، 

لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي. 

وتقوم المصلحة )الهيئة( بالتعاون والتنسيق مع إدارات ومراكز ووحدات 
ونشر  وتحليل  بجمع  العام،  والقطاع  الحكومية  الجهات  في  اإلحصاء 
تتناول  التي  الرسمية  اإلحصائية  والمؤشرات  والتقديرات  البيانات 
مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسكانية والجغرافية، وذلك 
الدراسات  وإعداد  واألبحاث،  والمسوح  التعدادات،  تنفيذ  خالل  من 
والتقارير االحصائية، ومعالجة بياناتها ونشر نتائجها في دوراتها الزمنية 
المحددة، وذلك باستخدام أفضل األساليب اإلحصائية المعتمدة دوليًا 

والتقنيات المتطورة.

البرامج  عدد  زيادة  إلى  هيئة  إلى  المصلحة  تحول  بعد  العمل  ويجري 
شركاء  متطلبات  بحسب  الثغرات  لسد  اإلحصائية  والمنتجات  واألعمال 
ومستخدمي البيانات من جهة ودعم األجهزة الحكومية ومتخذي القرار من 
جهة أخرى. ويعرض الجدول أدناه البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية 

التي تصدرها المصلحة )الهيئة (:

البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية التي تصدرها 
المصلحة )الهيئة(

التعدادات1

عشر سنواتالتعداد السكاني 
خمس سنواتتعداد المنشآت 
عشر سنواتالتعداد الزراعي 

سنويحصر الحجاج 

2
المسوح 
والبحوث 
اإلحصائية

خمس سنواتالمسح الديموجرافي 
نصف سنويمسح القوى العاملة 

خمس سنواتمسح إنفاق ودخل األسرة 
سنويالبحث االقتصادي للمؤسسات 
سنويبحث مؤسسات المال والتأمين 

ربع سنويبحث المؤشرات االقتصادية 
ربع سنويةبحث االنتاج الصناعي 

شهريالرقم القياسي لتكلفة المعيشة 

برنامج الرقم القياسي ألسعار 
شهريالجملة 

برنامج متوسطات أسعار السلع 
شهريوالخدمات 

إحصاءات 3
السجالت 

اإلدارية

سنوينشرة إحصاءات الصادرات 
سنوينشرة إحصاءات الواردات 

سنوينشرة التبادل التجاري 
سنوينشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية 

تقارير صادرات المملكة السلعية 
شهريغير البترولية ووارداتها 

ربع سنويمؤشرات الحسابات القومية 
سنوينشرة الحسابات القومية 

نشرة الحسابات القومية 
سنويالمفصلة وفق نظام 2008م 

ثالث سنواتنشرة إحصاءات الخدمات الحكومية 
سنويالكتاب اإلحصائي 

سنويالمؤشر اإلحصائي 

دورية التنفيذالمنتجات اإلحصائيةالبرامجم



39

1/3  البرامج اإلحصائية
 

1/1/3  التعدادات
 

1/1/1/3 التعداد العام للسكان والمساكن  

الوصف: 
هو عد كل فرد من األفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين 
واالقتصادية  االجتماعية  تسجل خصائصه  وأن  معين  وتاريخ  لحظة  في 
في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره 

من أفراد األسرة.

آليات إعداد الخطة:
برنامج  إعداد  بمهام  لالضطالع  المختصين  من  عمل  فريق  تكوين   •
التعداد العام للسكان والمساكن والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
داخل المصلحة )الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.

جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج التعداد العام للسكان والمساكن من   •
معلومات وتوصيات وتوثيقها وتجهيزها لتكون في متناول يد فريق 

العمل الموكل إلية مهام إعداد البرنامج.
تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.  •

مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.  •
تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء داخل المصلحة )الهيئة( أو   •

خارج المصلحة )الهيئة(.
تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ إعداد البرنامج.  •

إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.  •
تحديد أعداد القوى العاملة.  •

إعداد كتب تدريب لجميع االعمال الخاصة بالبرنامج سواء مكتبية أو ميدانية.  •
إعداد خطط لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية وفق مراحل محددة.  •

إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًا )الترميز ومعالجة البيانات(.  •
تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.  •

التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات واللجان الخاصة بالطباعة   •
والنشر من أجل تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب وإخراج فني 

متميز.

المنهجية:
إلتزمت المملكة العربية السعودية بإجراء التعدادات السكانية في أوقات 
السكانية  للتعدادات  ولما  واإلقليمية  الدولية  اللتزاماتها  وفقًا  محددة 
لهذه  السكانية، ولما  للمعلومات  المصدر األساسي  كونها  أهمية  من 

نجاح  مدى  وتقويم  للتنمية  التخطيط  في  كبرى  أهمية  من  المعلومات 
الخطط في تحقيق أهدافها وتوفير المعلومات الديموجرافية الستخدامها 

في مختلف المجاالت االقتصادية واإلجتماعية والديموجرافية.

وقد إلتزمت المملكة في اآلونة األخيرة بتنفيذ التعداد كل عشر سنوات 
باستخدام أسلوب التعداد الفعلي في تنفيذ تعدادات السكان بالمملكة 
اإلستثناءات  بعض  وجود  مع  تعقيد  وعدم  بساطة  من  به  يتميز  لما 

المذكورة في نطاق التعداد.

)الليلة  التعداد  ليلة  تواجدهم  أماكن  حسب  األشخاص  حصر  يتم  حيث 
التي تقع لحظة اإلسناد الزمني في منتصفها( سواء كان الفرد مقيمًا 
بصفة معتادة في هذا المكان أم صادف وجوده فيه ليلة التعداد عن 
طريق المقابلة المباشرة وبإستخدام إستمارة التعداد التي تمر عبر عدة 

مراحل لحين إعدادها بصيغتها النهائية وكما يلي:  

تصميم اإلستمارة من قبل إدارة اإلحصاءات السكانية والحيوية.  •
دراسة اإلستمارة من إدارة مشروع التعداد وعرضها على كافة اإلدارات   •

اإلحصائية في المصلحة )الهيئة(.
وزيـر  لمعـالي  )الهيئة( ورفعها  المصلحة  األولية من  إقرار اإلستمارة   •

اإلقتصاد والتخطيـط.
عرضها على الجهات ذات العالقة المستفيدة.  •

عرض اإلستمارة على لجنة من المستشارين غير المتفرغين المتعاونين   •
مع المصلحة )الهيئة(.

وتستخدم في تصنيف البيانات االقتصادية والمهنية والتعليمية أحدث 
التصانيف الدولية وهي :

التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية اإلصدار الرابع.  •
دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي ودليل التصنيف الدولي   •

المعياري للمهن الصادر عن مكتب العمل عام 1988م.
.)ISCED(  التصنيف الدولي المقنن للتعليم  •

دليل ترميز الجنسيات حسب رموز الدول الصادر عن األمم المتحدة.  •

تعريف التعداد العام للسكان والمساكن:
الديموجرافية  البيانات  وتحليل  ونشر  وتجهيز  لجمع  الكلية  العملية  هو 
المناطق  على  وتوزيعهم  بالسكان  المتعلقة  واالجتماعية  واالقتصادية 
من  فرد  كل  يعد  أن  يعني  وهذا  معين،  زمن  في  المختلفة  الجغرافية 
األفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في لحظة وتاريخ 
معين وأن تسجل خصائصه االجتماعية واالقتصادية في تاريخ إسنادها 

الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد األسرة.

التزمت المصلحة )الهيئة( بإجراء التعدادات السكانية في أوقات محددة 
وفقًا اللتزاماتها الدولية واإلقليمية ولما للتعدادات السكانية من أهمية 



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
40

كونها المصدر األساسي للمعلومات السكانية , ولما لهذه المعلومات 
من أهمية كبرى في التخطيط للتنمية وتقويم مدى نجاح الخطط في 
في  الستخدامها  الديموجرافية  المعلومات  وتوفير  أهدافها  تحقيق 
مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والديموجرافية وفقًا لما هو 
متعارف علية من كونه العملية الكلية لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات 
وتوزيعهم  بالسكان  المتعلقة  واالقتصادية  واالجتماعية  الديموجرافية 
تم  وقد  هذا  معين،  زمن  في  المختلفة  الجغرافية  المناطق  حسب 
استخدام أسلوب التعداد الفعلي في تنفيذ تعدادات السكان بالمملكة 
االستثناءات  بعض  وجود  مع  تعقيد  وعدم  بساطة  من  به  يتميز  لما 

المذكورة في نطاق التعداد.

المالمح الرئيسة للتعداد العام للسكان والمساكن بشمولية تامة وآنية 
محدودة.

وغير سعوديين(  )سعوديون  األفراد  جميع  السكان  تعداد  يشمل  حيث 
الموجودين داخل حدود المملكة العربية السعودية ليلة اإلسناد الزمني 
أو  دائمة  إقامة  بالمملكة  مقيمين  األفراد  هؤالء  كان  سواء  للتعداد، 
موجودين فيها بصفة مؤقتة، وقد أدخل على هذا المفهوم  السعوديون 

المتواجدين في الخارج ومنهم : 

رجال السلك الدبلوماسي السعوديون الذين يتطلب عملهم اإلقامة   •
خارج المملكة  ويتم عدهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المملكة بصفة مؤقتة ألي سبب من  الموجودون خارج  السعوديون   •
األسباب كالعالج أو السياحة أو التجارة أو الدراسة ... الخ، ويتم عدهم 

ضمن أفراد أسرهم المقيمة داخل المملكة.
السعوديون الموجودون خارج المملكة بصفة دائمة وهؤالء يتم عدهم   •

بالتنسيق مع السفارات والقنصليات السعودية في الخارج.

تصميم االستمارة: 
1425هـــ  والمساكن  للسكان  العام  التعداد  استمارة  من  االستفادة   •

)2004م(.
بدول  2010م  لتعداد  الفنية  اللجنة  أعدتها  التي  البيانات  مراعاة سلة   •

مجلس التعاون. 
• مراعاة التوصيات الدولية بخصوص ما تتضمنه استمارة التعداد العام 

للسكان والمساكن.
• احتياجات البحوث العينية.

• مناسبة ومالئمة الحجم النهائي لالستمارة لمختلف مراحل التعداد.
• التعرض إحصائيًا لبعض المجاالت الجديدة والتي لوحظ اهتمام القطاعات 

الحكومية والمستفيدة منها وتتطلب دراستها توفير إطار شامل.

المراحل التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن:
• إعداد وتجهيز دليل المسميات السكانية. 

• عملية ترقيم المدن.
• عملية العد الفعلي.

أسلوب جمع البيانات:
وهو حصر األشخاص حسب أماكن تواجدهم ليلة التعداد )الليلة التي 
تقع لحظة اإلسناد الزمني في منتصفها( سواء كان الفرد مقيمًا بصفة 
معتادة في هذا المكان أم صادف وجوده فيه ليلة التعداد، ويتم أخذ 
البيانات من خالل المقابلة المباشرة من قبل العدادين في جميع مناطق 
المملكة حسب التقسمات االدارية )منطقة - محافظة - مركز - مسمى 

سكاني - مسمى مشمول(.

 INTELLEGENT CHARACTER للعالمات  الذكية  القراءة  منهجية  إقرار  تم 
RECOGNITION  كخيار لجمع البيانات وفيما يلي موجز مختصر عن تلك 

التقنية:- 

حيث  لألرقام  بالنسبة  اليد  خط  قراءة  إمكانية  على  التقنية  تلك  تعتمد 
تتطلب تلك التقنية تصميم االستمارات بصورة تقنية محددة إلمكانية 
التعامل معها أثناء قراءة االستمارات حيث يتطلب إجراء مسح ضوئي 
تلك  وتخزين  الضوئية  الماسحات  باستخدام  أولى  كمرحلة   )Scanning(
من  ذلك  بعد  العمل  يبداء  حيث  ممغنطة  تخزين  وسائط  على  الصور 
األرقام  اليد على هيئة  المدونة بخط  األرقام  بقراءة   )ICR( برامج  خالل 
التعامل  يمكن  رقمي  شكل  إلى  وتحويلها  الهندية(   )األرقام  العربية 

معها بالحاسب.

الجهات المستفيدة من نتائج برنامج التعداد العام للسكان والمساكن:
هناك العديد من الجهات المستفيدة من هذا البرنامج الهام مثل: الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات االقليمية والدولية والمراكز 

البحثية والعلمية والمخططين والباحثين، ومن تلك الجهات :

• مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية                          
• وزارة االقتصاد والتخطيط

• وزارة المالية                                                         
• وزارة التعليم

• وزارة االسكان                                                 
• مؤسسة النقد العربي السعودي

• وزارة العمل                                                   
• وزارة الصحة

• البنك الدولي                                                   
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• األمم المتحدة
• جامعة الدول العربية                                  

• مجلس التعاون لدول الخليج العربي
• األفراد من أكاديميون وباحثون                 
• الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص

االستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن:
واالجتماعي  واالقتصادي   الديموجرافي   التركيب  عن  بيانات  توفير   •
وأيضًا  المملكة  على مستوى  السعوديين  وغير  السعوديين  للسكان 
على مستوى مختلف المناطق اإلدارية واستخراج العديد من المؤشرات 

والمقاييس الديموجرافية. 
وأنواعها  المملكة من حيث مستوياتها  اإلعاقة في  بيانات عن  توفير   •
وأسبابها والخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية للمعاقين 

وتوزيعهم الجغرافي.
• إيجاد قاعدة معلومات سكانية بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات 
الديموجرافية  عن  األساسية  البيانات  من  والباحثين  المخططين 

واالقتصادية واالجتماعية التي تتطلبها  خطط التنمية.
• تلبية الطلبات الواردة لإلدارة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات 

الدولية واالقليمية.
• توفير إطار لتنفيذ المسوح بالعينة خاصة المتعلقة بالخصائص االجتماعية 
قبل  من  تنفيذها  يتم  والتي  المسكن  وخصائص  والديموجرافية 
المصلحة )الهيئة( أو من الجهات الحكومية األخرى على سبيل المثال 
الملك  األبحاث مستشفى  مراكز   - المناطق  أمانات   - الصحة  )وزارة 

فيصل التخصصي  .....الخ(.
• توفير البيانات والمؤشرات الالزمة إلعداد وتقييم التقديرات واإلسقاطات 
السكانية على مستوى المملكة   ويتم ذلك من خالل حساب بعض 
االسقاط  عملية  في  تساعد  والتي  السكاني  التعداد  المؤشرات 
 - الهجرة   - الوفيات   - الكلية  )الخصوبة  المثال  على سبيل  السكاني 

العمر المتوقع عند الميالد - توزيع السكان حسب الفئات العمرية(.
• توفير دليل يتضمن جميع المسميات السكانية موزعة حسب التقسيم 

اإلداري وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

على  والمساكن  للسكان  تفصيلية  نشرات  خالل  من  بيانات  توفير   •
مستوى المنطقة والمحافظة والمدينة والجنس والجنسية )سعودي/ 

غير سعودي(.
• توفير بيانات من خالل نشرات تفصيلية عن السكان تتضمن الخصائص 
والمدينة  والمحافظة  المنطقة  حسب  موزعين  والعملية  التعليمية 

والجنس والجنسية )سعودي/ غير سعودي(.
• توفير بيانات عن السكان على مستوى الحي في المدن الكبرى موزعين 

حسب الجنس والجنسية )سعودي/ غير سعودي(.
السجالت  نتائج  مع  المقارنة  خالل  من  التعداد  نتائج  من  االستفادة   •
وخاصة  العالقة  ذات  الجهات  مع  الدائم  بالتنسيق  وذلك  اإلدارية 

الجهات الحكومية.
حسب  موزعين  الخاصة  االحتياجات  لذوي  السكان  عن  بيانات  توفير   •
التقسيم اإلداري والجنس والجنسية ))سعودي/ غير سعودي ( والحالة 
التعليمية ونوع اإلعاقة وتزويد الجهات ذات العالقة بالبيانات وتوفيرها 

للباحثين.
الحادث  التغير  لقياس  دوريًا  السكانية  والمؤشرات  البيانات  توفير   •
المحلية  المقارنات  وإجراء  الزمن،  مرور  مع  السكانية  الخصائص  في 
واإلقليمية والدولية والتنسيق الدائم مع المنظمات الدولية والتحديث 
المستمر للمؤشرات الخاصه بالمملكة والتي تعكس الواقع الحقيقي 

للمملكة في تلك المنظمات.

أهم النتائج :
شهر  من  الثالث  في  السعودية  العربية  المملكة  سكان  جملة  بلغ   •
جمادى األولى1431ه  الموافق 27 أبريل 2010م  )27236156( نسمة 
مقارنة بـ )22678262(  نسمة في غرة شهر شعبان1425، وذلك بزيادة 

مقدارها )4557894(.

• بلغ عدد السكان السعوديين عام 1431هـ )2010م(  )18776510 ( نسمــة، 
 )16527340( بـ  مقارنة  المملكة،  جملة سكان  )68.9%( من  بنسبــة  أي 

نسمة في عام 1425هـ )2004م(.



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
42

 Age
Groups

Total الجملة Non - Saudi غير سعودي Saudi سعودي
فئــات
جملةالعمـر اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

0 - 4 2137500 1017300 1120200 546553 256656 289897 1590947 760644 830303 4 - 0

5 - 9 2460285 1170125 1290160 577459 257054 320405 1882826 913071 969755 9 - 5

10 - 14 2590248 1223342 1366906 514080 217227 296853 2076168 1006115 1070053 14 - 10

15 - 19 2630115 1229535 1400580 423742 173004 250738 2206373 1056531 1149842 19 - 15

20 - 24 2766059 1251096 1514963 655748 206240 449508 2110311 1044856 1065455  24 - 20

25 - 29 3118365 1338191 1780174 1149826 313389 836437 1968539 1024802 943737  29 - 25

30 - 34 2970863 1157688 1813175 1320610 329718 990892 1650253 827970 822283  34 - 30

35 - 39 2513582 965412 1548170 1156016 286625 869391 1357566 678787 678779  39 - 35

40 - 44 1850664 696630 1154034 835310 181402 653908 1015354 515228 500126  44 - 40

45 - 49 1452659 562860 889799 562946 114896 448050 889713 447964 441749  49 - 45

50 - 54 1019452 396843 622609 361309 75331 285978 658143 321512 336631  54 - 50

55 - 59 614233 242624 371609 181829 38992 142837 432404 203632 228772  59 - 55

60 - 64 433396 175907 257489 92404 23695 68709 340992 152212 188780  64 - 60

65 - 69 305930 116743 189187 37906 12163 25743 268024 104580 163444  69 - 65

70 - 74 166386 72638 93748 23088 8595 14493 143298 64043 79255  74 - 70

75 - 79 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 الجمـلة

السكان حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي( 2010م

الهرم السكاني 
للسكان السعوديين 

لعام 2010م

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

9 - 5
4 - 0

�ة
م�

لع
ة ا

فئ
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ذكورإناث
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السكان حسب الجنسية )سعودي / غير سعودي( 
والمنطقة اإلدارية 2010م

السكان السعوديون )10 سنوات فأكثر( حسب الحالة 
التعليمية 2010م

السكان السعوديون )15 سنوات فأكثر ( حسب الحالة 
الزواجية 2010م

نسبة المساكن المشغولة بأسر1431هـ )2010م(

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
مكةال��اض

المكرمة
المدينة
المنورة

الحدودحائلتبوكعسيرالشرقيةالقصيم
الشمالية

الجوفالباحةنج�انجا�ان

سعود�ون

غير سعود�ين

أرمل
Widowedًً

مطلق
Divorced

مت�وج
Married

لم يت�وج أبدًا
Never Married4.919.153

7.496.074

290.421

520.745

دكتو�اة

ماجيستير / ...

الجامعية

دبلوم...

الثانوية

المتوسطة

االبتدائية

يق�أ ويكتب

أمي

%0.18

%0.41

%10.98

%3.72

%24.97

%19.04

%17.90

%12.75

%10.05

%64.4

%35.6

أسر سعودية

أسر غير سعودية

•  أظهرت النتائج التفصيلية لتعدادي السكان لعامي 1425هـ )2004م(, 1431هـ 
)2010م( زيادة عدد المساكن المشغولة بأسر من )3991783( مسكنًا عام 

1425هـ)2004م( إلى )4652162( مسكنًا في عام 1431هـ )2010م(.
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التوزيع الجغرافي للمساكن:

األعمال المنجزة خالل العام 2015م:
التعداد  لجنة  في  الخاصة  االجتماعات  في  )الهيئة(  المصلحة  تمثيل   •
واالتفاق  2020م،  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الموحد  السكاني 

على سلة بيانات موحدة لدول المجلس.
• إعداد الخطة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن 2020م.

• التنسيق مع البريد السعودي لدراسة جدوى استخدام العنوان البريدي 
في التعداد العام للسكان والمساكن.

والمساكن  المباني  ترقيم  خالل  من  االطار  تحديث  تنفيذ  في  البدء   •
وحصر األسر ميدانيًا خالل الربع االول من العام الحالي 2016م.

التوزيع النسبي المئوي للمساكن المشغولة بأسر في 
المملكة حسب المناطق اإلدارية لعامي 1425هـ 

)2004م(، 1431هـ )2010م(

1431هـ )2010م( )%(1425هـ )2004م( )%(المنطقة اإلدارية

24.124.8الرياض
29.528.6مكة المكرمة

6.86.6المدينة المنورة
4.24.4القصيم
13.413.3الشرقية

7.27.2عسير
3.02.9تبوك
1.92.0حائل

1.00.9الحدود الشمالية
4.44.3جازان
1.71.8نجران
1.61.6الباحة
1.21.5الجوف

100100الجملة )%(

جملة المساكن المشغولة 
39917834652162بأسر

2/1/1/3  تعداد المنشآت 

التعداد  مراحل  من  األولى  المرحلة  -وهو  المنشآت  تعداد  شكل 
التي  تفصياًل  األكثر  االقتصادية  لألبحاث  أساسيًا  -إطارًا  االقتصادي 
توفير  إلى  الماسة  للحاجة  وذلك  مستقباًل،  )الهيئة(  المصلحة  تجريها 
اإلحصائية  البيانات  قاعدة  تحديث  شأنها  من  حديثة  إحصائية  بيانات 
المنشآت  جميع  تصنيف  خالله  من  يتم  حيث  االقتصادية،  للقطاعات 
المملكة  المشتغلين على مستوى  االقتصادي وحسب  النشاط  حسب 
والمناطق اإلدارية والمدن، وتم تصنيف أنشطة هذه المنشآت وألول 
مرة حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي لألنشطة االقتصادية 

)ISIC4( والذي أوصت هيئة األمم المتحدة بتطبيقه بحلول عام 2011م.

الوصف: 
تعداد المنشآت هو عبارة عن عملية دورية تجري مرة كل خمس سنوات 
يتم فيها جمع وتجهيز وتبويب وتحليل أهم المؤشرات االقتصادية التي 
تصور خصائص المنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا معينًا خالل فترة 

زمنية محددة على مستوى المملكة .

آليات إعداد الخطة:
• تكوين فريق عمل من المختصين لالضطالع بمهام إعداد برنامج تعداد 
المنشآت والتنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الهيئة أو خارجها 

في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
معلومات  من  المنشآت  تعداد  ببرنامج  يتعلق  ما  كل  ورصد  جمع   •
العمل  فريق  يد  متناول  في  لتكون  وتجهيزها  وتوثيقها  وتوصيات 

الموكل إليه مهام إعداد البرنامج.
• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.

• مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.

• تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء داخل الهيئة أو خارج الهيئة.
• تحديد الميزانية.

• إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.
• تحديد أعداد القوى العاملة.

• إعداد كتب التدريب لألعمال الميدانية.
• إعداد خطط  لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية.

• إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًا )الترميز ومعالجة البيانات(.
• تحديد أسلوب جمع البيانات.

• التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات واللجان الخاصة بالطباعة 
والنشر من أجل تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب وإخراج فني 

متميز.
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توزيع المنشآت حسب نوع الحالة المنهجية:
تم توسيع الشمول في عملية العد في تعداد المنشآت عام 1432هـ 
وذلك باتباع أسلوب الحصـر الشـامل لكل منشأة عاملة أو مغلقة وقت 
ويقوم  الحصر،  في  الواقعة  المدينة  حدود  داخل  وتقع  خالية  أو  العد 
العداد عند جمع البيانات بزيارة المنشأة وإجراء المقابلة المباشرة بأصحاب 
العمل أو المدراء أو األشخاص المسئولين بالمنشأة ويتم ذلك بتقديم 
نفسه وإبراز البطاقة الشخصية ثم يقوم بتدوين البيانات المطلوبة في 
البيانات المطلوبة بسبب عدم  التعداد، وإذا تعذر تعبئة كافة  استمارة 
توفرها أثناء زيارة العداد، فيتعين على العداد أن يعاود زيارة المنشأة 

حتى يحصل على البيانات المطلوبة. 

وفى حالة كون المنشأة مغلقه يدون العداد ما يمكن تدوينه من بيانات 
إلى السجل ويعاود  المنشأة  في االستمارة  األصلية  من واقع لوحة 
العد  فترة  نهاية  حتى  أو  كاملة  البيانات  على  الحصول  حين  إلى  الزيارة 
ليشير في المالحظات بأن المنشأة مغلقة مؤقتًا أو مغلقة بصفة دائمة.

األهداف:
• تكوين قاعدة من البيانات الستخدامها في إجراء الدراسات والبحوث 

االقتصادية.
• توفير إطار متكامل وحديث للمنشآت االقتصادية العاملة في المملكة 
يشتمل على أسماء المنشآت وعناوينها ونشاطها االقتصادي وعدد 
والتعدادات  الصناعي  التعداد  إطار  لتحديد  وذلك  فيها  المشتغلين 

االقتصادية األخرى.
• توفير إطار متكامل وحديث للمنشآت االقتصادية العاملة في المملكة 
بياناتها  تجمع  المتخصصة والتي  األبحاث االقتصادية  عينات  لسحب 

من المنشآت بشكل دوري بأسلوب العينة.
• مقارنة النتائج مع التعدادات السابقة لقياس النمو االقتصادي.

الخاص  القطاع  في  وغيرهم  سعوديين  من  العمالة  حجم  دراسة   •
وتوزيعهم حسب األنشطة االقتصادية.

حجم  من  االقتصادية  القطاعات  من  قطاع  كل  يستوعبه  ما  معرفة   •
المشتغلين.

• معرفة حجم المؤسسات في كل نشاط اقتصادي.
القطاعات  من  قطاع  كل  يستوعبها  التي  المؤسسات  حجم  معرفة   •

االقتصادية.

أهم نتائج تعداد المنشآت 2010م: 
• بلغ عدد المنشآت في المملكة حوالي مليون وثالثمائة ألف منشأة 

كانت النسبة العاملة منها )%71(.

• بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام والقطاع الذي ال 
يهدف للربح حوالي )806( ألف منشأة أي بزيادة قدرها )16%( مقارنة 

بعام 2003م.

المنشآت العاملة حسب نوع القطاع

0.71

0.05

0.080.02

عاملة

مغلقة مؤقتًا

مغلقة نهائيًا

تحت التأسيس

خالية 0.15

801422

351
4604

207

خاص

عام

حكومي

ال �هدف إلى الربح

أجنبي

112494
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• شكلت المنشآت العاملة الصغيرة التي تشغل أقل من 5 مشتغلين 
ما نسبته )84%( من اجمالي المنشآت العاملة بالمملكة.

3/1/1/3  التعداد الزراعي 

الوصف: 
تنفيذها  )الهيئة(  المصلحة  تتولى  النطاق  واسعة  إحصائية  عملية  هو 
لجمع معلومات كمية عن تركيب القطاع الزراعي )هيكل القطاع الزراعي( 
كافة  التعداد  عملية  وتشمل  للعد،  كوحدة  الزراعية  الحيازة  باستخدام 
جميع  التعداد  يغطي  كامل،  زراعي  عام  خالل  للمملكة  العد  مناطق 
الحيازات التي تحقق شروط الحيازة الزراعية سواء كانت حيازات نباتية أو 

حيوانية أو كليهما.

آليات إعداد الخطة:
برنامج  إعداد  بمهام  لالضطالع  المختصين  من  عمل  فريق  تكوين   •
المصلحة  داخل  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  الزراعي  التعداد 

)الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
معلومات  من  الزراعي  التعداد  ببرنامج  يتعلق  ما  كل  ورصد  جمع   •
العمل  فريق  يد  متناول  في  لتكون  وتجهيزها  وتوثيقها  وتوصيات 

الموكل إلية مهام إعداد البرنامج.
• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.

• مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.
• تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء داخل المصلحة )الهيئة( أو 

خارج المصلحة )الهيئة(.
• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ إعداد البرنامج.

• إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.
• تحديد أعداد القوى العاملة.

• إعداد كتب تدريب لجميع االعمال الخاصة بالبرنامج سواء مكتبية أو ميدانية.
• إعداد خطط  لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية وفق مراحل محددة.

• إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًا )الترميز ومعالجة البيانات(.
• تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.

• التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات واللجان الخاصة بالطباعة 
والنشر من أجل تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب وإخراج فني 

متميز.

منهجية العمل:
روعي في جمع البيانات ما يلي:

• إتباع أسلوب القياس الفعلي للمساحات المزروعة بمختلف المحاصيل 
وعنابر  والحظائر  والمخازن  المحمية  البيوت  مساحات  إلى  باإلضافة 

الدواجن وأحواض اإلستزراع السمكي وما شابه ذلك.
• إتباع أسلوب العد الفعلي ألشجار النخيل وأشجار الفاكهة والحيوانات 

واآلالت والمعدات الصالحة للعمل المملوكة للحائز وغيرها.

المنشآت  نسبة من  أكبر  على  والتجزئة  الجملة  تجارة  نشاط  استحوذ   •
.)%48(

كيفية االستفادة من نتائج التعداد:
عام  من  المنشآت  اطار  بتحديث  تقوم  الهيئة  بأن  هنا  اإلشارة  تجدر 
)2011م - 2014م( من خالل مسح يتم تنفيذه سنويًا يعرف باسم بحث 
االقتصادي  البحث  مع  متزامنا  اجراؤه  ويتم  المستجدة  المؤسسات 
)الهيئة(  المصلحة  قامت  2015م  عام  وفي  للمؤسسات،  السنوي 
لجميع  الشامل  الحصر  باستخدام  المنشآت  تعداد  اطار  بتحديث 
هذا  من  االستفادة  تمت  وقد  المملكة.  مستوى  على  المؤسسات 
داخل  تنفيذها  يتم  التي  االقتصادية  للمسوح  اطر  ألعداد  التحديث 
وبحث  والتأمين  المال  وبحث  السنوي  االقتصادي  البحث  مثل  الهيئة 

المؤشرات االقتصادية الربع سنوية وبحث اإلنتاج الصناعي ... الخ.

هذا  نتائج  من  تستفيد  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  بعض  أن  كما 
المؤسسات  لمسح  أطر  لتكوين  للسياحة  العامة  الهيئة  مثل  التعداد 
السياحية، كما أنه يوفر بيانات اقتصادية يتم االستفادة منها من قبل 

الهيئات والمنظمات الدولية في اجراء المقارنات.

توزيع المنشآت حسب حجم المنشأة

677,390

20,970

صغيرة

متوسطة

ك�يرة

108,017
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• تأمين الحصول على البيانات التي ال يمكن الحصول عليها بأسلوب 
القياس أو العد من خالل اإلستفسار من الحائز أو من ينوب عنه.

البيانات  لجمع  لوحي  جهاز  على  محّملة  إلكترونية  إستمارة  استخدام   •
ميدانيًا مع تحميل ضوابط التصحيح الذاتية بهدف التقويم الفوري ألي 

خطأ أو تناقض في البيانات قبل مغادرة الحيازة.
• استخدام إستمارة ورقية الستيفاء بيانات مربي الماشية في البادية.

ونفذ التعداد الزراعي على مرحلتين هما: 

أ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية وحصر مربي الماشية خارج الحيازات
وشملت على: 

عن  إطارًا  المرحلة  هذه  ووفرت  الزراعية:  الحيازات  وحصر  ترقيم   •
الحيازات الزراعية في كافة أنحاء المملكة الستخدامه في التعداد 
الزراعي وكذلك الستخدامه في المسوح الزراعية بالعينة مستقباًل 
على مستوى كافة التقسيمات اإلدارية )منطقة إدارية، محافظة، 

مركز، مسى سكاني(.

)الحيازات بدون أرض(: نفذت  الحيازات  الماشية خارج  حصر مربي   •
عملية حصر مربي الماشية خارج الحيازات بالتزامن مع تنفيذ مرحلة 
ألعداد  تقديرًا  وفرت  أنها  حيث  الزراعية،  الحيازات  وحصر  ترقيم 
المركز،  نطاق  وضمن  الحيازات  خارج  المتواجدين  الماشية  مربي 

ليتم استيفاء بيانات مفصلة عنهم في مرحلة العد.

ب  مرحلة العد الفعلي
تقتضي منهجية التعداد أن يقوم الباحث اإلحصائي بزيارة كل حيازة 
تم حصرها بمرحلة الترقيم والحصر كما وأن عملية جمع البيانات تتم 
على  الماشية  مربي  أما  والتقليدية  المتخصصة  للمزارع  إلكترونيًا 
أطراف القرى والبادية فيتم استيفاء بياناتها ورقيًا ومن ثم إدخالها 

على الحاسب اآللي.

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.

التعليمي والعمر  الجنسية والجنس والمستوى  الحائزين حسب  عدد   •
ومهنة الحائز الرئيسية.

• مساحة محاصيل الحبوب واألعالف حسب المحصول والموسم الزراعي 
ونظام الري.

وإجمالي  البيوت  ونوع  المحصول  حسب  المحمية  الخضار  مساحة   •
البيوت المحمية.

• عدد أشجار النخيل حسب النوع وأسلوب الري.
• عدد حيازات الدواجن المتخصصة وغير المتخصصة والطيور حسب النوع.

• عدد مزارع األبقار المتخصصة.
• عدد الضأن والماعز واألبقار واإلبل وحيوانات الجر والركوب حسب الجنس 

وفئة العمر لكل فئة لوحدها.
الحيوانية للجهات ذات  أو  الزراعية  بالعينة سواء  توفير إطار للمسوح   •

العالقة سواء حكومية أو مراكز أبحاث.
• التعاون والتنسيق المستمر بين المصلحة )الهيئة( ووزارة الزراعة من 
تركز  المثال  سبيل  على  الزراعي  التعداد  نتائج  من  االستفادة  خالل 
المكان  حسب  الحيوانات  لبعض  أو  األشجار  لبعض  الخضراء  الرقعة 

الجغرافي.
• االستفادة من نتائج التعداد الزراعي من خالل طريقة التمويل وكذلك 

طريقة التثقيف الزراعي ....الخ.

الجهات المستفيدة:
يستفيد من البرنامج العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 
والمخططين  والعلمية  البحثية  والمراكز  والدولية  االقليمية  والمنظمات 

والباحثين، ومن تلك الجهات:

• وزارة الزراعة                                               
• وزارة االقتصاد والتخطيط

• وزارة المالية                                                    
• وزارة الكهرباء والمياه

• منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(       
• الجامعات )الكليات الزراعية(

• األفراد من أكاديميون وباحثون                 
• الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص

أهم النتائج :
بعد االنتهاء من معالجة البيانات بصيغتها النهائية تم يوم االحد الموافق 

2016/2/28م اإلعالن عن النتائج، ومن أهم تلك النتائج ما يلي:

• بلغ إجمالي عدد الحيازات على مستوى المناطق اإلدارية في المملكة 
410,986 حيازة منها 285,166 حيازة زراعية )عاملة( بأرض تمثل نسبة 

)69.4 %( من إجمالي عدد الحيازات.
• بلغ عدد الحيازات الزراعية )غير العاملة( بأرض64,157 حيازة تمثل نسبة 

.)%15.6(
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• بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض 61,663 حيازة وبنسبة )15%( من 
إجمالي عدد الحيازات.

• من حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية العاملة بأرض فقد جاءت 
الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها )91.8%( من إجمالي 
عدد الحيازات الزراعية بأرض وقد بلغ عددها 261,642 حيازة نباتية فيما 
حيوانية  حيازة   22,904 عددها  بلغ  حيث  ثانيا  الحيوانية  الحيازات  جاءت 

وبنسبة )%8(.

العاملة  الزراعية  الحيازات  )95.5%( من  أن نسبة  التعداد  نتائج  أظهرت   •
بأرض مملوكة للحائزين، وأن نسبة )4%( من تلك الحيازات مستأجرة، 
أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة )0.5%( موزعة بين أنظمة حيازة 

األرض األخرى.

• فيما يتعلق بالغرض الرئيس لإلنتاج فإن نسبة )86.2%( من الحيازات 
للبيع  إنتاجها  حيازة قد خصص   245,735 بلغت  والتي  بأرض  الزراعية 
نسبة  وتمثل  لالستهالك  انتاجها  خصص  فقد  الحيازات  باقي  وأما 

)13,8%( وعددها بلغ 39,431 حيازة.

4/1/1/3  حصر الحجاج 

الوصف: 
البرنامج هو حصر شامل لجميع الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من 
أجل تأدية فريضة الحج وتشمل حجاج الداخل سعوديين وغير سعوديين 

والحجاج من خارج المملكة.

آليات إعداد الخطة:
من أبرز مالمح خطة العمل ما يلي:

• تكوين فريق عمل من المختصين لالضطالع بمهام إعداد برنامج حصر 
الحجاج والتنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل المصلحة )الهيئة( أو 

خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
• جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج إحصاءات الحج من معلومات وتوصيات 
إلية  الموكل  العمل  فريق  يد  متناول  في  لتكون  وتجهيزها  وتوثيقها 

مهام إعداد البرنامج.

• تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.
• تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء داخل المصلحة )الهيئة( أو 

خارج المصلحة )الهيئة(.
• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ إعداد البرنامج.

• إعداد جدول زمني إلعمال برنامج  إحصاءات الحج.
• تحديد أعداد القوى العاملة وتدريبهم.

• إعداد كتب تدريب لجميع االعمال الخاصة بالبرنامج سواء مكتبية أو ميدانية.
• إعداد خطط  لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية وفق مراحل محددة.

• إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًا )الترميز ومعالجة البيانات(.
• تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.

• التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات واللجان الخاصة بالطباعة 
والنشر من أجل تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب وإخراج فني 

متميز.

المنهجية:
العد  أسلوب  الحج  إحصاءات  عملية  في  )الهيئة(  المصلحة  تستخدم 
حيث  الخارج  أو  الداخل  من  قادمين  كانوا  الحجاج سواء  لجميع  الشامل 
تقوم المصلحة )الهيئة( عن طريق مراكز إحصاءات الحج المنتشرة على 
حسب  مصنفين  الداخل  لحجاج  الفعلي  بالعد  المكرمة  مكة  مداخل 
تستفي  حين  في  القدوم،  وتاريخ  المركبة  ونوع  والجنس  جنسياتهم 
للجوازات  العامة  باإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  من  الخارج  حجاج  بيانات 
وتستخدم اإلستمارة اإللكترونية في حصرهم وتتكون من عدة حقول 
تشتمل أعداد الحجاج و جنسياتهم  والجنس ونوع المركبة وتاريخ القدوم 

والوقت، حيث يقوم الباحثين بتعبيتها بإستخدام الجهاز اللوحي.

االستفادة من نتائج برنامج إحصاءات الحج:
• توفير بيانات عن الحجاج موزعين حسب طريقة القدوم. 

• توفير بيانات عن الحجاج  )الداخل( موزعين حسب أيام القدوم. 
• توفير بيانات عن الحجاج موزعين حسب الجنسية والجنس.

• توفير بيانات عن الحجاج القادمين من الخارج حسب طريقة القدوم.
• توفير بيانات عن الحجاج القادمين من الدخل حسب المراكز االحصائية.
الدولة  متطلبات  توفير  بهدف  الحجاج  عن  معلومات  قاعدة  إيجاد   •

واحتياجات المخططين والباحثين.
• توفير بيانات عن أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل.

• ايجاد سلسلة زمنية بأعداد الحجاج. 
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الجهات المستفيدة:
يستفيد من البرنامج العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 

والمراكز البحثية والعلمية والمخططين والباحثين، ومن تلك الجهات:

• وزارة االقتصاد والتخطيط

• وزارة الحج

• وزارة الداخلية

• معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

• وزارة العمل

• وزارة الصحة

• األفراد من أكاديميون وباحثون
• الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص

أهم النتائج:
بلغ عدد الحجاج  لعام 1436هـ )1952817( حاج ويوضح الجدول أدناه عدد 

الحجاج موزعين حسب السنة ونسبة التغير:
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الخطوات المستقبلية لتفعيل االستفادة من إحصاءات الحج :
• زيادة التنسيق والمتابعة والتعاون مع الجهات ذات العالقة بإحصاءات 
الحج مثل وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة الحج ومعهد خادم الحرمين 
منطقة  وأمارة  للجوازات،  العامة  والمديرية  الحج،  ألبحاث  الشريفين 

مكة المكرمة.
الالزمة لالستفادة من  الفقرات  بإضافة بعض  العد  تطوير استمارة   •
تطوير خدمات الحج المستقبلية ويتم من خالل التنسيق المستمر مع 
خادم  ومعهد  الحج  )ووزارة  المثال  سبيل  على  العالقة  ذات  الجهات 

الحرمين الشريفين ألبحاث الحج..... الخ (.

2/1/3 المسوح والبحوث اإلحصائية

1/2/1/3 المسح الديموجرافي

الوصف:
الظواهر  من  العديد  بدراسة  يقوم  بالعينة  أسري  مسح  هو  البرنامج 
في  يتاح  مما  أدق  بتفصيل  واالجتماعية  واالقتصادية  الديموجرافية 
1999م،  المنفذة  الديموجرافية  المسوح  )سلسلة  السكانية  التعدادات 
2000م ، 2007م( وسيتم تنفيذ المسح الديموجرافي 2016م خالل شهر 

أبريل ومايو.

آليات إعداد الخطة للمسح 2016م:
تكوين فريق عمل من المختصين لالضطالع بمهام إعداد برنامج المسح   •
المصلحة  داخل  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  الديموجرافي 

)الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج المسح الديموجرافي من معلومات   •
العمل  فريق  يد  متناول  في  لتكون  وتجهيزها  وتوثيقها  وتوصيات 

الموكل إلية مهام إعداد البرنامج.
تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.  •

مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في البرنامج.  •
تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء داخل المصلحة )الهيئة( أو   •

خارج المصلحة )الهيئة(.

تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ إعداد البرنامج.  •
إعداد جدول زمني إلعمال البرنامج.  •

تحديد أعداد القوى العاملة.  •
إعداد كتب تدريب لجميع االعمال الخاصة بالبرنامج سواء مكتبية أو ميدانية.  •

إعداد خطط  لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية  وفق مراحل محددة.  •
إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًا )الترميز ومعالجة البيانات(.  •

تحديد أسلوب جمع البيانات من خالل تحديد الفترة الزمنية.  •
التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات واللجان الخاصة بالطباعة   •
والنشر من أجل تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب وإخراج فني 

متميز.

األهداف:
واالجتماعي  واالقتصادي  الديموجرافي  التركيب  عن  بيانات  توفير   •
وأيضًا  المملكة  مستوى  على  السعوديين  وغير  السعوديين  للسكان 
على مستوى مختلف المناطق اإلدارية واستخراج العديد من المؤشرات 

والمقاييس الديموجرافية )الخصوبة - الوفيات(. 
وأنواعها  حيث مستوياتها  المملكة من  اإلعاقة في  عن  بيانات  توفير   •
وأسبابها والخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية للمعاقين 

وتوزيعهم الجغرافي.
إيجاد قاعدة معلومات سكانية بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات   •
المخططين والباحثين من البيانات األساسية عن الديموجرافية واالجتماعية 

التي تتطلبها  خطط التنمية.
الحادث  التغير  لقياس  دوريًا  السكانية  والمؤشرات  البيانات  توفير   •
المحلية  المقارنات  وإجراء  الزمن،  مرور  مع  السكانية  الخصائص  في 

واإلقليمية والدولية.
تلبية الطلبات الواردة لإلدارة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات   •

الدولية واالقليمية.

المنهجية:
عينة  بإستخدام  عشرة،  الثالث  اإلدارية  المناطق  جميع  المسح  يغطي 
عشوائية من األسر لتلك المناطق ممثلة من واقع إطار التعداد العام 
للسكان والمساكن لعام 1431هـ )2010م( والمحدث 2016م، ويستخدم 
عينة  مفردات  ضمن  الواقعة  األسرة  مع  المباشرة  المقابلة  أسلوب 
المسح عن طريق قيام باحثين مؤهلين ومدربين لعمل مقابلة شخصية 
مع رئيس األسرة لتسجيل البيانات خالل فترة تنفيذ المسح بإستخدام 
والمعايير  التوصيات  التصميم  عند  روعي  والتي  المسح  إستمارة 
الديموجرافية،كما  الظواهر  تحاكي  التي  والمسوح  الدولية  والتعاريف 
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تم عرضها على خبراء في الديموجرافيا خالل زيارتهم للهيئة، والجهات 
التي  الصحة(   - والتخطيط  اإلقتصاد   - )الداخلية  كوزارات  العالقة  ذات 
تمت مخاطبتهم وتزويدهم بنسخة أولية من اإلستمارة ألخذ مرئياتهم 
بالمصلحة  اإلحصائية  اإلدارات  إلى  باإلضافة  عليها،  ومالحظاتهم 
الديموجرافي مجموعة من األسئلة  البحث  )الهيئة(. تضمنت إستمارة 

مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو التالي:

أسئلة خاصة بالمسكن والبيئة المحيطة به، وعددها )17( سؤااًل تشمل   •
خصائص المسكن والخدمات المتصلة به واالتصال والترفيه.

العملية  والحالة  والتعليم  للفرد  األساسية  الخصائص  حول  أسئلة   •
والزواجية والخصوبة والوفيات، وعددها )26( سؤااًل.

أسئلة حول اإلعاقة وتشمل خصائص المعاق الديموجرافية والتعليمية   •
طوبعد إنتهاء األعمال الميدانية لجمع البيانات، تخضع البيانات لمعالجة 
أحدث  بإستخدام  والترميز  والتدقيق  المراجعة  خاللها  يتم من  مركزية 

التصانيف ومنها:

التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية اإلصدار الرابع.  •
دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي ودليل التصنيف الدولي   •

المعياري للمهن.
.)ISCED( التصنيف الدولي المقنن للتعليم  •

دليل ترميز الجنسيات حسب رموز الدول الصادر عن األمم المتحدة.  •
معالجة البيانات بالتنسيق مع إدارة الحاسب اآللي.  •

الجهات المستفيدة:
هناك العديد من الجهات المستفيدة من هذا البرنامج الهام مثل: الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات االقليمية والدولية والمراكز 

البحثية والعلمية والمخططين والباحثين، من تلك الجهات:

• وزارة االقتصاد والتخطيط                                  
• وزارة التعليم                                              

• وزارة االسكان                                                 
• مؤسسة النقد العربي السعودي

• وزارة العمل                                                     
• وزارة الصحة

• البنك الدولي                                                     
• االمم المتحدة

• جامعة الدول العربية                                  
• مجلس التعاون لدول الخليج العربي

• األفراد من أكاديميون وباحثون                  
• الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص

االستفادة من نتائج برنامج المسح الديموجرافي 2016م:
واالجتماعي  واالقتصادي  الديموجرافي  التركيب  عن  بيانات  توفير   •
وأيضًا  المملكة  على مستوى  السعوديين  وغير  السعوديين  للسكان 
على مستوى مختلف المناطق اإلدارية واستخراج العديد من المؤشرات 

والمقاييس الديموجرافية )الخصوبة - الوفيات(. 
وأنواعها  المملكة من حيث مستوياتها  اإلعاقة في  بيانات عن  توفير   •
وأسبابها والخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية للمعاقين 

وتوزيعهم الجغرافي.
• إيجاد قاعدة معلومات سكانية بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات 
الديموجرافية  عن  األساسية  البيانات  من  والباحثين  المخططين 

واالجتماعية التي تتطلبها  خطط التنمية.
الحادث  التغير  لقياس  دوريًا  السكانية  والمؤشرات  البيانات  توفير   •
المحلية  المقارنات  وإجراء  الزمن،  مرور  مع  السكانية  الخصائص  في 

واإلقليمية والدولية.
• تلبية الطلبات الواردة لإلدارة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات 

الدولية واالقليمية.
المثال  العالقة على سبيل  الجهات ذات  بيانات خاصة لبعض  توفير   •

)وزارة الصحة ...الخ( من خالل أكثر من متغير.
تصف  التي  الدقيقة  بالبيانات  الدولية  والمنظمات  الهيئات  تزويد   •

األوضاع الديموغرافية في المملكة.
• التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العالقة من خالل مقارنة 

بيانات المسح مع السجالت اإلدارية لدى الجهة األخرى.

األعمال المنجزة خالل العام 2015م:
تنفيذه  سيتم  والذي  2016م  الديموجرافي  المسح  إعداد  من  االنتهاء 

خالل الربع الثاني من هذا العام من خالل النقاط التالية:

• إعداد خطة عامة.
• تصميم االستمارة الخاصة بالمسح بالتعاون مع الشركاء من الجهات 

ذات العالقة.
• االنتهاء من إعداد وتصميم البرامج الخاصة بالمسح.

• تصميم االستمارة اإللكترونية.
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2/2/1/3 مسح القوى العاملة

الوصف:
مسح القوى العاملة هو أحد المسوح الميدانية العينية األسرية التي 
مسوح  خطة  ضمن  المندرج  االجتماعية  اإلحصاءات  مجال  في  تجرى 
المسح  لهذا  والتنفيذ  والتجهيز  التصميم  جرى  وقد  )الهيئة(.  المصلحة 
الذين  المستقرين  للسكان  العمل  بقوة  العالقة  عن  بيانات  لتوفير 
السعودية.  العربية  المملكة  في  فأكثر  سنة   )15( العمر  من  يبلغون 
وتكتسب هذه البيانات أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم السكان 
داخل قوة العمل وخارجها خاصة تلك الفئة من السكان في سن العمل 

من الذكور واإلناث النشيطين وغير النشيطين اقتصاديًا.

آلية إعداد خطة المسح:
• تشكيل فريق إعداد خطة المسح وتوزيع المهام عليهم.

المستفيدة  )الهيئة(  المصلحة  اإلدارات داخل  اجتماعات مع  عقد عدة   •
من بيانات المسح.

• التواصل مع بعض الوزارات المتعلقة بالمسح والمستفيدين من بياناته.
• اإلطالع على آخر ما تم التوصل إليه من تقنية أو أي تحديث في مجال 

المسوح العالمية لمسح القوى العاملة.
• وضع الجدول الزمني ألعمال المسح.

• وضع الميزانية التقديرية للمسح.
• تعديل النماذج الفنية.

• تجهيز التدريب للعاملين.
• وضع خطة متكاملة ألسلوب وكيفية جمع البيانات.

• االهتمام بجودة البيانات والمراجعة وتحليل البيانات ونشر النتائج.
• المراجعة النهائية لمحتوى الخطة مكتبيًا.

• اإلعداد النهائي للخطة.
• رفع الخطة إلى المدير العام.

أهمية المسح:
يهدف مسح القوى العاملة إلى عدد من األهداف من أهمها:

مصنفين  والوافدة  الوطنية  العمل  قوة  عن  تفصيلية  بيانات  توفير   •
حسب خصائصهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية.

• قياس معدالت المشاركة االقتصادية واإلعالة االقتصادية والتشغيل 
والبطالة حسب متغيرات عديدة.

• توفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل.
• التعرف على الخبرة السابقة للباحثين عن عمل ممن سبق لهم العمل.

• توفير بيانات تفصيلية عن المتعطلين والمشتغلين.
• التعرف على التركيب المهني والنشاط االقتصادي للمشتغلين حسب 

عدد من المتغيرات.

• التعرف على متوسط األجر الشهري للمشتغلين.
الفعلية األسبوعية حسب  العمل  بيانات عن متوسط ساعات  توفير   •

المهنة والنشاط االقتصادي للمشتغلين.
• توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين حسب تخصصاتهم ومؤهالتهم 

العلمية.

وقد تم جمع البيانات خالل االسناد الزمني للمسح، وشملت عينة المسح 
األسر السعودية وغير السعودية في كافة المناطق اإلدارية.

استيفاء البيانات: 
بعد تدريب وتقييم الباحثين واختيار العدد المطلوب تتم عملية استيفاء 

البيانات على النحو التالي:
• استيفاء الباحث لبيانات األسر على االجهزة اللوحية )Tablets(، ومن ثم 

إرسالها إلى قاعدة البيانات بشكل يومي .
بشكل  الميدان  من  الباحث  رجوع  بعد  والترميز  اإللكترونية  المراجعة   •

يومي.
• إرسال المالحظات عن طريق النظام ليتم تصحيحها أو التأكد منها في 

اليوم التالي.
• في نهاية العمل يتم تشكيل لجان للمراجعة باستخدام النظام المكتبي.

• تحتوي األجهزة اللوحية )Tablet( والنظام المكتبي على قواعد اكتشاف 
األخطاء تقوم بتنبيه الباحث والمفتش على منطقية البيانات.

الجهات المستفيدة :
تنمية  صندوق  المدنية،  الخدمة  وزارة  العمل،  )وزارة  حكومية  جهات   •

الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ...الخ(.
العمل  منظمة  الخليجي،  االحصائي  )المركز  ودولية  إقليمية  جهات   •
العربية، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، 

صندوق السكان في األمم المتحدة ...الخ(.
• أفراد )الباحثون، الدارسون، األكاديميون ... الخ(.

• القطاع الخاص )مراكز البحوث، مراكز اإلعالم، القطاعات البنكية واالستثمارية،
  القطاعات االقتصادية، المؤسسات الخيرية واألهلية ..الخ(.

أمثلة من جداول النشر:
الجنس  حسب  فأكثر(  سنة   15( السعوديين  وغير  السعوديون  السكان   •
والمناطق االدارية والفئات العمرية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية.
• قوة العمل السعودية وغير السعودية )15 سنة فأكثر( حسب الجنس 
والمناطق االدارية والفئات العمرية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية.
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سنة   15( السعوديين  وغير  السعوديين  العمل  قوة  خارج  السكان   •
فأكثر( حسب الجنس والمناطق االدارية والفئات العمرية والمستوى 

التعليمي والحالة الزواجية.
حسب  فأكثر(  سنة   15( السعوديين  وغير  السعوديون  المشتغلون   •
المجموعة الرئيسة للمهنة موزعين حسب الجنس والمناطق االدارية 

والفئات العمرية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية .
حسب  فأكثر(  سنة   15( السعوديين  وغير  السعوديون  المشتغلون   •
المجموعة الرئيسة للنشاط االقتصادي موزعين حسب الجنس والمناطق 

االدارية والفئات العمرية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية.
حسب  فأكثر(  سنة   15( السعوديين  وغير  السعوديون  المتعطلون   •

الجنس والفئات العمرية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية.
• متوسط ساعات العمل األسبوعية حسب المجموعات الرئيسة للمهنة.

• متوسط ساعات العمل األسبوعية حسب المجموعات الرئيسة للنشاط 
االقتصادي.

أمثلة من مؤشرات النشر: 
يمكن توفير العديد من المؤشرات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين 

والجملة ومن أمثلة ذلك ما يلي:
• معدل التشغيل من قوة العمل للذكور واإلناث والجملة.

• معدل البطالة من قوة العمل للذكور واإلناث والجملة.
• معدل النشاط االقتصادي الخام والمنقح.

• معدل اإلعالة االقتصادية.

إعداد االستمارة:
تم إعداد استمارة المسح من قبل فريق عمل متخصص بإدارة االحصاءات 

االجتماعية مع مراعاة النقاط التالية:
• عرض استمارة المسح على خبراء منظمة العمل الدولية خالل زيارتهم 

للمصلحة )للهيئة(، واالستفادة من مالحظاتهم 
• عرض استمارة المسح على المستفيدين الرئيسيين من نتائج المسح 
)وزارة االقتصاد والتخطيط، وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية ... الخ( 
ومضمونها  االستمارة  تصميم  حول  ومقترحاتهم  مالحظاتهم  ألخذ 

ومخرجات المسح ومدى تلبيتها لمتطلباتهم في هذا الشأن. 
• المقارنة مع استمارات بعض الدول.

طريق  عن  المسح  بيانات  جمع  التقني في  االسلوب  استخدام  يتم   •
.)Tablets( االستمارة الكترونية باستخدام االجهزة اللوحية

قاعدة  إلى  االنترنت  طريق  عن  اآللي  البيانات  نقل  نظام  استخدام   •
البيانات الرئيسية بشكل يومي لضمان سرعة انتقال البيانات من كافة 

مناطق المملكة.

أهم النتائج:

المشتغلون )15 سنة فأكثر( موزعين حسب الجنس والسنة ودورة المسح 

المتعطلون )15 سنة فأكثر( موزعين حسب الجنس والسنة ودورة المسح 

المشتغلون )15 سنة فأكثر(
جملةإناثذكورالسنوات

20128818748131764510136393 النصف األول

20129060820132950410390324 النصف الثاني

20139313382132135110634733 النصف األول

20139332307139681610729123 النصف الثاني

20149476378142401110900389 النصف األول

20149617289145038411067673 النصف الثاني

20159756114147375111229865 النصف األول

20159895479158917711484656 النصف الثاني

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2012
النصف
األول

2012
النصف
الثاني

2013
النصف
األول

2013
النصف
الثاني

2014
النصف
األول

2014
النصف
الثاني

2015
النصف
األول

2015
النصف
الثاني

ذكور
إناث
جملة

المتعطلون )15 سنة فأكثر(
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2014290436409599700035 النصف األول

2014272502399128671630 النصف الثاني

2015271028411316682344 النصف األول

2015247915432261680176 النصف الثاني
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معدل البطالة للسكان )15 سنة فأكثر( موزعين حسب الجنس 
والسنة ودورة المسح

معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15 سنة فأكثر( موزعين 
حسب الجنس والسنة ودورة المسح

معدل البطالة للسكان )15 سنة فأكثر(

جملةإناثذكورالسنوات

20123.219.85.7 النصف األول

20122.721.35.5 النصف الثاني

20132.922.15.8 النصف األول

20132.820.75.6 النصف الثاني

20143.022.36.0 النصف األول

20142.821.65.7 النصف الثاني

20152.721.85.7 النصف األول

20152.421.45.6 النصف الثاني

معدل المشاركة للسكان )15 سنة فأكثر(

جملةإناثذكورالسنوات

201276.819.953.4 النصف األول

201277.620.354.1 النصف الثاني

201378.120.054.4 النصف األول

201378.320.154.0 النصف الثاني

201478.220.454.0 النصف األول

201478.220.454.1 النصف الثاني

201577.820.253.6 النصف األول

201577.621.454.0 النصف الثاني

األعمال المنجزة للعام 2015م:
الثاني من عام 2015م  النصف األول والنصف  المسح في  تنفيذ  تم 
ذات  الجهات  وتزويد  )الهيئة(  المصلحة  موقع  على  النتائج  نشر  وتم 
العالقة وكذلك المستفيدين بنسخ الكترونية من نتائج المسح ، وتعتزم 
المصلحة )الهيئة( تنفيذ المسح بشكل ربع سنوي اعتبارًا من عام 2016م.

تعكس  دقيقة  ومؤشرات  بيانات  العاملة  القوى  مسح  نتائج  وتوفر 
الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة وهذه البيانات لها أهمية 

بالغة من خالل ما يلي:

• مساعدة مؤسسات الدولة من وزارات وغيرها باإلضافة إلى القطاع 
الخاص على رسم السياسات واتخاذ القرارات وتطوير المشاريع.

الالزمة  البيانات  من  الدولية  أو  اإلقليمية  المنظمات  طلبات  تلبية   •
إلصدار التقارير الدورية واجراء الدراسات وعمل المقارنات.
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الخطوات التي تم اتخاذها من قبل المصلحة )الهيئة( لالستفادة من 
نتائج المسح:

• استخدام أساليب النشر الحديثة لنشر نتائج المسح من خالل:
• نشرات مطبوعة.

.)CD( أقراص ممغنطة •
stats.gov.sa :موقع المصلحة )الهيئة( العامة لإلحصاء على االنترنت •

 @Stats_Saudi :حساب المصلحة )الهيئة( في توتير •
 Stats. Saudi :حساب المصلحة )الهيئة( في الفيس بوك •
 Stats. Saudi :حساب المصلحة )الهيئة( على االنستجرام •

• حساب المصلحة )الهيئة( على اليوتيوب 

• التنسيق مع الجهات ذات العالقة بسوق العمل في المملكة )وزارة 
البشرية،  الموارد  تنمية  صندوق  المدنية،  الخدمة  وزارة  العمل، 
المركز الوطني للمعلومات  للتأمينات االجتماعية،  المؤسسة العامة 
وتشكيل لجنة فنية من المصلحة )الهيئة( وتلك الجهات تتولى المهام 

التالية: 
العالقة  ذات  الجهات  من  الواردة  واالقتراحات  المالحظات  دراسة   •
هذا  لطبيعة  مالزمتها  من  والتأكد  المسح  واستمارة  منهجية  على 

المسح وإقرارها ووضعها في الصياغة النهائية. 
• تحديد اآلليات المناسبة الستفادة تلك الجهات وغيرها من الجهات 

باإلضافة الى القطاع الخاص والباحثين من نتائج المسح. 

• فور االنتهاء من معالجة بيانات المسح وإعالن النتائج تقوم المصلحة 
)الهيئة( باإلعداد لمؤتمر صحفي ُيدعى له ممثلين من الجهات الحكومية 
ذات العالقة ورجال الصحافة ووسائل االعالم المختلفة والمختصين 
والباحثين في الجوانب االقتصادية ودراسات سوق العمل يتم خالله 
التفصيلية للمسح وتوضيح تفاصيل المسح ومنهجيته  النتائج  إعالن 
وآلية التنفيذ والتأكيد على استعداد المصلحة )الهيئة( لتوفير البيانات 

لكافة المستفيدين. 

3/2/1/3 مسح إنفاق ودخل األسرة

الوصف:
في  تساعد  التي  األساسية  المسوح  من  األسرة  ودخل  إنفاق  مسح 
على  والوقوف  لألسر  واالقتصادية  اإلجتماعية  المستويات  دراسة 
دقيقًا  تصورًا  ودخلها  األسر  إنفاق  أنماط  وتعطي  المجتمع،  رفاهية 

لمستويات المعيشة لمجتمع الدراسة.

آلية إعداد خطة المسح :
• تشكيل فريق إعداد خطة المسح وتوزيع المهام عليهم.

المستفيدة  )الهيئة(  المصلحة  اإلدارات داخل  اجتماعات مع  عقد عدة   •
من بيانات المسح.

• التواصل مع بعض الوزارات المتعلقة بالمسح والمستفيدين من بياناته.
• اإلطالع على آخر ما تم التوصل إليه من تقنية أو أي تحديث في مجال 

المسوح العالمية لإلنفاق والدخل.
• وضع الجدول الزمني ألعمال المسح.

• وضع الميزانية التقديرية للمسح.
• تعديل النماذج الفنية.

• تجهيز التدريب للعاملين.
• وضع خطة متكاملة ألسلوب وكيفية جمع البيانات.

• االهتمام بجودة البيانات والمراجعة وتحليل البيانات ونشر النتائج.
• المراجعة النهائية لمحتوى الخطة مكتبيًا.

• اإلعداد النهائي للخطة.
• رفع الخطة إلى المدير العام.

األهداف:
معرفة التوزيع النسبي لإلنفاق على السلع والخدمات الستخدامها   •

في تركيب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة )أسعار المستهلكين(.
مقدار  على  للتعرف  االستهالكي  لإلنفاق  الداخلية  المرونة  قياس   •
التغير النسبي في اإلنفاق على السلع والخدمات المصاحب لكل تغير 
نسبي في الدخل، واالستفادة من ذلك ألغراض التخطيط لمواجهة 

الطلب المتوقع على هذه السلع والخدمات مستقباًل.
ودخلها،  لألسر  والسكنية  السكانية  الخصائص  بين  العالقة  دراسة   •

وكذلك دراسة العالقة بين إنفاق األسر ودخلها.
تركيب  للمساهمة في  العائلي  اإلنفاق  تقديرات عن  الحصول على   •

الحسابات القومية.
• التعرف على حجم التحويالت الجارية الخاصة بالقطاع العائلي.

المنهجية:
ينفذ المسح كل خمس سنوات على عينة عشوائية من األسر ممثلة 
للمجتمع يتم اختيارها من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن. 

وبعد تحديد الحجم األمثل لعينة المسح من األسر لكل منطقة إدارية، 
تبدأ عملية سحب وحدات المعاينة األولية وهي مناطق العد من إطار 
العينة الرئيس، موزعة على جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 
بإستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية 
المعاينة  وحدات  سحب  يتم  ثم  اإلدارية،  المناطق  على  موزعة  فيها 
النهائية )األسر( عشوائيًا من مناطق العد المختارة في المرحلة األولى 
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بإستخدام أسلوب العينة العشوائية المنتظمة، حيث اختيرت )12( أسرة 
من كل منطقة عد، باإلضافة إلى اختيار عينة بديلة حجمها )ثمان( أسر 
في كل منطقة عد لتقليل نسبة عدم اإلستجابة . ويستخدم في عملية 
الشخصية  المقابلة  المباشر، وذلك عن طريق  البيانات األسلوب  جمع 
المسح(  )شهر  المسح  مدة  خالل  الباحث  يقوم  بحيث  األسر،  إلرباب 
واألسبوعي  اليومي  األسرة  إنفاق  تغطي  األسرة  إلى  زيارات  بعدة 
من  يتكون  والذي  المسح  إستمارة  بإستخدام  والسنوي  والشهري 
عند تصميم  روعي  والدخل، وقد  األنفاق  أهمها مسح  أقسام  ثمانية 
للمسح  الرئيسة  األهداف  تحقق  أن  األسرة  ودخل  إنفاق  مسح  عينة 
على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية، وتراعى المتطلبات الخاصة 
لتحديد بنود السلع والخدمات اإلستهالكية للرقم القياسي المستقبلي 
لتكاليف المعيشة، وكذلك البيانات الالزمة للحسابات القومية، تصنيف 
اإلستهالك الفردي حسب الغرض )COICOP( الصادر من مكتب اإلحصاء 
برنامج  المستخدم في  التصنيف  المتحدة، وهو  األمم  لمنظمة  التابع 
المقارنات الدولية )ICP( الذي أعده واعتمده البنك الدولي وبعد االنتهاء 
من األعمال الميدانية لجمع البيانات يتم معالجتها مكتبيًا وآليًا ومن أهم 

التصانيف المستخدمة في المعالجة.

الجهات المستفيدة: 
• وزارة البترول والثروة المعدنية:

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة وود ماكينزي 
عدة  عقد  بطلب  الطاقة  أسعار  بتحديد  كلفت  التي  المشروع(  )فريق 
)الهيئة(،  بالمصلحة  اإلنفاق والدخل  المختصين بمسح  اجتماعات مع 
البيانات والمعلومات من مسح االتفاق  بالكثير من  لتزويدهم  وذلك 

والدخل، حيث تم توفير العديد من تلك البيانات وكان من أهمها:
• مستوى دخل الفرد واألسرة حسب الرتب العشرينية.

• مجموعات الدخل حسب الرتب العشرية.
• متوسط اإلنفاق حسب مجموعة اإلنفاق الرئيسة.

• متوسط الدخل حسب المصدر.
• متوسط اإلنفاق على بنود الوقود.

• هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج:
طلبت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج عدد من الجداول والبيانات 
حسب  تفصيلية  بيانات  توفير  تم  حيث  والدخل،  اإلنفاق  مسح  من 
المنطقة وذلك عن األسرة ومعلومات عن اإلنفاق العام ومعلومات 
مستوى  فئة  حسب  المعمرة  واألجهزة  الخدمات،  على  اإلنفاق  عن 

الدخل الشهري لألسرة.

• وزارة الشؤون االجتماعية:
تم عقد عدة اجتماعات مع المختصين في وزارة الشؤون االجتماعية 
بناء على طلبهم، وذلك من  أجل تحديد قدرة العائل المرتبط بالضمان 
دخل  عن  البيانات  ببعض  تزويدهم  خاللها  من  تم  حيث  االجتماعي، 
وذلك  حاليًا  المتوفرة  غير  متطلباتهم  أخذ  تم  كما  واألفراد،  األسرة 

لتضمينها في المسوح القادمة.

• الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني:
تم توفير بعض البيانات والجداول المتعلقة باإلنفاق والدخل للهيئة 

العامة للسياحة والتراث الوطني بناء على طلبهم.

• المراصد الحضرية:
كذلك تم تزويد بعض المراصد الحضرية في عدد من المناطق ببعض 
بيانات مسح  واقع  بالمنطقة من  والمتعلقة  التي طلبوها،  البيانات 

اإلنفاق والدخل.

• الباحثون والدارسون:
من  بعض  طلبها  التي  والمعلومات  البيانات  بعض  توفير  تم  كما 

الباحثين والدارسين من بيانات مسح اإلنفاق والدخل وتزويدهم بها.

• صندوق النقد الدولي:
من  والمعلومات  البيانات  بعض  الدولي  النقد  صندوق  طلب  كما 
مسح اإلنفاق والدخل حيث قامت المصلحة )الهيئة( بتوفير مجموعة 
الجنس  حسب  للمشتغلين  الدخل  متوسط  بيانات  تتضمن  جداول 
المتعلقة  البيانات  بعض  إلى  باإلضافة  القطاع  ونوع  والجنسية 

بالوقود وتزويدهم بها. 

المسح  محتويات  من  لالستفادة  اتخاذها  تم  التي  الخطوات  ومن 
وبياناته ما يلي:

والتلفزيون وذلك  الصحافة  المسح من خالل  إعالمية عن  أخبار  نشر   •
أثناء إجراء المسح للتعريف به ولتوضيح أهم أهدافه، وأهميته.

• توزيع نشرة مسح اإلنفاق والدخل على شكل أقراص ممغنطة لجميع 
القطاعات الحكومية.

)الهيئة(  المصلحة  موقع  على  والدخل  اإلنفاق  مسح  نشرة  •تثبيت 
االلكتروني، وتمكين المستفيدين من االطالع عليها بكل يسر وسهولة.
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أهم النتائج:
أن  )2013م(،  1434هـ  لعام  األسرة  ودخل  إنفاق  مسح  نتائج  أوضحت 
والخدمات  السلع  مجموعات  على  الشهري  األسرة  إنفاق  متوسط 
)اإلستهالكية، وغير اإلستهالكية( على مستوى المملكة بلغ  )11522( 
السعودية  األسرة  إنفاق  متوسط  وبلغ  ريااًل.   )2216( وللفرد  ريااًل، 
2007م،  عام  مع  مقارنة   )%16( نسبتها  بلغت  بزيادة  أي  ريااًل،   )15367(
وللفرد السعودي )2554( ريااًل، أي بزيادة بلغت نسبتها )19.5%( مقارنة 

مع عام 2007م.

المؤشر
20072013

اإلجماليالسعوديةاإلجماليالسعودية

13251102801536711522متوسط اإلنفاق الشهري العام لألسرة

8101569896826930وسيط اإلنفاق الشهري العام لألسرة

2138180525542216متوسط اإلنفاق الشهري العام للفرد

1339113716821455وسيط اإلنفاق الشهري العام للفرد

1052283311328210103متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري لألسرة

1698146222071943متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري للفرد

14084110921361010723متوسط الدخل الشهري لألسرة

90526500107238000وسيط الدخل الشهري لألسرة

2273194722622062متوسط الدخل الشهري للفرد

1500130017921619وسيط الدخل الشهري للفرد

179%169%174%166%نسبة اإلنفاق الشهري لألسرة على “ األغذية والمشروبات “

459%513%مؤشر جيني

62576757متوسط حجم األسرة

كما أفاد المسح إلى أن هذه الزيادة تفوق إرتفاع األسعار وهو ما يؤكد 
اإلنفاق  أن  المسح  نتائج  بينت  السعودية، حيث  تحسن وضعية األسر 
الحقيقي لألسر السعودية أرتفع بنسبة )10%(  ما بين عام 2007 وعام 
2013م. كما أرتفع متوسط اإلنفاق الفردي بقرابة )3%( في نفس الفترة.

على  الشهري  األسرة  دخل  متوسط  أن  إلى  المسح  نتائج  أشارت  كما 
مستوى المملكة بلغ  )10723( ريااًل، وللفرد )2062( ريااًل. وبلغ متوسط 
 )%3.4( أي بنقص بلغت نسبته  ريااًل،   )13610( السعودية  دخل األسرة 

مقارنة مع عام 2007م، وللفرد السعودي )2262( ريااًل.

ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات لنتائج المسح 2013م مقارنة مع عام 2007م: 
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متوسط إنفاق األسرة الشهري حسب مجموعة اإلنفاق الرئيسة لعام 2013م: 

النسبةجملة األسرالنسبةاألسرة السعوديةمجموعة اإلنفاق الرئيسة

259416.9206517.9األغذية والمشروبات

370.2540.5التبغ

8895.86495.6األقمشة والمالبس واألحذية

318320.7243921.2السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى

12137.98447.3تأثيث وتجهيزات المنزل

2661.72011.7خدمات الرعاية الصحية

9.1 15159.91054النقل

9196.07266.3االتصاالت

4442.93202.8الترفيه والثقافة

3412.22892.5التعليم

7154.76135.3خدمات المطاعم والفنادق

325121.2226819.7السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

15367100.011522100.0الجملة

المنجز خالل العام المالي 2015م:
توفير البيانات والمعلومات لكل من:

• وزارة البترول والثروة المعدنية.

• وزارة الشؤون اإلجتماعية.

• الهيئة العامة للسياحة.
• المراصد الحضرية في عدد من المناطق.

• شركة الكهرباء.

• عدد من الباحثين والدارسين.

4/2/1/3 المسح االقتصادي للمؤسسات

الوصف:
البحث االقتصادي عبارة عن دراسة علمية سنوية منتظمة ومستمرة عن 
خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والعام 
تزاول  والتي  المملكة  مناطق  جميع  في  للربح  الهادف  غير  والقطاع 

نشاطًا اقتصاديًا أو عدة أنشطة ويغطي كافة المناطق اإلدارية الثالثة 
القطاعات  لكافة  ممثلة  المنشآت  من  عشوائية  عينة  بإستخدام  عشر 

االقتصادية يبلغ حجمها )33( ألف منشأة.

األهداف:
االقتصاد  لهيكل  الرئيسة  المؤشرات  أهم  الستخراج  بيانات  توفير   •

الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
• توفير بيانات عن جميع األنشطة االقتصادية إلعداد المؤشرات التي 

تساعد في معرفة معدالت نمو كل نشاط اقتصادي.
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.

• معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين.
للمشتغلين  المدفوعة  التعويضات  في  التغير  حجم  على  التعرف   •

والنفقات األخرى واإليرادات حسب األنشطة االقتصادية المختلفة.
• التعرف على حجم التكوينات الرأسمالية حسب النشاط االقتصادي.

البيانات  من  والباحثين  الحكومية  والمصالح  األجهزة  احتياجات  •  توفير 
والمعلومات اإلحصائية عن جميع األنشطة االقتصادية.

• استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية 
وإجراء الدراسات والتحليالت.
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آلية البحث:
• تشكيل اللجان وتحديد مهامها. 

• تجهيز الخطة.
• إعداد وتجهيز العينة.

• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

 

المنهجية:
يستند البحث في تنفيذه على منهجية واضحة تتضمن استمارة البحث 
وهي مخصصة لجمع البيانات وتشتمل على بيانات جغرافية )متوفرة 
المنشأة  من  استيفائها  مطلوبة  اقتصادية  وبيانات  البحث(  إطار  من 

الواقعة في عينة البحث.

والبيانات الجغرافية هي عبارة عن بيانات مكانية لتحديد موقع المنشأة 
من  توفيرها  المطلوب  البيانات  فهي  االقتصادية  البيانات  أما  بدقة 
المنشأة مثل وصف دقيق لنشاط المنشأة ثم بيانات عن المشتغلين 
النفقات  عن  بيانات  على  االستمارة  تحتوي  وكذلك  وتعويضاتهم 

وااليرادات والتكوينات الرأسمالية.

وتنفذ عملية جمع بيانات البحث بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة 
باحثين مؤهلين مدربين تحت اإلشراف المباشر من موظفي المصلحة, 
وينفذ البحث بشكل دوري سنوي، وقد أقيمت آخر دورة في عام 2015م.

وقد تم االعتماد على بيانات تعداد المنشآت 1432هـ كإطار الختيار عينة  
البحث االقتصادي كونه يتضمن جميع البيانات األساسية الالزمة لسحب 
العينة، مثل اسم المؤسسة وعنوانها والنشاط االقتصادي الذي تزاوله 
باإلضافة إلى عدد المشتغلين، فالبحث يغطي على مستوى التوزيع 
الجغرافي جميع المناطق اإلدارية للمملكة على حد سواء بإعطاء أهمية 
أكبر للمدن باعتبار أنها تضم حوالي84 % من إجمالي المنشآت بالمملكة 
وتشّغل ما يقارب 91%من إجمالي المشتغلين في المملكة، ويوضح 

الجدول أدناه توزيع عينة البحث:

البيانات  معالجة  تبدأ  ميدانيًا،  البيانات  جمع  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
الستخالص النتائج، حيث يتم مراجعة البيانات األولية وهناك نوعان من 

المراجعة هما :

المراجعة المكتبية: 
عند  ميدانية  مراجعة  مرحلتين  على  الميدانيين  الباحثين  قبل  من  وتتم 
المنشأة  مقر  في  بالبيانات  المدلي  مع  مباشرة  االستمارة  استالم 
والمرحلة الثانية مراجعة مكتبية في المركز الرئيسي للمصلحة )الهيئة( 
وفق  ومنطقيتها  البيانات  شمولية  من  للتأكد  المراجعة  هذه  وتهدف 

قواعد محددة مسبقًا.

المراجعة اآللية:
وتعتمد إجراءات المراجعة اآللية على إعداد قواعد للمراجعة اآللية وذلك 
بوضع برامج في الحاسب اآللي للتأكد من وقوع البيانات في المدى 
المقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كبرى في تحليل البيانات 
أو  النفقات  بيانات عن  ) عدم وجود نشاط اقتصادي، عدم وجود  مثل 

اإليرادات  .. الخ(.
وبعد االنتهاء من إجراءات المراجعة اآللية يتم البدء في إجراءات إحالل 
المرحلة  تتمثل  مراحل  ثالث  على  تتم  حيث  المفقودة  للقيم  البيانات 
األولى في تقدير البيانات من أقرب مؤسسة تتفق من حيث النشاط 
االقتصادي وفئة حجم المشتغلين وهو ما يعرف بـ)hot deck( ومن ثم 
في  للمؤسسة  الناقصة  البيانات  محل  المؤسسة  هذه  بيانات  إحالل 
حين تتمثل المرحلة الثانية في البحث عن بيانات لنفس المؤسسة من 
خالل  من  فتتمثل  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  أما  السابق،  البحث  بيانات 
إيجاد مصفوفة من المتوسطات حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم 
الناقصة.  البيانات  المتوسطات محل  إحالل هذه  ثم  المشتغلين ومن 
عن  المنبثق  االقتصادية  لألنشطة  الوطني  الدليل  استخدام  ويتم 
التصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية )ISIC4( لترميز النشاط 

االقتصادي للمؤسسات.

توزيع عينة البحث حسب حجم المؤسسة ونسبة التغطية

نسبة التغطيةحجم المؤسسةم

100 %500 مشتغل فأكثر1

50 %من )50 - 499( مشتغل2

33 %من )20 - 49( مشتغل3

12.5 %من )5 - 19( مشتغل4

3 %من )1 - 4( مشتغل5
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أهم نتائج المسح:
• ارتفع عدد المنشآت العاملة عام 2014م ليصل إلى 946,880 منشأة بنسبة 

نمو قدرها 5,2% عن عام 2013م.
• قفز عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص والعام الهادف للربح 

إلى أعلى مستوى له ليشّكل المشتغلون السعوديون ما نسبته )%25,8( 
المشتغلين في جميع األنشطة االقتصادية عام 2014م  إجمالي عدد  من 

بزيادة قدرها )17,9%( عن عام 2013م. 

• يعمل في القطاع الخاص والقطاع العام الهادف للربح )288( مشتغاًل غير 

سعودي مقابل كل )100( مشتغل سعودي في جميع األنشطة االقتصادية، 
مقارنة بـ )306( مشتغل في عام 2013م.

• استحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أكبر نسبة مشتغلين )26,9%( يليه 
نشاط التشييد )17,1%( ثم نشاط الصناعة التحويلية )%16(.

بيانات المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات 2014م )بماليين الرياالت(

النشاط االقتصادي
األصول اإليراداتالنفقاتالتعويضات

المشتراة
األصول 
Economic activityالمباعة

benefitsExpendituresRevenuesPurchasedSold

575Agriculture, forestry and fishingA 2,870 90,958 36,978 5,328 الزراعة والحراجة وصيد األسماكأ

1,695Mining and quarryingB 57,090 1,261,293 131,961 30,339 التعدين واستغالل المحاجرب

7,315ManufacturingC 78,004 581,789 281,757 44,057 الصناعة التحويليةج

77Electricity, gasD 47,878 49,760 21,493 7,468 إمدادات الكهرباء والغازد

13Water supply; sewerage, waste managementE 129 7,699 3,491 1,176 إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحيهـ

2,549ConstructionF 29,085 211,106 80,252 30,875 التشييدو

4,058Wholesale and retail trade; repair of motor vehiclesG 26,077 582,215 362,242 39,302 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركباتز

4,057Transportation and storageH 29,122 99,718 42,989 11,579 النقل والتخزينح

206Accommodation and food service activitiesI 3,685 59,395 31,590 10,877 أنشطة خدمات اإلقامة والطعامط

22,986Information and communicationJ 42,003 127,846 59,466 9,829 المعلومات واالتصاالتي

6,062Financial and insurance activitiesK 10,598 126,176 39,499 19,176 األنشطة المالية وأنشطة التأمينك

1,032Real estate activitiesL 4,837 21,334 7,789 3,333 األنشطة العقاريةل

36Professional, scientific and technical activitiesM 286 25,873 13,429 4,483 األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةم

1,140Administrative and support service activitiesN 5,363 47,974 22,809 7,086 أنشطة الخدمات اإلداريةن

324EducationP 2,425 14,147 6,439 5,865 التعليمع

216Human health and social work activitiesQ 3,141 34,677 11,356 6,122 األنشطة في مجال الصحة أوالعمل االجتماعيف

6Arts, entertainment and recreationR 270 7,033 2,314 719 الفنون والترفية والتسليةص

333Other service activitiesS 2,569 15,594 7,140 3,921 أنشطة الخدمات األخرىش

52,677Total 345,431 3,364,587 1,162,992 241,535 المجموع
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تعويضات المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي

أقل من 5 العام
20 مشتغل 5 - 19 مشتغلمشتغلين

فأكثر

20133155391326529766162045091م

20143571233529760627179661765م

10,9%12,2%13,2%نسبة التغير

متوسط تعويضات المشتغلين حسب النشاط االقتصادي 2014م )البيانات بآالف الرياالت(

زادت  بنسبة  للمشتغلين  المدفوعة  السنوية  التعويضات  إجمالي  ارتفع   •

عن 11,4% بين عامي2013 - 2014م ويرجع ذلك إلى نمو التعويضات في 
المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 5 مشتغلين بنسبة )%13,2(.

• أدى ارتفاع قيمة الرواتب واألجور والمزايا والبدالت إلى ارتفاع المتوسط السنوي للتعويضات المدفوعة للمشتغل في جميع األنشطة االقتصادية ليصل إلى ما يقارب 
) 42.9( ألف ريال.

تعويضات المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي

050.000.000100.000.000150.000.000200.000.000

20132014

20 مشتغل فأكثر

5 - 19 مشتغل

أقل من 5 مشتغلين

الجملة20 مشتغل فأكثر5 - 19 مشتغلأقل من 5 مشتغلينالنشاط االقتصادي
Economic activity

 Less 5 emp  emp )5-19(  emtp  20+  Total 

19Agriculture, forestry and fishingA 24 18 17 الزراعة والحراجة وصيد األسماكأ

339Mining and quarryingB 349 33 36 التعدين واستغالل المحاجرب

49ManufacturingC 65 22 18 الصناعة التحويليةج

120Electricity, gasD 122 59 18 إمدادات الكهرباء والغازد

31Water supply; sewerage, waste managementE 34 24 18 إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحيهـ

32ConstructionF 33 27 20 التشييدو

26Wholesale and retail trade; repair of motor vehiclesG 39 25 22 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركباتز

51Transportation and storageH 58 36 31 النقل والتخزينح

24Accommodation and food service activitiesI 33 22 20 أنشطة خدمات اإلقامة والطعامط

111Information and communicationJ 129 39 25 المعلومات واالتصاالتي

199Financial and insurance activitiesK 270 78 41 األنشطة المالية وأنشطة التأمينك

32Real estate activitiesL 49 28 24 األنشطة العقاريةل

51Professional, scientific and technical activitiesM 56 55 28 األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةم

33Administrative and support service activitiesN 34 37 27 أنشطة الخدمات اإلداريةن

37EducationP 38 34 32 التعليمع

38Human health and social work activitiesQ 39 38 34 األنشطة في مجال الصحة أوالعمل االجتماعيف

28Arts, entertainment and recreationR 29 27 26 الفنون والترفية والتسليةص

23Other service activitiesS 28 24 22 أنشطة الخدمات األخرىش

43Total 61 28 21 المجموع
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• يعد نشاط التعدين واستغالل المحاجر أعلى األنشطة االقتصادية في متوسط التعويضات السنوية المدفوعة للمشتغل ) 339 ( ألف ريال، يليه نشاط المال والتأمين 
)199( ألف ريال، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز )120( ألف ريال.

• ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية المتضمنة للمشتريات الداخلية والخارجية بنسبة )8,7%( مقارنة بنفقات 2013م، وُيعزى هذا االرتفاع إلى نمو النفقات التشغيلية 
للمؤسسات الكبيرة التي توظف أكثر من 20 مشتغل عام 2014م بنسبة )%10(.

تعويضات المشتغلين حسب النشاط االقتصادي لعام 2014م

رواتب وأجور المشتغلين حسب النشاط االقتصادي لعام 2014م

ال��اعة
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• يعتبر نشاط تجارة الجملة والتجزئة أكبر األنشطة االقتصادية من حيث نسبة 

النفقات  إجمالي  )31.1%(من  نحو  بلغت  التشغيلية  العملية  على  اإلنفاق 
لجميع األنشطة.

• ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنسبة ضعيفة قرابة 1% مقارنة مع بيانات 2013م، وُيعزى هذا الضعف إلى انخفاض إيرادات نشاط التعدين واستغالل المحاجر.
• ال يزال نشاط التعدين واستغالل المحاجر مستمرًا في المحافظة على مركزه كأكبر األنشطة االقتصادية من حيث حجم اإليرادات واتي قاربت ما نسبته 37,5% من 

إجمالي اإليرادات التشغيلية. 
• بلغت قيمة التكوينات الرأسمالية عام 2014م )292,753( مليون ريال بارتفاع طفيف عن عام 2013م يقدر بــ )0,01%( واستحوذ نشاط الصناعة التحويلية على ربع إجمالي 

هذه التكوينات.

النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي

النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي

النفقات وااليرادات حسب النشاط االقتصادي لعام 2014م )بماليين الرياالت(

أقل من 5 العام
20 مشتغل 5 - 19 مشتغلمشتغلين

فأكثر

2013195455126586748293م

2014205405134809822778م

10,0%6,5%5,1%نسبة التغير
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كيفية االستفادة من نتائج المسح :
المضافة  القيمة  على  التعرف  في  )الدراسة(  المسح  هذا  نتائج  تفيد 
للقطاع الخاص في المملكة، كما يمكن من خاللها التعرف على حجم 

مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي.

النمو  معدالت  استخالص  في  ويساهم  يساعد  المسح  هذا  أن  كما 
السجالت  مع  المقارنات  عمل  وكذلك  المستخدمة  التصانيف  وتوحيد 

اإلدارية.

والتخطيط ووزارة  االقتصاد  وزارة  نتائجه  المستفيدة من  الجهات  ومن 
التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية والمراصد الحضرية والهيئة 

العامة لالستثمار والهيئة العامة للسياحة.

5/2/1/3 بحث مؤسسات المال والتأمين

الوصف:
بيانات  وتحليل  لعرض  مصدر  هو  والتأمين:  المال  مؤسسات  بحث 
والتعويضات  المشتغلين  مثل  االقتصادية  والتأمين  المال  منشآت 
تسهل  بطريقة  مالية  الرأس  والتكوينات  وااليرادات  األخرى  والنفقات 

على المستفيدين قراءتها واالستفادة من محتواها. 

أهداف المسح:
• توفير بيانات عن أنشطة المال والتأمين إلعداد المؤشرات التي تساعد 

في معرفة معدالت النمو.
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن نشاط المال والتأمين.

• معرفة ما يستوعبه نشاط المال والتأمين من حجم المشتغلين.
للمشتغلين  المدفوعة  التعويضات  في  التغير  حجم  على  التعرف   •

والنفقات األخرى واإليرادات في نشاط المال والتأمين.
• التعرف على حجم التكوينات الرأسمالية في نشاط المال والتأمين.

البيانات  من  والباحثين  الحكومية  والمصالح  األجهزة  احتياجات  توفير   •
والمعلومات اإلحصائية عن نشاط المال والتأمين.

• استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية 
وإجراء الدراسات والتحليالت.

آلية البحث:
• إعداد اللجان. 
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

المنهجية:
أعمالها  تزاول  التي  المنشآت  في  البحث  لهذا  الدراسة  مجال  يتمثل 
الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام، 
الدولية،  للمعايير  وفقًا  واضحة  منهجية  على  تنفيذه  في  ويستند 
وتضمنت استمارة البحث المخصصة لجمع البيانات على جزئيين أحدهم 
اقتصادية  البحث( وبيانات  إطار  )متوفرة من  الجغرافية  بالبيانات  خاص 

مطلوبة استيفائها من المنشأة الواقعة في عينة البحث.

النشاط االقتصادي
اإليراداتالنفقات

ExpendituresRevenues

90,958 36,978 الزراعة والحراجة وصيد األسماكأ

1,261,293 131,961 التعدين واستغالل المحاجرب

581,789 281,757 الصناعة التحويليةج

49,760 21,493 إمدادات الكهرباء والغازد

إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف هـ
7,699 3,491 الصحي

211,106 80,252 التشييدو

582,215 362,242 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركباتز

99,718 42,989 النقل والتخزينح

59,395 31,590 أنشطة خدمات اإلقامة والطعامط

127,846 59,466 المعلومات واالتصاالتي

126,176 39,499 األنشطة المالية وأنشطة التأمينك

21,334 7,789 األنشطة العقاريةل

25,873 13,429 األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةم

47,974 22,809 أنشطة الخدمات اإلداريةن

14,147 6,439 التعليمع

األنشطة في مجال الصحة أوالعمل ف
34,677 11,356 االجتماعي

7,033 2,314 الفنون والترفية والتسليةص

15,594 7,140 أنشطة الخدمات األخرىش

3,364,587 1,162,992 المجموع

النفقات وااليرادات حسب النشاط االقتصادي لعام 2014م
)بماليين الرياالت(



65

وتنفذ عملية جمع بيانات البحث بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة 
باحثين مؤهلين مدربين تحت اإلشراف المباشر من موظفي المصلحة، 
وينفذ البحث بشكل دوري سنوي , وقد أقيمت آخر دورة في عام 2015م.
وقد تم االعتماد على بيانات تعداد المنشآت 1432هـ كإطار الختيار عينة  
البحث االقتصادي كونه يتضمن جميع البيانات األساسية الالزمة لسحب 
العينة، مثل اسم المؤسسة وعنوانها والنشاط االقتصادي الذي تزاوله 
باإلضافة إلى عدد المشتغلين، فالبحث يغطي على مستوى التوزيع 
الجغرافي جميع المناطق اإلدارية للمملكة على حد سواء، وقد بلغ حجم 

العينة المستخدم في البحث قرابة 300 منشأة.

البيانات  معالجة  تبدأ  ميدانيًا،  البيانات  جمع  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
الستخالص النتائج، حيث يتم مراجعة البيانات األولية وهناك نوعان من 

المراجعة هما:

المراجعة المكتبية: 
• وتتم من قبل الباحثين الميدانيين على مرحلتين مراجعة ميدانية عند 

المنشأة  مقر  في  بالبيانات  المدلي  مع  مباشرة  االستمارة  استالم 
والمرحلة الثانية مراجعة مكتبية في المركز الرئيسي للمصلحة وتهدف 
قواعد  وفق  ومنطقيتها  البيانات  شمولية  من  للتأكد  المراجعة  هذه 

محددة مسبقًا.

المراجعة اآللية:
• تعتمد إجراءات المراجعة اآللية على إعداد قواعد للمراجعة اآللية وذلك 
بوضع برامج في الحاسب اآللي للتأكد من وقوع البيانات في المدى 
المقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كبرى في تحليل البيانات 
مثل ) عدم وجود نشاط اقتصادي، عدم وجود بيانات عن النفقات أو 

اإليرادات .. الخ (.

• وبعد ذلك تبدأ عملية إحالل البيانات للقيم المفقودة حيث تتم على 

أقرب  من  البيانات  تقدير  في  األولى  المرحلة  تتمثل  مراحل  ثالث 
مؤسسة تتفق من حيث النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين 
وهو ما يعرف بـ)hot deck( ومن ثم إحالل بيانات هذه المؤسسة محل 
البيانات الناقصة للمؤسسة في حين تتمثل المرحلة الثانية في البحث 
المرحلة  أما  البحث السابق،  بيانات  بيانات لنفس المؤسسة من  عن 
المتوسطات  من  إيجاد مصفوفة  خالل  من  فتتمثل  واألخيرة  الثالثة 
حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين ومن ثم إحالل هذه 
الدليل  الترميز  في  ويستخدم  الناقصة.  البيانات  محل  المتوسطات 
الدولي  الصناعي  للتصنيف  وفقًا  االقتصادية  لألنشطة  الوطني 

لألنشطة االقتصادية.

أهم نتائج المسح:
• ارتفع اجمالي تعويضات المشتغلين بنسبة تزيد على %11 .

• استحوذت الفئة األولى )1-4 مشتغل( على أعلى نسبة )%20.7(. 
• حققت الفئة الثانية )5 - 9 مشتغل( زيادة بنسبة )%12.3(. 

• ارتفعت التعويضات في الفئة الثالثة )20 مشتغل فأكثر( بنسبة )%8.4(.

تعويضات المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة )بآالف الرياالت(

أقل من 5 العام
20 مشتغل 5 - 19 مشتغلمشتغلين

فأكثر

2013186488200660618724989م

2014225090225372120296799م

20712384نسبة التغير

05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.000

20 مشتغل فأكثر

5 - 19 مشتغل

أقل من 5 مشتغلين

20132014

• ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 15% عن عام 2013م.
• حققت الفئة الثالثة )20مشتغل فأكثر( نسبة نمو وصلت الى )%16.7(. 

• استحوذت الفئة األولى )1-4 مشتغل( على نسبة )%8.6(. 
• حققت الفئة الثانية )5-9 مشتغل( نمو بنسبة )%5.5(.

النفقات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة )آالف الرياالت(

أقل من 5 العام
20 مشتغل 5 - 19 مشتغلمشتغلين

فأكثر

2013576028478295528995658م

2014625660504462833828966م

8655167نسبة التغير
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• ارتفع اجمالي اإليرادات التشغيلية بنسبة ضعيفة قاربت)%2.5(. 
االيرادات  من  األعلى  النسبة  مشتغل(   4-1( األولى  الفئة  حققت   •

بنسبة وصلت إلى )%7.8( .
• استحوذت الفئة الثانية )5 - 9 مشتغل(  على نسبة )%4.3(. 

• حققت الفئة الثالثة )20م شتغل فأكثر( نمو قدره )%2.3(.

كيفية االستفادة من نتائج المسح:
مساهمة  نسبة  على  التعرف  في  )الدراسة(  المسح  هذا  نتائج  تفيد 

نشاط المال والتأمين في اجمالي الناتج المحلي.
النمو  معدالت  استخالص  في  ويساهم  يساعد  المسح  هذا  أن  كما 
السجالت  مع  المقارنات  عمل  وكذلك  المستخدمة  التصانيف  وتوحيد 

اإلدارية.
والتخطيط ووزارة  االقتصاد  وزارة  نتائجه  المستفيدة من  الجهات  ومن 
المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والمراصد الحضرية والهيئة 

العامة لالستثمار.

6/2/1/3 بحث المؤشرات االقتصادية 

الوصف:
على  يركز  سنوية  ربع  دراسة  عن  عبارة  االقتصادية  المؤشرات  بحث 
اقتصاديًا  تزاول نشاطًا  التي  العاملة  المؤسسات  خصائص ومكونات 
أو عدة أنشطة في القطاعين الخاص والعام والقطاع غير الهادف للربح 

في جميع مناطق المملكة.

أهداف المسح:
إلعداد  االقتصادية  األنشطة  جميع  عن  سنوية  ربع  بيانات  توفير   •
المؤشرات قصيرة المدى والتي تساعد في معرفة التأثير الموسمي 

على األنشطة االقتصادية.
نشاط  كل  عن  المدى  قصيرة  االقتصادية  البيانات  سلسلة  تحديث   •

اقتصادي.
• معرفة التغير الموسمي للمشتغلين داخل األنشطة اقتصادية.

• معرفة حجم التغير الموسمي في التعويضات المدفوعة للمشتغلين 
والنفقات األخرى واإليرادات حسب األنشطة االقتصادية المختلفة.

البيانات  من  والباحثين  الحكومية  والمصالح  األجهزة  احتياجات  توفير   •
والمعلومات اإلحصائية قصيرة المدى عن جميع األنشطة االقتصادية.
• استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية 

وإجراء الدراسات والتحليالت.

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.000

20 مشتغل فأكثر

5 - 19 مشتغل
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20132014

اإليرادات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة )آالف الرياالت(

أقل من 5 العام
20 مشتغل 5 - 19 مشتغلمشتغلين

فأكثر

201316715068513559112937006م

201418022978883842115489599م

784323نسبة التغير

050.000.000100.000.000150.000.000

20 مشتغل فأكثر

5 - 19 مشتغل

أقل من 5 مشتغلين

20132014

115.489.599

112.937.006

8.883.842

8.513.559

1.802.297

1.671.506
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آلية البحث:
• إعداد اللجان. 
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

 

المنهجية:
يستند البحث في تنفيذه على منهجية واضحة تتضمن استمارة البحث 
وهي مخصصة لجمع البيانات وتشتمل على بيانات جغرافية )متوفرة 
المنشأة  من  استيفائها  مطلوبة  اقتصادية  وبيانات  البحث(  إطار  من 

الواقعة في عينة البحث.

والبيانات الجغرافية هي عبارة عن بيانات مكانية لتحديد موقع المنشأة بدقة 
المنشأة  من  توفيرها  المطلوب  البيانات  فهي  االقتصادية  البيانات  أما 
مثل وصف دقيق لنشاط المنشأة ثم بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم 
وكذلك تحتوي االستمارة على بيانات عن النفقات وااليرادات والتكوينات 

الرأس مالية.

وتنفذ عملية جمع بيانات البحث بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة 
باحثين مؤهلين مدربين تحت اإلشراف المباشر من موظفي المصلحة، 
وينفذ البحث بشكل دوري سنوي، وقد أقيمت آخر دورة في عام 2015م.

وقد تم االعتماد على بيانات تعداد المنشآت 1432هـ كإطار الختيار عينة  
البحث االقتصادي كونه يتضمن جميع البيانات األساسية الالزمة لسحب 
العينة، مثل اسم المؤسسة وعنوانها والنشاط االقتصادي الذي تزاوله 
باإلضافة إلى عدد المشتغلين، فالبحث يغطي على مستوى التوزيع 
الجغرافي جميع المناطق اإلدارية للمملكة على حد سواء بإعطاء أهمية 
أكبر للمدن باعتبار أنها تضم حوالي84 % من إجمالي المنشآت بالمملكة 

وتشّغل ما يقارب 91%من إجمالي المشتغلين في المملكة. 

البيانات  معالجة  تبدأ  ميدانيًا،  البيانات  جمع  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
الستخالص النتائج، حيث يتم مراجعة البيانات األولية وهناك نوعان من 

المراجعة هما:

المراجعة المكتبية: 
• وتتم من قبل الباحثين الميدانيين على مرحلتين مراجعة ميدانية عند 
المنشأة  مقر  في  بالبيانات  المدلي  مع  مباشرة  االستمارة  استالم 
والمرحلة الثانية مراجعة مكتبية في المركز الرئيسي للمصلحة وتهدف 
قواعد  وفق  ومنطقيتها  البيانات  شمولية  من  للتأكد  المراجعة  هذه 

محددة مسبقًا.

المراجعة اآللية:  
• تعتمد إجراءات المراجعة اآللية على إعداد قواعد للمراجعة اآللية وذلك 
بوضع برامج في الحاسب اآللي للتأكد من وقوع البيانات في المدى 
المقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كبرى في تحليل البيانات 
مثل ) عدم وجود نشاط اقتصادي، عدم وجود بيانات عن النفقات أو 

اإليرادات .. الخ (.
• وبعد ذلك تبدأ عملية إحالل البيانات للقيم المفقودة حيث تتم على 
أقرب  من  البيانات  تقدير  في  األولى  المرحلة  تتمثل  مراحل  ثالث 
مؤسسة تتفق من حيث النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين 
وهو ما يعرف بـ)hot deck( ومن ثم إحالل بيانات هذه المؤسسة محل 
البيانات الناقصة للمؤسسة في حين تتمثل المرحلة الثانية في البحث 
المرحلة  أما  البحث السابق،  بيانات  بيانات لنفس المؤسسة من  عن 
المتوسطات  من  إيجاد مصفوفة  خالل  من  فتتمثل  واألخيرة  الثالثة 
حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين ومن ثم إحالل هذه 
الدليل  الترميز  في  ويستخدم  الناقصة.  البيانات  محل  المتوسطات 
الدولي  الصناعي  للتصنيف  وفقًا  االقتصادية  لألنشطة  الوطني 

لألنشطة االقتصادية.

أهم نتائج المسح :
• حققت التعويضات أعلى ارتفاع في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث 

من نفس العام )%1.6(.
• سجلت التعويضات انخفاض في الربع الثاني مقارنة مع الربع األول 

من نفس العام قدره )%1.4(.

تعويضات المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة )بآالف الرياالت(

الرابعالثالثالثانياألولالعام

201355083529554358525394949755733135م

201461302071615288046067084961633003م

11311125106نسبة التغير
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• سجلت النفقات اعلى ارتفاع في الربع األول من العام 2014م 

• انخفضت النفقات في االرباع الثاني والثالث والرابع مقارنة مع الربع 
األول من نفس العام.

نفس  الثالث من  الربع  مع  مقارنة  انخفاض  اعلى  الرابع  الربع  سجل   •
العام )%4.4(.

كيفية االستفادة من نتائج المسح :
قصيرة  التغيرات  على  التعرف  في  )الدراسة(  المسح  هذا  نتائج  تفيد 

المدى التي حدثت على االقتصاد السعودي.
كما أن هذا المسح يساعد ويساهم في استخالص معدالت النمو وتوحيد 

التصانيف المستخدمة وكذلك عمل المقارنات مع السجالت اإلدارية.
والتخطيط ووزارة  االقتصاد  وزارة  نتائجه  المستفيدة من  الجهات  ومن 
التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية والمراصد الحضرية والهيئة 

العامة لالستثمار والهيئة العامة للسياحة.

7/2/1/3 بحث اإلنتاج الصناعي

الوصف :
بحث اإلنتاج الصناعي هو دراسة دورية ربع سنوية تنفذ عن خصائص 
ومكونات المؤسسات التي تزاول أنشطة الصناعة التحويلية والصناعة 
جميع  في  والماء  والغاز  الكهرباء  أنشطة  إلى  باإلضافة  االستخراجية 

مناطق المملكة.

النفقات )بآالف الرياالت(

اإليرادات )بآالف الرياالت(

الرابعالثالثالثانياألولالعام

2013280151297278601125261408547250499496م

2014300267818299458645288008684275257332م

727510299نسبة التغير

الرابعالثالثالثانياألولالعام

2013844214254833552986828398283827925739م

2014866001010857711045829592841811181632م

26290120نسبة التغير 50.000.00052.000.00054.000.00056.000.00058.000.00060.000.00062.000.00064.000.000

ال�ابع

الثالث

الثاني

األول

20132014

220.000.000240.000.000260.000.000280.000.000300.000.000320.000.000

ال�ابع

الثالث

الثاني

األول

20132014

780.000.000800.000.000820.000.000840.000.000860.000.000880.000.000

ال�ابع

الثالث

الثاني

األول

20132014

• سجلت اإليرادات اعلى ارتفاع في الربع األول من عام 2014م.

• اتجهت اإليرادات للتناقص في جميع االرباع التي الربع األول من عام 
2014م.
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أهداف المسح :
.) IPI ( المساهمة في تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي •

• توفير بيانات ربع سنوية عن قطاع الصناعة إلعداد المؤشرات قصيرة 
القطاع  على  الموسمي  التأثير  معرفة  في  تساعد  والتي  المدى 

الصناعي.
• تحديث سلسلة البيانات االقتصادية قصيرة المدى عن أنشطة الصناعة 

والكهرباء والغاز والماء ومعرفة مدى مساهمتها في التنمية.
• معرفة التغير الموسمي للمشتغلين داخل قطاع الصناعة.

• معرفة حجم التغير الموسمي في التعويضات المدفوعة للمشتغلين 
والنفقات األخرى واإليرادات لقطاع الصناعة.

البيانات  من  والباحثين  الحكومية  والمصالح  األجهزة  احتياجات  توفير   •
والمعلومات اإلحصائية قصيرة المدى لقطاع الصناعة.

• استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية 
وإجراء الدراسات والتحليالت.

آلية البحث:
• إعداد اللجان. 
• تجهيز الخطة.

• إعداد وتجهيز العينة.
• تجهيز وطباعة االستمارة.
• تجهيز مستلزمات المسح.

• اإلعداد والتدريب.
• جمع البيانات ميدانيًا.

• المعالجة واستخراج النتائج.
• النشر.

المنهجية:
يستند البحث في تنفيذه على منهجية واضحة تتضمن استمارة البحث 
وهي مخصصة لجمع البيانات وتشتمل على بيانات جغرافية )متوفرة 
المنشأة  من  استيفائها  مطلوبة  اقتصادية  وبيانات  البحث(  إطار  من 

الواقعة في عينة البحث.
والبيانات الجغرافية هي عبارة عن بيانات مكانية لتحديد موقع المنشأة بدقة 
المنشأة  من  توفيرها  المطلوب  البيانات  فهي  االقتصادية  البيانات  أما 
مثل وصف دقيق لنشاط المنشأة ثم بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم 
وكذلك تحتوي االستمارة على بيانات عن النفقات وااليرادات والتكوينات 

الرأس مالية.

وتنفذ عملية جمع بيانات البحث بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة 
باحثين مؤهلين مدربين تحت اإلشراف المباشر من موظفي المصلحة, 
وينفذ البحث بشكل دوري سنوي , وقد أقيمت آخر دورة في عام 2015م.
الختيار  كإطار  1432هـ  المنشآت  تعداد  بيانات  على  االعتماد  تم  وقد 
عينة البحث االقتصادي كونه يتضمن جميع البيانات األساسية الالزمة 
لسحب العينة، مثل اسم المؤسسة وعنوانها والنشاط االقتصادي الذي 
على مستوى  يغطي  فالبحث  المشتغلين،  عدد  إلى  باإلضافة  تزاوله 
التوزيع الجغرافي جميع المناطق اإلدارية للمملكة على حد سواء بإعطاء 
أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم حوالي84 % من إجمالي المنشآت 
بالمملكة وتشّغل ما يقارب 91%من إجمالي المشتغلين في المملكة، 
البيانات  معالجة  تبدأ  ميدانيًا،  البيانات  جمع  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
الستخالص النتائج، حيث يتم مراجعة البيانات األولية وهناك نوعان من 

المراجعة هما:

المراجعة المكتبية:  
• وتتم من قبل الباحثين الميدانيين على مرحلتين مراجعة ميدانية عند 
المنشأة  مقر  في  بالبيانات  المدلي  مع  مباشرة  االستمارة  استالم 
والمرحلة الثانية مراجعة مكتبية في المركز الرئيسي للمصلحة وتهدف 
قواعد  وفق  ومنطقيتها  البيانات  شمولية  من  للتأكد  المراجعة  هذه 

محددة مسبقًا.

المراجعة اآللية:
• تعتمد إجراءات المراجعة اآللية على إعداد قواعد للمراجعة اآللية وذلك 
بوضع برامج في الحاسب اآللي للتأكد من وقوع البيانات في المدى 
المقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كبرى في تحليل البيانات 
مثل ) عدم وجود نشاط اقتصادي ، عدم وجود بيانات عن النفقات أو 

اإليرادات  .. الخ (.
• وبعد ذلك تبدأ عملية إحالل البيانات للقيم المفقودة حيث تتم على 
أقرب  من  البيانات  تقدير  في  األولى  المرحلة  تتمثل  مراحل  ثالث 
مؤسسة تتفق من حيث النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين 
وهو ما يعرف بـ)hot deck( ومن ثم إحالل بيانات هذه المؤسسة محل 
البيانات الناقصة للمؤسسة في حين تتمثل المرحلة الثانية في البحث 
المرحلة  أما  البحث السابق،  بيانات  بيانات لنفس المؤسسة من  عن 
المتوسطات  من  إيجاد مصفوفة  خالل  من  فتتمثل  واألخيرة  الثالثة 
حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المشتغلين ومن ثم إحالل هذه 
الدليل  الترميز  في  ويستخدم  الناقصة.  البيانات  محل  المتوسطات 
الدولي  الصناعي  للتصنيف  وفقًا  االقتصادية  لألنشطة  الوطني 

لألنشطة االقتصادية.
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أهم نتائج المسح:
• نشاط البترول له تأثير كبير على الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي نظرًا 

ألهميته النسبية مقارنة بباقي األنشطة.
• حقق الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي أعلى مستوى في الربع الثاني 
مقارنة مع نفس الربع من عام 2014م )7.2%( وكذلك البترول بقيمة 

.)7.1(
• سجلت الصناعات التحويلية أعلى قيمة لها في الربع الثالث مقارنة مع  

نفس الربع من العام السابق )%11.2(.
• حققت امدادات الكهرباء أعلى قيمة في الربع األول مقارنة مع نفس 

الربع من العام السابق )%9.6(.

كيفية االستفادة من نتائج المسح:
لإلنتاج  القياسي  الرقم  تركيب  في  )الدراسة(  المسح  هذا  نتائج  تفيد 
الصناعي )IPI( والذي يعتبر المؤشر الوحيد الذي يقيس التغيرات التي 

تطرأ على كمية اإلنتاج الصناعي في المملكة على المدى القصير.
كما أن هذا المسح يساعد ويساهم في استخالص معدالت النمو وتوحيد 
اإلدارية.  السجالت  مع  المقارنات  عمل  وكذلك  المستخدمة  التصانيف 
كما يمكن تحليل سلوك االقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل 

خاص بإستخدام السالسل الزمنية لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.
والتخطيط ووزارة  االقتصاد  وزارة  نتائجه  المستفيدة من  الجهات  ومن 
التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية والمراصد الحضرية والهيئة 
العامة لالستثمار وتستفيد من نتائج هذا المسح جميع الجهات التي لها 

عالقة بقطاع الصناعة والطاقة المحلية واإلقليمية والدولية.

8/2/1/3 الرقم القياسي لتكلفة المعيشة

الوصف: 
برنامج يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في 

أسواق المملكة من خالل احتساب الرقم القياسي لتكلفة المعيشة .

آليات إعداد الخطة:
من أبرز مالمح خطة العمل ما يلي:

القياسي  الرقم  برنامج  إعداد  المختصين في  تكوين فريق عمل من   •
مع  مباشرة  لها عالقة  التي  الجهات  مع  والتنسيق  المعيشة  لتكلفة 
البرنامج داخل المصلحة )الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات 

اإلعداد.
• جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة من 
معلومات وتوصيات وتوثيقها وتجهيزها لتكون في متناول يد فريق 

العمل الموكلة إليه مهام إعداد البرنامج.
• الحصول على بيانات مسح إنفاق ودخل األسرة ودراستها وعرضها على أحد 

الخبراء المتخصصين.
• حساب األهمية النسبية لإلنفاق على السلع والخدمات التي احتواها 
برنامج بحث اإلنفاق االستهالكي على مستوى المدن وعلى مستوى 

المملكة.   

الرقم القياسي لالنتاج الصناعي 2015م )آالف الرياالت(

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

11264124681231612561إمدادات الكهرباء

12759131081320512608الصناعات التحويلية

12098128371264012348استخراج البترول

ipi 12222128871275412408الرقم القياسي العام

100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00

الربع 4

الربع 3

الربع 2

الربع 1

ipi إمدادات الكهرباء      ■  الصناعات التحويلية      ■  استخراج البترول     ■  الرقم القياسي العام  ■
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الحجم والمحتوى  السلع والخدمات من حيث  تحديد أهم مالمح سلة   •
اإلحصائي  الحد  وتحديد  االستهالكي  اإلنفاق  بحث  نتائج  ضوء  على 
الرقم  تركيب  في  الداخلة  والخدمات  السلع  بين  الفاصل  النسبي 

القياسي لتكلفة المعيشة ونظيرتها المستبعدة.
• تحديد مواصفات البنود وإعداد كتيب يشملها.

بالبنود  خاص  ملف  إلعداد  اآللي  بالحاسب  المبرمجين  مع  التنسيق   •
وكتابة  االستهالكي  اإلنفاق  بحث  من  المشتقة  الجديدة  واألوزان 

البرامج الالزمة لحساب الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.
التي  المدن  في  وتنفيذه  البيع  نقاط  إطار  تحديد  بحث  خطة  إعداد   •

يشملها نطاق البرنامج مع األخذ في االعتبار أن:
• الفترة الزمنية المناسبة لتصميم وطباعة  استمارة تحديد نقاط البيع 

بالتنسيق مع مطابع المصلحة )الهيئة(.
• الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ بحث تحديد إطار نقاط البيع، ويلي 

ذلك سحب عينة نقاط البيع. 
• التأكد من اختيار سنة أساس مناسبة وإشعار بعض الجهات المستفيدة 

بذلك وأخذ مالحظاتهم حول هذا الموضوع بعين االعتبار.  
• تحديد أسلوب جمع أسعار السلع والخدمات من حيث االستمارة وعدد 
مرات جمع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ودورية التسعير لكل 
األسعار  بجمع  للبدء  منطلقًا  ستكون  التي  والفترة   ، وخدمة  سلعة 
الُمعد  للبرنامج  خاللها مع األخذ في االعتبار أن عملية جمع األسعار 
)الحالي(  للبرنامج  األسعار  جمع  عملية  مع  بالتوازي  ستتم  )المطور( 
لفترة زمنية لن تقل عن عام كامل ريثما يتم االطمئنان على اكتمال 

بناء البرنامج المطور وجاهزيته.
• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل إعداد البرنامج. 

المنهجية:

تعريف الرقم القياسي لتكاليف المعيشة:
هو مقياس إحصائي يستخدم لقياس التغيرات في معدل تغير أسعار 
فترتين  بين  األسري  المستهلك  قبل  المدفوعة من  والخدمات  السلع 

مختلفتين.

اختيار سلة السلع:
اإلنفاق  لمسح  النهائية  النتائج  من  والخدمات  السلع  سلة  اختيار  تم 
والدخل لعام 2007، وقد بلغ عدد البنود المختارة من السلع والخدمات 

476 سلعة وخدمة.
االعتبار حجم  بعين  األخذ  والخدمات  السلع  تلك  اختيار  عند  روعي  وقد 
اإلنفاق على السلعة أو الخدمة المختارة وما تمثله من أهمية نسبية 

داخل سلة المستهلك سواء من حيث الكمية أو القيمة.

اختيار عينة نقاط البيع )المصادر(:
تم اختيار نقاط البيع التي تجمع منها أسعار السلع والخدمات المختلفة 
بطريقة تحقق تغطية كاملة لجميع السلع وتغطية جغرافية لكافة إرجاء 
للمنطقة  السكان  حجم  البيع  نقاط  اختيار  عند  روعي  وقد  المملكة. 

الجغرافية المختارة، على النحو التالي:
• المدن التي تعداد سكانها مليون فأكثر بلغ عدد نقاط البيع بها 10 نقاط 

للبند الواحد. 
المدن التي تعداد سكانها 400 ألف وأقل من مليون فأكثر بلغ عدد   •

نقاط البيع بها 7 نقاط بيع لمعظم البنود. 
• المدن التي تعداد سكانها أقل من 400 بلغ عدد نقاط البيع بها 5 نقاط 

بيع لمعظم البنود. 
المتوفرة  المحالت  عدد  نسبة  حسب  األحياء  على  البيع  نقاط  توزيع   •

باإلطار على مستوى المدينة.
• اختيار المحالت المتخصصة ببيع السلعة وفي حالة عدم اكتمال العدد 

يتم اللجوء للمحالت غير المتخصصة. 
• األخذ في االعتبار نوع السوق الذي يقع فيه المحل، والتوزيع النسبي 

لنقاط البيع المختارة.

أهمية الرجوع إلى نوعية المحل داخل المدينة بحيث يراعى ما يلي:
األسرة  إنفاق  نتائج مسح  من  عليه  المتحصل  التسوق  نسب  جدول   •
على مستوى المدينة، واخذ ذلك في االعتبار عند اختيار عينة البنود 

أو السلع. 
• ربط نسب التسوق بنوع المحل.

تجزئة،  محل:  لكل  التجاري  النشاط  النسبي حسب  البيع  نقاط  توزيع   •
تجزئة وجملة، خدمات وغير ذلك. 

• إعطاء األولوية لحجم العمالة في نقطة البيع األكبر تسلسليًا.
• سحب عينة ظل )عينة بديلة(، الستخدامها في حالة عدم توفر نقطة 

البيع األصلية.

جمع بيانات األسعار:
تجمع بيانات األسعار عن طريق المقابالت الشخصية بواسطة فريق من 
استمارات خاصة  باستخدام  المختارة  البيع  نقاط  المدربين من  الباحثين 
بجمع البيانات ) جاري العمل على تجربة تطبيق نظام آلي لجمع البيانات 

باستخدام األجهزة الكفية(. 
الباحثين،  قبل  من  إليه  الوصول  لتسهيل  كل مصدر  عنوان  توضيح  تم 
وقد روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع 
والخدمات المتوقرة وتنوع مستوياتها. ) محالت كبيرة،  محالت متوسطة، 

محالت صغيرة، وذلك وفق للتخصص وحجم العمالة داخل المصدر(.
يتم جمع البيانات على مدار الشهر باعتبار أن اإلسناد الزمني للسعر هو 

كافة أيام الشهر )السعر يوم الزيارة(.
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 إدخال البيانات:
يتم إدخال البيانات بعد جمعها، وتم تجهيز برامج اإلدخال كما تم وضع 
كما  وهي  طرق  بعدة  االدخال  ويتم  اإلدخال  لعملية  الالزمة  الضوابط 

يلي:

• اإلدخال المباشر للبيانات التي تم جمعها بواسطة االستمارة، وذلك 
الرئيسي وفروع ومكاتب  بالمركز  المتوفرة  الحاسب  باستخدام أجهزة 

المصلحة )الهيئة( وفق برنامج خاص.
• إدخال البيانات باستخدام األجهزة الكفية في جمع البيانات.

• إدخال البيانات من خالل ملفات خارجية تربط وتنقل إلى قاعدة البيانات 
من فروع المصلحة )الهيئة( أو من المركز الرئيسي.

ومن الضوابط التي تم وضعها عند إدخال البيانات ما يلي:
المشرف  الفرع والتحكم في ذلك من قبل  أجهزة  اإلدخال من خالل   •
المحلي والمختصين في إدارة إحصاءات األسعار واألرقام القياسية.

• تصميم شاشة اإلدخال وفق شكل االستمارة لتسهيل عملية إدخال 
وتوضيح  الحقول  بين  التنقل  عمليات  تسهيل  مراعاة  ومع  البيانات 
عنوان الشاشة والبيانات المميزة لها مثل اسم الباحث والحي وبقية 

البيانات الالزمة.  
• تتم عمليات اإلدخال وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

• ربط كافة قواعد التصحيح المتفق عليها أثناء عملية اإلدخال.

تدقيق البيانات:
بعد عملية جمع األسعار من كافة أرجاء المملكة، ويتم تدقيق ومراجعة 

هذه البيانات وفق المراحل التالية:

المصلحة  ومكاتب  فروع  في  المراجعة  هذه  وتتم  األولية  المراجعة   •
برنامج األسعار يوميًا، وهي في  المشرفين على  )الهيئة( من قبل 
منطقية  حيث  من  سواء  للبيانات  المنطقية  المراجعة  تعتمد  الغالب 
األسعار المدونة أو شموليتها، والتأكد أن الباحث دون كافة األسعار 

المطلوبة ومر على كافة نقاط البيع. 
بالمراجعة  الرئيسي  المركز  في  البيانات  ومحللي  مراجعو  ويقوم   •
مع  للتدقيق،  المختلفة  القواعد  وتطبيق  اإلدخال  ومتابعة  اليومية 

االلتزام بالبرنامج الزمني المقرر للمراجعة. 

البيانات منذ اللحظة األولى  المراجعة اآللية تتم هذه المراجعة على   •
لإلدخال باستخدام األجهزة الكفية )PDA( للمراجعة والمتابعة ومراقبة 

الجودة النوعية للبيانات.

• وقد تم إعداد برامج تدقيق ومراجعة آلية للبيانات لهذا الغرض. وعليه 
قسمت عملية التدقيق اآللي إلى مراحل وهي:

البيانات  إلى  التدقيق خالل اإلدخال يتم من خاللها اإلشارة  مرحلة   •
التي تحتاج إلى معالجة فورية حتى يتم قبولها من قبل النظام.

البيانات  إلى  اإلشارة  يتم من خاللها  اإلدخال:  بعد  التدقيق  مرحلة   •
التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجة من خالل التقارير المستخرجة ذات 

الصلة.

البنود اإليجارية:
يتم التعامل مع البنود اإليجارية وعددها )4( بنود في السلة الحالية كأي

بند آخر من بنود السلة.
• تعمم قيمة اإليجار الشهري للستة أشهر القادمة ولجميع البنود في 

بداية البحث.
• يتم في األشهر الالحقة لذلك اختيار عينة من كل بند على مستوى 
على  وتوزيعها  شهريًا  تسعيرها  ليتم  العينة  سدس  تمثل  األحياء 

األشهر الستة الالحقة وتتكرر هذه العملية شهريًا.
• وبالتالي يكون لدينا شهريا قيمًا حقيقية لإليجار الشهري.

األهمية النسبية للسلع والخدمات )أوزان الترجيح(:
احتسبت األهمية النسبية للسلع والخدمات، باالعتماد على نتائج مسح 
المملكة،  إرجاء  نفقات األسرة والدخل لعام 2007م والذي غطى كافة 
على  اإلنفاق  نصيب  نسبة  بأنها  للسلعة  النسبية  األهمية  وتعرف 
الكلي لكافة السلع والخدمات  السلعة أو الخدمة من إجمالي اإلنفاق 

داخل سلة المستهلك.  

حساب الرقم القياسي لألسعار:
حال االنتهاء من كافة مراحل إعداد البيانات من جمع وتدقيق ومعالجة، 
يتم استخراج الرقم القياسي لألسعار، وقد تم اعتماد معادلة السبير 

في احتساب الرقم القياسي، والتي تشترط توفير ما يلي: 
• بيانات لمتوسطات األسعار للسلع والخدمات الداخلة في النظام عن 

الفترة الجارية )المقارنة(.
• بيانات لمتوسطات األسعار للسلع والخدمات الداخلة في النظام عن 

فترة األساس.
داخل سلة  والخدمات  للسلع  النسبية  )األهمية  الترجيح  أوزان  بيانات   •

المستهلك( والمستخرجة من بحث اإلنفاق األسري. 
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• ومن الجدير ذكره أن متوسطات األسعار المذكورة تعتمد في حسابها 
على الوسط الهندسي لألسعار ومعادلتها حسب الصيغة التالية:

حيث:
j في المصدر i  تساوي األسعار في الفترة :  Pi,j 

: عدد مصادر جمع البيانات    x

ومعادلة السبير لحساب الرقم القياسي هي وفق الصيغة التالية:

الرقم القياسي =         

حيث :
 i خالل الشهر  a المتوسط الهندسي لسعر السلعة :  Pi,a

O خالل سنة األساس a المتوسط الهندسي لسعر السلعة  :  PO,a
: كميات البند a خالل سنة األساس O )الوزن الترجيحي للبند(  QO,a

مع ضرورة المالحظة أن الكميات للصنف، وهي الممثلة
في المعادلة:  

ال تتغير عبر الزمن وتبقى ثابتة كما هي في سنة األساس في حين 
أن منسوب السعر وهو الممثل في المعادلة على النحو التالي:          

هو فقط المتغير عبر الزمن. 

دورية النشر: 
تجمع األسعار شهريًا من مختلف المدن من مصادرها المختلفة ويتم 
جميع  وعلى  المعيشة  لتكلفة  القياسية  باألرقام  الخاصة  النتائج  نشر 

المستويات شهريًا.

االستفادة من النتائج : 
والخدمات  السلع  أسعار  في  التغيرات  لقياس  إحصائية  وسيلة   •
الذي  العبء  )قياس  وأخرى  فترة  بين  المستهلك  قبل  من  المشتراة 
يتحمله المستهلك وتطور هذا العبء من فترة ألخرى حسب اتجاهات 

األسعار(.
التضخم  اتجاهات  لقياس  دقيق  كمؤثر  واسع  نطاق  على  يستخدم   •
اقتصاد  في  االنكماش  أو  التضخم  )قياس  االقتصادي  واالنحسار 
ما(، إضافة إلى االعتماد عليه في التحليالت االقتصادية واإلحصائية 
الخاصة بتحركات األسعار والتنبؤات المستقبلية له خالل فترات زمنية 

مختلفة.
• يستخدم كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة.

• قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.

تقديرات  الستنباط  القومية  الحسابات  مجاالت  في  أيضًا  يستخدم   •
السعر الثابت. 

المناسبة من قبل  القرارات االقتصادية  يستخدم في إصدار بعض   •
القياسي  الرقم  مكونات  معرفة  طريق  عن  وذلك  الرسمية  الجهات 

لتكلفة المعيشة التي ترتفع أو تنخفض. 

هناك العديد من الجهات المستفيدة من نتائج هذا البرنامج الهام، مثل: 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، الهيئات والمنظمات االقليمية والدولية، 

المستفيدين من األفراد. 

ومن تلك الجهات:

• مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية                                                                             

• وزارة االقتصاد والتخطيط

• وزارة المالية                                                                                                                     

• مؤسسة النقد العربي السعودي  

• وزارة التجارة والصناعة                                                                                                                 

• وزارة الثقافة واإلعالم

• الغرف التجارية           
• األمم المتحدة   

• البنك الدولي                
• مكتب العمل الدولي

• جامعة الدول العربية                   

• مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• الشركات والمؤسسات             
• األفراد من أكاديميون وباحثون
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أهم النتائج:
تم إصدار النشرات الشهرية لعام 2015 م، والتي تحتوي على:

القياسي  الرقم  النسبي في  ملخص تحليلي ألهم تحركات األسعار والتغير   •

لتكلفة المعيشة، والعديد من الجداول اإلحصائية التي ُتبرز الكثير من المؤشرات 
والنتائج التي تختلف أهميتها حسب متطلبات  المستفيدين بمختلف فئاتهم 

ومنها:

 •  األرقام القياسية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام الرئيسية.

• األرقام القياسية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام والمجموعات.

•  األرقام القياسية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام والمجموعات 
والفصول.

•  األرقام القياسية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام 
والمجموعات حسب المدن.

• األرقام القياسية الربعية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام 
والمجموعات.

• األرقام القياسية لتكلفة المعيشة الربعية والسنوية لألقسام 
الرئيسية.

• سلسلة األرقام القياسية لتكلفة المعيشة الشهرية والسنوية 
لألقسام الرئيسية.

جدول: تغيرات األرقام القياسية لتكلفة المعيشة ونسب التغير لألقسام الرئيسية

Divisions

األرقـام القيـاسية نسبة التغير إلى ديسمبر 2015

أقسام اإلنفاق
Index Numbers Percent Change to DEC 2015

ديسمبر نوفمبر سبتمبر ديسمبر نوفمبر سبتمبر ديسمبر
DEC NOV SEP DEC NOV SEP DEC

2015 2015 2015 2014 2015 2015 2014

General Index 134.5 134.4 133.9 131.5 0.1 0.4 2.3 الرقم القياسي العام

FOOD AND BEVERAGES 149.6 149.3 149.1 147.5 0.2 0.3 1.4 األغذية والمشروبات الغازية

TOBACCO 165.8 165.8 165.8 163.6 0.0 0.0 1.3 التبغ

CLOTHING AND FOOTWEAR 112.6 112.1 110.4 107.2 0.4 2.0 5.0 المالبس واألحذية

HOUSING, WATER, ELECTRI-CITY,
GAS AND OTHER FUELS

166.6 166.5 166.3 160.2 0.1 0.2 4.0
السكان والمياه والكهرباء

والغاز وأنواع الوقود األخرى

FURNISHINGS, HOUSEHOLD 
EQUIPMENT AND MAINTENANCE

132.8 133 132 130.5 -0.2 0.6 1.8 تأثيث وتجهيز المنزل وصيانتها

HEALTH 117.1 116.8 116.1 114 0.3 0.9 2.7 الصحة

TRANSPORT 112.7 113.2 113.3 111.2 -0.4 -0.5 1.3 النقل

COMMUNICATION 95 94.4 94.8 93.5 0.6 0.2 1.6 االتصاالت

RECREATION AND CULTURE 120.6 120.7 119.4 118.6 -0.1 1.0 1.7 الترويح والثقافة

EDUCATION 122.6 122.6 116.3 116.3 0.0 5.4 5.4 التعليم

RESTAURANTS AND HOTELS 126.5 127.1 126.9 129.7 -0.5 -0.3 -2.5 المطاعم والفنادق

MISCELLANEOUS GOODS AND 
SERVICES

122.6 122.9 122.1 120.7 -0.2 0.4 1.6 السلع والخدمات المتنوعة
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نسب التغير السنوية في الرقم القياسي العام للفترة )ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2015م(

Dec2014Jan2015Feb2015Mar2015Apr2015May2015Jun2015Jul2015Aug2015Sep2015Oct2015Nov2015Dec2015

2.3 2.3
2.4

2.3
2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0

2.1 2.2

2.4

0

1.0

1.5

0.5

2.0

2.5

أهم األعمال المنجزة خالل العام 2015م:
• استمرار إصدار نشرة البرنامج بكافة محتوياتها بشكل شهري وإيصالها 

إلى المستفيدين عبر العديد من وسائل النشر.
• تم االعتماد على االجهزة الكفية لجميع البيانات المطلوبة من الميدان.

• تم إكمال عدد من مراحل البرنامج المطور للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، 
ومن أبرز مالمح التطوير ما يلي:

• تغيير سنة األساس.
• إضافة وحذف بعض البنود التي تحويها سلة البرنامج حسب التغير 
في أهميتها لدى المستهلك بناء على نتائج مسح اإلنفاق والدخل 

الذي أجرته المصلحة )الهيئة( خالل العام )2012 - 2013(.

9/2/1/3 برنامج الرقم القياسي ألسعار الجملة

الوصف:
برنامج يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة البيع األولي 
)الجملة( في أسواق المملكة من خالل احتساب الرقم القياسي ألسعار 

الجملة.

آليات إعداد الخطة:
وأبرز مالمح خطة العمل ما يلي:

• تكوين فريق عمل من المختصين إلعداد برنامج الرقم القياسي ألسعار 
الجملة والتنسيق مع الجهات التي لها عالقة مباشرة مع البرنامج داخل 

المصلحة )الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
• جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج الرقم القياسي ألسعار الجملة من 
معلومات وتوصيات وتوثيقها وتجهيزها لتكون في متناول يد فريق 

العمل الموكلة إليه مهام إعداد البرنامج.
• الحصول على بيانات بحث اإلنفاق االستهالكي ودراستها وعرضها على أحد 

الخبراء المتخصصين.

• حساب األهمية النسبية لإلنفاق على السلع والخدمات التي احتواها 
برنامج بحث اإلنفاق االستهالكي على مستوى المدن وعلى مستوى 

المملكة.   
• تحديد أهم مالمح سلة السلع والخدمات من حيث الحجم والمحتوى 
اإلحصائي  الحد  وتحديد  االستهالكي  اإلنفاق  بحث  نتائج  على ضوء 
الرقم  تركيب  في  الداخلة  والخدمات  السلع  بين  الفاصل  النسبي 

القياسي ألسعار الجملة ونظيرتها المستبعدة.
• تحديد مواصفات البنود وإعداد كتيب يشملها.
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بالبنود  خاص  ملف  إلعداد  اآللي  بالحاسب  المبرمجين  مع  التنسيق   •
وكتابة  االستهالكي  اإلنفاق  بحث  من  المشتقة  الجديدة  واألوزان 

البرامج الالزمة لحساب الرقم القياسي ألسعار الجملة.
التي  المدن  في  وتنفيذه  البيع  نقاط  إطار  تحديد  بحث  خطة  إعداد   •

يشملها نطاق البرنامج مع األخذ في االعتبار أن:
• الفترة الزمنية المناسبة لتصميم وطباعة  استمارة تحديد نقاط البيع 

بالتنسيق مع مطابع المصلحة )الهيئة(.
البيع، ويلي  الزمنية المناسبة لتنفيذ بحث تحديد إطار نقاط  الفترة   •

ذلك سحب عينة نقاط البيع. 
• التأكد من اختيار سنة أساس مناسبة وإشعار بعض الجهات المستفيدة 

بذلك وأخذ مالحظاتهم حول هذا الموضوع بعين االعتبار.  
• تحديد أسلوب جمع أسعار السلع والخدمات من حيث االستمارة وعدد 
مرات جمع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ودورية التسعير لكل 
األسعار  بجمع  للبدء  منطلقًا  ستكون  التي  والفترة  وخدمة،  سلعة 
الُمعد  للبرنامج  خاللها مع األخذ في االعتبار أن عملية جمع األسعار 
)الحالي(  للبرنامج  األسعار  جمع  عملية  مع  بالتوازي  ستتم  )المطور( 
لفترة زمنية لن تقل عن عام كامل ريثما يتم االطمئنان على اكتمال 

بناء البرنامج المطور وجاهزيته.
• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل إعداد البرنامج. 

المنهجية:
تعريف الرقم القياسي ألسعار الجملة:

يعرف الرقم القياسي ألسعار الجملة بأنه »الرقم الذي يقيس متوسط 
األولية  األسواق  في  المباعة  والخدمات  السلع  أسعار  في  التغيرات 

للملكة العربية السعودية«.
كافة  السعر فقط وتبعا لذلك تستبعد  التغير في  الرقم  ويقيس هذا 
الخصم في  أو  النوعيات  الناتجة عن االختالف في  السعرية  التغيرات 
العوامل  من  ذلك  غير  أو  الشحن  أسلوب  في  االختالف  أو  الكميات 
المؤثرة األخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد 

كافة المؤثرات المذكورة أعاله.

التغطية والشمولية:
هذا الرقم القياسي يعتبر الرقم القياسي ألسعار الجملة عامًا للجميع 
ويتم إعداده على أساس المملكة ككل ويتم جمع أسعار السلع والخدمات 

الداخلة في حسابه من ثالث مدن هي: الرياض وجدة والدمام.
ويتألف اإلطار العام ألنشطة الرقم القياسي ألسعار الجملة من كافة 
العمليات التجارية الرئيسة التي تتم في األسواق األولية للملكة العربية 

السعودية للسلع المنتجة محليًا أو المستوردة. 

عينة البنود:
تم سحب عينة بحجم 160 بندَا بالطريقة التالية:

• استخدمت قائمة سلع مصنفة حسب رموز التصنيف الدولي النمطي 
رئيسية  أقسام  على عشرة  يحتوي  للبنود  إطار  بمثابة  لتكون  للتجارة 

مصنفة إلى فصول كل منها مصنف إلى بنود.
• تم وضع قيمة االستيراد من واقع بيانات التجارة الخارجية لعام 1988م 
وتقدير قيمة المحلي الذي تم الحصول عليه من بيانات الغرف التجارية 
وبعض الشركات والمؤسسات الكبرى مثل بترومين وسابك وغيرها 

أمام كل بند وبالتالي كل فصل ثم كل قسم.
• تم استبعاد قيم البنود ذات الصلة باألسلحة من المجموع الكلي للقيم.
العشرة   الرئيسة  األقسام  من  قسم  لكل  النسبية  األهمية  حددت   •
المجموع  على  المحلي  والمنتج  له  االستيراد  قيمة  بقسمة  وذلك 
حددت  الطريقة  وبنفس  المحلي  المنتج  وقيمة  لالستيراد  الكلي 
البنود   وكذلك  الرئيس.  القسم  داخل  فصل  لكل  النسبية  األهمية 

داخل كل فصل.
• وزعت بنود العينة الـ )160(  بين األقسام الرئيسة العشرة على أساس 
قسم  أي  نصيب  يقل  ال  أن  على  رئيس  قسم  لكل  النسبي  الوزن 

رئيسي عن بندين اثنين.
• تم اختيار الفصل على أساس القيمة النسبية للفصل في القسم ثم 

اختيار البند على أساس القيمة النسبية للبند في الفصل.

واألقسام العشرة الرئيسية هي: 
1- قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية.

2- قسم المشروبات والدخان.
3- قسم المواد األولية باستثناء المحروقات.

4- قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة.
5- قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية.

6- قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة.
7- قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة.

8- قسم اآلالت ومعدات النقل.
9- قسم السلع المصنعة المتنوعة.

10- قسم السلع األخرى.

عينة المؤسسات:
استخدمت قائمة من المؤسسات تم الحصول عليها من مصادر مختلفة 
في كل من مدن الرياض وجدة والدمام، ومن بين هذه المصادر البحث 
الغرف  وبيانات  )الهيئة(  المصلحة  تجريه  الذي  للمنشآت  االقتصادي 
الشروط  فيها  تتحقق  لمؤسسات  إطار  إليجاد  والصناعية  التجارية 
المطلوبة وأهمها مزاولة البيع األولي ألحد أو عدد من سلع سلة البنود 
المسحوبة كعينة من أجل تركيب الرقم القياسي ألسعار الجملة، ثم يعد 
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ذلك تم سحب عينة من هذه المؤسسات واالتصال بها للتأكد من مدى 
بند  لكل  ثالث مؤسسات  بواقع  المطلوبة  للبيانات  كمصدر  مالءمتها 

في كل مدينة من المدن الثالث الرياض و جدة و الدمام.

جمع األسعار:
تعد قائمة المؤسسات لكل مدينة والتي تشتمل كل صفحة منها على 
البيانات المميزة للمؤسسة باإلضافة إلى معلومات عن البنود التي تسعر 
من هذه المؤسسة كرقم البند والمواصفات والسعر السابق ويترك حيز 
التحليل، حيث  المواصفات ورمز  للسعر و  المستجدة  للمعلومات  خالي 
يقوم الباحث المعني بجمع األسعار بزيارة المؤسسات وتسجيل ما يطرأ 
من تغيرات في األسعار والمواصفات وبعد اكتمال هذه العملية يقوم 
المشرف على البرنامج بمراجعة كافة البيانات الواردة وإعادة تسجيلها مرة 

أخرى ووضع رمز التحليل المناسب وتسجيل المالحظات إن وجدت.
ومن  أهم مالمح عملية جمع األسعار ما يلي:

• تجمع األسعار لـ 160 بندًا في كل من الرياض وجدة والدمام.
• كل بند يجمع له ثالثة أسعار من ثالث نقاط بيع مختلفة في كل مدينة 
البترولية  المواد  بيع وحيد مثل  لها منفذ  التي يكون  البنود  باستثناء 
التي يتم تسعيرها من بترومين وبعض المنتجات الكيميائية التي يتم 

تسعيرها من شركة سابك.
• عدد نقاط البيع التي تتم زيارتها لجمع األسعار يبلغ 258 نقطة بيع في 
مدينة الرياض و268 نقطة بيع في مدينة جدة و254 نقطة بيع في 

مدينة الدمام.

معالجة البيانات:

أ  إدخال البيانات بالحاسب اآللي:
بعد إتمام عملية المراجعة تسجل األسعار وما يطرأ من تغير في 
المواصفات ورموز التحليل في الحاسب  ثم تعاد مراجعتها والتأكد 

من سالمة إدخال البيانات ويتم تعديل األخطاء إن وجدت.
وبعد التأكد من سالمة إدخال البيانات تستخرج قائمة الرقم القياسي 
األولي والتي يظهر فيها أسعار األساس والفترة السابقة والفترة 
القائمة  هذه  وتخضع  القياسية  األرقام  مراحل حساب  مع  الحالية 
أيضا لمراجعة شاملة ودقيقة وعند اكتشاف أي خطأ يتم تصحيحه.

ب  إعداد جداول األرقام القياسية :

بعد التأكد من سالمة البيانات ومراحل حساب الرقم القياسي تطبع 
الجداول النهائية لألرقام القياسية وهذه الجداول هي:-

• جدول الرقم القياسي ألسعار الجملة حسب األقسام.
• جدول الرقم القياسي ألسعار الجملة حسب األقسام والفصول.

والفصول  الجملة حسب األقسام  القياسي ألسعار  الرقم  جدول   •
والبنود.

• جدول المتوسط السنوي لألرقام القياسية ألسعار الجملة.
• جدول األهمية النسبية للبنود. 

الجهات المستفيدة:
الوزارات والمؤسسات الحكومية، الهيئات والمنظمات االقليمية والدولية، 

المستفيدين من الباحثين واالقتصاديين. 

ومن تلك الجهات:
• مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية                                                                                 

• وزارة االقتصاد والتخطيط
• وزارة المالية                                                                                                                      

• مؤسسة النقد العربي السعودي  
• وزارة التجارة والصناعة                                                                                                                

• وزارة الثقافة واإلعالم
• الغرف التجارية           

• األمم المتحدة   
• البنك الدولي               

• مكتب العمل الدولي
• جامعة الدول العربية                   

• مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• الشركات والمؤسسات              

• األفراد من أكاديميون وباحثون

دورية النشر: 
تجمع األسعار من مصادرها المختلفة شهريًا ويتم نشر النتائج الخاصة 

باألرقام القياسية ألسعار الجملة على جميع المستويات شهريًا.

االستفادة من النتائج :
• يستخدم الرقم القياسي ألسعار الجملة في رصد التغيرات التي تطرأ 
على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في 
األسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات األسعار وظروف 

األسواق وتكاليف المعيشة.  

• يعتبر الرقم القياسي ألسعار الجملة أحد األدوات الهامة المستخدمة 
في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية 

من أثر تغيرات األسعار. 
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أهم النتائج :
تم إصدار النشرات الشهرية لعام 2015م، والتي تحتوي على:
• المالمح الرئيسية لتحركات األرقام القياسية ألسعار الجملة.

• عدد من الجداول اإلحصائية التي ُتبرز الكثير من المؤشرات والنتائج التي 
تختلف أهميتها حسب متطلبات المستفيدين بمختلف فئاتهم ومنها:

• جدول الرقم القياسي ألسعار الجملة حسب األقسام.

• جدول الرقم القياسي ألسعار الجملة حسب األقسام والفصول.
والفصول  األقسام  حسب  الجملة  ألسعار  القياسي  الرقم  جدول   •

والبنود.
• جدول المتوسط السنوي لألرقام القياسية ألسعار الجملة.

•جدول األهمية النسبية للبنود.

الرقم القياسي ألسعار الجملة حسب األقسام

Divisions

األرقـام القيـاسية نسبة التغير إلى ديسمبر 2015

أقسام اإلنفاق
Index Numbers Percent Change to DEC 2015

ديسمبر نوفمبر ديسمبر نوفمبر ديسمبر
DEC NOV DEC NOV DEC

2015 2015 2014 2015 2014

GENERAL INDEX 158.6 157.1 159.2 0.9 -0.4 الرقم القياسي العام

 FOOD AND LIVE ANIMALS 196.9 194.3 188.5 1.3 4.5 المـواد الغذائية والحيونات الحية

 BEVERAGES AND TOBACCO 182.4 181.8 176.2 0.3 3.5 المشـروبات والدخان

  CRUDE MATERIALS  206.9 206.4 203.2 0.2 1.8 المـواد االولية عدا المحروقات

 MINERALS AND FUELS 186.2 186.2 186.3 0.0 0 المحروقات المعـدنية والمواد ذات الصلة

 OILS AND FATS 156.2 154.8 148.3 0.9 5.3 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

 CHEMICALS 207.0 196.5 215.9 5.3 -4.1 المواد الكيماوية والمواد المتصلة بهـا

 MANUFACTURED GOODS 136.3 135.8 142.4 0.4 -4.3 السلع المصنعة المصنـفة حسب المادة

  MACHINERY AND TRANSPORT 138.8 138.9 142.2 -0.1 -2.4 اآلالت ومعدات النقل

 MISC. MANUFACTURED ARTICLES 135.2 135.4 135.9 -0.2 -0.6 أصناف مصنفة متنوعة

 OTHER COMMODITIES 221.1 226.3 227.5 -2.3 -2.8 سلع أخرى



79

رسم بياني: نسبة التغير في األرقام القياسية ألسعار الجملة لشهر ديسمبر 2015م
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أهم األعمال المنجزة خالل العام 2015م:
• استمرار إصدار نشرة البرنامج بكافة محتوياتها بشكل شهري وإيصالها 

إلى المستفيدين عبر العديد من وسائل النشر.

• تم إكمال أغلب مراحل البرنامج المطور للرقم القياسي ألسعار الجملة، 
ومن أبرز مالمح التطوير ما يلي:

• تغيير سنة األساس إلى 2014م.
• زيادة عدد البنود إلى 344 بندًا.

• استخدام إطار للبنود وهو مجموعة السلع الداخلة في نظام أسعار 
.)ISIC(الجملة، مبوبة حسب التصنيف الصناعي القياسي الدولي

10/2/1/3  برنامج  متوسطات أسعار السلع والخدمات

الوصف:
أن  ودون  مجرد  بشكل  بالتجزئة  والخدمات  السلع  أسعار  ينشر  برنامج 
لتلك  المتوسط  باستثناء حساب  أخرى  أي عمليات حسابية  يجرى عليها 
األسعار  والتغيرات التي تطرأ عليها بين فترة وأخرى وذلك لقائمة من 

السلع والخدمات التي تهم المستهلك.



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
80

آليات إعداد الخطة:
وأبرز مالمح خطة العمل ما يلي:

أسعار  متوسطات  برنامج  إلعداد  المختصين  من  عمل  فريق  تكوين   •
التي لها عالقة مباشرة مع  الجهات  السلع والخدمات والتنسيق مع 
البرنامج داخل المصلحة )الهيئة( أو خارجها في كل خطوة من خطوات 

اإلعداد.
• جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات 
يد  متناول  لتكون في  وتجهيزها  وتوثيقها  وتوصيات  من معلومات 

فريق العمل الموكلة إليه مهام إعداد البرنامج.
• تحديد سلة السلع والخدمات من حيث الحجم والمحتوى.

• تحديد مواصفات البنود وإعداد كتيب يشملها.
بالبنود  خاص  ملف  إلعداد  اآللي  بالحاسب  المبرمجين  مع  التنسيق   •

وكتابة البرامج الالزمة لحساب متوسطات أسعار السلع والخدمات.
التي  المدن  في  وتنفيذه  البيع  نقاط  إطار  تحديد  بحث  خطة  إعداد   •

يشملها نطاق البرنامج مع األخذ في االعتبار أن:
• الفترة الزمنية المناسبة لتصميم وطباعة استمارة تحديد نقاط البيع 

بالتنسيق مع مطابع المصلحة )الهيئة(.
البيع، ويلي  الزمنية المناسبة لتنفيذ بحث تحديد إطار نقاط  الفترة   •

ذلك سحب عينة نقاط البيع. 
• تحديد أسلوب جمع أسعار السلع والخدمات من حيث االستمارة وعدد 
لكل  التسعير  ودورة  الغذائية  وغير  الغذائية  السلع  أسعار  جمع  مرات 
سلعة وخدمة، والفترة التي ستكون منطلقًا للبدء بجمع األسعار خاللها.

• تحديد الميزانية الالزمة لكل مرحلة من مراحل إعداد البرنامج. 

المنهجية:
 إن طريقة احتساب المتوسط متعارف عليها إحصائيًا وقد تم توضيحها 

بتعريف المتوسط. أما منهجية العمل فهي مرتبة كما يلي:

استمارة التسعير:
تم تصميم االستمارة بحيث تكون واضحة وشاملة لجميع البيانات كفترة 
البيع والسلع والخدمات المضافة  التسعير والبيانات الجغرافية لنقطة 
بنقطة البيع بمواصفاتها الكاملة واسم المشرف والباحث وكذلك رموز 

التحليل والسعر الحالي والسابق للسلعة أو الخدمة.

إعداد برامج الحاسب اآللي: 
بعد تحديد عدد نقاط البيع وفترة التسعير ومواصفات السلع والخدمات 
برنامج  التطبيقية إلعداد  البرامج  إدارة  مع  تنسيق  كان هناك  والباحثين 
عدة  وبعد  والخدمات  السلع  أسعار  بمتوسطات  خاصة  بيانات  وقاعدة 

البرنامج تم االنتهاء من اإلطار  مناقشات وورش عمل مصغرة إلعداد 
العام للبرنامج للبدء بالعمل  ميدانيًا بحيث يتم طباعة وإدخال ومعالجة 
في  ذلك  وكان   16 الـ  )الهيئة(  المصلحة  ومكاتب  فروع  في  البيانات 
بداية شهر يونيو 2008م بشكل تجريبي. وضلت ورش العمل مستمرة 
لتطوير البرنامج بما يتوافق مع التقنية الجديدة والتطورات والمالحظات 
البرنامج  على  يستجد  ما  وإضافة  بتعديل  العمل  فريق  من  الميدانية 
وفي القريب إن شاء الله سوف يتم إضافة األجهزة الكفية لجمع أسعار 
كتيب يشرح طريقة  إعداد  العمل على  جاري  السلع والخدمات ميدانيًا. 

العمل على »برنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات«.
 

دورية التسعيـر :
بداية كل شهر  تبدأ مع  تتم عملية جمع األسعار بشكل شهري، بحيث 
ميالدي، ويتم رصد أسعار عدد من بنود السلة مرة واحدة في الشهر 
بينما البعض اآلخر من البنود يتم رصد أسعارها أكثر من مرة وبشكل 

أسبوعي خالل ذلك الشهر. 

دليل المواصفات: 
البيانات في الحاسب تم تصميم دليل خاص بمواصفات  ومن قاعدة 
السلع والخدمات موضح به جميع الخصائص الهامة للسلع والخدمات 
مما يساعد الباحث في معرفة السلعة أو الخدمة المراد تسعيرها كما 

هو موضح بالصورة التالية:

نقاط البيع )اإلطار(: 
تم سحب قاعدة البيانات لنقاط البيع من بحث الرقم القياسي لتكلفة 
المعيشة بحيث قام المشرف بتحديد نقاط البيع التي يوجد بها السلعة 
أسعار  متوسطات  لبرنامج  المطلوبة  المواصفات  بنفس  الخدمة  أو 
السلع والخدمات مكتبيًا ومن ثم التأكد من مطابقتها ميدانيًا، أما باقي 
السلع والخدمات الغير متوفر لها نقاط بيع فقد تم تحديد لها نقاط بيع 

جديدة ميدانيًا.

رموز التحليل )سبب االرتفاع/االنخفاض(:
األسعار  )االرتفاع/االنخفاض( في  لتبرير  خاصة  تحليل  رموز  تم وضع   

بحيث يتم وضع رمز تحليل لكل سلعة أو خدمة ميدانيًا.
خطة عمل الباحث ميدانيًا: 

سلع   )1( الباحث  يسعر  بحيث  َبحث  مدينة  لكل  باحث  عدد)2(  تحديد  تم 
المواد الغذائية والباحث )2( سلع المواد غير الغذائية والخدمات والسلع 
اإلنشائية وفق التحديد المدرج بدليل المواصفات بحيث تطبع االستمارات 
من البرنامج محدده لكل باحث وفق فترة التسعير وقد حدد اليوم )6( من 

كل أسبوع لتوزيع وجمع االستمارات من الباحثين. 
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إدخال وشمولية االستمارات: 
يقوم مدخل  البحث  الباحثين في مدينة  االستمارات من  استالم  بعد 
لإلدخال  خاصة  والشمولية وفق شاشات  االستمارات  بإدخال  البيانات 
والشمولية بالبرنامج وقد حدد يومي عمل فعلي لإلدخال والشمولية  

من استالم االستمارات.

مراجعة وتعديل البيانات: 
وفق  البرنامج  من  البيانات  بمراجعة  للبرنامج  المحلي  المشرف  يقوم 
شاشات خاصة بحساب المتوسط ونسبة التغير على مستوى المدينة 
ونقطة البيع )المحل( وإجراء التعديالت االزمة إذا تتطلب األمر ذلك وقد 

حدد يوم عمل فعلي للمراجعة والتعديل . 

المراجعة النهائية للبيانات: 
بعد انتهاء عمل المشرف المحلي يقوم مشرف البرنامج بعمل شمولية 
كاملة على البيانات للتأكد من إدخال جميع البيانات من كل نقاط البيع 
ومن ثم مراجعة البيانات على مستوى المملكة والمدينة ونقاط البيع 
بمالحظة تغيرات األسعار ونسبة التغير والمتوسط العام و)أعلى/أقل ( 

سعر لكل سلعة خالل فترة التسعير)شهر(.

الجهات المستفيدة:
تركيب  في  الداخلة  والخدمات  للسلع  تجمع  التي  األسعار  لكون  نظرًا 
األرقام القياسية لتكلفة المعيشة و أسعار الجملة تتم وفق الضوابط 
الخاصة بمنهجية كل منهما ومن بينها الطريقة التي يتم بموجبها تحديد 
الحاجة  دعت  فقد  السلع،  مواصفات  وكذلك  والخدمات  السلع  سلة 
للعمل على متابعة تحركات أسعار السلع والخدمات في األسواق وفق 
بمسمى  والشمول  بالمرونة  يتسم  مختلف  إحصائي  ومنهج  أسلوب 
»متوسطات أسعار السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية« 
الحصول  يرغبون  الذين  المستفيدين  من  كبير  عدد  لحاجة  تلبية  وذلك 
على أسعار بعض السلع بشكل مباشر دون أن تستخدم هذه األسعار 

لحساب مؤشرات أخرى باستثناء نسب التغير من فترة إدلى أخرى.

دورية النشر: 
تجمع األسعار شهريًا من مختلف المدن من مصادرها المختلفة ويتم 

نشر النتائج شهريًا.

االستفادة من النتائج :
• نشر أسعار السلع والخدمات بالتجزئة والتغيرات التي تطرأ عليها بين 

فترة وأخرى بمواصفة محددة وثابتة.

• إعطاء متوسط )مؤشر( ألبرز التغيرات خالل الفترة للسلع والخدمات 
إلى  منطقة  من  األسعار  فروقات  ومقارنة  المدينة  مستوى  على 

منطقة أخرى لتحليلها ومعرفة أسباب تفاوت األسعار.
المقاوالت  عقود  عن  المقاولين  لتعويض  األسعار  متوسط  اعتماد   •

العامة الحكومية عند ارتفاع األسعار .
• متابعة التغيرات الميدانية لألسعار ومقارنتها مع برامج االدارة األخرى.

• تلبية الطلبات الواردة لإلدارة من الباحثين والمؤسسات وجهات دولية.

أهم النتائج:
الجداول  من  عدد  تحوي  والتي  2015م،  لعام  شهرية  تقارير  إصدار  تم 
اإلحصائية التي ُتبرز الكثير من النتائج التي تختلف أهميتها حسب متطلبات  

المستفيدين بمختلف فئاتهم ومنها:
والسنوية  والربعية  الشهرية  والتغيرات  األسعار  متوسطات  جدول   •

لجميع المدن.
• جدول متوسطات األسعار الشهرية للمدن.

• جدول متوسطات األسعار الربعية والنصف سنوية والسنوية لجميع 
المدن )للعام 2015م(.

• جدول متوسطات األسعار الشهرية لجميع المدن )للعام 2015م(.

• جدول ألبرز التغيرات النسبية الشهرية.

• جدول السلسة الزمنية للمتوسط السنوي ألسعار السلع والخدمات 
لجميع المدن للفترة )2009 - 2015م(.

• رسوم بيانية ألبرز التغيرات النسبية الشهرية.
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السلسة الزمنية للمتوسط السنوي ألسعار السلع والخدمات لجميع المدن للفترة )2009 - 2015م (

رسم بياني: السلع والخدمات التي سجلت أعلى نسبة تغير خالل شهر يناير 2016م مقارنة بشهر ديسمبر 2015م

مالحظة: هذا الجدول ال يقتصر على هذه البنود األربعة وإنما يستعرض المتوسط السنوي ألسعار 160 بند .

2009201020112012201320142015UnitItemالوحدةالبند

First: Goods of final Consumptionأوال : سلع االستهالك النهائي  

Food commoditiesالسلع الغذائية  

2.262.092.082.112.111.972.141kgWheat flour, local, brown(Grain Silos 1 كجمدقيق قمح محلي أسمر )صوامع الغالل(

32.792.782.792.882.873.272kgWheat flour, local,white(Grain Silos 2 كجمدقيق محلي أبيض )صوامع الغالل(

82.4676.7578.1478.1478.8688.3890.6510kgRice, Basmati, White Indian (Al Mehi 10 كجمأرز بسمتي أبيض هندي )المهيدب(

)Abu Kas (69.8759.6457.8756.8666.5176.5875.2610kgRice, Maza Indian 10 كجمأرز مزة هندي )أبو كاس(
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رسم بياني: السلع والخدمات التي سجلت أدنى نسبة تغير خالل شهر يناير 2016م مقارنة بشهر ديسمبر 2015م

أهم األعمال المنجزة خالل العام 2015م:
• استمرار إصدار نشرة البرنامج بكافة محتوياتها بشكل شهري وإيصالها 

إلى المستفيدين عبر العديد من وسائل النشر.

• تم االعتماد على االجهزة الكفية لجميع البيانات المطلوبة من الميدان.

السلع والخدمات

السلع األنشائيةاألعالف والحيوانات الحيةالخدماتالسلع غير الغذائيةالسلع الغذائية
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3/1/3 إحصاءات السجالت اإلدارية

1/3/1/3 تقارير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها 

الوصف:
تقارير تصدر بصفة )شهرية وربع سنوية وسنوية( توضح حركة  وهي 
ومقارنًا  الفترة  هذه  خالل  البترولية  غير  السلعية  والواردات  الصادرات 
بنفس الفترة من العام السابق وتحتوي على جداول مختصرة واجماليات 
الدول  والدول ومجموعات  األقسام  أهم  والواردات حسب  للصادرات 

ورسومات بيانية والتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون. 

األهداف:
• توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن احصاءات صادرات المملكة السلعية 

ووارداتها لالستفادة منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.
• رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية.

• بناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية.

المنهجية:
)الهيئة(  المصلحة  إلى  الجمارك  البيانات شهريًا من مصلحة  بعد ورود 

يمر العمل بعدة مراحل من المعالجة: 

التجارة  إحصاءات  نظام  على  البيانات  بوضع  األولى  المرحلة  تبدأ   •
الخارجية للحصول على تقارير المراجعة االولية للسلع والدول والمراكز 

الجمركية للتأكد من شمولية البيانات وتناسقها.
• في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية 
من خالل تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح اليًا الستخراج المالحظات 
التي يتم إما معالجتها مباشرة بواسطة المحللين االحصائيين باإلدارة  
أو االستفسار عنها من مصادرها الرسمية. وتستمر هذه المرحلة الى 

أن يتم مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كاماًل.
مستوى  على  آليًا  الشهرية  البيانات  تجميع  يتم  الثالثة  المرحلة  في   •
لبرامج مخصصه لذلك ثم تجرى مراجعة شاملة  السلع والدول وفقأ 

ونهائية للبيانات الشهرية.
• في المرحلة الرابعة يتم تحميل البيانات الشهرية واستخراج الجداول 
والسلع  الدولية  التصانيف  اآللي حسب  بالحاسب  المجهزة  والتقارير 
والدول، وبهذا يكون التقرير الشهري جاهزًا لإلصدار، وبنفس االسلوب 
والطريقة تمر البيانات بمراحل من المراجعات الربع سنوية والسنوية 

حتى تكون جاهزة  لإلعداد وإصدار التقارير المطلوبة.

آلية إعداد التقارير الدورية:
يتم إعداد هذه التقارير بعد االنتهاء من مراجعة وتصحيح بيانات كل فترة 
زمنية خالل السنة حيث تصل البيانات من مصادرها شهريا كبيانات أولية 

ويجرى عليها التالي: 

• ترسل للحاسب االلي للتأكد من الشمولية.
• تحميل البيانات على برامج التصحيح الخاصة بالتجارة الخارجية الستخراج 

األخطاء والمالحظات.
• مراجعة وتصحيح بعض األخطاء بواسطة موظفي اإلدارة آليًا عن طريق 

الشاشات.
• يتم ارسال بعض االستفسارات والمالحظات واالخطاء الى مصلحة 

الجمارك لتصحيحها وإعادتها للهيئة. 
• في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل البيانات النهائية للواردات 

والصادرات غير البترولية من مصلحة الجمارك إلعداد التقرير السنوي
او  أخطاء  وجود  عدم  من  والتأكد  النهائية  البيانات  هذه  مراجعة  يتم   •

مالحظات. 
• يتم نشر هذه التقارير على نحو )تقارير ورقية / قرص مدمج CD / على 

موقع المصلحة )الهيئة( اإللكتروني(. 

خطة العمل:
المراحل  )شهري/ربع سنوي/سنوي( حسب  تقرير  لكل  العمل  انجاز  يتم 

التالية:

• التأكد من الشمولية.
• تحميل البيانات االولية.

• المراجعة والتصحيح.
• تحميل البيانات النهائية.

• اعداد الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية.
• نشر البيانات.

الجهات المستفيدة: 
• يستفيد من هذه التقارير العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات 
والتنمية،  االقتصادية  الشؤون  مجلس  )ومنها  المحلية  الحكومية 
ومجلس الشئون االمنية والسياسية، وزارة االقتصاد والتخطيط، وزارة 
المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الثقافة واالعالم، مؤسسة النقد 

العربي السعودي، الغرف التجارية .... الخ(.

• المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي 
...الخ(  االسكوا،  العربية،  الدول  جامعة  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

القطاع الخاص واألفراد.
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كيفية االستفادة من التقارير الدورية لصادرات 
المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها:

• تستفيد منها هيئة تنمية الصادرات السعودية 
حسب  المصدرة  الوطنية  السلع  أهم  لمعرفة 

الدول خالل فترة زمنية.  
• تستفيد منها الغرف التجارية عند عقد االجتماعات 

التجارية.  
• التعرف على اهم السلع المصدرة والمستوردة.
• التعرف على اهم الدول المصدرة والمستوردة.
لمعرفة  والصناعة  التجارة  وزارة  منها  تستفيد   •
درجة نمو العالقات التجارية بين المملكة والدول 

االخرى خالل فترة معينة.
• تستفيد منها وزارة الخارجية والملحقيات التجارية 
لمعرفة حركة الصادرات والواردات مع كل دولة 

خالل الفترة.
• معرفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول 

الخليج العربية خالل الفترة. 

    تقارير  
صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها
المملكة  )الهيئة( وترصد فيه حركات صادرات  المصلحة  التي تصدرها  التقارير  أهم  تعد من 
العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة  سنة  أو  سنة  ربع  أو  شهر  فترة  خالل  ووارداتها  السلعية 
السابق ليضع أمام متخذي القرار والباحثين الصورة الكاملة لحركة التجارة الخارجية بالمملكة 
فيما يتعلق بصادرات السلع غير البترولية والواردات بشكل عام وما يطرأ عليهما من تغيرات 

ويغطي التقرير النقاط التالية:

الصادرات
غير البترولية

الواردات

التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

الصادرات 
حسب 

األقسام 
الرئيسسة

أهم مجموعة 
الدول المصدر 

إليها

أهم خمس 
دول مصدر 

إليها

تطور 
الصادرات

تطور 
الواردات

الواردات 
حسب 

األقسام 
الرئيسسة

الواردات حسب 
استخدام المواد 
وطبيعة المواد

أهم مجموعة 
الدول 

المستورد 
منها

أهم خمس 
دول مستورد 

منها

سنويربعيشهري نسبة الصادرات غير 
البترولية للواردات
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155.5  مليار ريال46.6  مليار ريال
 قيمة الصادرات خالل الربع الثالث من عام 2015م

أهم خمس دول مصدر إليها )مليون ريال(

أهم خمس قيم سلع 
مصدرة )مليون ريال(

الواليات المتحدة األمريكية الصين

الصين اإلمارات العربية المتحدة

ألمانيا الهند

كوريا الجنوبية سنغافورة

منتجات الصناعات الكيماوية
وما يتصل بها

منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية

اللدائن والمطاط ومصنوعاتها

معدات النقل وأجزاؤها

معدات النقل وأجزاؤها

المعادن العادية ومصنوعاتها

المعادن العادية ومصنوعاتها

المنتجات النباتية اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية وأجزاوها

اليابان الواليات المتحدةاألمريكية

 أهم خمس دول مستورد منها )مليون ريال(

 أهم خمس قيم سلع 
مستوردة )مليون ريال(

 قيمة الواردات خالل الربع الثالث من عام 2015م

1.7678.209

7.979 2.538

2.3248.888

3.568

2.879

4.830

5.643

7.31522.538

41.483

27.234

15.643

12.084

20.427

11.223

15.114

13.986

         أهم نتائج تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها للربع الثالث 2015 م 
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2/3/1/3 نشرة إحصاءات الصادرات

الوصف:
صادرات  حركة  توضح  بيانية  ورسومات  جداول  تتضمن  سنوية  نشرة 
السلع  بأهم  بيانات  على  وتشتمل  العام،  خالل  السلعية  المملكة 
ومجموعات الدول والدول المصدر لها ،وكذلك حسب التصنيفات الدولية 
والمجموعات   SITC الدولي  التجاري  الدليل  المنسق،  )النظام  للسلع 

االقتصادية الشاملة BEC وغيرها(.

األهداف:
• توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن احصاءات صادرات المملكة السلعية 

لالستفادة منها في الدراسات والبحوث.

• رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية.

• بناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية.

المنهجية:
بعد ورود بيانات الصادرات الشهرية إلى المصلحة )الهيئة( يمر العمل 

بعدة مراحل من المعالجة: 

التجارة  احصاءات  نظام  على  البيانات  بوضع  االولى  المرحلة  تبدأ   •
الخارجية للحصول على تقارير المراجعة االولية للسلع والدول والمراكز 

الجمركية للتأكد من شمولية البيانات وتناسقها.

• في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية 
من خالل تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا الستخراج المالحظات 
التي يتم إما معالجتها مباشرة بواسطة المحللين االحصائيين باإلدارة 
أو االستفسار عنها من مصادرها الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى 

أن يتم مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كاماًل.

مستوى  على  آليًا  الشهرية  البيانات  تجميع  يتم  الثالثة  المرحلة  في   •
لبرامج مخصصة لذلك ثم تجرى مراجعة شاملة  السلع والدول وفقأ 

ونهائية للبيانات الشهرية.

الجداول  واستخراج  الشهرية  البيانات  تحميل  يتم  الرابعة  المرحلة  في   •
والسلع  الدولية  التصانيف  )حسب  اآللي  بالحاسب  المجهزة  والتقارير 
والدول وبنفس االسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل من المراجعات 
التقارير  وإصدار  إلعداد  جاهزة  تكون  حتى  والسنوية  سنوية  الربع 

والنشرات المطلوبة.

آلية إعداد نشرة الصادرات:
يتم اعداد هذه النشرة بعد االنتهاء من مراجعة وتصحيح بيانات الصادرات 
جميع أشهر السنة حيث تصل البيانات من مصادرها شهريا كبيانات أولية 

ويجرى عليها التالي: 

• ترسل للحاسب اآللي للتأكد من شمولية البيانات وعدم وجود نقص فيها.
الخارجية  بالتجارة  الخاصة  التصحيح  برامج  على  البيانات  تحميل  يتم   •

الستخراج األخطاء والمالحظات.
• يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء بواسطة موظفي اإلدارة آليًا عن 

طريق الشاشات.
)وزارة  البيانات  مصادر  إلى  واألخطاء  المالحظات  بعض  ارسال  يتم   •
البترول / مصلحة الجمارك( لتصحيحها وإعادتها إلى المصلحة )الهيئة(.
• في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل البيانات النهائية للصادرات 

غير البترولية من مصلحة الجمارك.
• وفي بداية شهر ابريل تصل البيانات النهائية للصادرات البترولية من 

وزارة البترول والثروة المعدنية.
• يتم مراجعة هذه البيانات النهائية والتأكد من عدم وجود أخطاء أو مالحظات. 
يتم نشر وطباعة نشرة إحصاءات الصادرات على نحو )نشرة ورقية/  •

قرص مدمج CD / على موقع المصلحة )الهيئة( اإللكتروني(. 

أهم نتائج نشرة الصادرات:
• بلغ اجمالي صادرات المملكة خالل عام 2014م )1284122( مليون ريال 

بانخفاض مقداره )125401( مليون ريال عن العام السابق 2013م. 
• بلغت الصادرات غير النفطية عام 2014م )217030( مليون ريال بارتفاع 

مقداره )14587( مليون ريال.
• أهم السلع غير البترولية المصدرة هي )اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات 

الكيماوية واألسمدة(.
• احتلت الواليات المتحدة االمريكية المرتبة األولى للصادرات السعودية 

بقيمة )162460( مليون ريال.
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الجهات المستفيدة من نشرة الصادرات: 
• يستفيد من بيانات هذه النشرة العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية المحلية )ومن أهمها وزارة االقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، 
وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الغرف التجارية..(.
• المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي 
االسكوا، صندوق  العربية،  الدول  جامعة  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

النقد الدولي، .... الخ(.
• القطاع الخاص واألفراد. 

كيفية االستفادة من نشرة الصادرات :
• ضرورية إلعداد الحسابات القومية بقسميها )الصادرات البترولية وغير 

البترولية(.
• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.

• تستفيد منها وزارة التجارة في دراسة مشاكل االغراق.
ونوع  حجم  لمعرفة  السعودية  الصادرات  تنمية  هيئة  منها  تستفيد   •

وجهة السلع المصدرة.
• يستفاد منها في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية.

    إحصاءات الصادرات 
بيانات  العام وتشتمل على  السلعية خالل  المملكة  بيانية توضح حركة صادرات  هي إحصاءات سنوية تتضمن جداول ورسومات 
 ،STIC بأهم السلع ومجموعات الدول والدول المصدرة لها، وكذلك حسب التصنيفا الدولية )النظام المنسق، الدليل التجاري الدولي

والمجموعات االقتصادية الشاملة BEC وغيرها(. 

من أهم نتائج إحصاءات الصادرات

أهم السلع غير البترولية المصدرة:
احتلت الواليات المتحدة األمريكية 
المرتبة األولى للصادرات السعودية

بقيمة 162 مليار ريال

منتجات الصناعات
الكيماوية وما يتصل بها

اللدائن والمطاط 
ومصنوعاتها

حيث بلغت قيمة صادرات السلعتين 144 مليار ريال

نسبة اإلنخفاض إنخفاض 
صادرات

2013
قيمة صادرات

2014
قيمة صادرات

 1.410
مليار ريال

 1.284
مليار ريال

125
8.9 %مليار ريال

الوزن المصدر
2013

الوزن المصدر
2014

 456.962
ألف طن

 462.344
ألف طن

تستحوذ السلعتين على نسبة 
11,6 % من قيمة صادرات 

المملكة من السلع المصدرة  
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تطور الصادرات )2005 - 2014م (

الصادرات )مليار ريال(

2005200620072008200920102011201220132014البند

677.1791.3874.41175.5721.1941.81367.61456.51409.51284.1القيمة )مليار ريال(

8.9-3.2-36.730.645.26.5-43.316.910.534.4نسبة التغير السنوي )%(

 677.1
791.3

874.4

1175.5

721.1

941.8

1367.6
1456.5 1409.5

1284.1

2014201320122011201020092008200720062005

3/3/1/3 نشرة إحصاءات الواردات

الوصف:
نشرة سنوية تتضمن جداول ورسومات بيانية توضح حركة واردات المملكة 
ومجموعات  السلع  بأهم  بيانات  على  وتشتمل  العام،  خالل  السلعية 
الدول والدول المستورد منها، وكذلك حسب التصنيفات الدولية للسلع 
)النظام المنسق، الدليل التجاري الدولي SITC والمجموعات االقتصادية 

الشاملة BEC وغيرها.
 

األهداف:
• توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن احصاءات واردات المملكة السلعية 

لالستفادة منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.

• رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية من 
السلع المنافسة المستوردة.

• بناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية وميزان 
المدفوعات.

المنهجية:
العمل  يمر  )الهيئة(  المصلحة  إلى  )شهريًا(  الواردات  بيانات  ورود  بعد 

بعدة مراحل من المعالجة: 
التجارة  احصاءات  نظام  على  البيانات  بوضع  االولى  المرحلة  تبدأ   •
الخارجية للحصول على تقارير المراجعة االولية للسلع والدول والمراكز 

الجمركية للتأكد من شمولية البيانات وتناسقها. 
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• في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية 
من خالل تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا الستخراج المالحظات 
التي يتم إما معالجتها مباشرة بواسطة المحللين االحصائيين باإلدارة  
أو االستفسار عنها من مصادرها الرسمية. وتستمر هذه المرحلة الى 

أن يتم مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كاماًل.

مستوى  على  آليًا  الشهرية  البيانات  تجميع  يتم  الثالثة  المرحلة  في   •
السلع و الدول وفقأ لبرامج مخصصة لذلك ثم تجرى مراجعة شاملة 

ونهائية للبيانات الشهرية.

• في المرحلة الرابعة يتم تحميل البيانات الشهرية واستخراج الجداول 
والتقارير )المجهزة بالحاسب اآللي( حسب التصانيف الدولية والسلع 

والدول.

الربع  المراجعات  من  بمراحل  البيانات  تمر  والطريقة  االسلوب  بنفس 
سنوية والسنوية حتى تكون جاهزة  إلعداد   وإصدار التقارير والنشرات 

المطلوبة. 

آلية إعداد نشرة الواردات:
يتم إعداد هذه النشرة بعد االنتهاء من مراجعة وتصحيح بيانات الواردات 
كبيانات  شهريًا  مصادرها  من  البيانات  تصل  حيث  السنة  أشهر  لجميع 

أولية ويجرى عليها التالي: 
• ترسل للحاسب االلي للتأكد من شمولية البيانات وعدم وجود نقص 

فيها.
الخارجية  بالتجارة  الخاصة  التصحيح  برامج  على  البيانات  تحميل  يتم   •

الستخراج األخطاء والمالحظات.
• يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء بواسطة موظفي اإلدارة آليًا عن 

طريق الشاشات.
• يتم ارسال بعض االستفسارات والمالحظات واألخطاء الى مصلحة 

الجمارك لتصحيحها واعادتها للهيئة. 
• في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل البيانات النهائية للواردات 

من مصلحة الجمارك. 
أو  أخطاء  والتأكد من عدم وجود  النهائية  البيانات  يتم مراجعة هذه   •

مالحظات. 
ورقية/ )نشرة  نحو  على  الواردات  إحصاءات  نشرة  وطباعة  نشر  يتم   •

قرص مدمج  / على موقع المصلحة )الهيئة( اإللكتروني( 

أهم نتائج نشرة الواردات:
• بلغ اجمالي واردات المملكة خالل عام 2014م )651876( مليون ريال 

بارتفاع مقداره )21294( مليون ريال عن العام السابق 2013م. 
الهواتف،  اجهزة  بأنواعها،  )السيارات  هي  المستوردة  السلع  اهم   •

الذهب، األدوية(.
• احتلت الصين المرتبة األولى في الواردات للمملكة بقيمة )87122( 

مليون ريال. 

الجهات المستفيدة من نشرة الواردات: 
والهيئات  الجهات  من  العديد  النشرة  هذه  بيانات  من  يستفيد   •
والمؤسسات الحكومية المحلية )ومن أهمها وزارة االقتصاد والتخطيط، 
وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد العربي السعودي، 

الغرف التجارية..الخ(.
• المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي 
االسكوا، صندوق  العربية،  الدول  جامعة  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

النقد الدولي، ...الخ(.
• القطاع الخاص واألفراد. 

كيفية االستفادة من نشرة الواردات :
• ضرورية إلعداد الحسابات القومية. 

• تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.
• تستفيد منها وزارة التجارة في دراسة السلع المنافسة للمنتج المحلي
ونوع  حجم  لمعرفة  السعودية  الصادرات  تنمية  هيئة  منها  تستفيد   •

وجهة السلع المصدرة.
• يستفاد منها في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية 

وقياس حجم الطلب على المنتجات محل الدراسة.
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تطور الواردات )2005 - 2014م (

الواردات )مليار ريال(

223.0
261.4

338.1

431.8
358.3

400.7
493.4

583.5
630.6 651.9

2014201320122011201020092008200720062005

2005200620072008200920102011201220132014البند

223.0261.4338.1431,8358.3400.7493.4583.5630.6651.9القيمة )مليار ريال(

17.011.823.118.38.13.4-25.517.229.327.7نسبة التغير السنوي )%(

     تطور واردات السعودية خالل 2013 - 2014م  
قيمة واردات السعودية

اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية 

] القيمة مليار ريال [] التغير السنوي % [
معدات النقل وأجزاؤها 

المواد الغذائية المعادن العادية ومصنوعاتها 

الحيوانات الحية ومنتجاتها 

2013

3.52013

2.122013

6.48

2014 630.6

165630.6

78630.6

23

651.9

171651.9

80651.9

24
أهم خمس دول 
كوريا الجنوبية اليابانألمانياأمريكاالصينمستورد منها
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4/3/1/3 نشرة التبادل التجاري
 

الوصف : 
التجاري  التبادل  وحجم  والواردات  الصادرات  حركة  توضح  نشرة سنوية 
والميزان التجاري بين المملكة واهم الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل 
مع  والمستوردة  المصدرة  السلع  أهم  إلى  باإلضافة  عشرة سنوات، 

هذه الدول. 

األهداف:
• توفير بيانات وجداول عن حركة الصادرات والواردات بين المملكة وأهم 

الدول.
• رسم السياسة التجارية مع الدول األخرى ومعرفة حجم العالقات التجارية 

معها.
• التعرف على مقدار الفائض أو العجز في الميزان التجاري بين المملكة 

والدول األخرى.
• التعرف على اهم السلع المستوردة والمصدرة من والى كل دولة.

المنهجية:
• يتم إعداد نشرة التبادل التجاري بشكل دوري )سنوي( حيث تحتوي على 
التبادل التجاري مع اهم الشركاء التجاريين )100( دولة خالل العام، وتم 
إعداد جداول إحصائية للتبادل التجاري بين المملكة وكل دولة على حدة   

خالل سلسلة زمنية لمدة 10 سنوات توضح ما يلي:
•  إجمالي قيمة الصادرات والواردات.

•  نسبة الصادرات والواردات.

•  ترتيب الدولة.
•  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  •
• توفيرها على الموقع اإللكتروني المصلحة )الهيئة( لكافة المستفيدين 

بصيغتي )اكسل واكروبات(.

وأهم مصادر بيانات النشرة: 
• وزارة البترول والثروة المعدنية: حيث تعتبر المصدر الرئيسي للصادرات 

البترولية.
• مصلحة الجمارك العامة: وهي مصدر الصادرات والواردات السلعية 

غير البترولية. 

آلية إعداد نشرة التبادل التجاري:
يتم اعداد نشرة التبادل التجاري بعد االنتهاء من اعداد وتجهيز نشرتي 
الصادرات والواردات العتمادها على بيانات تلك النشرتين وذلك على 

النحو التالي: 
)مجموع  المملكة  مع  تجاري  تبادل  حجم  أكبر  لها  التي  الدول  حصر   •

الصادرات والواردات(.
• يتم توزيع الدول حسب مجموعات الدول. 

• يتم اعداد ملخص تحليلي لكل مجموعة دول يوضح أهم دول المجموعة 
واهم السلع المصدرة والمستوردة. 

• تصميم الرسومات البيانية.
• يتم نشر وطباعة نشرة التبادل التجاري على نحو )نشرة ورقية/قرص 

مدمج CD/على موقع المصلحة )الهيئة( اإللكتروني(. 

أهم نتائج نشرة التبادل التجاري:
ريال  مليون   )1935997( 2014م  عام  خالل  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   •

بانخفاض مقداره )104109( مليون ريال عن العام السابق. 
التجاري خالل عام 2014م )632246( مليون  الميزان  الفائض في  بلغ   •

ريال بانخفاض )146695( مليون ريال عن العام السابق. 
التجاري لعام 2014م  التبادل  المرتبة األولى في حجم  احتلت الصين   •

بقيمة )247802( مليون ريال. 

الجهات المستفيدة من نشرة التبادل التجاري: 
والهيئات  الجهات  من  العديد  النشرة  هذه  بيانات  من  يستفيد 
والمؤسسات الحكومية المحلية )ومن أهمها وزارة االقتصاد والتخطيط، 
الغرف  التجارية،  والملحقيات  الخارجية،  وزارة  والصناعة،  التجارة  وزارة 

التجارية .... الخ(.
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كيفية االستفادة من نشرة التبادل التجاري:
• تستفيد منها وزارة التجارة والصناعة لمعرفة حجم العالقات التجارية 

بين المملكة والدول األخرى.
السلع  اهم  لمعرفة  السعودية  الصادرات  تنمية  هيئة  منها  تستفيد   •

الوطنية المصدرة  حسب الدول.

• تستفيد منها وزارة الخارجية والملحقيات التجارية لمعرفة حجم التبادل 
التجاري مع كل دولة.

• تستفيد منها الغرف التجارية عند عقد االجتماعات التجارية مع ممثلي 
الدول المختلفة.   

     التبادل التجاري  
وحجم التجارة والميزان التجاري للمملكة خالل خمس سنوات

2010942401541 1.343

1.368493874 1.861

1.457583873 2.040

1.410631779 2.040

1.284652632 1.936

2011

2012

2013

 2014

الصادرات

القيمة مليار ريال

الميزان التجاريحجم التجارةالواردات
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5/3/1/3 نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية

الوصف: 
نشرة سنوية تتضمن جداول ورسومات بيانية لألرقام القياسية لكل من 
الصادرات والواردات ومتوسط قيمة الوحدة والتغيرات النسبية ومعدالت 
التبادل التجاري حسب األقسام الرئيسية وفقا لتصنيف النظام المنسق.

األهداف:
• توفير جداول ومؤشرات عن االرقام القياسية للتجارة الخارجية لالستفادة 

منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.
الصافي  التجاري  التبادل  معدالت  مثل  اقتصادية  مؤشرات  توفير   •

واالجمالي والدخلي.

المنهجية:
النشرة بشكل دوري )سنوي( على مستوى األقسام  إعداد هذه  تم   •
الرئيسة حسب النظام المنسق )HS(، وقد تم استخدام كميات سنة 
المقارنة للترجيح وفق أسلوب )باش( لبناء الرقم القياسي لمتوسط 
قيمة الوحدة، وقد استخدمت متوسطات قيم سنة األساس للترجيح 
وفق اسلوب )السبير( التجميعي لبناء الرقم القياسي للكميات، وتم 

تحديد عام 2012م لتكون سنة األساس.

تعتبر  الصادرات والواردات  البيانات: كما في نشرتي  وأهم مصادر   •
كل من:

• وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر الرئيسي للصادرات البترولية.
• مصلحة الجمارك العامة: المصدر الرئيسي للصادرات والواردات غير 

البترولية. 
• ويتم تزويد العمالء بهذه النشرة كما يلي:

• نسخة ورقية.
.CD أقراص مدمجة •

• توفير ها على الموقع اإللكتروني للهيئة بصيغتي )اكسل واكروبات(.

آلية إعداد النشرة:
يتم إعداد نشرة االرقام القياسية للتجارة الخارجية بعد االنتهاء من إعداد 
وتجهيز نشرتي الصادرات والواردات العتمادها على بيانات الصادرات 

والواردات وذلك على النحو التالي: 
• إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية.

• إعداد الرسومات البيانية.
• إعداد الوصف التحليلي.
• مراجعة وتدقيق النشرة.

ورقية/قرص  )نشرة  نحو  على  القياسية  األرقام  نشرة  وطباعة  نشر   •
مدمج CD/على موقع المصلحة )الهيئة( االلكتروني(.

أهم نتائج نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
اما   )86،9( 2014م  لعام  الصادرات  لقيمة  العام  القياسي  الرقم  بلغ   •

في عام 2013م فقد بلغ )96،4(. 
اما   )110،8( لعام 2014م  الواردات  لقيمة  العام  القياسي  الرقم  بلغ   •

في عام 2013م فقد بلغ )107،1(. 

الجهات المستفيدة من نشرة األرقام القياسية : 
• يستفيد من بيانات هذه النشرة العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات 
والتخطيط، مؤسسة  االقتصاد  وزارة  أهمها  )ومن  المحلية  الحكومية 

النقد العربي السعودي(.
• إدارة إحصاءات الدخل القومي بالمصلحة )الهيئة( لالستفادة منها في 

إعداد الحسابات القومية. 



95

األقسام الرئيسة األكثر تأثيرًا على الرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الصادرات

نسبة أهم األقسام الرئيسة من إجمالي قيمة الصادرات

القسم
نسبته من 

إجمالي قيمة 
الصادرات لعام 

2013

نسبته من 
إجمالي قيمة 
الصادرات لعام 

2014

الزقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة للقسم
سنة األساس 2012 = 100

2014م2013م

87.685.296.387.4المنتجات المعدنية

4.95.8102100.5منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

4.65.6104.1106.9لدائن مطاط ومصنوعاتها

97.196.6إجمالي النسبة

97.289.6الرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الوحدة للصادرات

%87.6
المنتجات المعدنية

%85.2
المنتجات المعدنية

%2.9
بقية األقسامبقية األقسام

%4.9
منتجات الصناعات

الكيماوية وما يتصل بها

%4.6
لدائن مطاط
ومصنوعا�ها

%3.4

%5.8
منتجات الصناعات

الكيماوية وما يتصل بها

%5.6
لدائن مطاط
ومصنوعا�ها

بقية األقساملدائن مطاط ومصنوعا�هامنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بهاالمنتجات المعدنية

] 2014م [] 2013م [
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المنجز خالل العام 2015م:
• تقرير شهر ديسمبر 2014م باإلضافة إلى تقارير األشهر من يناير 2015م 

حتى شهر نوفمبر 2015م. 
• تقرير الربع االول لعام 2015م وحتى الربع الثالث لعام 2015م.

• التقرير السنوي لصادرات المملكة ووارداتها لعام 2014م.
• نشرة إحصاءات الصادرات لعام 2014م.
• نشرة إحصاءات الواردات لعام 2014م. 

• نشرة التبادل التجاري لعام 2014م.
• نشرة األرقام القياسية لعام 2014م.

6/3/1/3 مؤشرات الحسابات القومية 

الوصف:
هو تقرير ربع سنوي وسنوي يصدر بالتزامن مع إعالن الميزانية العامة 
للدولة يتضمن تقديرات للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة( 
ومساهمة القطاعات التنظيمية واألنشطة االقتصادية المختلفة فيه ، 

باإلضافة الى أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي.

اآللية:
• تكوين فريق عمل إلعداد وتجهيز مؤشرات الحسابات القومية المصاحبة 

إلعالن الميزانية العامة للدولة.
مثل  )الهيئة(  المصلحة  داخل  المعنية  االدارات  من  البيانات  طلب   •
االسعار  وإدارة  الخارجية  التجارة  واحصاءات  اإلنتاجية  اإلحصاءات  إدارة 
الحكومية مثل وزارة  الجهات  القياسية باإلضافة إلى بعض  واالرقام 

المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات البترول ..الخ.
• تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر في مدى اتساقها.

• معالجة البيانات وتركيب جداول الحسابات القومية وفقًا لتسلسلها.
• مراجعة كافة البيانات النهائية والرسوم البيانية.

• مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات االقتصاد الكلي مثل: الفائض 
/ العجز بميزانية الدولة، ميزان المدفوعات، االدخار اإلجمالي.....

لميزانية  المصاحب  البيان  في  القومية  الحسابات  مؤشرات  إعالن   •
الدولة. 

المنهجية:
طريقة  هي:  طرق  بثالث  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  تقدير  يتم 

االنفاق وطريقة اإلنتاج وطريقة الدخل وذلك على النحو التالي:

أ  طريقة االنفاق: 
ويتم وفقًا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل 
تقدير القيمة االجمالية لمكونات االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

التالية:

• االنفاق االستهالكي النهائي الخاص.
• االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي.

• التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.
• التغير في المخزون.

• صافي الصادرات.

ب طريقة اإلنتاج:
النشاط  الناتج المحلي اإلجمالي مفصلة حسب نوع  يتم إعداد جداول 

االقتصادي والقطاعات االقتصادية وفقا لما يلي:

• قطاع المشروعات غير المالية.
• قطاع المشروعات المالية.

• قطاع الحكومة العامة.
• القطاع العائلي.

• الهيئات التي ال تهدف إلى ربح.
• قطاع العالم الخارجي.

ت طريقة الدخل )دخول عوامل اإلنتاج(: 
يتم تركيب حسابات دخول عوامل اإلنتاج من خالل تجميع حسابات توليد 

الدخل لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع العالم الخارجي.
الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 

من  المستفيدين  وكافة  والباحثون  الخطط  وراسموا  القرارات  متخذو   •
المحلية )ومن أهمها وزارة  الحكومية  الجهات والهيئات والمؤسسات 
االقتصاد والتخطيط ,وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي..

الخ(.
• المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي 
البنك  االسكوا،  العربي،  النقد  صندوق  الخليجي،  التعاون  لمجلس 
الدولي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية...الخ(.                    

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
• تضمين مؤشرات الحسابات القومية في التقارير والنشرات الصادرة 

عن الجهات المستفيدة.
• تضمين هذه المؤشرات في البيان االقتصادي المصاحب إلعالن ميزانية 

الدولة.
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المنجز خالل العام المالي )2015م(:
• مؤشرات الحسابات القومية لعام 2015م.

• مؤشرات الحسابات القومية الربع الرابع من عام 2014م.
• مؤشرات الحسابات القومية الربع األول من عام 2015م.

• مؤشرات الحسابات القومية الربع الثاني من عام 2015م.
• مؤشرات الحسابات القومية الربع الثالث من عام 2015م.

7/3/1/3 نشرة الحسابات القومية 

الوصف :
تتضمن  المملكة  في  القومية  الحسابات  عن  سنوية  نشرة  هي 
المفاهيم والمنهجية المستخدمة وجداول عن الناتج المحلي اإلجمالي 
واألنشطة  التنظيمية  القطاعات  ومساهمة  والثابتة(  باألسعار)الجارية 
االقتصادية المختلفة فيه وأوجه اإلنفاق ومؤشرات عن الدخل القومي  
ومؤشرات  العالم  دول  مع  المعامالت  وصافي  وتوزيعاته  اإلجمالي 
العرض  وجداول  واالستهالك  االدخار  بين  وتوزيعه  المتاح  الدخل  عن 
واالستخدام إلى جانب العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات 
االقتصاد الوطني، وفق أحدث المنهجيات والممارسات المطبقة دوليًا 

بإستخدام األدلة والتصانيف االقتصادية الدولية الحديثة.

اآللية:
• تكوين فريق عمل إلعداد نشرة الحسابات القومية السنوية.

مثل  )الهيئة(  المصلحة  داخل  المعنية  االدارات  من  البيانات  طلب   •
إدارة اإلحصاءات اإلنتاجية واحصاءات التجارة الخارجية وإدارة االسعار 
واالرقام القياسية باإلضافة الى بعض الجهات الحكومية مثل وزارة 

المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات البترول ..الخ.
• تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر في مدى اتساقها.  

• ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها.
• معالجة البيانات وتركيب جداول الحسابات القومية وفقًا لتسلسلها.

• مراجعة كافة البيانات النهائية والرسوم البيانية.
• مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات االقتصاد الكلي مثل : الفائض 

/ العجز بميزانية الدولة، ميزان المدفوعات، االدخار اإلجمالي.....
• نشر بيانات الحسابات القومية حسب وسائل النشر المتاحة. 

المنهجية:
طريقة  هي:  طرق  بثالث  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  تقدير  يتم 

اإلنفاق وطريقة اإلنتاج وطريقة الدخل وذلك على النحو التالي:

أ  طريقة االنفاق: 
ويتم وفقًا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل 
تقدير القيمة االجمالية لمكونات االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

التالية:
• االنفاق االستهالكي النهائي الخاص.

• االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي.
• التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.

• التغير  في المخزون.
• صافي الصادرات.

ب طريقة اإلنتاج:
النشاط  الناتج المحلي اإلجمالي مفصلة حسب نوع  يتم إعداد جداول 

االقتصادي والقطاعات االقتصادية وفقا لما يلي:
• قطاع المشروعات غير المالية.

• قطاع المشروعات المالية.
• قطاع الحكومة العامة. 

• القطاع العائلي.
• الهيئات التي ال تهدف إلى ربح.

• قطاع العالم الخارجي. 

ت طريقة الدخل )دخول عوامل اإلنتاج(:
يتم تركيب حسابات دخول عوامل اإلنتاج من خالل تجميع حسابات توليد 

الدخل لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع العالم الخارجي.

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
من  المستفيدين  وكافة  والباحثون  الخطط  وراسموا  القرارات  متخذو   •
المحلية )ومن أهمها وزارة  الحكومية  الجهات والهيئات والمؤسسات 
االقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي...

الخ(.
• المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ومن أهمها ) المركز اإلحصائي 
البنك  االسكوا،  العربي،  النقد  صندوق  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

الدولي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية....الخ(.

كيفية االستفادة من النشرة:
يمكن االستفادة من النشرة من خالل:

• تضمين بيانات الحسابات القومية  في التقارير والنشرات الصادرة عن 
الجهات المستفيدة .

• تحليل ودراسة هذه البيانات لالستفادة منها.

المنجزة خالل العام 2015م:
• نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2014م.
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8/3/1/3 نشرة الحسابات القومية المفصلة وفق نظام 2008م

الوصف: 
المملكة وفق  القومية في  الحسابات  هي نشرة سنوية مفصلة عن 
المتكاملة  االقتصادية  الحسابات  تتضمن   )SNA2008( 2008م  نظام 
ومجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها في النظام باإلضافة إلى 
حساب رأس المال والمفاهيم والمنهجيات المستخدمة وتشتمل على 
األولي  الدخل  الدخل وحساب تخصيص  توليد  االنتاج وحساب  حساب 
العيني  الدخل  توزيع  إعادة  وحساب  للدخل  الثانوي  التوزيع  وحساب 
وحساب استخدام الدخل ثم حساب رأس المال، كما تتضمن مصفوفة 

موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية .

اآللية:
التفصيلية وفق  القومية  الحسابات  نشرة  فريق عمل إلعداد  تكوين   •

نظام 2008م.
• طلب البيانات النهائية والتفصيلية من االدارات المعنية داخل المصلحة 
)الهيئة( مثل إدارة اإلحصاءات اإلنتاجية واحصاءات التجارة الخارجية وإدارة 
االسعار واالرقام القياسية باإلضافة إلى بعض الجهات الحكومية مثل 
وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات البترول ..الخ.

• تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر في مدى اتساقها.  
• ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها.

لتسلسلها  القومية وفقًا  الحسابات  وتركيب جداول  البيانات  معالجة   •
بالنظام.

• مراجعة كافة البيانات النهائية والرسوم البيانية.
• مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات االقتصاد الكلي مثل: الفائض 

/ العجز بميزانية الدولة، ميزان المدفوعات، االدخار اإلجمالي.....
• نشر بيانات الحسابات القومية حسب وسائل النشر المتاحة. 

المنهجية: 
طريقة  هي:  طرق  بثالث  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  تقدير  يتم 

االنفاق وطريقة اإلنتاج وطريقة الدخل وذلك على النحو التالي:

أ  طريقة االنفاق: 
ويتم وفقا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل 
تقدير القيمة االجمالية لمكونات االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

التالية :
• االنفاق االستهالكي النهائي الخاص.

• االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي.
• التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.

• التغير  في المخزون.
• صافي الصادرات.

ب طريقة اإلنتاج:
النشاط  الناتج المحلي اإلجمالي مفصلة حسب نوع  يتم اعداد جداول 

االقتصادي والقطاعات االقتصادية وفقا لما يلي:

• قطاع المشروعات غير المالية.
• قطاع المشروعات المالية.

• قطاع الحكومة العامة.
• القطاع العائلي.

• الهيئات التي ال تهدف إلى ربح.
• قطاع العالم الخارجي.

ت طريقة الدخل )دخول عوامل اإلنتاج(: 
يتم تركيب حسابات دخول عوامل اإلنتاج من خالل تجميع حسابات توليد 

الدخل لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع العالم الخارجي 

الجهات المستفيدة من هذه النشرة : 
المستفيدين  وكافة  والباحثون  الخطط  وراسموا  القرارات  متخذو   •
أهمها  )ومن  المحلية  الحكومية  والمؤسسات  والهيئات  الجهات  من 
العربي  النقد  مؤسسة  المالية،  وزارة  والتخطيط،  االقتصاد  وزارة 

السعودي...الخ(.

• المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ومن أهمها ) المركز اإلحصائي 
البنك  االسكوا،  العربي،  النقد  صندوق  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

الدولي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية....الخ(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة : 
يمكن االستفادة من النشرة من خالل:

• تضمين بيانات الحسابات القومية  في التقارير والنشرات الصادرة عن 
الجهات المستفيدة.

• تحليل ودراسة هذه البيانات لالستفادة منها.

المنجزة خالل العام المالي 2015م:
 2013-2010 السعودية  العربية  المملكة  القومية في  الحسابات  نشرة 

وفقا لنظام الحسابات القومية 2008م.
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9/3/1/3  نشرة إحصاءات الخدمات الحكومية

الوصف:
هو عبارة عن حصر وتجميع  وتصنيف وعرض بيانات الخدمات الحكومية 
والمؤسسات  والبلديات  واإلدارات  والمصالح  الوزارات  من  واألهلية 
البيانات  عرض  ويتم  المملكة،  مناطق  جميع  في  واألهلية  الحكومية 
حسب نظام المناطق االدارية كإطار عام لتوزيع الخدمات في نشرة تصدر 
المملكة  وقرى  مدن  الخدمات في  لحصر  دليل  أول  وقد صدار  بذلك، 
الخامس  الدليل  صدور  حتى  الدليل  إصدار  واستمر  1402هـ  عام  في 

عشر)1436هـ( الذي تمثل بياناته العام المالي 1434/1433هـ. 

أهمية إصدار الدليل:
وقرى  مدن  في  الخدمات  إلحصاء  نشرة  إصدار  في  األهمية  تكمن 
المملكة إلي إيجاد دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة وموثقة 
توثيقًا رسميًا وعلى درجة عالية من الدقة عن جميع الخدمات المتوفرة 
في مدن وقرى المملكة بحيث تكون هذه البيانات مرجعًا موحدًا لكافة 
وثيقة  يعتبر  كما  وغيرها،  الحكومية  والمؤسسات  واألجهزة  الوزارات 
رسمية يعتمد عليها في مجال التخطيط وتوزيع الخدمات، حيث هناك 
عدد من الجهات الحكومية أصبحت تتخذ من الدليل دعامة رئيسية وركيزة 
هامة تعتمد عليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع الخطط 
المستقبلية لألعمال والمهام المناط بها، وتوزيع المرافق الخدمية في 

مدن وقرى المملكة. 

يصدر الدليل في ثالث عشرة نشرة تخص كل منها منطقة إدارية واحدة 
توزيع  المملكة، ويستند في  الثالث عشرة في  اإلدارية  المناطق  من 
وتصنيف البيانات والمعلومات داخل كل نشرة على التقسيم اإلداري 
ليتوافق مع  الذي تم تعديله مؤخرًا  الداخلية  للمملكة الصادر عن وزارة 
نظام المناطق ) منطقة إدارية ــ محافظة ــ مركز ( الصادر باألمر السامي 
الكريم رقم أ /92 وتاريخ 27/ 8 / 1412هـ حيث يحتوي كل دليل على بيانات 
السكاني  المسمى  تبعية  ـ قرية( حسب  )مدينة  لكل مسمى سكاني 
السكاني،  المسمى  اسم  البيانات في  وتتمثل  للمحافظة،  أو  للمركز 
وبيانات ومعلومات جغرافية، والخدمات التعليمية والصحية، و بيانات 
تتعلق بتوفر الخدمات اإلدارية واالجتماعية والزراعية والخـدمات العامة.

األهداف:
• حصر الخدمات التعليمية والصحية والزراعية واالجتماعية واإلدارية والعامة 
والمحافظات  والمراكز  السكانية  المسميات  مستوى  على  المتوفرة 

والمناطق اإلدارية.
• توفير البيانات من مصادرها الرئيسة.

• التحديث المستمر للبيانات والمعلومات.

آلية إعداد الدليل:
• مخاطبة الجهات الحكومية ذات العالقة للحصول على البيانات والمعلومات 

التي يتضمنها الدليل.
• مطابقة دليل الخدمات مع دليل المسميات السكانية.

• التحديث المكتبي للبيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العالقة 
بدليل الخدمات بعد اكتمالها لجميع مناطق المملكة.

• تجهيز الملفات الفنية الخاصة بالعمل الميداني لجميع مناطق المملكة
والمحافظات  اإلدارية  المناطق  إمارات  بزيارة  الميداني  العمل  تنفيذ   •

والمراكز واإلدارات الحكومية.
• استالم العمل الميداني ومراجعته والتأكد من معالجة جميع المالحظات.
• إجراء المراجعة النهائية لبيانات الدليل بعد المعالجة مع الحاسب اآللي 

وتجهيزها للطباعة.
• نشر وطباعة الدليل.

مخرجات نشرة دليل الخدمات الحكومية:
 تظهر المخرجات على مستوى المسمى السكاني والمركز والمحافظة 
والمنطقة اإلدارية وهي كالتالي:                                                                                                

• بيانات جغرافية. 
• بيانات عن الخدمات التعليمية.

• بيانات عن الخدمات الصحية.
• بيانات عن الخدمات االجتماعية واإلدارية والزراعية.

والماء،  الكهرباء،  خدمات  واألهلية  العامة  الخدمات  عن  بيانات   •
واالتصاالت )الهاتف الثابت، الهاتف النقال، شبكة االنترنت(  وخدمات 
البريد ومكاتب السفر والسياحة والمكتبات العامة والخدمات المصرفية.

الجهات واألجهزة المستفيدة من نتائج حصر الخدمات بالمدن والقرى:
بالمدن  الخدمات  نتائج حصر  المستفيدة من  الجهات  العديد من  هناك 
والقرى، مثل  الجهات واألجهزة الحكومية والباحثين والمخططين ومنها 
وتقنية  االتصاالت  وزارة  الصحة،  وزارة  التعليم،  وزارة   الداخلية،  وزارة 
المياه  وزارة  الزراعة،  وزارة  المالية،  وزارة  العدل،  وزارة  المعلومات، 
والكهرباء، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الثقافة واإلعالم، وزارة العمل، 
وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، رئاسة هيئات 
الشباب،  لرعاية  العامة  الرئاسة  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
مؤسسة البريد السعودي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 
صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة 

للسياحة واآلثار.
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أهم النتائج :

الخدمات االجتماعية حسب المناطق اإلدارية 1433 / 1434هـ )2013م(

المناطق اإلدارية
عدد المدن والقرى التي بها

خدمة اجتماعيةضمان اجتماعيمحكمةكتابة عدلمركز هيئةمكتب عملأوقافأحوال مدنية

2036117031531712الرياض

102753814351441مكة المكرمة

714417713711المدينة المنورة

720334122473القصيم

1010830131888المنطقة الشرقية

11183461543134عسير

677275841تبوك

21122131436حائل

34384632الحدود الشمالية

512424112474جازان

27172643نجران

4811661169الباحة

45265435الجوف

911794932412825996109الجملة

10/3/1/3 الكتاب اإلحصائي

وصف محتويات الكتاب اإلحصائي السنوي:
كبير  تجميعي  جهد  على  يعتمد  كتاب  هو  السنوي  اإلحصائي  الكتاب 
بالمملكة،  الخاصة  اإلحصائية  والمعلومات  البيانات  من  عريض  لنطاق 
ويتضمن بيانات ومعلومات إحصائية شاملة لمختلف أنشطة األجهزة 
الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية. 

ويحتوي الكتاب اإلحصائي على:

والمالمح  والمساحة  الموقع  تشمل  المملكة  عن  عامة  معلومات   •
الجغرافية والمناخ والتقسيم اإلداري وغيرها.

• خمسة عشر فصاًل، وهي كالتالي:

إحصاءات األحوال الطبيعية: 
شكل  على  الجوية  األحوال  عن  عامة  معلومات  الفصل  هذا  يتضمن 
شبكة  من  عليها  الحصول  يتم  المناخية  للعناصر  شهرية  ملخصات 
الحرارة  مثل  المملكة،  أنحاء  مختلف  في  الجوية  األرصاد  محطات 
األخرى ويتم  الجوية  الظواهر  الرياح وبعض  واتجاه  والرطوبة واألمطار 
إعداده استنادا على المعلومات المستمدة من الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة وذلك من خالل قراءات متحصلة من محطات رصد موزعة 
في مختلف مناطق المملكة باستخدام أجهزة خاصة .ويستفيد من هذه 
والدفاع  الجوية،  الخطوط  مثل  الحكومية  الجهات  من  عدد  المعلومات 

المدني، والمهتمين ومن الباحثين وعامة المجتمع. 
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إحصاءات السكان:   
يتضمن هذا الفصل جملة من الجداول اإلحصائية تصف حجم السكان  
داخل المحافظات ويتم إعداد بيانات هذا الفصل عن طريق عمل تقديرات 
أولية وذلك باستخدام معدالت النمو واإلسقاطات السكانية مستندة 

في ذلك على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن.
عليها في  يعتمد  التي  البيانات  أهم  الفصل من  وتعتبر مخرجات هذا 
إجراء الدراسات والبحوث وعمل المؤشرات الخاصة بالسكان والتي من 

خاللها يمكن تلبية متطلبات التنمية في جميع المحافظات.

التعليم والتدريب:
يشتمل هذا الفصل على جملة من الجداول التي تلقي الضوء على 
أنشطة التعليم والتدريب في المملكة ) التعليم العام ـ التعليم العالي 
ـ التدريب التقني والمهني( بشقيه الحكومي واألهلي ويتم إعداد هذا 
الفصل من خالل التعاون مع  وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب 
البيانات  أهم  رصد  يتم  حيث  العامة  اإلدارة  ومعهد  والمهني  التقني 
المسجلة في السجالت اإلدارية لدى هذه الجهات الخاصة وتفيد هذه 
البيانات متخذي القرار بالدولة وكذلك القطاع الخاص لعمل الخطط الالزمة 
إلنشاء المؤسسات التعليمية الالزمة الستيعاب األعداد المتوقعة، كما 
يستفيد من هذه البيانات المخططين والمهتمين بتنظيم سوق العمل.

الصحة:
على  تشتمل  التي  اإلحصائية  الجداول  من  جملة  الفصل  هذا  يتضمن 
بيانات ومعلومات إحصائية عامة تبين الخدمات الصحية المقدمة بالمملكة 
من خالل إحصاءات شاملة لجميع مراكز الرعاية الصحية  والمستوصفات 
والمستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص، باإلضافة إلى الخدمات 

الصحية المقدمة لضيوف الرحمن .

الخدمات االجتماعية:
بالخدمات  تتعلق  اإلحصائية  الجداول  من  جملة  يتضمن  الفصل  هذا 
الشئون االجتماعية وما يتعلق بها  المتمثلة في إحصاءات  االجتماعية 
الرياضية  األندية  إحصاءات  يتضمن  كما  وجمعيات،  وبرامج  مراكز  من 
إدارة  المدني،  )الدفاع  الداخلية  وإحصاءات قطاعات  واألدبية واألعالم 
المرور، الجوازات،....( باإلضافة إلى أبرز أنشطة وزارة الشئون البلدية 
الفصل  إعداد  ويتم  للسياحة  العليا  والهيئة  العدل  ووزارة  والقروية 
بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والتي تقدم الخدمات في هذا 
المجال وذلك من خالل المعلومات المرصودة في السجالت اإلدارية 

لدى هذه الجهات أو من خالل نتائج مسوحات ميدانية تقوم بها مصلحة 
الحصر  مثل  لإلحصاء(  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات 
منسوبي  به  يقوم  والذي  عام  كل  حج  في  الحجاج  ألعداد  الشامل 
المنتشرة  الحج  مراكز  كل  الالزمة في  البيانات  بجمع  )الهيئة(  المصلحة 

في حدود مدينة مكة المكرمة.
وتهم هذه البيانات شريحة كبيرة من المستفيدين، فهي تفيد المواطن 
عمل  في  االجتماعيين  الباحثين  وكذلك  المقدمة  الخدمات  معرفة  في 
األبحاث والدراسات التي تخص القضايا االجتماعية ، كما تقدم البيانات 
الحج  وزارة  المسئولين في  تفيد  قيمة  الحجاج معلومات  بحصر  الخاصة 
وعدد من الجهات األمنية لتستفيد منها في التخطيط ألعمال تنظيم الحج.  

التأمينات اإلجتماعية:
العامة  المؤسسة  نشاط  تمثل  إحصائية  جداول  الفصل  هذا  يتضمن 
المؤسسات  أعداد  الحاصل في  التطور  للتأمينات االجتماعية و تعكس 
االقتصادية المشتركة في التأمينات االجتماعية في القطاعين الحكومي 
ويتم  العاملة  المنشآت  أنشطة  عن  بيانات  إلى  باإلضافة  والخاص 
إعداد هذا الفصل من خالل إرسال جداول غير مبوبه للمؤسسة العامة 
المؤسسات  أعداد  في  التطور  إليضاح  وذلك  اإلجتماعية  للتأمينات 
التأمينات اإلجتماعية في القطاع الحكومي  االقتصادية المشتركة في 
والخاص حسب المناطق والمدن والجنسية والنشاط االقتصادي والكيان 
التأمينات اإلجتماعية  وتطور  المشتركين في  العمال  القانوني وأعداد 
أعدادهم طوال الفترة الماضية والتعويضات التي صرفت من المعاشات 

وتعويضات فرع األخطار المهنية.
ويستفيد من هذه البيانات متخذي القرار وبعض الوزارات المعنية بسعودة 

الوظائف ورجال األعمال والمؤسسات التجارية باإلضافة للباحثين.

إحصاءات النقل واإلتصاالت:
أهم  تبين  اإلحصائية  الجداول  من  جملة  على  يشتمل  الفصل  هذا 
البحث  نتائج  واقع  من  االتصاالت  لنشاط  االقتصادية  المؤشرات 
اإلحصاءات  مصلحة  تنفذه  والذي  للمؤسسات  السنوي  االقتصادي 
إحصائيات  يتضمن  كما  لإلحصاء(،  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة 
تعكس  والتي  والبريد،  واالتصاالت  والجوي  والبحري  البري  النقل  عن 
إحصاءات  إعداد  ويتم  الهام  الحيوي  القطاع  هذا  في  الحاصل  التطور 
هذا الفصل عن طريق جمع وتبويب البيانات المرصودة في السجالت 
العامة  المؤسسة  للموانئ،  العامة  المؤسسة  النقل،  لوزارة  اإلدارية 
للخطوط الحديدية، مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، هيئة 
مختلف  البيانات  هذه  من  ويستفيد  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت 
لهم  المقدمة  الخدمات  من  لالستفادة  والمواطنين  الحكومية  األجهزة 

والمخططين والباحثين والمهتمين.. 



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
102

الطاقة والمياه:
يشتمل هذا الفصل على بيانات عن كمية الكهرباء المنتجة والمستهلكة 
وعدد المشتركين وقدرة التوليد الفعلية، كما يتضمن بيانات عن كمية 
المياه المستهلكة باإلضافة  التحلية وكمية  المنتجة من محطات  المياه 
الصناعية  المعادن  ومواقع  الطبيعي  الغاز  مبيعات  عن  بيانات  إلى 
والفلزية المكتشفة ويتم إعداد بياناته بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء 
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الغاز وهيئة المساحة 
التوليد  قدرة  توضح  التي  اإلحصاءات  وجمع  السعودية  الجيولوجية 
الفعلية وعدد المشتركين والكهرباء المستخدمة بالصناعة وكمية الكهرباء 
المنتجة من محطات التحلية . باإلضافة إلى  بيانات المياه التي تشمل 
عدد المشتركين وكمية المياه المستهلكة للمدن الرئيسية وكمية المياه 

المنتجة من محطات التحلية. 
واألبحاث  الدراسات  في  المتخصصين  البيانات  هذه  من  ويستفيد 

المتعلقة بالخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة.

سوق العمل:
على  تشتمل  التي  اإلحصائية  الجداول  من  جملة  الفصل  هذا  يضم 
البيانات المتعلقة بعدد الوظائف المعتمدة  وقواعد التوظيف وأعداد 
المشتغلين والمتقاعدين باإلضافة إلى بيانات المنشآت الخاصة التي 
)الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  مسوحات  عن  تصدر 
العامة لإلحصاء( رويتم إعداد إحصاءات سوق العمل بالتعاون مع عدد 
من الجهات المعنية بهذا القطاع مثل وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة 
العامة للتقاعد، حيث يتم حصر ما تضمنته السجالت اإلدارية من أعداد 
العاملين بالدولة و وقوعات التعيين وعدد الوظائف الشاغرة باإلضافة 
خاصة  جداول  إعداد  يتم  كما  العالقة،  ذات  اإلحصاءات  من  جملة  إلى 
اإلحصاءات  مصلحة  به  تقوم  والذي  العاملة   القوى  بحث  نتائج  بأهم 

العامة والمعلومات الهيئة العامة لإلحصاء.  
يتم  ضؤها  على  التي  البيانات  أهم  من  الفصل  هذا  مخرجات  وتعد 
إعداد الخطط المناسبة لتنظيم سوق العمل وإيجاد الحلول وخلق فرص 
وظائف مناسبة للباحثين عن عمل. كما يمكن االستفادة منها في عمل 

األبحاث االقتصادية من قبل االقتصاديين والباحثين المهتمين.

األسعار واألرقام القياسية:
اإلحصاءات  مصلحة  تنتجها  التي  البيانات  على  يشتمل  الفصل  هذا 
األبحاث  نتائج  واقع  من  لإلحصاء(  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة 
الخاصة بقياس متوسطات أسعار التجزئة لسلة من السلع والخدمات. 
باإلضافة إلى اشتمال الفصل على األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
اإلحصاءات  مصلحة  تنتجها  التي  البيانات  على  باالعتماد  إعداده  ويتم 

األبحاث  نتائج  واقع  من  لإلحصاء(  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة 
السلع والخدمات  التجزئة لسلة من  الخاصة بقياس متوسطات أسعار 
متوسطات  برنامج  لسلة  حدد  وقد  بالمملكة  مدينة  عشر  ستة  في 
األسعار مواصفة ثابتة ودقيقة لكل بند بحيث تجمع أسعار نفس السلعة 
أو الخدمة في جميع المناطق بنفس المواصفة ونفس الفترة من أنواع 
مختلفة من المحالت )بقالة، سوبرماركت، خدمات،...(. ويتم استخراج 
السكانية  التكلفة  وأوزان  السبير  معادلة  باستخدام  القياسي  الرقم 

المشتقة من مسح انفاق ودخل األسرة.
وتخدم البيانات المنتجة في هذا الفصل عددا كبيرًا من الباحثين والمهتمين 
بالمجال االقتصادي في عمل الدراسات التي توضح معدالت التضخم 

والنمط االستهالكي لدى السكان وغيرها من المؤشرات.  

الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية:
يتضمن هذا الفصل جملة من الجداول اإلحصائية التي تعنى بميزانية 
التنمية باإلضافة  الدولة وإحصاءات الدخل القومي وأنشطة صناديق 
العربي  النقد  مؤسسة  من  والمصرفية  النقدية  اإلحصاءات  إلى 

السعودي وتعتمد آلية اإلعداد على التواصل مع عدة مصادر:
العامة  )الهيئة  العامة والمعلومات  المالية - مصلحة اإلحصاءات  وزارة 
لإلحصاء( إحصاءات الدخل القومي - البنك الزراعي العربي السعودي 
العربي  النقد  - مؤسسة  العقارية  التنمية  - صندوق  التسليف  بنك   -
الصناعية  التنمية  - صندوق  العامة  االستثمارات  - صندوق  السعودي 

السعودي. 

العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  في  ويتم 
لإلحصاء( حساب  إجماليات الناتج المحلي حسب نوع النشاط االقتصادي 
بقيم المنتجين باألسعار الجارية والثابتة، واألنصبة االقطاعية إلجمالي 
الناتج  إجمالي  في  النمو  معدالت  لحساب  باإلضافة  المحلي،  الناتج 
المحلي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجين باألسعار الثابتة 
المحلي بقيم  الناتج  النمو في األنفاق على إجمالي  والجارية ومعدل 
القطاعية  األنصبة  في  النمو  ومعدالت  الجارية  باألسعار  المشترين 

إلجمالي الناتج المحلي بقيم المنتجين باألسعار الجارية والثابتة. 
وأما بقية المصادر فيتم إرسال جداول لكل جهة من تلك الجهات خاصة 
بينات  وتجهيز  إعداد  يتم  حيت  ومهامها،  نشاطها  تبرز  التي  بالبيانات 
ميزانية الدولة لمعرفة االعتمادات المالية حسب أبواب النفقات العامة 
المالي  المركز  عن  بيانات  حساب  يتم  وكذلك  المالية،  وزارة  قبل  من 
للبنوك بالمملكة والموجودات من النقد المتداول والودائع تحت الطلب 
في مؤسسة النقد العربي السعودي، اما البيانات التي تمثل سجالت 
الحصول  فيتم  منها  والمستفيدين  الممنوحة  القروض  مثل  إدارية 
في  الفصول  أهم  من  الفصل  هذا  ويعتبر  المصادر،  بقية  من  عليها 
الكتاب اإلحصائي حيث يعتبر مرجعًا هامًا يوضح الوضع االقتصادي في 
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في  والمصرفية  النقدية  الحركة  عن  سنوية  إحصائية  ونشرة  المملكة 
الحكومية  والجهات  القرار  متخذي  الفصل  المملكة، ويستفيد من هذا 

ورجال االقتصاد واألعمال باإلضافة للطلبة الباحثين.   

الصناعة:
يشتمل هذا الفصل على جداول تحتوي على بيانات أنشطة وزارة التجارة 
والصناعة وبعض الشركات الصناعية الكبيرة مثل شركة سابك وشركات 
التنمية الصناعية السعودي ويتم  اإلسمنت والجبس ونشاط صندوق 
إعداد بيانات هذا الفصل عن طريق مخاطبة هذه الجهات وطلب البيانات 
التي تبرز أنشطتها السنوية، ويستفيد من هذه البيانات المتخصصين 
في الدراسات واألبحاث المتعلقة بهذا القطاع سواًء أفراد أو منظمات.

 

الزراعة والصيد:
إجمالية  بيانات  توفر  التي  الجداول  من  مجموعة  الفصل  هذا  يتضمن 
وتربية  والحيواني  النباتي  اإلنتاج  وكمية  وأنواعها  الزراعية  للحيازات 
إقامة  في  الزراعية  التنمية  صندوق  نشاط  إلى  باإلضافة  الدواجن 
الدراسات  إدارة  به  وتقوم  االقتصادية  الجدوى  ذات  الزراعية  المشاريع 
االقتصادية واإلحصاء بوزارة الزراعة بجمع هذه البيانات بأسلوبين أحدهما 
يعتمد على استخدام العينة والثاني باستخدام طريقة الحصر الشامل. 
)الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  تزويد  يتم  ثم  ومن 
العامة لإلحصاء( بقائمة  من اإلحصاءات التي تتضمن بيانات إحصائية 
زراعية عن تقديرات المساحة واإلنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية وأعداد 
الزراعية ومبيعات  التنمية  الحيوانية ومنتجاتها وقروض صندوق  الثروة 
المؤسسة العامة للحبوب. وتفيد هذه البيانات متخذين القرار بالدولة 
وكذلك المنظمات الدولية الغذائية والقطاع الخاص وكذلك المستهلكين 

والقائمين بالبحوث في المجاالت الزراعية.

التجارة الداخلية والخارجية:
يشتمل هذا الفصل على إحصاءات تتعلق بالتجارة في المملكة متضمنة 
قيم وكميات وأوزان اهم السلع المصدرة والمستوردة باستخدام تصنيف 
النظام المنسق الدولي )H.S( ، باإلضافة إلى بيانات عن الرسوم الجمركية 
المستوفاة على الواردات ويتضمن هذا الفصل جداول عن التجارة في 
القيمة  المستوردة على أساس  السلع  ، ويتم احتساب قيمة  المملكة 

..)F.O.B( وقيمة الصادرات على أساس القيمة فوب .)C.I.F(

مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تم إضافة هذا الفصل إلى فصول الكتاب اإلحصائي بناء على توصية 
مدراء عامي مراكز اإلحصاء بدول المجلس ، وقد تم اختيار الجداول التي 
الهامة  األنشطة  لجميع  وتغطيتها  المجلس  دول  بين  المقارنات  تمثل 

ويتم إعداد بيانات هذا الفصل بالتنسيق مع المركز اإلحصائي الخليجي 
باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتم مراسلة 
البيانات الخاصة بدول المجلس ومن ثم تبويبها   المركز للحصول على 
في  المخططين  الفصل  هذا  بيانات  وتساعد  إحصائية،  جداول  في 
دول مجلس التعاون في وضع  خطط التنمية لدول المجلس في عدة 

مجاالت تربط هذه الدول.

خطة إعداد الكتاب اإلحصائي:
يبرز مختلف  إحصائي متميز وشامل  كتاب  رؤيتنا في إصدار  من منطلق 
األنشطة والمعلومات في الدولة، حيث يشمل مختلف المجاالت االجتماعية 

واالقتصادية والديموغرافية ويدعم متخذي القرار والمستفيدين. 

مع  والتنسيق  التعاون  على  تعتمد  اإلحصائي  الكتاب  إعداد  آلية  فإن 
شركائنا في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 
ومؤسسات القطاع الخاص كمصدر أساسي للبيانات. وباإلضافة إلى 
هذا المصدر فإن  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة 
لإلحصاء( تعد المصدر الرئيسي لهذا الكتاب من خالل نتائج ما تجريه من 

مسوحات ميدانية ودراسات إحصائية في  مختلف المجاالت.

جداول  وتجهيز  تصميم  يتم  الكتاب  إعداد  من  األولى  المراحل  ففي 
إحصائية غير مبوبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المزودة بالبيانات، حيث 
خالله طلب  من  يتم  بخطاب  مرفقة  الجهات  لهذه  إرسالها سنويًا  يتم 
تعيين  يتم طلب  كما  محدد،  وقت  الجداول في   تلك  بتعبئة  البيانات 
منسق من تلك الجهات ليكون حلقة تواصل ومتابعه، يلي ذلك مرحلة 
المباشر  االتصال  خالل  من  المحدد  الوقت  في  البيانات  ورود  متابعة 

بهم عن طريق البريد اإللكتروني أو االتصال الهاتفي.

كما تواجه المصلحة )الهيئة( مشكلة تأخر ورود البيانات من بعض الجهات  
وعدم تفاعلها بتعيين منسقين لعملية التواصل، وتعتبر هذه المشكلة 
هي السبب الرئيسي في تأخر صدور الكتاب،  ففي مثل هذه الحاالت 
يقوم عدد من موظفي المصلحة )الهيئة( بزيارة هذه الجهات  والمتابعة 
المستمرة حتى الحصول على البيانات المطلوبة، وبعد التأكد من ورود 
جميع البيانات من شركائنا. تتم بعد ذلك مراجعة البيانات بدقه والتأكد 
من منطقيتها، يلي ذلك مرحلة جمع  وتبويب البيانات  ودعمها بالرسوم 
البيانية المناسبة والتي تسهل على القارئ فهم البيانات بصورة أسرع، 
)الهيئة(  المصلحة  في  التطبيقية  البرامج  مع  ذلك  بعد  التنسيق  يتم 
من  وذلك  اإلحصائي  الكتاب  إلعداد  األخيرة  قبل  ما  بالمرحلة  للقيام 
للتحميل  مناسبة  الكترونية  إلى صيغ  وتحويلها  الجداول  خالل تصميم 
العامة  للهيئة  اإللكتروني  الموقع  على  نشرها  ثم  ومن  اإللكتروني 

لإلحصاء.
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بعد النشر اإللكتروني على موقع المصلحة )الهيئة( والتأكد من تحديث 
البيانات يتم بعد ذلك المرحلة األخيرة وهي الطباعة والتي تتم عن طريق 
إلكترونية  نسخة  مع  إلرفاقها  اإلحصائي  للكتاب  مختصرة  لمحة  طباعة 
)قرص ممغنط( للمستفيدين والتي تم توزيع أكثر من )700 ( نسخة من 
آخر اإلصدارات لعدد من المسؤولين والمهتمين في الدولة، ومن ثم 
طباعة الكتاب اإلحصائي الورقي الذي يتم توزيعه وفقا للطلبات الواردة 

من المهتمين.

مصادر الكتاب اإلحصائي:
يعتمد إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي على مصدرين رئيسيين لتوفير البيانات: 
العامة  اإلحصاءات  مصلحة  به  تقوم  ما  نتائج  هو  األول:  المصدر   •
والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء(من األبحاث والدراسات اإلحصائية 

في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها .
• المصدر الثاني:  بيانات من السجالت اإلدارية في إدارات اإلحصاء في 
سبعة وخمسون ) 57( مؤسسة وجهة سواء من القطاع الحكومي  أو 

من القطاع الخاص وهي موضحة في الجدول التالي: 

حكوميالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني1

حكوميمعهد اإلدارة العامة2

حكوميوزارة التعليم - التربية والتعليم3

حكوميوزارة التعليم - التعليم العالي4

حكوميالمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق5

حكوميصندوق التنمية الزراعية6

حكوميمصلحة الجمارك7

حكوميوزارة التجارة والصناعة - إدارة التخطيط والتطوير8

حكوميوزارة الزراعة9

حكوميالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(10

حكوميالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة11

خاصشركات اإلسمنت12

خاصشركة الجبس األهلية13

خاصشركة الغاز والتصنيع األهلية14

حكوميهيئة المساحة الجيولوجية15

16
وزارة البترول والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة 

حكوميالمعدنية

حكوميوزارة التجارة والصناعة - وكالة الوزارة لشؤون الصناعة17

حكوميوزارة المياه والكهرباء - وكالة الوزارة لشؤون المياة18

حكوميوزارة المياه والكهرباء - وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء19

حكوميالمؤسسة العامة للتقاعد20

حكوميالمؤسسة العامة للموانئ21

حكوميمؤسسة البريد السعودي22

شبه حكوميمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية23

حكوميهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات24

حكوميوزارة البترول والثروة المعدنية25

حكوميوزارة النقل26

حكوميالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية27

حكوميالهيئة العامة للطيران المدني28

حكوميوزارة الخدمة المدنية29

حكوميالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة30

حكوميهيئة الهالل األحمر السعودي31

حكوميوزارة الصحة32

حكوميالبنك السعودي للتسليف واالدخار33

حكوميالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية34

حكوميصندوق التنمية العقارية35

حكوميصندوق االستثمارات العامة36

حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي37

حكوميمؤسسة النقد العربي السعودي38

حكوميوكالة وزارة المالية لشؤون الحسابات39

حكوميوكالة وزارة المالية لشؤون اإليرادات40

حكوميوزارة المالية - إدارة الميزانية والتنظيم41

42
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - 

حكوميقطاع شؤون المعلومات

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيم
مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيمنوع الجهة من خارج المصلحة )الهيئة(

نوع الجهة من خارج المصلحة )الهيئة(



105

حكوميمركز )ماس(. الهيئة العامة للسياحة واآلثار43

حكوميالرئاسة العامة لرعاية الشباب44

حكوميالمديرية العامة للجوازات45

حكوميالمديرية العامة للدفاع المدني46

حكوميديوان المظالم47

حكوميصندوق تنمية الموارد البشرية48

حكوميوزارة الثقافة واألعالم49

حكوميوزارة الداخلية- اإلدارة العامة للمرور50

أهم مخرجات الكتاب اإلحصائي: 
محطات  حسب  شهرية  وملخصات  الحرارة  موازين  وقراءات  بيانات   •
الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرارات للظواهر الطبيعية مثل الغبار، 
العواصف الرعدية، ضباب ،كمية هطول أمطار وأيضًا معدالت شهرية 

للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح. 

المناطق  حسب  وتوزيعهم  والجنسية  الجنس  حسب  السكان  أعداد   •
اإلدارية والمحافظات في المملكة.  

القطاعين  في  المراحل  لجميع  العام  التعليم  في  الطالب  أعداد   •
المتدربين وأعضاء  أعداد  الصفوف وكذلك  والخاص حسب  الحكومي 
هيئة التدريس وأعداد المعاهد والكليات التقنية والخريجون في التعليم 
التقني والمهني، باإلضافة إلى حصر شامل ألعداد طالب وأعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات السعودية. 

• بيانات توضح أعداد المستشفيات واألسرة في القطاع الصحي بشقيه 
أطباء  من  الفئات  لجميع  العاملة  القوى  وإجماليات  والخاص  العام 
المنومون  بيانات ألعداد  وتمريض وصيادلة وفئات غير طبية وكذلك 
العمليات  بيانات  إلى  الصحية. باإلضافة  للقطاعات  المراجعين  وزيارة 
والمواليد، كما يتوفر بيانات عن أعداد الفحوص المخبرية والشعاعية 
لهيئة  اإلسعاف  ومراكز  اإلسعافية  والحاالت  الدم،  بنوك  وأنشطة 

الهالل األحمر مفصلة حسب المناطق.  

المراكز  أعداد  من  االجتماعية  بالخدمة  تتعلق  اإلحصاءات  من  جملة   •
البلدية من عدد  الرياضة والخدمات  واألنشطة االجتماعية وإحصاءات 
وحوادث  األمنية  والقضايا  الحجاج  إحصاءات  وكذلك  لألبنية  رخص 

يتوفر  كما  والمغادرون  القادمون  األجانب  وعدد  والحرائق  السيارات 
أيضًا بيانات مفصلة ألعداد القضايا المنظورة بالمحاكم وعقود الزواج 

وصكوك الطالق وأنشطة وزارة الشؤون اإلسالمية. 
• معدالت ونسب منشآت القطاع الخاص والمشتركين حسب المناطق  

اإلدارية بالسنوات.
• بيانات أطوال الطرق وأعداد الركاب لجميع وسائل النقل وبيانات عددية 

لالتصاالت.  
المشتركين  أعداد  وبيانات  والمستهلكة  المنتجة  والمياه  الطاقة  كمية   •

حسب المحطات بالسنوات.  
الوظائف  فئات  حسب  بالدولة  العاملون  أعدد  عن  تفصيلية  بيانات   •
بالسنوات وأعداد الوظائف المعتمدة والتعيين وبيانات أعداد المشتغلين 

حسب النشاط والمنطقة اإلدارية.  
• تتوفر بيانات لمتوسطات أسعار السلع والخدمات ومتوسطات أسعار 
بالمدن  المعيشة  لتكلفة  القياسي  الرقم  وكذلك  بالسنة  التجزئة 

والمتوسط السنوي للرقم القياسي العام. 
الناتج  قيمة  وكذلك  ومصروفات  إيرادات  من  الدولة  ميزانية  بيانات   •
المحلي حسب النشاط والقطاع بالسنوات ومعدالت النمو واألنفاق 

في الناتج المحلي بالسنة وكمية النقد المتداول سنويًا.
ونسبة  ومساحات  الزراعية  المحاصيل  أهم  ونسب  اإلنتاج  كميات   •

المساحات الزراعية وتقديرات أعداد اإلنتاج الحيواني. 
• بيانات تفصيلية عن صادرات وواردات المملكة مفصلة حسب الوزن 

والدولة. 

حكوميوزارة الداخلية- األمن العام51

حكوميوزارة الداخلية- وكالة الوزارة لألحوال المدنية52

حكوميوزارة الشؤون االجتماعية53

حكوميوزارة الشؤون البلدية والقروية54

حكوميوزارة العدل55

56
وزارة العمل - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير -

حكوميمركز المعلومات

حكوميوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد57

مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيم
مصادر بيانات الكتاب اإلحصائيمنوع الجهة من خارج المصلحة )الهيئة(

نوع الجهة من خارج المصلحة )الهيئة(
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11/3/1/3  المؤشر اإلحصائي

الوصف:
كتيب يحتوي على أهم المؤشرات اإلحصائية الرسمية لمعظم القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية. 

مصادر المؤشر اإلحصائي:
يعتمد المؤشر اإلحصائي على معظم مصادر الكتاب اإلحصائي والتي 
كما أشير اليها سابقًا أنها بيانات أو معلومات مصدرها بحوث إحصائية 
العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  بها  تقوم 
القطاعات  مختلف  من  تجميعية  ومعلومات  بيانات  أنها  لإلحصاء(أو 

الحكومية المشار اليها.

فصول المؤشر اإلحصائي:
يتكون المؤشر اإلحصائي من أثنى عشر فصاًل هي:

األحوال الطبيعية:
يحتوي هذا الفصل على مجموعة من الجداول التي تبين األحوال الجوية 

بالمملكة العربية السعودية. 

التعليم:
معدالت  توضح  التي  الجداول  من  جملة  على  الفصل  هذا  يشتمل 
العربية  بالمملكة  التعليم  مجال  في  النسبي  التطور  وكذلك  االلتحاق 

السعودية. 

الصحة:
يتضمن هذا الفصل مجموعة من الجداول التي تحوي بيانات ومعلومات 
المقدمة  الصحية  الخدمات  في  التطور  تبين  سنوات  لعدة  إحصائية 

بالمملكة.

الخدمات اإلجتماعية والحج:
للخدمات  النسبي  التغير  تعكس  جداول  على  الفصل  هذا  يحتوي 

االجتماعية والرياضية واالمنية وغيرها من االنشطة االجتماعية.

التأمينات اإلجتماعية والمؤسسات الخاصة:
التطور  تعكس  التي  الجداول  من  سلسة  على  يحتوي  الفصل  هذا 

النسبي في انشطة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

النقل واإلتصاالت:
الذي طرا على  التغير  يشتمل هذا الفصل على سالسل زمنية توضح 
والجوي  والبحري  البري  النقل  من  كل  في  تطوره  ومدى  النقل  قطاع 

واالتصاالت والبريد.

الطاقة والمياه:
يتضمن هذا الفصل مجموعة من البيانات تبين التطور النسبي في كال 

من انتاج واستهالك الكهرباء وكذلك انتاج واستهاللك المياه.

سوق العمل: 
يحتوي هذا الفصل على معدالت ومؤشرات هامه تصف سوق العمل 

السعودي.

الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية: 
في هذا الفصل مجموعة من السالسل الزمنية التي توضح التغيرات 

النسبية بميزانية الدولة والحسابات النقدية.  

الصناعة:
يحتوي هذا الفصل على سلسلة من الجداول التي تعكس التغير النسبي 

في قطاع الصناعة. 

الزراعة:
في هذا الفصل مجموعة من الجداول التي توضح نسبة التغير السنوي 

في المنتجات والمحاصيل الزراعية.  

 التجارة: 
يتضمن هذا الفصل سلسلة من الجداول التي توضح التطور النسبي 

في حركة التبادل التجاري بين المملكة وبقية الدول. 

أهم مخرجات المؤشر اإلحصائي:
• معدل سرعة الرياح والرطوبة النسبية وعدد مرات رصد وهطول األمطار 

وكذلك اتجاه الرياح حسب رصد محطات الرصد الجوي.
• معدالت االلتحاق بالتعليم العام والتطور النسبي في حجم الطالب 
ومعاهد  حكومي  والغير  الحكومي  العالي  التعليم  في  والخريجون 

التدريب المهني. 
واألسرة  المستشفيات  أعداد  في  النسبي  التطور  تبين  مؤشرات   •
والقوى العاملة في القطاع الصحي باإلضافة إلى معدالت الموارد 

البشرية المتاحة بالنسبة لعدد السكان.
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وأنشطة  الرعاية  دور  أعداد  مثل  االجتماعية  للخدمات  شاملة  بيانات   •
الخدمات  إلى  باإلضافة  وغيرها  الرياضية  األندية  وعدد  الجمعيات 

األمنية المقدمة. 
والمشتركين  المنشآت  عدد  في  التطور  تقيس  زمنية  سالسل   •
والتعويضات التأمينية باإلضافة إلى المعاشات الدورية حسب النوع.

وتطور  المملكة  مدن  بين  ومسافاتها  الطرق  حجم  في  التغير  نسب   •
القيادة  رخص  في  التغير  ونسب  أعداد  إلى  باإلضافة  الطرق  إنشاء 
الممنوحة وأعداد السيارات والحوادث وكميات البضائع الواردة لسلسلة 

من السنوات. 
عدد  إلى  باإلضافة  الكهرباء  واستهالك  إنتاج  في  النسبي  التطور   •
المشتركين وكمية  المياه المنتجة والمستهلكة ومحطات تحلية المياه. 
إلى  باإلضافة  والبطالة  والتشغيل  االقتصادية  المشاركة  معدالت   •

التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الجنس والجنسية.
والودائع  البنوك  خارج  المتداول  النقد  كمية  توضح  زمنية  سالسل   •
وكمية وسائل الدفع وتطور إجمالي القروض باإلضافة إلى المتوسط 

السنوي للرقم القياسي لتكلفة المعيشة. 
• نسب التغير  في إنتاج المملكة من اإلسمنت والجبس والجص وكذلك 

نسب التغير  في إنتاج شركة سابك.

• معدالت التغير في تقديرات المساحة واإلنتاج ألهم المحاصيل الزراعية. 

• نسبة التغير في حركة التبادل التجاري بين المملكة وبقية الدول وكذلك 
قيم الواردات من المواد الغذائية والطبية وغيرها. 

خطة إعداد المؤشر اإلحصائي:
في البدء يتم تجهيز جداول إحصائية تحتوي على سالسل زمنية تاريخية 
يمكن  والتي  القطاعات  كافة  في  البيانات  الهم  السنوات  من  لعدد 
من خاللها عمل مقارنات مع بيانات األعوام السابقة أو مقارنتها بسنة 
األساس. ومن ثم يتم إرسال هذه الجداول إلى الجهات المعنية الستيفاء 
بيانات السنة الجديدة. وحين ورود هذه البيانات تتم المراجعة والتدقيق 
والتأكد من صحتها، يلي ذلك القيام بإجراء بعض العمليات اإلحصائية 
للحصول على مجموعة من المؤشرات اإلحصائية على شكل معدالت 
تغير  ونسب مئوية  تفيد المستفيدين في عمل المقارنات والحصول 
المؤشرات  هذه  تدعيم  يتم  كما  قيمة.  ذات  إحصائية  مؤشرات  على 
بالرسوم البيانية المناسبة لكل مؤشر، يلي ذلك مرحلة تجميع الفصول 
بالتنسيق مع إدارة البرامج التطبيقية بالمصلحة )الهيئة( وتجهيزها إلجراء 

عملية الطباعة والنشر.  
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الفصل الرابع: الخرائط والتقنية

1/4  الخرائط
 

الوصف: 
باستخدام  للبيانات  التفاعلية  الخرائط  من  مجموعة  تطوير  على  العمل 
نظم المعلومات الجغرافية على شبكة المعلومات من خالل ربط البيانات 
البعد  دمج  الربط  هذا  ويتيح  المملكة،  خريطة  على  بموقعها  اإلحصائية 
وعلى  أكبر  وبشكل  المستخدم  لتمكين  اإلحصائية  البيانات  مع  المكاني 

كافة المستويات المختلفة القدرة على فهم وتحليل البيانات.

بدأت وحدة الخرائط على توفير الخرائط الرقمية والمعلومات الجغرافية 
)الهيئة(،  المصلحة  تنفذها  التي  اإلحصائية  المشاريع  لكافة  الالزمة 
وتقديم الدعم ومشاركة وحدات العمليات الميدانية للتعدادات والمسوح 
عن طريق بناء قواعد بيانات جغرافية وفق مستويات متعددة للوصول 
وإنتاج  العاملة،  للقوى  ومالئم  العد  لمناطق  مناسب  جغرافي  لتوزيع 
والمسوح  الدراسات  طبيعة  مع  تتناسب  للمشتغلين  إرشادية  خرائط 
وفئات المشتغلين، وتسعى جاهدة لمتابعة تحديث إطار الخرائط الرقمية 
وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات ذات العالقة بإنتاج الخرائط لتوفير 
خاللها  من  تهدف  والمكانية  الجغرافية  البيانات  من  تحتية  بنية  وتهيئة 
المعلومات  تكامل  منظومة  في  يتعلق  فيما  الجهاز  تطلعات  لتحقيق 
النوع  المكانية.وقد تم اصدار خريطتين من هذا  اإلحصائية والجغرافية 

هي كالتالي: 

• الخريطة اإلحصائية للحج للعام 1436هـ والتي تقوم على توفير بيانات 
ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم 
لالستفادة منها في إعداد الخطط والبرامج الالزمة لتوفير رعاية نوعية 
بعد  ذات  بيانات  أي  بتمثيل  وتتلخص  الحرام،  الله  بيت  لحجاج  متميزة 
مكة  المقدسة  للعاصمة  الحج  ومراكز  منافذ  عبر  الداخل  لحجاج  مكاني 
المكرمة استنادا على أسلوب العد الشامل لجميع القادمين إلى مدينة 
المقامة  الحج  إحصاء  مراكز  عن طريق  وذلك  الحج  بقصد  المكرمة  مكة 
كل  في  المساندة  والمراكز  المكرمة،  مكة  مدينة  مداخل  جميع  على 
من مدينة جدة والطائف والمدينة المنورة وتشتمل البيانات التي يتم 
جمعها الجنسية بالتفصيل والجنس ووقت وتاريخ الحصر ونوع السيارة 

المقلة لألفراد وتكوين السلسلة الزمنية لحجاج الداخل.

• الخريطة التفاعلية للنتائج األولية للتعداد الزراعي حيث تقوم أساسياتها 
المستويات  كافة  على  الحيازات  عن  الخصائص  مختلف  توفير  على 
الجغرافية واإلدارية في المملكة والتعرف على المتغيرات التي طرأت 
ذات  بيانات  أي  بتمثيل  تعنى  أنها  على  الزراعي، عالوة  النشاط  على 
بعد مكاني سواء المحاصيل المزروعة أو الثروات الحيوانية أو العمالة 
السكنية  غير  والمباني  المتوفرة  والمعدات  اآلالت  أو  المستخدمة 

...الخ على خريطة التقسيم اإلداري للمملكة. لتقديم البيانات لعموم 
الوصول  سهول  خالل  من  القرار  وصناعي  والباحثين  المستفيدين 
وعرض  المتغيرات  للفئات وألهم  تحديد  مع  عليها  جغرافية  لتوزيعات 

القيم ومنحنيات التوزيع وإمكانية طباعة التقارير من خالل التطبيق.

المنجز خالل عام 2015م:
• مشاركة وحدات العمليات الميدانية والمعالجة بمشروع التعداد الزراعي 
بجميع التجهيزات المتعلقة بتوزيع المناطق الجغرافية للعمل والتنسيق 
الكامل مع فريق العمل بالمشروع بتحديث دليل المسميات السكانية 
وإجراء كافة التعديالت التي طرأت على خريطة التقسيم اإلداري للمملكة 
القائم على نظام المناطق والمحافظات وذلك بإضافة ما استجد من 
المشتغلين  خرائط  من  المشروع  احتياجات  كافة  وتأمين  محافظات، 
بكافة المستويات اإلدارية واالشرافية، وأجهزة تحديد المواقع GPS، كم 
تم العمل على وضع القوالب والتصورات النهائية لعرض أهم النتائج 
التفصيلية للتعداد الزراعي على خريطة تفاعلية على مستوى المناطق 

اإلدارية.

• المشاركة في عملية تحديث إطار المنشآت فيما يتعلق بتوزيع المناطق 
الجغرافية وتحديد االحتياج الفعلي لمناطق العمل من القوى العاملة، 
وتأمين كافة االحتياجات من خرائط المشتغلين في عملية تحديث إطار 
المنشآت - الخرائط اإلرشادية للمدن والخرائط التفصيلية لألحياء وخرائط 

.GPS الريف وخرائط المشتغلين، وأجهزة تحديد المواقع

• تأمين كافة االحتياجات لعملية مسح القوى العاملة في دورته األولى 
الخرائط  للمدن،  اإلرشادية  الخرائط   - المشتغلين  خرائط  من  والثانية 

التفصيلية لألحياء، خرائط مناطق العد في المدن والريف.

والمراكز  والهيئات  والخاصة  الحكومية  القطاعات  من  العديد  تزويد   •
الدولية والمهتمين من الباحثين بكافة احتياجهم من البيانات الجغرافية 
بإنتاج  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتواصل  الوحدة،  لدى  المتوفرة 
العاملة  والهيئة  والقروية  البلدية  الشؤون  بوزارة  ممثلة  الخرائط 
التفصيلية  الخرائط  من  تحديث  آخر  على  الحصول  لغرض  للمساحة 
ومشاريع التسمية والترقيم لتجهيز وتحديث إطار الخرائط أثناء تنفيذ 

أعمال التعداد العام 2020م.

• العمل على التنسيق مع مؤسسة البريد السعودي وقد تم الحصول 
على عينات مختلفة من نظام العنوان الوطني لعمل دراسات مكتبية 
المصلحة  ومهام  ألعمال  مالئمته  مدى  على  والوقوف  وميدانية 
)الهيئة( في العديد من الجوانب ومنها إطار المباني والوحدات العقارية 
المتمثل في طبقة العنوان الوطني لغرض االستفادة منه أثناء تنفيذ 

أعمال التعداد العام 2020م.
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2/4  التعامالت االلكترونية وتقنية المعلومات

للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  محاور  أحد  هو  الحديثة  التقنيات  محور 
التقنية  الوسائل  أحدث  استخدام  إلى  المحور  هذا  ويهدف  اإلحصائية 
تحتية  لبنية  مستمر  وجود  وضمان  االحصائية  األعمال  كل  في  الحديثة 
متطورة وذات جودة عالية وعملت المصلحة )الهيئة( إلى تسخير الجهود 
التعامالت  مجاالت  تطوير  على  بالعمل  المنشودة  األهداف  لتحقيق 
من  لذلك  لما  بينهما  فيما  التكامل  وتهيئة  الحديثة  والتقنية  االلكترونية 

بالغ األثر على تطور القطاع االحصائي.

التعامالت الكترونية:
اإللكترونية  الحكومة  إلى  التحول  نحو  السامية  التوجيهات  منطلق  من 
والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )40( وتاريخ 1427/2/27 هـ وتماشيًا مع 
خدمات  استخدام  من  الجميع  بتمكين  السعودية  العربية  المملكة  رؤية 
الكترونية  قنوات  عبر  وسهلة  ومتكاملة  امنة  بطريقة  فعالة  الكترونية 
العامة  )الهيئة  العامة والمعلومات  تابعت مصلحة اإلحصاءات  متعددة، 
فعال  تكاملي  استخدام  نحو  والمشاريع  المبادرات  تنفيذ  لإلحصاء( 
عالية  بدقة  التعامالت  وتسريع  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  لجميع 
للمستفيد، وتنفيذا للتوجيهات السامية بالقرار المذكور عقدت اجتماعات 
العامة  الهيئة  رئيس  يرأسها  االلكترونية  التعامالت  للجنة  شهريًا  دورية 
لإلحصاء للوقوف على اخر التطورات في هذا المجال وتسخير االمكانيات 
لخدمة هذا المشروع الوطني الذي يحقق مستوى خدماتي رفيع ومتميز. 

في مجال الشراكة:
 بادرت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( 
ببناء تفاهم مع برنامج التعامالت االلكترونية )يسر( لعقد شراكة تسهل 
وتطوير  )الهيئة(  المصلحة  لدى  اإللكترونية  التعامالت  مفهوم  توطين 
هذا  باكورة  من  وكان  االلكترونية  الحكومة  نحو  الكلي  للتحول  القدرات 
التقني  المجال  في  متخصصة  ودورات  عمل  ورش  عقدت  ان  التفاهم 
لرفع  التقنيين  )الهيئة(  المصلحة  لمنسوبي  اإللكترونية  للتعامالت 

مستوى المعرفة وتبادل الخبرة.

في مجال خدمة العمالء: 
العامة لإلحصاء( )الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  أنهت مصلحة 

مشروع تطوير البوابات اإللكترونية للهيئة العامة لإلحصاء بعد استقصاء 
الحتياجات العمالء ويهدف من هذا التطوير سرعة خدمة العمالء والشراكة 

معهم باالستفادة من آرائهم لتطوير المنتجات اإلحصائية.

في مجال االتاحة للمنتجات االحصائية: 
حرصت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( 
على استكمال المرحلة التنفيذية األولى لنظام االحصاء التفاعلي الذي 
العميل  تساعد  تحليلية  وأدوات  االحصائية  المعلومة  للعمالء  سيتيح 
النظام  هذا  نشر  وتم  يحتاجه  الذي  بالشكل  المعلومة  استخراج  على 

ضمن البوابة اإللكترونية للهيئة. 

في مجال التعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكترونية:
وبناء على نظام التعامالت اإللكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
80 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي 
الكريم  رقم م/18 وتاريخ 1428/3/8هـ  استوفت المصلحة ) الهيئة ( تحديد 
مزايا نظام إدارة موارد المؤسسة والعائد على االستثمار وهي المرحلة 
)ERP( ويهدف  المؤسسة  تخطيط موارد  نظام  لتنفيذ مشروع  األولى 
هذا المشروع إلى إدارة الموارد البشرية والعمليات اإلدارية وإجراءات 
العمل وتسهيل اإلجراءات بين مختلف اإلدارات داخل المصلحة ) الهيئة(.

في مجال المشاريع الوطنية: 
بدأت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( 
بالشروع بمرحلة التنفيذ لمشروع قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية الذي 
يعتبر ذو أولوية عليا لما له من بالغ األهمية في توحيد منهجية توفير 

المحتوى االحصائي.

في مجال البنية التحتية التقنية تنفذ مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 
مشروع  التقنية  التحتية  البنية  جاهزية  لتعزيز  لإلحصاء(  العامة  )الهيئة 
تطوير البنية التحتية والشبكة لتقنية المعلومات بمرحلته األولى مرحلة 
)الهيئة(  المصلحة  في  المعلومات  لتقنية  الحالية  التحتية  البنية  تقييم 
وفهم المتطلبات ويهدف هذا المشروع لمواكبة التطورات في مجال 
اإلحصائية  المعلومات  ونشر  المحتوى  وحفظ  اإلحصائي  االستقصاء 
المهام  هذه  أداء  أثناء  األمان  لمستوى  ورفع  المهام  انجاز  وسرعة 
مع  التجاوب  وقت  وتحسين  البيانات  على  المتزايد  الطلب  ومواكبة 

الطلبات الداخلية والخارجية وتخفيض تكاليف التشغيل.

التقنية الحديثة:
حديثة  تقنية  بنية  يتطلب  أدائه  وتحسين  اإلحصائي  القطاع  تطور  إن 
هذا  ومن  عالية   بجودة  اإلحصائية  المعلومات  توفير  على  تساعد 
المنطلق أولت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة 
وتذليل  وتطويرها  المعلومات  تقنية  لمجال  بالغًا  اهتماما  لإلحصاء( 
الصعاب لرفع أداءها لتعكس مدى التطور التي تشهده مملكتنا العزيزة 
نحو  واسعة  خطوات  )الهيئة(  المصلحة  وخطت  المجاالت،  بشتى 
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االستفادة المثلى من مختلف التقنيات اإلحصائية في أعمالها، حيث 
األنظمة  وباتت  واإلدارية،  اإلحصائية  التطبيقات  أغلب  بأتمتة  قامت 
اآللية التي طورتها المصلحة )الهيئة( هي المسؤولة عن أعمال إدخال 
ومراجعة وتنقيح البيانات ونشر البيانات اإلحصائية واإلدارية، مما أسهم 
في تعزيز دور المصلحة )الهيئة( الريادي كرافد أساسي لصنع القرارات 
ينتجها  التي  اإلحصائية  البيانات  على  اعتمادًا  المملكة  في  التنموية 

القطاع اإلحصائي والمعلوماتي ويقدمها لصانع القرار.

والمعلومات  العامة  اإلحصاءات  مصلحة  فإن  السعي،  هذا  وضمن 
)الهيئة العامة لإلحصاء( تواقة لالستمرار في تفعيل استخدام تقنيات 
هذه  لها  تفتحها  جديدة  آفاق  إلى  والدخول  واالتصاالت  المعلومات 
العمل  تقنيات حديثة في جميع مجاالت  استخدام  التقنيات من خالل 

اإلحصائي.

مجال إنتاج البيانات والمعلومات اإلحصائية:
 تسعى مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء( 
إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث فعملت 

على تنفيذ عدة مشاريع تقنية تخدم هذا المجال ومنها:

•  أتمتة العمليات وتكاملها لدعم احتياجات العمل نفذ من خالله استخدام 
تقنيات األجهزة النقالة )Tablet( لجمع البيانات الميدانية ونقلها بشكل 
)إحصاءات  اإلحصائية  البحوث  المركزية في  البيانات  قاعدة  إلى  آلي 
القياسية(  واألرقام  األسعار  الزراعي،  التعداد  العاملة،  القوى  الحج، 
لالستدالل  اللوحية  األنظمة  داخل  الرقمية  الخرائط  على  واعتمد 
البيانات  لمعالجة  المكتبية  األنظمة  وتوفير  البحوث  العينة في  على 

اإلحصائية الميدانية ضمن منهجيات وقواعد لتصحيح هذه البيانات.

وضبط  اإلصدارات  وإدارة  الحوادث  وإدارة  التغيير  إدارة  أطر  توفير    •
مشاركتهم،  ومستوى  الموظفين  ثقة  تعزيز  إلى  ويهدف  الجودة، 
ذات  منتجات  وتوفير  التطبيقات،  إلنجاز  المستغرق  الوقت  وتقليل 

جودة واستقرار أفضل. والمشروع حاليًا في مرحلة البدء )توفير تصور 
حول الوضع الراهن لعمليات تقنية المعلومات في المصلحة )الهيئة(.

•  تأسيس وحدة إلدارة البيانات: إنشاء وصيانة وتوزيع وإدارة المعلومات 
إدارة  تعتبر  )الهيئة(.  المصلحة  أنحاء  جميع  في  الوصفية  والبيانات 
مصلحة  في  المعلومات  تقنية  قطاع  في  هامًا  قسمًا  البيانات 
وسيتم  لإلحصاء(،  العامة  )الهيئة  والمعلومات  العامة  اإلحصاءات 
دعم إنشاء ذلك القسم من خالل ذلك المشروع وهو بمرحلته األولى 
بالمعلومات،  المتعلقة  والمتطلبات  البيانات  تعريف  البدء:  )مرحلة 
واألنشطة الحالية إلدارة المعلومات في مصلحة اإلحصاءات العامة 
والمعلومات، ومدى الجاهزية لذلك التغيير، وتحديد أفضل الممارسات 

إلدارة المعلومات(.

•  الربط اإللكتروني للفروع بمقر مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 
)الهيئة العامة لإلحصاء(: أن تمكين الفروع من الوصول إلى البيانات 
المكتب  )الهيئة(، وتمكين  للمصلحة  الرئيسي  المكتب  المتوفرة في 
الرئيسي من الوصول للبيانات في مختلف الفروع سيعمل وبشكل 
كبير على زيادة الكفاءة والتقليل من تعقيد إدارة البيانات من مصادر 
واختبار  وضع  األخيرة  التنفيذية  بمرحلته  يمر  المشروع  وهذا  مختلف 

الحلول المطورة.

حديث  نظام  وجود  أن  المعلومات:  تقنية  أمن  وتطوير  تقييم    •
ومحسن ألمن المعلومات ضامنًا لسرية البيانات اإلحصائية وتوافرها 
وسالمتها من اساسيات موثوقية البيانات والمحافظة عليها ووفقًا 
لهذا وانفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم )81( وتاريخ 1430/3/19هـ باعتماد 
ضوابط استخدام الحاسبات اآللية وشبكات المعلومات في الجهات 
الحكومية أطلقت المصلحة )الهيئة( هذا المشروع العتماد هذه الضوابط 
البدء:  )مرحلة  االولى  بالمرحلة  البدء  وتم  بالقرار  عليها  المنصوص 
اإلحصاءات  مصلحة  في  المعلومات  ألمن  الراهن  الوضع  دراسة 

العامة والمعلومات  الهيئة العامة لإلحصاء وتقييم مدى تقدمه(.
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1/5  المقدمة
 

يمر القطاع اإلحصائي في المملكة –ممثاُل بمصلحة اإلحصاءات العامة 
والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء(- بمنعطف هام خالل هذه المرحلة، 
تماشيًا مع التغييرات الحديثة في قطاع البيانات والثورة المعلوماتية، 
جديدة  رؤية  المصلحة  لدى  عام.  بشكل  الوطني  التحّول  مرحلة  ومع 
للعمل اإلحصائي وتسعى لتحقيق هذه الرؤية من خالل خطة للتحول 

اإلستراتيجي تمتد حتى عام 2020م.

حيث كان الخيار السابق يتمثل في المحافظة على أداء األعمال بالشكل 
المعتاد مع تحسينات يسيرة، ولكن ومع الموافقة السامية على التحول 
بتنفيذ خطة تغيير شاملة  البدء  الخيار األكيد هو  إلى هيئة عامة أصبح 

ترتكز على عدة أهداف لالرتقاء بالعمل اإلحصائي من خالل ما يلي: 

توفير إحصاءات عالية الجودة على نحو متواصل.   •
أن نصل إلى مستوى رضا عال لدى العمالء.  •

تحقيق شراكات قوية ومتينة مع جميع القطاعات وشرائح المجتمع.  •
االهتمام بالبيئة الداخلية للعمل من خالل إيجاد بيئة عمل جاذبة وثقافة   •

سليمة.
تطوير القوى العاملة الحالية واستقطاب خبرات وكفاءات تمتاز بالنشاط   •

واإلمكانيات الالزمة للنهوض بمستوى األداء.

ولتحقيق ذلك، كان لزامًا من وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتعزيز 
الجهود في كافة إدارات المصلحة )الهيئة( واالعتماد على قادة متحفزين 

لتحقيق هذا التحّول.

ارتكزت عملية التحول اإلستراتيجي على ركيزتين أساسيتين هما الجودة 
والعميل. ووضعت ستة محاور أساسية، لرسم األهداف اإلستراتيجية. 

المحور األول: )استراتيجية قائمة على العميل(
إعادة موائمة استراتيجيتنا بما يتوافق مع األهداف اإلستراتيجية الجديدة 

ويعكس توجهات عمالئنا، وذلك من خالل:
• تحديد األهداف: مراجعة المهام المنوطة بنا بما يتوافق مع اإلستراتيجية 
بشكل  وقيمنا  ورؤيتنا  رسالتنا  وتحديد  اإلحصائية،  للتنمية  الوطنية 

واضح.
• تحديد مجموعات العمالء: معرفة العمالء المستهدفين واحتياجاتهم 

وتلبية متطلباتهم، وإيضاح آلية التفاعل معهم.
• جمع التأييد لبرنامج التحّول االستراتيجي: نشر استراتيجية برنامج التحول 

مع مجموعات األطراف المعنية الرئيسية لضمان التأييد.

المحور الثاني: المنتجات والخدمات
إعادة تقييم المنتجات والخدمات في المصلحة )الهيئة( لمواءمتها مع 

اإلستراتيجية القائمة على العمالء، وذلك من خالل:

• تعريف قيمتنا الحالية: دراسة منتجاتنا الحالية والقيمة المفترضة التي 
نوّفرها لعمالئنا، باالتساق مع مهامنا وإستراتيجيتنا.

االحتياجات  مع  المنتجات  مواءمة  للعمالء:  الحالية  االحتياجات  تلبية   •
الحالية للعمالء وتقديم الدعم للعمالء في تحليالتهم المطلوبة، مع 

توفير جودة عالية تتالءم مع احتياجاتهم.
الوصول  وسهولة  الرؤية،  تحسين  العمالء:  مع  التواصل  تحسين   •

وسهولة االستخدام، والتسويق، ونشر المنتجات والخدمات.
• أخذ احتياجات العمالء المستقبلية بعين االعتبار: ضمان وجود الجهود 

الطموحة لتلبية احتياجات العمالء مستقباًل.

المحور الثالث: العمليات والمنهجيات
تحديد األنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات التي 

يرغب بها العمالء، وذلك من خالل:

• االستفادة من كامل أطياف البيانات: من المنهجيات ومصادر البيانات 
المتوافرة حاليًا والمستحدث منها.

• تحديث طريقة استخدام البيانات: وتحسين إجراءات ومنهجيات عملياتنا 
االستبانات،  تصميم  البيانات،  جمع  المثال:  سبيل  )على  اإلحصائية 
المنتجات  من  مناسبة  بباقة  العمالء  لتزويد  وغيرها(  التقارير  وبناء 

والخدمات وبجودة عالية.
توحيد  مستوى  لزيادة  وإجراءات  سياسات  تطوير  المعايير:  توحيد   •

العمليات واإلجراءات داخل المنظمة بشكل عام.

المحور الرابع: تقنية المعلومات والبنية التحتية
تلبية االحتياجات من تقنية المعلومات والبنى التحتية للمصلحة )الهيئة( 

التي ترّكز على العمالء، وذلك من خالل:

• ترقية تقنية المعلومات: من خالل توفير حلول تقنية المعلومات لدعم 
وتحسين المنتجات والخدمات والمنهجيات التي ترّكز على العمالء.

• مواءمة عمليات تقنية المعلومات: تحسين عمليات تقنية المعلومات 
الداخلية في مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة 

لإلحصاء( وإزالة أي تعقيد غير ضروري في تقنية المعلومات. 

المحور الخامس: الثقافة والقدرات
اعتماد إصالحات في الثقافة لالمتثال باألهداف التي تركز على العمالء؛ 
وضمان قدرات مناسبة عبر دورة حياة الموارد البشرية، وذلك من خالل:

الفصل الخامس: برنامج التحول الوطني للعمل اإلحصائي



117

• إطالع فرق العمل بالتوّقعات: ضمان إيصال قائمة التوقعات وقيم 
النجاح إلى األطراف المعنية في المصلحة )الهيئة( وبشكل مناسب.

• تمكين فرق العمل لدينا من استيفاء هذه التوّقعات: من خالل تحسين 
القدرات والكفاءات والموارد وبيئة العمل لدى فرق العمل.

العمل  فرق  تحفيز  إنجازاتهم:  على  ومكافأتهم  العمل  فرق  تحفيز   •
والتوافق على الثقافة والسلوكيات المناسبة.

المحور السادس: الحوكمة والهيكلة
برنامج  نجاح  الالزمة لضمان  والحوكمة  التنظيمية  الهيكلة  ضمان وجود 

التحّول االستراتيجي، وذلك من خالل:

وسياسات  عمليات  مع  رشيدة  حوكمة  بناء  التحّول:  برنامج  حوكمة   •
وإجراءات فّعالة داخلًيا وخارجًيا.

• مواءمة الهيكل التنظيمي: في شكله النهائي مع قائمة أهداف برنامج 
التحول االستراتيجي.

• توفير الموارد المطلوبة بالشكل المناسب: ضمان التسكين المناسب 
للموارد البشرية لتحقيق الرؤية.

بعض ما تم انجازها استراتيجيًا .. 
• صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.

• إعداد مسودة اللوائح الداخلية.
• إعداد مسودة الهيكل التنظيمي للمستوى األعلى.
• االستماع إلى العمالء الرئيسيين وحصر احتياجاتهم.

• تحليل فئات العمالء وتصنيفهم إلى فئات رئيسية وفرعية.
• إعداد آليات االتصال بفئات العمالء المختلفة.

• تعريف الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بنا.
• البدء في تحديد معايير النجاح ووضع مؤشرات األداء الرئيسية الالزمة 

لقياس األداء المؤسسي.
• إعداد دليل المنتجات والخدمات اإلحصائية الشامل.

• إعداد ميثاق لحوكمة وإدارة أعمال مجلس اإلدارة.

بعض ما تم إنجازه من دعم بشري وإداري لفريق العمل الداخلي ..
• إنشاء مكتب حديث ومتكامل إلدارة المشاريع. 

• استحداث مكتب إلدارة التحول االستراتيجي.
• تأسيس إدارة عامة لإلعالم والوعي اإلحصائي.

• البدء بتأسيس فريق إلدارة الموارد البشرية.
• استقطاب أمين لمجلس اإلدارة واللجنة التنسيقية.

• مستشارين آخرين لدعم التحول وتأسيس أعمال الهيئة العامة لإلحصاء.

بعض ما تم انجازه من مشاريع ومبادرات:
• إعداد خارطة الطريق لبرنامج التحول االستراتيجي.

• البدء بمشروع تحّول الموارد البشرية وتقييم وتسكيين القدرات.
• االنتهاء من بناء نظام اإلحصاء التفاعلي.

• طرح مشروع بنك المعلومات الوطني.
• الشروع باإلعداد لمراصد وطنية إحصائية.

• إعداد مسودة خطة للتعداد التسجيلي في عام 2020م.
• إعداد مسودة لنظام إحصاءات الدولة )المعدل(. 

• تطوير الهوية الجديدة للهيئة العامة لإلحصاء.
• تطوير الموقع والبوابة االلكترونية.

• البدء بمشروع الحضور واالنصراف اآللي.

الجهات  من  عدد  مع  متميزة  تشاركية  عالقات  بتوطيد  البدء  تم 
الحكومية، مثل :

• مركز الوطني للمعلومات.
• برنامج التعامالت الحكومية االلكترونية )يسر(.

• وزارة الشؤون االجتماعية.
• وزارة التعليم.

• البريد السعودي.
• شركة أرامكو السعودية

• أكاديمية األمير أحمد بن سلمان لإلعالم التطبيقي
• المركز الوطني لالتصال

ماذا يعني برنامج التحول االستراتيجي لموظفي المصلحة )الهيئة( 
داخليًا ؟

• الدعم بتقنيات وبنى تحتية تساهم في تحقيق النجاح.
• توفير موارد بشرية مناسبة للمساهمة في إنجاز األعمال.

• فرص متزايدة للتدريب والتطوير.
• التقدير والمكافأة على اإلنجاز ات القوية.

• المساهمة في برنامج التحول الوطني العام.

ماذا يعني هذا التحول لعمالئنا؟
• بذل المزيد من االهتمام للعمالء وتلبية احتياجاتهم.

• إقامة المزيد من الشراكات لتعزيز فرص التعلم من التجارب السابقة.
• العمل بجودة تتناسب مع الغايات المطلوبة.

• باقة أفضل من المنتجات والخدمات اإلحصائية.
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2/5  المشاريع الحالية والمستقبلية في محور 
        المنتجات والخدمات

المنتجات والخدمات اإلحصائية وإجراء مراجعة  • تقييم وإعادة مواءمة 
للعمالء وتحديد البيانات االحصائية االساسية للدولة.

• تقييم مستوى رضا العمالء العام عن الهيئة العامة لإلحصاء.
• مراجعة مستوى رضا العمالء عن المنتجات والخدمات الحالية للهيئة 

العامة لإلحصاء.
• إعداد فهرس المنتجات والخدمات لفهم احتياجات العمالء.

• إعادة مواءمة المنتجات والخدمات مع احتياجات العمالء.
• تحديد البيانات اإلحصائية األساسية للدولة )قائمة األصول اإلحصائية(.

• تمكين إدارة اإلعالم ونشر الوعي اإلحصائي من خالل تقديم خدمات 
العمل اإلحصائي )منتجات وخدمات( إعالميًا  فنية واستشارية لدعم 

وزيادة الوعي اإلحصائي.
.)Statistical BD( تأسيس وحدة تطوير المنتجات والخدمات اإلحصائية •

3/5  المشاريع الحالية والمستقبلية في محور 
        العمليات والمنهجيات 

الخدمات  ومعلومات  بيانات  جمع  آليات  وتحسين  وتطوير  تقييم   •
والمنتجات اإلحصائية من المصدرين األساسيين )المسوحات الميدانية 

والسجالت اإلدارية( وآليات تفعيلها.
• تطوير سياسات وإجراءات ونظام إلدارة الجودة لعمليات ومنهجيات 

العمل اإلحصائي.
• وضع إطار عمل جديد لتكامل البيانات المكانية واإلحصائية.

• بناء قدرات تكامل البيانات االحصائية مع الجهات األخرى.
• تحديث وتوحيد المفاهيم والتصنيفات اإلحصائية على مستوى الدولة.

4/5  المشاريع الحالية المستقبلية في محور            
        تقنية المعلومات والبنية التحتية

 
• إعداد استراتيجية تقنية المعلومات.

• تقييم وتطوير أمن تقنية المعلومات.

• دراسة اآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق مفهوم 
التي تقدمها  الخدمات والمنتجات اإلحصائية  البيانات الضخمة لدعم 

الهيئة العامة لإلحصاء وآليات تفعيله.
• تأسيس وحدة إلدارة البيانات.

• تنفيذ الممارسات الحديثة )Agile( في تطوير البرمجيات.
• تطوير البوابات اإللكترونية )الداخلية والخارجية( للهيئة العامة لإلحصاء.

• الربط اإللكتروني للفروع بمقر الهيئة العامة لإلحصاء.
• أتمته العمليات وتكاملها لدعم احتياجات العمل.

• تطوير البنية التحتية والشبكة لتقنية المعلومات.
• توفير أطر إدارة التغيير وإدارة الحوادث وإدارة اإلصدارات وضبط الجودة.

• تنفيذ مشروع قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية.
.)ERP( تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة •

• بناء المكتبة الرقمية االحصائية للهيئة العامة لإلحصاء.

5/5  المشاريع الحالية والمستقبلية في محور 
        الثقافة والتوعية وبناء القدرات

• نشر الرسالة والرؤية والقيم لموظفي الهيئة العامة لإلحصاء.
• إعداد نظام إدارة أداء الموظفين والتواصل مع الموظفين بشأنه.

• إعداد سياسات وإجراءات إدارة المواهب.
• إعداد خطة القوى العاملة.

• مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات التواصل الداخلي.
• تنمية القدرات القيادية واإلدارية في الهيئة العامة لإلحصاء.

• تحسين بيئة العمل المكانية والسلوكية في الهيئة العامة لإلحصاء.
• بناء القدرات اإلحصائية في القطاع اإلحصائي.

6/5  المشاريع الحالية والمستقبلية في محور 
        الحوكمة والتطوير المؤسسي

 
• مراجعة وتحديث نموذج الحوكمة وجدول الصالحيات اإلدارية والمالية.
• تأسيس وحدة إدارية إلعداد وتطوير سياسات واجراءات أعمال الهيئة 

العامة لإلحصاء »أعمال ادارية وفنية«.
• التحول المؤسسي إلى الهيئة العامة لإلحصاء.

• تطوير منهجيات وأساليب التحليل اإلحصائي في الهيئة العامة لإلحصاء.
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• إعداد وتطوير برنامج العمل السنوي للهيئة العامة لإلحصاء وتحديد 
األولويات وتخصيص الموارد له.

• تشكيل مجلس اإلدارة واللجنة التنسيقية واللجان الفرعية والمجلس 
التوجيهي وأي لجان أخرى لبرنامج التحول ولدعم أعمال الهيئة العامة 

لإلحصاء.

• تأسيس إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لإلحصاء.
• تطوير سياسات وإجراءات وحوكمة خدمة العمالء.

• دراسة لتأسيس األكاديمية اإلحصائية لتباشر األعمال بأسلوب تجاري 
.)PPP( وفق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص
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الفصل السادس:
اإلعالم والوعي اإلحصائي



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
122

1/6  المقدمة
 

سعت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )الهيئة العامة لإلحصاء(
إلى تعزيز المعرفة اإلحصائية في المجتمع وإرساء ثقافة االتصال لدى 
لإلعالم  عامة  إدارة  فأنشأت  والمعلومات  اإلحصاء  قطاع  في  الفاعلين 
والوعي اإلحصائي لتكون اإلدارة األولى ضمن الهيكل المستقبلي لها 
بعد التحول إلى هيئة عامة لإلحصاء، وجاء إنشاؤها ُمبكًرا ألهمية دورها 
في فترة التحول وانطالق المصلحة )الهيئة( وقد أوكلت لها كافة مهام 
العمليات االتصالية واإلعالمية للهيئة خالل هذه الفترة، وتستهدف إدارة 
واألجهزة  الوزارات  وهي  الحكومية  الجهات  اإلحصائي  والوعي  االعالم 
المناطق  مستوى  على  الحكومية  والمؤسسات  واإلدارات  لها  التابعة 
والمحافظات والمدن والمدارس بكافة مراحلها التعليمية والمكتبات العامة. 

وقد قامت اإلدارة خالل هذه الفترة بتحديد مسارين:
• اإلعالم 

• الوعي اإلحصائي

اإلطار التنظيمي لإلدارة:
قامت اإلدارة العامة بالعمل على صياغة اإلطار العام التنظيمي وقد 

حدد له المراجع التالية:
• التعاليم اإلسالمية السمحة والعقيدة الصحيحة.

• العرف االجتماعي والذائقة العامة للمجتمع والجمهور.
• التنظيمات المرجعية للممارسات اإلعالمية في المملكة: السياسة 
اإلعالمية للمملكة، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات 
الصحفية، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونحوها من التنظيمات ذات 

العالقة.
• االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية. 

• خارطة الطريق للتحول االستراتيجي للهيئة العامة لإلحصاء. 
• رؤية المصلحة )الهيئة( ورسالتها وقيمها. 
• مبادئ األمم المتحدة لإلحصاء الرسمي.

والوعي  اإلعالمي  بالمجال  الخاصة  المهام  تلك  تنفذ  وسوف 
االحصائي من خالل ما يلي:

• نشر األخبار الصحفية عن جهود المصلحة )الهيئة( في موسم الحج
• اإلعالن عن اإلحصائية الرسمية عبر كافة وسائل اإلعالم. 

• نشر الوعي اإلحصائي فيما يتعلق بإحصاءات عن طريق رسائل الجوال 
ورسائل في مواقع التواصل االجتماعي.

• إعداد ونشر البيانات اإلعالمية الهادفة إلى توضيح أعمال المصلحة 
)الهيئة(. 

• إعداد رسائل تلفزيونية عبر البرامج الرسمية وإجراء المقابالت اإلعالمية. 
• تغطية أعمال التحول واالجتماعات. 

• إعداد الرسائل ونشرها في وسائل التواصل الداخلي. 
• نشر الرسومات التوضيحية ألهداف التحول. 

• نشر أهداف التحول ومالمح المرحلة المقبلة للمصلحة.  

سياسة بناء العالقات مع الجهات المستفيدة :
وتشمل على ما يلي:

• النشرات اإلحصائية والمؤتمرات الصحفية.
• شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. 

• رسائل البريد اإللكتروني إلى المجموعات المستهدفة وموجز الويب 
)آر أس أس(.

• ورش العمل والحلقات الدراسية والندوات للمجموعات المستهدفة.
• أيام مفتوحة خاصة بالعمالء المهمين ومجموعات العمالء.

• تدريب مستخدمي المعلومات اإلحصائية على المواضيع اإلحصائية.
• أنشطة وحمالت التسويق المباشر.

• المشاركة في المعارض التجارية ومعارض الكتاب وغيرها.
• تنظيم زيارات إلى المنظمات والعمالء المهمين للهيئة.

• إجراء مقابالت إعالمية مع إدارة المصلحة )الهيئة( والموظفين العاملين 
فيها.

• تنظيم برامج تلفزيونية واختبارات تستند إلى المعلومات اإلحصائية.
• الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.

الخطة المستقبلية:
• رفع الوعي اإلحصائي بين أفراد المجتمع.

• التركيز على تنمية مهارات صناع القرار في مجال اإلحصائيات األساسية 
مثل:

• معرفة أهمية اإلحصاء.
• فهم المفاهيم االجتماعية واالقتصادية األساسية.

• فهم المفاهيم والمعايير اإلحصائية األساسية.

• التعريف بكيفية الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائية.
• تعلم أساسيات فهم وتفسير المعلومات اإلحصائية بشكل صحيح.

• تنظيم أنشطة تعزيز الوعي اإلحصائي بين مختلف الفئات المستهدفة.
بها  يقوم  التي  واألنشطة  المتراكمة  الفنية  الدراية  من  االستفادة   •
ومساندة  لدعم   )ISLP( اإلحصائية«  األمية  لمحو  الدولي  »المشروع 
المملكة  في  المستخدمين  مجموعات  مختلف  بين  المنجزة  األعمال 

العربية السعودية. 
• المساهمة في تحويل عمل المصلحة )الهيئة( إلى عمل تجاري وفق 

األنظمة.

الفصل السادس: اإلعالم والوعي اإلحصائي
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الفصل السابع:
األدلة والتصانيف اإلحصائية



التقرير السنوي للهيئة العامة لإلحصاء للعام المالي 1437/1436هـ )2015م(
126

1/7  المقدمة
 

تسعى دول العالم لنشر بياناتها اإلحصائية وفق نسق دولي يسهل 
عملية المقارنة مع عدم إغفال الخصوصية الوطنية للدول. ولتعزيز مكانة 
العمل اإلحصائي في المملكة على المستوى الدولي سعت المصلحة 
اإلحصائية  والمصطلحات  والتعاريف  المفاهيم  توحيد  إلى  )الهيئة( 

المستخدمة في تصنيف البيانات االجتماعية واالقتصادية.
أن جميع المفردات في العمل اإلحصائي تحتاج أن توصف بشكل دقيق 
وذلك بوضع التعريف المناسب والمفهوم الواضح ليسهل على القطاع 
اعتماد  والمحلي  الدولي  على مستوى  االحصائية  والمراكز  االحصائي 
إلى  يؤدي  التصانيف  استخدام  في  االختالف  ألن  نظرًا  موحد  فهم 
صعوبة في عمليه المقارنة على المستوى الوطني والدولي. ويمكن 

حصر أهمية التصانيف والمفاهيم اإلحصائية بما يلي:

والمتغيرات  اإلحصائية  والمعلومات  البيانات  تصنيف  على  تساعد   •
والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية.

المتغيرات والخصائص في مجموعات مما يسهل في فهم  تنسق   •
البيانات عند النشر.

• تساعد في إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية.
• تساعد جميع فئات مستخدمي البيانات والمعلومات ومنتجيها لفهم 

معنى المفردات اإلحصائية بمستوى فهم واحد.
• جعل عملية رصد التغييرات والمستجدات التي تطرأ على بعض الظواهر 
الزمنية  للفترات  المقارنات  وإبرازها في  رصدها  ويمكن  عمليه سهلة 

المختلفة.

مجال اإلستخدامالتصنيفم

1
التقسيم اإلداري للمملكة العربية 

السعودية
• ويستخدم في التوزيع الجغرافي على مستوى المناطق االدارية والمحافظات 

والمدن والمسميات االدارية  للمملكة، ومصدره وزارة الداخلية

• التعداد العام للسكان والمساكن والمسح الديموجرافيمبادئ وتوصيات تعداد السكان والمساكن2

• التعدادات السكانية واالقتصاديةدليل التصنيف المهني السعودي3
• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية

4) ISIC4( تصنيف األنشطة االقتصادية

• التعدادت السكانية واالقتصادية
• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية

• تصنيف السلع للنظام المنسق بالحد الثامن وربطها باألنشطة الصناعية الحد الرابع

• تصنيف األنشطة االقتصادية على مستوى الحد السادس لقطاع المشروعات  

  المالية وغير المالية

الفصل السابع: األدلة والتصانيف اإلحصائية
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مجال اإلستخدامالتصنيفم

5
دليل ترميز المستويات والتخصصات 

التعليمية
• التعداد السكانية واالقتصادية

• المسوح السكانية واالجتماعية واالقتصادية

6)WGS84( مرجع لإلسقاطات الجغرافية يتم فيه توصيف كروية األرض، وخط األساس المرجع الجيوديسي العالمي •

المستخدم في إحداثيات الخريطة

7) SITC ( الرقم القياسي ألسعار الجملةالتصنيف الدولي النمطي التجاري •

8) CPC2( دليل التصنيف المركزي للمنتجات
• الرقم القياسي ألسعار الجملة

• تصنيف المنتجات من السلع

• ترميز بيانات بحث اإلنتاج الصناعي

• ترميز بيانات التعدادات واألبحاث االقتصاديةدليل وحدة الكميات9

10)HS( تصنيف السلع على الحد الثاني والرابع والثامنالنظام المنسق •

11)BEC4( بالحد الثالثالمجموعات االقتصادية الشاملة )تصنيف السلع حسب المجموعات االقتصادية الشاملة )السبع •

• تصنيف السلع حسب األقسام الرئيسية )21( قسمالتصنيف حسب االقسام الرئيسية12

13)NATU( التصنيف حسب طبيعة المواد)تصنيف السلع حسب طبيعتها )خام - نصف مصنعة - مصنعة •

14)UT1L( التصنيف حسب استخدام المواد)تصنيف السلع حسب استخدامها )استهالكية - وسيطة - رأسمالية •

15)TYPE( تصنيف السلع حسب نوع الموادالتصنيف حسب نوع المواد •

  )منتجات زراعية وحيوانية - منتجات صناعية - ثروات طبيعية(

16SNA2008 إعداد نشرات الحسابات القومية وفق المعايير والمفاهيم الواردة في النظامنظام الحسابات القومية •

17
تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

COICOP
• يعد التصنيف تطبيقا هاما في حساب مؤشر أسعار المستهلك، والرقم القياسي 

لتكلفة المعيشة

18COFOG يستخدم التصنيف لتحويل البيانات المالية والتي ترد من وزارة المالية في الحساب تصنيف الوظائف الحكومية •

الختامي للدولة إلى بيانات اقتصادية

19GDDS نشر البيانات على المستوى الدولي مع تحديد مواعيد النشر المستقبليةالنظام العام لنشر البيانات •

20
دليل إحصاءات ميزان المدفوعات

BOP.REV.6
يستخدم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ويسهل استخدامه اعداد  •

حسابات العالم الخارجي في الحسابات القومية
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الفصل الثامن:
التطلعات والطموحات لعام 2016م 
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• محور »العمليات والمنهجيات«، سيتم البدء في المشاريع والمبادرات 
التالية:

الخدمات  ومعلومات  بيانات  جمع  آليات  وتحسين  وتطوير  تقييم   •
والمنتجات اإلحصائية من المصدرين األساسيين )المسوحات الميدانية 

والسجالت اإلدارية( وآليات تفعيلها.
• تطوير سياسات وإجراءات ونظام إلدارة الجودة لعمليات ومنهجيات 

العمل اإلحصائي.
• وضع إطار عمل جديد لتكامل البيانات المكانية واإلحصائية.

• بناء قدرات تكامل البيانات االحصائية مع الجهات االخرى.
مستوى  على  االحصائية  والتصنيفات  المفاهيم  وتوحيد  تحديث   •
السنوات  في  المشاريع  تلك  تنفيذ  استكمال  يتم  أن  على  الدولة 

التالية لكونها أعمال رئيسة للعمل اإلحصائي.

المحور  هذا  وسيكون  التحتية«،  والبنية  المعلومات  »تقنية  محور   •
الحلول  وبناء  تأسيس  إلعادة  التقنية  المشاريع  من  العديد  ُمتضمن 
التقنية لدعم تحسين المنتجات والخدمات والمنهجيات التي ترّكز على 
تقنية  عمليات  وتحسين  المعلومات  تقنية  عمليات  ومواءمة  العمالء 
البدء  العام 2016 م  الهيئة، إذ سيتم في  الداخلية في  فالمعلومات 

في تنفيذ المشاريع التالية:

• تقييم وتطوير أمن تقنية المعلومات.
لتطبيق  المناسبة  التقنية  والتطبيقات  واألدوات  اآلليات  دراسة   •
مفهوم البيانات الضخمة لدعم الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي 

تقدمها الهيئة العامة لإلحصاء وآليات تفعيله.
• تطوير البوابات اإللكترونية )الداخلية والخارجية( للهيئة العامة لإلحصاء.

• الربط اإللكتروني للفروع بمقر الهيئة العامة لإلحصاء.
• أتمته العمليات وتكاملها لدعم احتياجات العمل.

• تطوير البنية التحتية والشبكة لتقنية المعلومات.
• توفير أطر إدارة التغيير وإدارة الحوادث وإدارة اإلصدارات وضبط الجودة.

• تنفيذ مشروع قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية.
.)ERP( تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة •

• بناء المكتبة الرقمية االحصائية للهيئة العامة لإلحصاء على أن يتم 
استكمالها في السنوات التالية بناء على حجم المشروع.

• محور » الثقافة والقدرات«، وسيكون هذا المحور ُمتضمن العديد من 
المشاريع لنشر الثقافة الداخلية في الهيئة وبناء القدرات لفريق العمل 
الوعي  التحول عالوة على نشر  برنامج  تنفيذ  ليتمكن من  الهيئة  في 

اإلحصائي. وسيشمل هذا المحور تنفيذ المشاريع التالية:

• نشر الرسالة والرؤية والقيم لموظفي الهيئة العامة لإلحصاء.
• إعداد سياسات وإجراءات لبناء القدرات لمنسوبي الهيئة:

• إدارة أداء الموظفين والتواصل مع الموظفين بشأنه.
• إعداد سياسات وإجراءات إدارة المواهب.

• إعداد خطة القوى العاملة لتوظيف كوادر بشرية لتنفيذ برنامج التحول 
وتمكين الهيئة.

• تنمية القدرات القيادية واإلدارية في الهيئة. 
• تحسين بيئة العمل المكانية والسلوكية في الهيئة العامة لإلحصاء.

• إعداد خطة لمشروع لبناء القدرات اإلحصائية في القطاع اإلحصائي 
)اإلدارات اإلحصائية في األجهزة الحكومية(.

• محور » الحوكمة والتطوير المؤسسي«، وسيكون هذا المحور ُمتضمن 
العديد من المشاريع لضمان وجود الهيكلة التنظيمية والحكومة الالزمة 
المؤسسي  والتطـويـر  االستراتيـجـي،  التحـّول  بـرنـامـج  نجـاح  لضمـان 

المستمـر، وذلك من خالل التنفيذ والتخطيط للمشاريع التالية:

• تحديد سياسات واجراءات أعمال الهيئة العامة لإلحصاء »أعمال ادارية 
وفنية« الالزمة لتمكين العمل في الهيئة ليكون عمل مؤسساتي.

في  اإلحصائي  التحليل  وأساليب  منهجيات  تطوير  مجاالت  تحديد   •
الهيئة العامة لإلحصاء.

• إعداد وتطوير برنامج العمل السنوي للهيئة العامة لإلحصاء وتحديد 
األولويات وتخصيص الموارد له.

• تشكيل مجلس اإلدارة واللجنة التنسيقية واللجان الفرعية والمجلس 
التوجيهي وأي لجان أخرى لبرنامج التحول ولدعم أعمال الهيئة العامة 

لإلحصاء.

مجال تعظيم االستفادة من األعمال اإلحصائية، ولكون عمالء الهيئة 
خالل  الهيئة  اإلحصائية، ستعمل  ومنتجاتها  بياناتها  من  والمستفيدين 

العام 2016 م على زيادة تعزيز التعاون المشترك في مجالين:

• المجال األول: توحيد الجهود والتعاون المشترك على المستوى المحلي.
اإلحصائي  بالعمل  المعنية  الدولية  المنظمات  لقاء  الثاني:  المجال   •
واالطالع على التجارب والممارسات الناجحة على كافة المستويات في 
مجال اإلحصاء. وتوحيد الجهود والتعاون المشتركة في تنفيذ المشاريع 

اإلحصائية على المستوى واالقليمي والدولي.

لمجال التعاون المحلي، ستعمل الهيئة في عام 2016 م على التالي:
• توقيع مذكرات تفاهم لتأطير آليات التعاون والتنسيق للعمل اإلحصائي 
المعلومات  مركز  )مثل  اإلحصائي  العمل  في  الشريكة  الجهات  مع 
الوطني، برنامج يسر، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل، صندوق 

البريد السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، وغيرها(.
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