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ت الهيئة العامة لإلحصاء تقريـرها السنوي للعام المالي )1440/1439هـ  أَعـدَّ
- 2018م( بموجــب المــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء 
1414ه  3ربيــع األول  ــر الصــادر باألمــر الملكــي رقــم )13/أ( وتاريــخ  الموقَّ
والقاضــي بأنــه: »علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن ترفــَع 
ــة  ــة كلِّ ســنة مالي ــا مــن بداي ــوزراء خــال تســعين يوًم ــى رئيــس مجلــس ال إل
َقتــه مــن إنجــازات مقارنــًة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة  ــا حقَّ تقريــًرا عمَّ
خــال الســنة الماليــة المنقضيــة، ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن 

مقترحــات لحســن ســيِر العمــل فيهــا«.

ــه مــن أعمــال  ــرَز مــا قامــت ب وتعــِرُض الهيئــة مــن خــال تقريرهــا الســنوي أب
القطــاع  وتطويــر  لدعــم  مختلفــة  وجهــود  ــة،  ميدانيَّ ومســوح  إحصائيــة، 
اإلحصائــي فــي المملكــة، مثــل توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات 
التفاهــم؛ لتعزيــز التعــاون المشــترك مــع عــدد مــن أجهــزة اإلحصــاء العالميــة، 
إضافــة إلــى جهــود الهيئــة فــي نشــر الوعــي اإلحصائــي عبــر وســائل اإلعــام 
المختلفــة، وجهودهــا فــي تدريــب وتأهيــل كوادرهــا البشــرية، وغيرهــا مــن 

ــام. ــت خــال هــذا الع ــي ُبذل الجهــود الت

ونأمــُل أن يعكــس هــذا التقريــر صــورًة واضحــًة لمــا قامت به الهيئــة من أعمال، 
عــات  ومــا واجهْتــه مــن صعوبــات وعقبــات، ومــا تــراه مــن مقترحــات وتطلُّ
إلنجــاز برنامــج التحــول اإلحصائــي علــى النحــو األكمــل وفًقــا للمعاييــر الدوليــة 

المتعــارف عليهــا فــي األجهــزة اإلحصائيــة الرســمية عبــر العالــم.
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل
رئيس مجلس الوزراء
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية



مجلس 
اإلدارة

معالي الدكتور
فهد بن سليمان التخيفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس الهيئة العامة لإلحصاء

معالي األستاذ
محمد بن مزيد التويجري

رئيس مجلس اإلدارة
وزير االقتصاد والتخطيط



معالي المهندس
منصور بن هال المشيطي 

عضو مجلس اإلدارة
نائب وزير البيئة والمياه 

والزراعة

معالي الدكتور
عبدالله بن ناصر أبو اثنين

عضو مجلس اإلدارة
وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

الدكتور 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الشؤون البلدية 

والقروية

الدكتور 
عابد بن عبدالله السعدون

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية

الدكتور
خالد محمد الشيباني

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الصحة



األستاذ
عبد العزيز بن متعب الرشيد

عضو مجلس اإلدارة
وزارة االقتصاد والتخطيط

األستاذ
عبيد الله بن حمدان آل صنعاء

عضو مجلس اإلدارة
وزارة الخدمة المدنية

المهندس 
نبيل بن إبراهيم العمر

عضو مجلس اإلدارة
مركز المعلومات الوطني

الدكتور 
عبدالله بن سعد المديميغ

عضو مجلس اإلدارة
وزارة التجارة واالستثمار

الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان العنقري

عضو مجلس اإلدارة
وزارة التعليم

األستاذ
عبدالله بن صالح العريفي

عضو مجلس اإلدارة
وزارة المالية



األستاذ
أسامة بن محمد شاكر

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
علي بن عطية آل جابر

عضو مجلس اإلدارة
وزارة اإلسكان

األستاذ
علي بن ناصر العسيري

عضو مجلس اإلدارة
برنامج التعامالت اإللكترونية 

الحكومية »يسر«

الدكتور 
سعود بن عبدالعزيز المشاري

عضو مجلس اإلدارة
مجلس الغرف السعودية

الدكتور 
فهد بن محمد التركي

عضو مجلس اإلدارة



9 محتويات التقرير

1
اإلطار

التنظيمي

2
دعم العماء والشراكات 

االستراتيجية

3
اإلنتاج

اإلحصائي

183456

• النشأة. 
• نظام اإلحصاءات العامة.

• التنظيم الخاص بالهيئة العامة لإلحصاء.
• مجلس اإلدارة.

• الهيكل التنظيمي.
• برنامج التحول في العمل اإلحصائي.

• اللجنة التنسيقية.

• المسار االستراتيجي لدعم العماء
  والشراكات االستراتيجية.

• التحول نحو مفهوم العماء.
• الشراكات االستراتيجية.

• التعاون اإلقليمي والدولي. 

• المنهجيات.
• التحليل اإلحصائي.
• أكاديمية اإلحصاء.

• المنتجات اإلحصائية.
• مشروعات ومبادرات اإلنتاج اإلحصائي.

4
الثقافة

والمعرفة اإلحصائية

5
التقنية

والبنية التحتية

6
القوى البشرية

356367382

• السياسات العامة لنشر اإلحصاءات.
• الوعي اإلحصائي.

• الفعاليات اإلعامية.

• القوى البشرية.• تقنية المعلومات والتعامات اإللكترونية.
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7
الصعوبات

والتحديات والحلول 
خال عام 2018م

8
التطلعات

والطموحات
لعام 2019م

+
الملحقات

387390395

• المسار االستراتيجي لدعم العماء والشراكات 
االستراتيجية.

• التحول نحو مفهوم العماء.
• الشراكات االستراتيجية.

• التعاون اإلقليمي والدولي. 

• االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.
• استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء.

• السياسات العامة لتفعيل الوحدات اإلحصائية 
في األجهزة الحكومية.

محتويات التقرير
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تقديم
كلمة معالي

رئيس مجلس اإلدارة

معالي األستاذ
محمد بن مزيد التويجري

وزير االقتصاد والتخطيط
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تقديم
كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

َم إلى مقاِم سيدي خادم الحــرمين  في مستهلِّ هذا التقرير السنوي ُيشــرُفني أْن أتقــدَّ
الشريفين الملك سلماَن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسموِّ ولي عهده األمين 

صاحِب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بخالص 
الشكِر والتقديِر واالمتناِن على رعايتهم الكريمة ودعمهم لقطاع اإلحصاء في المملكة 
العربية السعودية، حيُث شهد هذا القطاع في أكتوبر 2015م نقلًة نوعيًة َعِقَب تحويل 

ُع بشخصيٍة  مصلحِة اإلحصاءات العامِة والمعلومات إلى هيئٍة عامة ُمستقلة لإلحصاء تتمتَّ
اعتبارية.. ومنُذ ذلك التاريخ والخطوات اإلحصائية تتوالى متسارعًة في كافة مجاالت 

اإلحصاء التي تقوُدها الهيئة؛ تلبيًة لمتطلبات التنمية المستدامة في مملكتنا الحبيبة، 
اع القرار وراسمي السياسات، وبفضٍل من الله تعالى كان عام 2018م عاًما  ودعًما لصنَّ

إحصائيا متميًزا بكل المقاييس على صعيد المسوح الميدانية والمشاريع اإلحصائية التي 
تم تنفيذها في مختلف المناطق اإلدارية بالمملكة.

َم للمسئولين وجميِع الباحثين والمهتمين بمنجزات  وإنه لمن دواعي سروري أن أقدِّ
وإحصاءات المملكة العربية السعودية على المستويات كافة التقرير السنوي للهيئة العامة 

ط الضوء على أبرز أعمال الهيئة خالل  لإلحصاء لعام 1439 - 1440هـ )2018م( الذي يسلِّ
هذا العام، حيث عملت الهيئُة على تعزيِز ِبْنَيِتها  اإلدارية من خالل تطوير هيكلها التنظيمي، 

وتطوير الكثير من القطاعات واإلدارات، كما عَقَدت الهيئُة عدًدا من الشراكات االستراتيجية 
مع جهات عدة حكومية وخاصة، تكُفل تقديم المعلومات اإلحصائية الصحيحة فيما يتعلق 
ببالدنا على جميع المستويات، كما أبرمت الهيئة عدة اتفاقات دولية مع عدد من األجهزة 

اإلحصائية المتميزة حول العالم للنهوض بالقطاع اإلحصائي في المملكة.

وقد عملْت الهيئة العامة لإلحصاء خالل عام 2018م على تنفيذ مختلف القرارات 
والتوجيهات السامية التي تصبُّ في خدمة مصلحة العمل اإلحصائي بالمملكة وتطويره 

وتنظيمه، تأكيًدا على أنها المرجع الرسمي والوحيد للبيانات اإلحصائية، وذلك من خالل 
أهدافها االستراتيجية التي حرصت على أن تكون متوائمًة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها، 

باإلضافة إلى برنامجها للتحول في العمل اإلحصائي واألعمال المناطة بها، والذي يوافق 
برنامج التحول الوطني ويصب في مصلحة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي سبيل تحقيق رسالتها والقيام بالمهام الموكلة إليها عمدت الهيئة إلى استكمال 
بنيتها اإلدارية عبر تطوير هيكلها التنظيمي، وإنشاء عدة إدارات جديدة، وتطوير اإلدارات 
اءة تفيد قطاعات الدولة كافة،  القائمة، لتطوير العمل حرًصا على الخروج بنتائج صحيحة بنَّ

وتسهم في بناء االقتصاد الوطني.
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وختاًما.. نحمد الله تعالى على أن يسر لنا العمل طوال الفترة الماضية من برنامج التحول 
َط له، ونرجو أن يكون هذا التقرير  اإلحصائي، وكلنا عزم على إكماله والوصول به إلى ما ُخطِّ

قد أعطى الصورة الواضحة لما قامت به الهيئة العامة لإلحصاء وتقوم به من مجهودات، 
وما أنجزته من أعمال خالل عام 2018م – 1440/1439هـ. وعلى الله قصد السبيل، ومنه 

سبحانه التوفيق والسداد.

معالي األستاذ
محمد بن مزيد التويجري

رئيس مجلس اإلدارة وزير االقتصاد والتخطيط
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الملخص التنفيذي للتقرير

يضمُّ هذا التقرير ثمانية فصول رئيسة، إضافة إلى عدٍد من الملحقات، حيث يتناول الفصل 
األول اإلطار التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء، شاماًل النشأة وأهم القرارات التنظيمية 

المرتبطة بالعمل اإلحصائي، كما يتناول المهام والمسئوليات والتنظيم والنظام، باإلضافة 
إلى  الهيكل التنظيمي، وبرنامج التحول في العمل اإلحصائي واللجنة التنسيقية التي تمَّ 

تكوينها بشكٍل دائٍم لتنسيق العمل اإلحصائي بين الهيئة العامة لإلحصاء والجهات ذات 
العالقة؛ لزيادة أوجه التنسيق فيما بينها في مجال اإلحصاء والمعلومات وتوحيد الجهود 

لتطوير ورفع مستوى القطاع اإلحصائي في المملكة.

ويتناول الفصل الثاني الجهود التي قامت بها الهيئة في مجاالت دعم العمالء والشراكات 
االستراتيجية، فمن خالل هذا الفصل يمكن التعرف على تصنيف عمالء الهيئة وآليات 

دعمهم، وما تمَّ في عام 2018م من جهود في استقبال الطلبات وتلبيتها، وعقد الشراكات 
على المستوى المحلي أو الدولي، كما يستعرض هذا الفصل الوضع الراهن في 

ت من خاللها الهيئُة المملكَة العربية  العالقات والتعاون الدولي، والمشاركات التي مثلَّ
السعودية، وما تمَّ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات 

اإلحصائية الناجحة، أما الفصل الثالث والذي ُيعدُّ المرآة الحقيقة لعمل الهيئة ودورها 
الرئيس فيستعرض العمَل اإلحصائي الذي تمَّ خالل العام المالي المنصرم، حيث يبدأ 

الفصل باستعراض المنهجيات العامة لألعمال اإلحصائية واألدلة والتصنيفات والمعايير 
الدولية التي على أساسها يتمُّ القيام باألعمال اإلحصائية، وبعدها وفي نفس الفصل 

ا  تمَّ إنجازه ونشره في عام 2018م  يستعرض التقرير نتائج أعمال )67( منتًجا وعماًل إحصائيًّ
في جميع المجاالت: السكانية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، والثقافية، إضافة إلى 
استعراض آلية عمل الهيئة في التحقق من جودة البيانات والتحليل اإلحصائي، وما تمَّ في 

مجال تقديم الخدمات اإلحصائية بأسلوب تجاري من خالل أكاديمية اإلحصاء. 

ويعكس الفصل الرابع من هذا التقرير )الثقافة والمعرفة اإلحصائية( حرَص الهيئة على 
نشر الوعي اإلحصائي وتنظيم وتوحيد نشر اإلحصاءات، وتعزيز الثقة فيها، وضمان نشر 

إحصاءات دقيقة تعكس واقع أحوال المجتمع ونشاطاته في المملكة، وتحسين إتاحة 
اإلحصاءات وتوفيرها لمستخدميها، عبَر قنوات نشر حديثة وفعالة، لتعزيز الشراكة والتعاون 

نات القطاع اإلحصائي في نشر اإلحصاءات؛ وتعزيز الشفافية واإلفصاح. مع مكوِّ

الملخص 
التنفيذي 

للتقرير
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 ويتناول التقرير في فصله الخامس )التقنية والبنية التحتية( جوانب تقنية المعلومات والتعامالت اإللكترونية ودورها في تنفيذ خطط 
الهيئة وآليات عملها، ويستعرض أهم مشاريع تطوير البنية التقنية في الهيئة،  أما الفصل السادس )القوى البشرية( فيركز على أبرز ما 
قامت به الهيئة في مجال القوى البشرية، وقد تمَّ تخصيص الفصل السابع لالطالع على أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل 

الهيئة العامة لإلحصاء خالل عام 1440/1439هـ - 2018م والحلول والجهود الحثيثة التي ُبذلت من أجل التغلب عليها، وفَق ما يتوافر لدى 
الهيئة من اختصاصات وإمكانات متاحة، ويختتم التقرير فصوَله بالفصل الثامن الذي يتناول بالذكر أهمَّ التطلعات والخطط التي تعتزم 

الهيئة القيام بها في العام القادم 2019م بمشيئة الله تعالى. 
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الهيئة 
العامة 

لإلحصاء

اإلطار التنظيمي
رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها

انطالًقــا مــن  رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا؛  العامــة لإلحصــاء  الهيئــة  وضعــت 
مهامهــا المناطــة بهــا، والمشــار إليهــا فــي تنظيــم الهيئــة، وكذلــك بالمواءمــة 
مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 ومجموعــة البرامــج المرتبطــة بهــا، مثــل برنامــج 
التحــول الوطنــي 2020، وانطالًقــا مــن مســؤوليتها فــي تفعيــل وقيــادة تنفيــذ 
ــة ورســالة  ــل رؤي ــه تتمث ــاًء علي ــة، وبن ــة اإلحصائي ــة للتنمي االســتراتيجية الوطني

وقيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء فيمــا يلــي.
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الرؤية

الرسالة

القيم

أْن تكــون الهيئــة العامــة لإلحصــاء المرجــع اإلحصائــي األكثــر تميــًزا وابتــكاًرا لدعم 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكة العربية الســعودية.

ــز بالدقــة  ــٍة ذاِت قيمــٍة مضافــة تتمي ث ــٍة مُحدَّ تقديــُم منتجــاٍت وخدمــاٍت إحصائي
والشــمولية والمصداقيــة، وفًقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، 

ــي لدعــم اتخــاذ القــرار. ــر القطــاع اإلحصائ ــادة فــي تطوي والري

الشفافيةاالستقالليةالجودة التركيز على 
العمالء

التشاركيةاالحترافية
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اإلطار 
التنظيمي

1



19 1. اإلطار التنظيمي
    النشأة

وقد بدأ العمل اإلحصائي في المملكة منذ 
مرحلٍة مبكرٍة في تاريخ التنمية السعودية؛ حيُث 

شهد عام 1349ه - 1930م بواكير أعماله، 
واستمر ثاثين عاًما ليتوج في السابع من شهر 
ذي الحجة عام 1379ه الموافق لألول من يونيو 

عام 1960م، بصدور نظام اإلحصاءات العامة 
بالمرسوم الملكي رقم )23( ليستند العمل 
اإلحصائي في مرجعتيه النظامية واإلدارية 

والفنية إلى نظاٍم رسمي ساهم في تنظيم 
القطاع اإلحصائي من خال ضبط العاقة بين 

المصلحة العامة لإلحصاء، بوصفها جهاًزا مركزًيا 
لإلحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل 

العمل اإلحصائي وشموله، وتعميـق أثره في 
التخطيـط، وتعزيز الوعي اإلحصائي، وشهدت 

هذه الفترة نشأة القطاع اإلحصائي المتمثل 
في تأسيس إدارات متخصصة لإلحصاء في 

قطاعات الدولة ووزارتها كافة، بهدف جمع 
البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كل 

قطاع ووزارة ورفعها بصفة دورية؛ شهرية، ربع 
سنوية، نصف سنوية أو  سنوية، وفي تاريخ 

1416/3/18ه انتقلت تبعيُة المصلحة العامة 
لإلحصاءات من وزارة المالية إلى وزارة االقتصاد 
والتخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )55(.

ومنذ الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 
1426ه الموافق الرابع والعشرين من شهر 

ديسمبر عام 2005م حتى الثالث عشر من شهر 
محرم عام 1437ه الموافق للسادس والعشرين 

من شهر أكتوبر عام 2015م توالى عدد من 
القرارات والتنظيمات التي دفعت بعجلة القطاع 

اإلحصائي إلى التقدم، من أهمها:

النشأة

 قرار مجلس الوزراء رقم )284( وتاريخ 
1426/11/24هـ: تكوُن المصلحة مسؤولة عن 
اإلحصاءات والمعلومات في المملكة العربية 

السعودية ليصبح مسماًها مصلحة اإلحصاءات 
العامة والمعلومات.

 قــرار مجــلــس الــوزراء رقـــم )235( وتــاريـخ 
ا  7/16/ 1428هـ: ترتبط المصلحة تنظيميًّ

بمعالي وزير االقتصاد والتخطيط.
 التعميم السامي الكريم رقم )12486/ب( 

وتاريخ 1430/3/25هـ:
 توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن 
اإلحصاءات الرسمية الناتجة من تقديم 

الخدمات المنوطة بهذه الجهات، بتزويد 
المصلحة بالبيانات والمعلومات اإلحصائية 

بالصيغة المطلوبة، وفي الوقت المحدد.
 توجيه مراكز المعلومات واإلدارات اإلحصائية 

في األجهزة الحكومية بالعمل على الربط 
اإللكتروني بينها وبين المصلحة؛ لتسهيل 

تدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية وفق 
اآلنية والشمولية المطلوبة.

 األمر السامي الكريم رقم )64283( وتاريخ 
1436/12/26هـ: تحويل مصلحة اإلحصاءات 
العامة والمعلومات إلى هيئٍة عامٍة تسمى 

الهيئة العامة لإلحصاء، تتمتع بالشخصية 
االعتبارية وباالستقال المالي واإلداري.

 قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 
1437/1/13هـ: الموافقة على تنظيم الهيئة 

العامة لإلحصاء.
ين عاًما مرَّ العمُل اإلحصائي   وخال نحو ستِّ

بمراحل يمكن أن نوجزها بما يلي:

ُيعــدُّ قطــاُع البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
مــة إلنتــاج البيانــات والمعلومــات والدراســات واألبحــاث  القطاعــات اإلنتاجيــة الُمنظِّ
والمعلومــات  اإلحصــاء  قطــاع  ن  ويتكــوُّ بذلــك،  المتعلقــة  والخدمــات  اإلحصائيــة 
ــز والوحــدات  ــة العامــة لإلحصــاء، تســانُدها منظومــة متعــددة مــن المراك مــن الهيئ
اإلحصائيــة الُمقــررة ضمــن الهيــاكل اإلداريــة لألجهــزة الحكوميــة وبعــض مؤسســات 

القطــاع الخــاص. 
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 المرحلة األولى )ما قبل 1970م(: إنشــاء مصلحة 
اإلحصاءات العامة بالمرســوم الملكي اآلنف 

الذكــر، وصــدور نظام اإلحصاء بالمملكة، وتنفيذ 
بعــض العمليــات اإلحصائية المحدودة مثل حصر 

الســكان في عام 1383هـ )1963م(، وحصر 
المؤسســات الخاصة في عام 1387هـ )1967م(. 

 المرحلــة الثانيــة )1971-1980م(: بنــاء أو ل األطر 
اإلحصائية من خال تنفيذ التعداد العام للســكان 

في عام 1394هـ )1974م( ثم تعداد المنشــآت.

 المرحلــة الثالثــة )1981-1990م(: إجراء العديد من 
األبحــاث االقتصادية واالجتماعية، وتنفيذ تعداد 

زراعي، وتعداد عام للمؤسســات الخاصة في عام 
1401هـ )1981/1980م(. 

 المرحلــة الرابعــة )1991-2000م(: تنفيذ التعداد 
العام للســكان والمســاكن في عام 1413هـ 

)1992م(، والتعــداد االقتصــادي في عام 1414هـ 
)1993م(، وإجــراء العديــد من األبحاث اإلحصائية 

بالعينة على أساســهما، وزيادة االهتمام 
بالســجات اإلدارية لدى الجهات الحكومية.

 المرحلة الخامســة )2001 - 2015م(: تحديث 
معظم األنظمة واألدلة واألســاليب والمنهجيات 

اإلحصائيــة، وفًقا ألحدث المعايير اإلحصائية 
الدولية، وتنفيذ تعدادين شــاملين في عامي 
1425هـــ و1431هـ )2004م و2010م(، وبناء 

إطار إحصائي شــامل لجميع المســوح اإلحصائية 
)األســرية والمؤسسية( يعتمد على مفردة 

واحــدة تــم تعريفها بالوحدة العقارية، وصدور 
قــرار مجلــس الوزراء في عام 1426هـ )2005م(، 

القاضــي بإضافــة مهمة جمع المعلومات إلى 
مهام المصلحة، بحيث أصبح اســمها »مصلحة 

اإلحصــاءات العامة والمعلومات«، والتأكيد على 
اســتقاليتها وارتباطها مباشرة بوزير االقتصاد 

والتخطيط، كما شــهدت المرحلة تطوير مراكز 
المعلومــات لدى بعض الوزارات والهيئات 

)التعليم، والســياحة، وغيرهما(. 

 المرحلة السادســة )من العام 2015م حتى اآلن(: 
تحويــل مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

إلى هيئة عامة مســتقلة بمســمى »الهيئة 
العامة لإلحصاء« تتمتع بالشــخصية االعتبارية 

واالســتقال المالي واإلداري، بموجب المرسوم 
الملكــي رقــم 64283 وتاريخ 1436/12/26ه، وقرار 
مجلــس الــوزراء رقم )11( وتاريخ 1437/1/13هـ، كما 
تم إنشــاء مجلس إدارة مكون من عدد من الجهات 
العامة وممثل من القطاع الخاص، برئاســة معالي 

وزيــر االقتصــاد والتخطيط، حيث ُيعد المجلس 
الســلطة المهيمنة على إدارة شــؤون الهيئة 

وتصريف أمورها.

 قرارات تنظيمية للعمل اإلحصائي: بعد صدور 
األمر السامي الكريم بتحويل المصلحة لهيئة 

عامة مستقلة، صدرت قرارات عدة مهمة 
لتنظيم العمل اإلحصائي:

 صــدور قــرار مجلــس الوزراء الموقر رقم )11( 
وتاريــخ 1437/1/13ه، القاضي بالموافقة على 

تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصاء، الذي أو كل لها 
اإلشــراف الفني والمنظم لقطاع اإلحصاء، 

وتكوين منظومة شــاملة من قواعد البيانات 
اإلحصائيــة الوطنية لمختلف المجاالت، من 

خــال إيجــاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة 
ا بجميع  على المســتوى الوطني يرتبط آليًّ

الجهات العامة والمشــاركة في تطوير جميع 
أنظمــة المعلومات والعمل اإلحصائي للوصول 
إلى منظومة إحصائية شــاملة ودقيقة وموحدة. 

 تضميــن المــادة الثامنــة من تنظيم الهيئة العامة 
لإلحصــاء مــا يؤكد أن مجلس اإلدارة المكون 
مــن ممثليــن لعدد )14( جهة حكومية وممثل 

عن الغرف التجارية الصناعية الســعودية واثنين 
مــن المختصيــن في مجال العمل اإلحصائي، 

هو الســلطة المهيمنة على إدارة شــؤون الهيئة 
وتصريــف أمورهــا، إضافة إلى التأكيد على 
تكوين لجنة تنســيقية من عدد من األجهزة 

الحكومية، برئاســة رئيس الهيئة، تهدف 
إلى تفعيل المشــاركة الفعالة في تنســيق 

أعمــال األجهــزة الحكومية مع الهيئة في مجال 
اإلحصــاءات والمعلومات، ويكون أعضاء هذه 

اللجنــة مــن ذوي الخبرة والدراية في مجال 
المعلومــات في تلك األجهزة. 

 صــدور قــرار مجلــس الوزراء الموقر رقم )70( 
وتاريــخ 1438/1/30هـ، القاضي بتعديل البند 
ثانًيــا مــن قــرار مجلس الوزراء الموقر رقم )11( 

وتاريــخ 1437/1/13هـ، ليكون بالنص اآلتي 
»فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منســوبي 
الهيئة لوائح وســالم العاملين في المؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية والتعديات التي 

تطرأ عليها«.

مة للعمل  وكل هذه القرارات المنظِّ
اإلحصائي بشكل عام والهيئة العامة 
لإلحصاء بشكل خاص لتؤكد األهمية 

التي أوَلتها الدولة لقطاع البيانات 
والمعلومات اإلحصائية في المملكة، 

باعتباره من القطاعات اإلنتاجية 
المنظمة إلنتاج البيانات والمعلومات 

والدراسات واألبحاث اإلحصائية 
والخدمات المتعلقة بذلك، حيث يتكون 

قطاع اإلحصاء والمعلومات في 
المملكة العربية السعودية من الهيئة 

العامة لإلحصاء ومن منظومة متعددة 
من المراكز والوحدات اإلحصائية 
َلة ضمن الهياكل اإلدارية  الُمَشكَّ

لألجهزة الحكومية وبعض مؤسسات 
القطاع الخاص، والتخصصات ذات 

العاقة في القطاع األكاديمي.
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    نظام اإلحصاءات العامة

بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )212( وتاريخ 1379/11/15ه صدر أو ل نظام 
للدولة لإلحصاءات العامة بالمرسوم الملكي الكريم رقم )23( بتاريخ 1379/12/7ه 

الموافق 1960/6/1م، وبعد نحو ستة عقود صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
)11( وتاريخ 1437/01/13ه بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء، ونصَّ 

البند الرابع منه على أن يتولى مجلس اإلدارة مراجعة النظام الحالي وأن يقترح 
بشأنه ما يلزم ويتم رفعه بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.

وبناًء عليه تمَّ تشكيل فريق عمل فني يشاركه أحُد مكاتب الخبرة المتخصصة في مجال المحاماة 
إلعداد مشروع نظام جديد لإلحصاءات العامة يحدد مهام ومسؤوليات الهيئة، ويؤكد مرجعيتها 

اإلحصائية، خاصة فيما يتعلق برصد ومتابعة كل ما ُينشر عن المملكة من إحصاءات لدى الهيئات 
والمنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة، والتأكد من أنها إحصاءات رسمية واالستمرار في 

تحديثها، وخال الفترة الماضية تمَّ وضع اقتراح متكامل لتطوير )نظام اإلحصاءات العامة( يشتمل 
على 7 فصول تتشكَّل من 44 مادة، وقد تم االنتهاء من إعداد وثيقة تطوير )نظام اإلحصاءات 

العامة( وُعِرَضت على مجلس إدارة الهيئة في جلسته الثالثة التي ُعِقدت بتاريخ 1438/10/25هـ، 
وصدرت الموافقة على مشروع النظام بقرار رئيس مجلس اإلدارة رقم 39/2293/601 وتاريخ 

1439/01/18ه، ومن ثمَّ قامت الهيئة برفع مشروع النظام للمقام السامي بموجب البرقية رقم 
)39/2293/994(، وتاريخ 1439/04/06هـ، العتماده وإقراره.

نظام 
اإلحصاءات 

العامة
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    التنظيم الخاص بالهيئة العامة لإلحصاء

التنظيم 
الخاص 
بالهيئة 
العامة 

لإلحصاء

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

ــن تنظيــُم الهيئــة العامــة لإلحصــاء ســبع عشــرة مــادة، هــي:  وقــد تضمَّ

المادة األولى:
ألغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات 

اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها: 

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

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات 
والمصالح العامة، 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.
البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية 
الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية 

ويقدمها بناًء على الطلب.
المجاالت اإلحصائية: المجاالت اإلحصائية 

الخمسة، السكانية واالجتماعية واالقتصادية 
والبيئية والثقافية وما تشمله من مجاالت 

إحصائية تفصيلية من: سكنية، أو تعليمية، 
أو تجارية، أو صناعية، أو صحية، أو حيوية، أو 

سياحية، أو زراعية، أو غيرها.
ت الورقية أو  ت اإلدارية: السجاَّ السجالَّ
اإللكترونية التي تدّون فيها البيانات أو 

المعلومات في مختلف الجهات العامة، 
أو المنشآت الخاصة، المتعلقة بالمجاالت 
اإلحصائية، وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال 

ت عن  المجتمع ونشاطاته، باإلضافة إلى السجاَّ
العمليات اإلنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.
المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها إما 

بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها، أو بأي طريقة 
معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجاالت 

اإلحصائية.
المؤشرات: البيانات أو المعلومات بداللة 
ا، أو بداللة أي من  ا أو مكانيًّ مثياتها زمنيًّ

مصادرها، ويتمُّ 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 إلى نتائج 

وقرارات وفق بدائل محددة.
العمل اإلحصائي: أي دراسة أو بحث، أو 
استطاع، أو مسوح، أو أي عمل يتعلق 

بالمجاالت اإلحصائية، سواء يتمُّ بشكل كلي أو 
جزئي.

المسوح: عملية جمع البيانات من مصادرها، 
سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل، أو 
وفق أساليب وطرق اختيار العينات اإلحصائية.

 الخدمات اإلحصائية: األعمال التفصيلية للعمل 
اإلحصائي، أو ذات العاقة به، وتشمل تقديم 

االستشارات اإلحصائية بشأن تصميم المسوح، 
أو البحوث أو الدراسات، واختيار العينات وتحليل 

النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.
الوثائق اإلحصائية: الخرائط والمخططات 

ت واألدلة والمنهجيات وقوائم العينات  والسجاَّ
وغيرها المستخدمة في العمل اإلحصائي.
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اللجنة التنسيقية: لجنة دائمة لتنسيق العمل 
اإلحصائي بين الجهات العامة ذات العاقة 

ومندوبي الهيئة األشخاص من غير منسوبي 
الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ 

المسوح.

المادة الثانية: 
1. تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية العامة 

ا  وباالستقال المالي واإلداري، وترتبط تنظيميًّ
بوزير االقتصـاد والتخطيط.

2. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، 
وتنشئ لها فروًعا ومكاتب في أيٍّ من مناطق 

المملكة.

المادة الثالثة: 
يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل اإلحصائي 

في المملكة وتفعيله من خال إيجاد منظومة 
إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة 

تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج الازمة لتلبية 
االحتياجات اإلحصائية؛ خدمًة لخطط التنمية 

والبحث العلمي واألنشطة المختلفة.

المادة الرابعة: 
الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاء، وهي 

المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل اإلحصائي 
والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل 

تحقيق أهدافها االختصاصات اآلتية:
1. إعداد استراتيجية وطنية للعمل اإلحصائي 

في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات 
العاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح 

تحديثها بشكل دوري.
2. القيام بالعمل اإلحصائي وفًقا للمعايير 

الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي: 
- تحديد منهجية العمل اإلحصائي.

- تصميم وتنفيذ المسوح. 
- إجراء الدراسات والبحوث.

- تحليل البيانات والمعلومات.
- توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في 

الوثائق اإلحصائية.
3. جمع البيانات والمعلومات التي تغطي 

جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها 
المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات 

ت اإلدارية في الجهات  والمعلومات من السجاَّ
العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها 

واستخراج مؤشراتها.
4. إعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية الوطنية 

وفًقا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل 
على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى 

ذلك.

5. إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح 
والبحوث، وغيرها.

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

7. إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة 
ا بجميع الجهات  على المستوى الوطني يرتبط آليًّ

العامة.
8. تقديم العمل اإلحصائي والخدمات 

االستشارية والفنية في مجال اإلحصاء للجهات 
العامة والمنشآت الخاصة.

9. تقديم االقتراحات للجهات العامة لتطوير 
جميع أنظمة المعلومات والعمل اإلحصائي، 

للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة 
وموحدة.

10. تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة 
واألفراد والهيئات الدولية باإلحصاءات الرسمية، 

وفق اإلجراءات النظامية.
11. التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول 

األخرى والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية، 
فيما يتعلق بالجوانب اإلحصائية، وفًقا لإلجراءات 

النظامية.
12. إعداد برامج ودورات في مجال العمل 

اإلحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر 
متخصصة في هذا المجال.

ا فيما يتعلق  ا وخارجيًّ 13. تمثيل المملكة داخليًّ
باختصاصات الهيئة، وذلك وفًقا لإلجراءات 

النظامية.
14. نشر الوعي اإلحصائي وإعداد وتنفيذ 

الخطط والبرامج الازمة بما يحقق تفاعل المجتمع 
مع العمل اإلحصائي.

المادة الخامسة:
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها 

وبرامجها اإلحصائية بواسطة موظفيها، أو 
بواسطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى األمر ذلك، 

وفق األنظمة واإلجراءات المتبعة.

المادة السادسة: 
ُتقدم الهيئة الخدمات اإلحصائية وإجراء 

المسوح وإعداد البحوث والدراسات اإلحصائية 
والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت 
الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم 
والتكاليف، ولها االستفادة من عوائدها المالية 
في تمويل الخدمات اإلحصائية والمعلوماتية 

المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل تنفيذية 
ها الهيئة. محددة لذلك تعدُّ
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    النشأة

المادة السابعة:

ُل المجلس على النحو التالي: ُيَشكَّ

رئيس مجلس اإلدارة.وزير االقتصاد والتخطيط.
عضو ونائب للرئيس.رئيس الهيئة.

عضو.ممثل من وزارة الداخلية )مركز المعلومات الوطني(.                                              
عضو.ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

عضو.ممثل من وزارة التعليم.
عضو.ممثل من وزارة التجارة واالستثمار

عضو.ممثل من وزارة المالية.
عضو.ممثل من وزارة اإلسكان.

عضو.ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.                                                   
عضو.ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.                                                            

عضو.ممثل من وزارة الصحة.                                                                           
عضو.ممثل من وزارة الخدمة المدنية.                                                               

عضو.ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.                                        
عضو.ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط.                                            

ر(. عضو.ممثل من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )برنامج التعامات اإللكترونية – يسِّ
عضو.ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. 

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

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

يجب أال تقلَّ مرتبُة ممثلي األجهزة الحكومية عن المرتبة )الرابعة عشرة( أو ما يعادُلها.

المادة الثامنة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون 

الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات 
الازمة 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 تمهيًدا لرفعها 

بحسب اإلجراءات النظامية.
• تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها 

بناًء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح 
المتعلقة بها.

• إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين 
بهم من غير موظفيها باالتفاق مع وزارة 

المالية ووزارة الخدمة المدنية.
• إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة 

بالمقابل المالي والتكاليف للعمل 
اإلحصائي الذي ُتنفذه الهيئة للمنشآت 

الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات باالتفاق 
مع وزارة المالية.

• قبول التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا 
والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، 

وفًقا لإلجراءات النظامية.
• تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب 

مالي داخلي.
• تشكيل اللجان وتخويلها الصاحيات الازمة 

إلنجاز المهام المنوطة بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهام إلى 
من يراه من المسؤولين في الهيئة، وفق ما 

يقتضيه سير العمل فيها. 
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المادة التاسعة:
• تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، 

ويجوز عند االقتضاء عقدها في مكان آخر داخل 
المملكة.

• يجتمع المجلس ثاث مرات في السنة على 
األقل بناًء على دعوة من رئيسه، ومتى 

ن أن تكون الدعوة  اقتضت الهيئة ذلك، ويتعيَّ
مصحوبة بجدول أعمال االجتماع، وعلى رئيس 
المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى 

طلب ذلك )خمسة( من أعضائه على األقل، 
ويشترط لصحة االجتماع حضور أغلبية األعضاء 

بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر 
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند 

ت معه  تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوَّ
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 هذه القرارات إلى الجهات المعنية 
بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.

• ال يجوز للعضو االمتناع عن التصويت أو 
تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
• ال يجوز للعضو أن يفشي شيًئا مما وقف 

عليه من أسرار الهيئة.
• للمجلس أن يدعو 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:

- اإلشراف على منسوبي الهيئة طبًقا 
للصاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

- اإلشراف على أعمال الهيئة الفنية واإلدارية 
والمالية.

- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى 
المجلس.

- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى 
المجلس.

- رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح 
المتعلقة بها.

- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين 
بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.

- اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة 
بالمقابل المالي 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.

- إصدار القرارات الازمة لتنفيذ أحكام التنظيم 
واللوائح والقواعد واإلجراءات المعتمدة، وذلك 

بحسب الصاحيات المفوضة له.
- مباشرة ما تخّوله إياه قرارات المجلس 
واألنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من 

اختصاصات.
- القيام بأي مهمة يكلفه بها المجلس.

المادة الحادية عشرة: 
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم 

ملكي.

المادة الثانية عشرة:
• تتكون موارد الهيئة من اآلتي:

- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- 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.

- أية موارد أخرى يقرها المجلس.
• 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 خال )تسعين( يوًما من تاريخ انتهاء 
السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة 

بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خال 
)تسعين( يوًما من تاريخ انتهاء السنة المالية 
ا عما حققته الهيئة من إنجازات،  -تقريًرا سنويًّ

مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خال 
السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما 

تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة السادسة عشرة:
مع عدم اإلخال بحق ديوان المراقبة العامة في 

الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس 
ا )أو أكثر( من األشخاص  مراجع حسابات خارجيًّ

ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة االعتبارية 
المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد 

أتعابهم، وإذا تعدد مراجعي الحسابات فإنهم 
يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم 

أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى 
المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة 

منه.

المادة السابعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل 
به بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره، ويلغى كل 

ما يتعارض معه من أحكام.



27 1. اإلطار التنظيمي
    مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء

مجلس 
إدارة الهيئة 

العامة 
• معالي األستاذ محمد بن مزيد التويجري،  لإلحصاء

رئيس مجلس اإلدارة، وزير االقتصاد والتخطيط.

• معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي،  
نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس الهيئة العامة 

لإلحصاء.

• معالي المهندس منصور بن هال المشيطي،  
عضو مجلس اإلدارة، نائب وزير البيئة والمياه 

والزراعة.

• معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين،  
عضو مجلس اإلدارة، وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية.

• الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، 
 عضو مجلس اإلدارة، وزارة الشؤون البلدية 

والقروية.

• الدكتور عابد بن عبدالله السعدون،  
 عضو مجلس اإلدارة، وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية.

• الدكتور خالد بن محمد الشيباني،   
عضو مجلس اإلدارة، وزارة الصحة.

• األستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد،  
عضو مجلس اإلدارة، وزارة االقتصاد والتخطيط.

بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم )64283( وتاريــخ 1436/12/26ه القاضــي 
مســتقلة  عامــة  هيئــة  إلــى  والمعلومــات  العامــة  اإلحصــاءات  مصلحــة  بتحويــل 
ــم )11(  ــر رق ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــدر ق ــاء، ص ــة لإلحص ــة العام ــمى الهيئ بمس
وتاريــخ 1437/01/13ه، بالموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء، وقــد 
ــا بوزيــر  نــصَّ التنظيــم علــى أن يكــون للهيئــة رئيــٌس بالمرتبــة الممتــازة يرتبــط تنظيميًّ
ن مــن عــدٍد مــن ممثلي  االقتصــاد والتخطيــط الــذي يــرأس مجلــس إدارة الهيئــة المكــوَّ
عــدة جهــات حكوميــة ومجلــس الغــرف التجاريــة الصناعيــة واثنيــن مــن المتخصصيــن، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

• األستاذ عبيد الله بن حمدان آل صنعاء،  
عضو مجلس اإلدارة، وزارة الخدمة المدنية.

• المهندس نبيل بن إبراهيم العمر،   
عضو مجلس اإلدارة، مركز المعلومات الوطني.

• الدكتور عبدالله بن سعد المديميغ،   
عضو مجلس اإلدارة، وزارة التجارة واالستثمار.

• الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العنقري،  
عضو مجلس اإلدارة، وزارة التعليم.

• األستاذ عبدالله بن صالح العريفي،   
عضو مجلس اإلدارة، وزارة المالية.

• األستاذ علي بن عطية آل جابر،   
عضو مجلس اإلدارة، وزارة اإلسكان.

• المهندس علي بن ناصر العسيري،  
عضو مجلس اإلدارة، برنامج التعامات 

اإللكترونية الحكومية »يسر«.

• الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري،  
عضو مجلس اإلدارة، مجلس الغرف السعودية.

• الدكتور فهد بن محمد التركي،   
عضو مجلس اإلدارة.

• أ. أسامة بن محمد شاكر،    
عضو مجلس اإلدارة.
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وقد اجتمع مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة 
العامة لإلحصاء أربعة اجتماعات خال عام 

1440/1439هـ – 2018م وخرج بمجموعة من 
مة للعمل اإلحصائي من أبرزها  القرارات المنظِّ

ما يلي:

قرارات تنظيمية للعمل اإلحصائي 
صدرت عام 2018م

صدر عدد من القرارات عن مجلس إدارة الهيئة 
ها على مستوى تنظيم  عام 2018م كان أهمُّ

القطاع اإلحصائي ما يلي:

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
39/2200/19810 وتاريخ 1439/9/2هـ باعتماد 
وثيقة »الائحة التنظيمية ألكاديمية اإلحصاء.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
39/2200/23643 وتاريخ 1439/11/12ه 

بالموافقة على »الئحة التراخيص اإلحصائية 
والرقابة عليها«

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
39/2200/21816 وتاريخ 1439/10/10هـ 

بالموافقة على »التشغيل الذاتي للخدمات 
والصيانة في الهيئة«.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2200/1073 وتاريخ 1440/1/21هـ، بإقرار 

وثائق »تفعيل إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة«.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2200/2287 وتاريخ 1440/2/13هـ 

بالموافقة على تطوير »الهيكل التنظيمي 
للهيئة«.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2293/4457 وتاريخ 1440/4/3هـ بإقرار 

وثيقة »برنامج تفعيل الوحدات اإلحصائية في 
األجهزة الحكومية«.

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2200/5355 وتاريخ 1440/4/18هـ 
بالموافقة على »وثيقة حوكمة تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية«

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2200/5357 وتاريخ 1440/4/18هـ باعتماد 

»وثيقة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة«

- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
40/2200/5358 وتاريخ 1440/4/18هـ بالموافقة 

على تمديد عقد »شركة سليمان الخراشي« 
للقيام بمهام مراجع حسابات خارجي ألعمال 

الهيئة لمدة سنة«.
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    الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لإلحصاء

تســعى الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى تحقيــق التكامــل بيــن هيكلهــا التنظيمــي 
وبيــن مبــادرات ومشــاريع التحــول فــي كافــة أنشــطتها، مــع مراعــاة مــا يســتجد مــن 
تغيــرات فــي تلــك األنشــطة داخــل الهيئــة أو فــي المحيــط الخارجــي لهــا، وبنــاًء 
علــى ماحظــات مجلــس الشــورى الموقــر علــى الهيــكل التنظيمــي للهيئــة والتــي 
وردت علــى التقريــر الســنوي الســابق )2017م( تــم رفــع تصــور عــن تطويــر الهيــكل 
ــة األهــم فــي مراحــل  ــي تعــد المرحل ــة الت ــة الحالي التنظيمــي ليتناســب مــع المرحل

التحــول اإلحصائــي.

الهيكل 
التنظيمي 

للهيئة 
العامة 

لإلحصاء
وخال االجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء الذي انعقد في مدينة الرياض يوم األحد 

20 محرم 1440هـ الموافق 30 سبتمبر 2018م تم اعتماد الهيكل التنظيمي المطور للهيئة، وقد 
تضمن إجراء بعض التعديات على عدد من الوحدات اإلدارية؛ وذلك لكي تتناسب مع طبيعة المرحلة 
بما يتاءم مع استراتيجية الهيئة وسعيها المستمر لتحسين األداء والتميز المؤسسي، وتبرز الجوانب 

التطويرية في الهيكل على النحو التالي:

• رفع المستوى التنظيمي لوحدات إدارية معينة.
• دمج وحدات إدارية مع بعضها البعض.

• نقل وحدات إدارية من قطاع إلى قطاع آخر.
• استحداث وحدات إدارية جديدة.

• تعديل أسماء وحدات إدارية قائمة.
• تعديل االرتباط التنظيمي لعدد من الوحدات اإلدارية.

وقد بدأت الهيئة العمل بهيكلها التنظيمي الذي تم تطويره خال عام )1440/1439هـ - 2018م( فور 
اعتماده على النحو التالي:
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األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

وكيل
تقنية المعلومات

وكيل
الخدمات اإلحصائية

اإلدارة القانونيةمكتب الرئيس

اإلدارة العامة
لإلحصاءات الجغ�افية

اإلدارة العامة
للمنهجيات والتصانيف

اإلدا�ات اإلدا�ات العامة الوكالء مكتب النائب النواب الرئيس مجلس اإلدارة

إدارة �نسيق العمل الميداني

إدارة دعم العمليات

إدارة المسوح الها�فية

إدارة التعداد

إدارة إحصاءات السياحة

إدارة إحصاءات المال واالس�ثمار

إدارة إحصاءات الصناعة

إدارة إحصاءات األعمال

اإلدارة العامة للتخطيط
والتميز المؤسسي

مكتب إدارة االست�ا�يجية

إدارة
الم�اجعة الداخلية

مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء

الرئـيـس

مركز التحليل اإلحصائي
ودعم الق�ار

إدارة مخاطر أمن
اإلدارة العامة لالبتكارأكاديمية اإلحصاءالمعلومات وااللت�ام

والتطو�ر اإلحصائي

إدارة االبتكار والتق�يم اإلحصائي

إدارة التطو�ر اإلحصائي

إدارة تطو�ر التحليل اإلحصائي

إدارة دعم ا�خاذ الق�ار

إدارة المساندة
اإلدا��ة

إدارة التنسيق 
والمتابعة

إدارة الم�اسم
واالجتماعات

وكيل
الخدمات المشتركة

اإلدارة العامة
للموارد البش��ة

إدارة است�ا�يجية الموارد البش��ة

إدارة تطو�ر الموارد البش��ة

إدارة عمليات الموارد البش��ة

اإلدارة العامة
للشؤون المالية

إدارة قواعد ال�يانات

إدارة الشبكات واالتصاالت

إدارة حوكمة ال�يانات

إدارة العمليات األمنية

إدارة النظم والعمليات

اإلدارة العامة للبنية التحتية
لتقنية المعلومات

إدارة الوثائق والمحفوظات

إدارة الم�افق والخدمات

إدارة االتصاالت اإلدا��ة

إدارة شؤون المستشا��ن

إدارة المي�انية والمحاسبة

إدارة المشت��ات

إدارة تطو�ر التط�يقات

إدارة الخدمات اإللكت�ونية

إدارة تطو�ر تط�يقات األجهزة الذكية

إدارة ضمان الجودة

اإلدارة العامة لتطو�ر تقنية
المعلومات والخدمات اإللكت�ونية

اإلدارة العامة للدعم
والتنسيق التقني

إدارة الدعم الفني

إدارة التنسيق والتحليل التقني

إدارة ت�اخيص وعقود التقنية

اإلدارة العامة للتقا��ر
والسجالت اإلدا��ة

إدارة التقا��ر العامة

إدارة إحصاءات
السجالت اإلدا��ة

اإلدارة العامة
لإلحصاءات االجتماعية

إدارة إحصاءات
التعليم والصحة

إدارة اإلحصاءات
السكانية والحيوية

إدارة إحصاءات القوى العاملة

إدارة اإلسقاطات
والتقدي�ات السكانية

إدارة إحصاءات
األحوال المعيشية

اإلدارة العامة إلحصاءات
المعرفة والموارد الط�يعية

إدارة إحصاءات الطاقة

إدارة إحصاءات ال��اعة

إدارة إحصاءات ال�يئة

إدارة إحصاءات المعرفة

إدارة إحصاءات الخدمات اإلدا��ة

إدارة ال�يانات اإلحصائية الجغ�افية

إدارة الخ�ائط ونظم
المعلومات الجغ�افية

اإلدارة العامة
لإلحصاءات االقتصادية

إدارة إحصاءات الحسابات القومية

إدارة إحصاءات التجارة الخارجية

إدارة إحصاءات األسعار

اإلدارة العامة إلحصاءات
الصناعة واألعمال

إدارة دعم العمالء

إدارة الها�ف اإلحصائي

إدارة الشركات
والتنسيق اإلحصائي

اإلدارة العامة للش�اكات
ودعم العمالء

وكيل
العمليات والمنهجيات

اإلدارة العامة
للعمليات

وكيل االتصال االست�ا�يجي
ودعم العمالء

إدارة المحتوى والنشر اإللكت�وني

إدارة االتصال المؤسسي

إدارة االتصال اإلعالمي

إدارة التواصل الداخلي

إدارة اال�تاج والطباعة الرقمية

اإلدارة العامة لإلعالم
والوعي اإلحصائي

اإلدارة العامة للعالقات
والتعاون الدولي

اإلدارة العامة للف�وع

مكا�ب الهيئة

ف�وع الهيئة في
مناطق المملكة

إدارة دعم المنهجيات
اإلحصائية

إدارة العينات

إدارة التصانيف
والمعا�ير اإلحصائية

نائب الرئيس
لألعمال اإلحصائية
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    برنامُج التحول في العمل اإلحصائي

وفــق رؤيــة المملكــة 2030م وبرامجهــا وتحقيــق أهدافهــا الرئيســة والفرعيــة شــرعت 
ــت مســتمرة فــي  ــول 2020، وال زال ــا للتح ــذ برنامجه ــة العامــة لإلحصــاء بتنفي الهيئ
ــذه حتــى اســتكماله فــي موعــده، ويعتمــد علــى 3 أبعــاد رئيســة و6 مســارات  تنفي

كمــا فــي الشــكل التالــي:

است�ا�يجية 
قائمة على 

العمالء

إعادة مواءمة 
است�ا�يجية الهيئة 
بما يتوافق مع 

األهداف الكلّية 
ويعكس توّجه 

العمالء

المنتجات 
والخدمات

إعادة تق�يم 
المنتجات 

والخدمات ضمن 
المؤسسة 

لمواءمتها مع 
االست�ا�يجية 
القائمة على 

العمالء

العمليات 
والمنهجيات

تحديد األنشطة 
التشغيلية 

المطلوبة لتوفير 
المنتجات 

والخدمات التي 
�رغب بها العمالء

تقنية 
المعلومات 

والبنية التحتية

تع��ف االحتياجات 
من تقنية 

المعلومات 
والبنى التحتية 

للمؤسسة 
الجديدة التي ترّكز 

على العمالء

الثقافة 
والتوعية وبناء 

القد�ات

 اعتماد إصالحات 
في الثقافة 

لالم�ثال باألهداف 
التي تركز على 

العمالء؛ وضمان 
توفير قد�ات 

مناسبة عبر دورة 
حياة الموارد 

البش��ة

الحوكمة 
والتطو�ر 
المؤسسي

ضمان وجود 
هيكلة �نظيمية 
وحوكمة الزمة 
إلحداث التحّول

يل
عم

ال
دة

جو
ال

اع
ط

لق
ر ا

و�
ط

ت
ي

صائ
إلح

ا
وقد تمَّ العمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم وتحقق األهداف والمهام 

المنوطة بالهيئة والجداول الثاثة التالية تبين على سبيل المثال ال الحصر عدد من المشاريع التي تم 
ويتم العمل على تنفيذها، والمشاريع التي تخطط الهيئة لتنفيذها خال الفترة المتبقية من برنامج 

التحول اإلحصائي.  

برنامُج 
التحول 

في العمل 
اإلحصائي
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مشاريع تم إنجازها في إطار برنامج التحول اإلحصائي
التحول إلى هيئة.1
األرشفة اإللكترونية.2
تقديم الخدمات االستشارية في التوعية اإلحصائية.3

تنفيذ دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية 4
المناسبة لتطبيق مفهوم البيانات الضخمة.

إعداد آلية متابعة تنفيذ االستراتيجية وقياس مؤشرات 5
األداء.

وضع إطار عمل جديد لتكامل البيانات الجيومكانية 6
واإلحصائية.

استراتيجية تقنية المعلومات.7

مشاريع تحت التنفيذ في إطار برنامج التحول اإلحصائي
التعداد العام للسكان والمساكن والُمنشآت 2020م.1
تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.2
برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر(.  3
إعداد نموذج عمل وحْوَكَمة المراصد القطاعية.4
تفعيل الوحدات اإلحصائية في الجهات الحكومية.5
البوابة السعودية لإلحصاءات )بوابة شاملة لكافة إحصاءات 6

الجهات الحكومية(. 
تحسين محتوى البوابة الرسمية للهيئة.7
تقييم وتحسين منهجيات العمل اإلحصائي. 8
إعداد إحصاءات البيانات الضخمة.9

مشاريع مستقبلية خالل فترة التحول اإلحصائي
برنامج توسيع نطاق بنود السلع في النظام المنسق للتجارة الخارجية.1
برنامج بناء أنظمة الجودة والحصول على شهادات االعتماد األيزو 900 الصادرة عام 2015م.2
برنامج تنفيذ منصة قياس جودة البيانات.3
برنامج أرشفة ملفات الفروع.4
مشروع تأهيل مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة.5
برنامج االستثمار المشترك بين الهيئة والقطاع الخاص )أكاديمية الهيئة(.6
7SDMX باالعتماد والتكامل مع المعايير العالمية واألطر وخاصة )SDLC( وضع هيكلية متكاملة إلدارة دورة حياة بناء التطبيقات اإلحصائية
تطوير وتنظيم تقنيات الربط وتأمين الموارد لاتصال ومكوناته لمواكبة التحول الوطني والعمل اإلحصائي.8
َحْوَكَمة البيانات.9

بناء وتطوير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة.10
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    اللجنة التنسيقية

هــي لجنــة تــمَّ تشــكيلها بصفــة دائمــة لتنســيق العمــل اإلحصائــي بيــن الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء والجهــات ذات العاقــة وفًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
ــة، وتهــدف إلــى تنظيــم العاقــة بيــن  ــخ 1437/1/13هـــ الخــاص بتنظيــم الهيئ وتاري
ــادة أوجــه التنســيق فيمــا بينهــا  ــة لزي ــة العامــة لإلحصــاء وبيــن الجهــات الخارجي الهيئ
فــي مجــال اإلحصــاء والمعلومــات، وتوحيــد الجهــود لتطويــر ورفــع مســتوى القطــاع 
اإلحصائــي فــي المملكــة، وينبثــق عنهــا )5( فــرق عمــل تنســيقية، يتــم عقــد اجتمــاع 

ــق منهــا: ــكلِّ فري دوريٍّ فنــيٍّ ل

• فريق عمل تنسيقي لبرنامج البيانات اإلحصائية الوطنية »مصدر«. 
• فريق عمل تنسيقي لإلحصاءات االقتصادية.
• فريق عمل تنسيقي لإلحصاءات االجتماعية.

• فريق عمل تنسيقي إلحصاءات البيئة.
• فريق عمل تنسيقي إلحصاءات الطاقة.

اللجنة 
التنسيقية

مهام فرق العمل التنسيقية:
• العمل على االستفادة من البيانات والمعلومات 

المتوفرة لدى الجهات المختلفة إلنتاج منتجات 
إحصائية جديدة يمكن االستفادة منها.

• إدارة العاقات والتنسيق مع الجهات الخارجية 
في المجال اإلحصائي ذي الصلة بغرض توحيد 

المنهجيات والتبويب والتحليل لبيانات الجهة 
الخارجية.

• تقديم الدعم والمشورة لمكتب الشراكات 
االستراتيجية ومدراء الشراكات والتواصل مع 

الجهات الخارجية لمعالجة المعوقات والتحديات 
التي تطرأ على تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط 

التفاعل مع هذه الجهات.
• المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية بالقطاع 

اإلحصائي لدى مختلف الجهات الخارجية.
• التعاون مع الجهات الخارجية في العمل على 

تنظيم نشر البيانات الدورية.

اجتماعات اللجنة التنسيقية والفرق 
المنبثقة عنها خال عام 2018م: 

عقدت اللجنة التنسيقية وفرق العمل المنبثقة عنها 
ة خال عام 2018م حضر ها )34(  )5( اجتماعات فنيًّ

ا  ا إحصائيًّ جهة حكومية تناولْت )49( موضوًعا تنسيقيًّ
مشترًكا، وساهمت توصيات ومهام هذه االجتماعات 

في رفع مستوى التنسيق بين الهيئة وبين الجهات 
الحكومية المختلفة. 
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دعم العمالء 
والشراكات 
االستراتيجية

2
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المسار االستراتيجي لدعم العماء والشراكات االستراتيجية: 
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بدور أساسي في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك 

من خال توفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشاملة والمتكاملة التي تدعم صنع القرار، 
ورسم السياسات، وتخطيط البرامج والمشروعات، ورصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف الرؤية 

ا لكافة األعمال  وبرامجها المختلفة، وتشكل االستراتيجية العامة للهيئة وأهدافها منطلًقا أساسيًّ
واألنشطة التي تهدف إلى دعم العماء وبناء الشراكات االستراتيجية باعتباره المحور األول من 
محاور االستراتيجية والذي يركز على دراسة ومواكبة جانب طلب البيانات والمعلومات اإلحصائية 
)المستخدمين واحتياجاتهم(، وعلى معرفة الفاعلين في جانب العرض )المنتجين( وما يقدمونه 

من منتجات وخدمات، وبالتالي تحديد الفجوات في تلبية الطلب وما يحتاج إليه المنتجون من دعم 
لتحسين أدائهم، وذلك بالتعاون معهم في إطار شراكات استراتيجية أساسية تقوم بدور مهم في 

تطوير العمل اإلحصائي في المملكة، كما يركز المحور أيًضا على توسيع نطاق االستفادة من 
المنتجات والخدمات اإلحصائية التي تقدمها الهيئة لهم لدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات وتقييم 

األداء، وعلى ضمان الوصول إلى  مستوى عاٍل من رضا الشركاء والحفاظ عليه.

األهداف المراد تحقيقها من خال محور دعم العماء وبناء الشراكات االستراتيجية:

الهدف م
الربط مع أهداف رؤية المملكة 2030أهميتهاالستراتيجي

تلبية احتياجات 
العماء.

الرصد المستمر الحتياجات 	·
اتخاذ القرار ورسم السياسات، 

وتقييم األداء من البيانات 
والمعلومات اإلحصائية 

في المملكة وخارجها )جانب 
الطلب(.

تحديد االحتياجات الملباة وغير 	·
الملباة.

العمل على سد الفجوات )راجع 	·
المحور الثاني(.

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات 	·
الحكومية.

تعزيز فاعلية الحكومة: 	·
تحسين أداء الجهاز الحكومي.	 
التفاعل بشكل فعال مع 	 

المواطنين.

تعزيز الشراكات 
االستراتيجية مع 
مكونات القطاع 

اإلحصائي.

استكمال بناء وتفعيل 	·
الشراكات االستراتيجية مع 

مختلف مكونات القطاع 
اإلحصائي من جهات حكومية 

وخاصة، ومنظمات إقليمية 
ودولية، وتعليمية وإعامية، 

وغيرها.
تعزيز الشراكات بشكل مستمر 	·

من خال الوفاء بالتزامات 
الهيئة، وتقديم الدعم والحلول 

المناسبة، حيث دعت الحاجة 
وتعزيز قنوات التواصل.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 	·
وفعالية.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 	·
الجهاز الحكومي.

الحفاظ على 
مستوى عال من 

رضا العماء.

·	
قياس مستوى رضا 	·

المستفيدين من منتجات 
وخدمات الهيئة )العماء(.

تحقيق مستوى عال من 	·
رضاهم، والحفاظ عليه بشكل 

مستمر.

دعم قنوات التواصل مع المواطنين 	·
ومجتمع األعمال.

ضمان تجاوب الجهات العامة 	·
لماحظات عمائها.

تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل 	·
بشكل فعال مع المواطن.

2. دعم العماء والشراكات االستراتيجية
    دعم العماء

دعم العمالء
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التحول نحو مفهوم العماء:
ضمن برنامج التحول للهيئة العامة لإلحصاء عمدت الهيئة إلى تغيير مفهوم التعامل مع العماء، فلم َيُعْد ُيْنَظُر للمتعامل مع الهيئة على أنه مجرد مراجع، 

بل تغير المفهوم إلى أن يكون كل متعامل مع الهيئة عميل من عمائها، وتسعى الهيئة إلى تقديم الخدمة بمعايير ذات جودة عالية يصل من خالها 
الدعم ألصحاب القرار؛ لذلك ُيعدُّ العميُل بعًدا رئيًسا في كافة مسارات التحول، كما في الشكل التالي: 

است�ا�يجية 
قائمة على 

العمالء

إعادة مواءمة 
است�ا�يجية الهيئة 
بما يتوافق مع 

األهداف الكلّية 
ويعكس توّجه 

العمالء

المنتجات 
والخدمات

إعادة تق�يم 
المنتجات 

والخدمات ضمن 
المؤسسة 

لمواءمتها مع 
االست�ا�يجية 
القائمة على 

العمالء

العمليات 
والمنهجيات

تحديد األنشطة 
التشغيلية 

المطلوبة لتوفير 
المنتجات 

والخدمات التي 
�رغب بها العمالء

تقنية 
المعلومات 

والبنية التحتية

تع��ف االحتياجات 
من تقنية 

المعلومات 
والبنى التحتية 

للمؤسسة 
الجديدة التي ترّكز 

على العمالء

الثقافة 
والتوعية وبناء 

القد�ات

 اعتماد إصالحات 
في الثقافة 

لالم�ثال باألهداف 
التي تركز على 

العمالء؛ وضمان 
توفير قد�ات 

مناسبة عبر دورة 
حياة الموارد 

البش��ة

الحوكمة 
والتطو�ر 
المؤسسي

ضمان وجود 
هيكلة �نظيمية 
وحوكمة الزمة 
إلحداث التحّول

يل
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العميل جزٌء من العملية اإلحصائية، وجزٌء من رحلة اتخاذ القرار:
وإيماًنا من الهيئة بأهمية العميل، عَمَدت إلى إشراك العميل في العميلة اإلحصائية من خال المساهمة في أربع مراحل من المراحل التسع إلجراءات 

العمل اإلحصائي، وهي )مرحلة النطاق - مرحلة التصميم - مرحلة التنظيم - مرحلة التقييم( كما هو موضح أدناه:

الهيئة 
العامة 
لإلحصاء 

الهيئة 
والكيان 
التنموي

الهيئة 
والمجتمع 
اإلحصائي 

إج�اءات
العمل

اإلحصائي

01

02

03

04

05

06

07

08

09

النطاق

التصميم

التنظيم 

الجمع 
التبويب

الم�اجعة 

النشر  

التق�يم

اإلدارة 
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وبناًء عليه أصبح العميل جزًءا من رحلة اتخاذ القرار التي تمر بأربع مراحل رئيسة كما يلي:

المرحلة األولى

فهم المتطلبات

● نطاق المنتج.

● تصميم المنتج.

● �نظيم اإل�تاج.

● الكيان التنموي. 

● الهيئة العامة لإلحصاء. 

المرحلة الثانية

جمع ال�يانات

● عملية جمع ال�يانات من 

مصادرها. 

المرحلة الثالثة

اإل�تاج والنشر 

● التبويب.

● الم�اجعة. 

● النشر (تحليل وصفي.

● التق�يم.   

● الهيئة العامة لإلحصاء.

المرحلة ال�ابعة

رسم السياسة لدعم 
الق�ار

ق لل�يانات. ● التحليل المعمَّ

● ا�خاذ الق�ار المناسب.

● الكيان التنموي. 

● الهيئة العامة لإلحصاء.

● المجتمع اإلحصائي.

انعكاس االهتمام بالعماء على الهيكل التنظيمي للهيئة:
إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العماء بمختلف تصنيفاتهم، انعكس التركيُز على العماء بوصفه أحد أهم القيم الرئيسة للهيئة في هيكلها 

التنظيمي وذلك من خال تخصيص وكالة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس الهيئة، وُتعنى بكافة األنشطة االتصالية مع العماء. 

تعريف العماء:
هم كلُّ من يتعامل مع الهيئة باختاف تصنيفهم وأهدافهم ومهمتهم ومرجعيتهم، سواء أكانوا جهات أو منظمات أو أفراًدا.
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تصنيف العماء:
الفئات الفرعيةالفئات الرئيسة للعمالء

الجهات الحكومية. 1

الديــوان الملكــي، ومجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، ومجلــس الشــؤون السياســة واألمنيــة، ومجلــس الــوزراء، 	 
ــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة  ــز اإلنجــاز والتدخــل الســريع، المرك ــز دعــم اتخــاذ القــرار، ومرك ومجلــس الشــورى، ومرك

العامــة.
والوزارات والهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية.	 

القطاع الخاص. 2

الُمنشآت السعودية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة.	 
الُمنشآت غير السعودية التي تعمل وفق نظام االستثمار األجنبي.	 
الُمنشآت غير السعودية التي تعتزم االستثمار في السعودية.	 
اللجنة الوطنية لإلحصاء )مجلس الغرف السعودية(.	 

ُمنظمات دولية تلتزم المملكة بتزويدها بالبيانات اإلحصائية.	 المنظمات الدولية. 3
ُمنظمات دولية وإقليمية فنية أو علمية أو إحصائية.	 

الباحثون واألكاديميون. 4
المؤسسات األكاديمية في المملكة العربية السعودية.	 
المؤسسات األكاديمية في دول مجلس التعاون الخليجي.	 
المؤسسات األكاديمية الدولية.	 

وسائل اإلعام. 5

وسائل اإلعام الدولية (باللغة اإلنجليزية(.	 
وسائل اإلعام الدولية )باللغة العربية(.	 
وسائل اإلعام السعودية.	 
وسائل ومنصات التواصل االجتماعي.	 
المواقع الرسمية ذات العاقة.	 

الباحثون والدارسون بصفتهم الشخصية.	 األفراد. 6
الباحثون اإلحصائيون من غير موظفي الهيئة الذين يتم االستعانة بهم في أعمال الهيئة الميدانية.	 مندوبو الهيئة. 7

أعمال دعم العماء: 
تزويد ودعم العماء بالبيانات واإلحصاءات 
والخدمات، واستقبال كافة االستفسارات 

والماحظات منهم.
فْهُم وتحليل احتياجات المستخدمين، والوقوف 

على ما ُيستجد من احتياجات والعمل على 
تلبيتها. 

تطوير وإعداد نماذج للتعامل مع كل فئات 
العماء حسب تقسيمهم والخدمات المتاحة 

لهم وآليات التواصل معهم، وتطوير آليات كافة 
جوانب الدعم.

تفعيل آليات التواصل والتشاور المستمر مع 
شركاء الهيئة من مستخدمي ومنتجي البيانات 
والمعلومات اإلحصائية من القطاع الحكومي 

والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية، 
والقطاع الخاص، والقطاع األكاديمي والمجتمع 

المدني.

قنوات تواصل العماء:   
أتاحت الهيئة مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عماؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال 

الطلبات عن طريق:  
الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة 

  www.stats.gov.sa 
البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة

 info@stats.gov.sa
 Client Support   cs@stats.gov.sa  البريد اإللكتروني الخاص بدعم العماء

الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة. 
الخطابات الرسمية الواردة للهيئة مناولة أو عن طريق الفاكس.

الهاتف اإلحصائي على رقم )920020081(.
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   الشراكات االستراتيجية

تعريف الشراكات االستراتيجية:
عاقة بين طرفين أو أكثر تهدف إلى تقديم 

ا  قيمة مضافة للهيئة وللجهات الحكومية سعيًّ
إلى تطوير القطاع اإلحصائي للعماء.

تصنيف الشراكات:
صنفت الهيئة الشراكات إلى أربعة تصانيف 

متوائمة مع التقسيم المعمول به لدى الهيئة 
لإلدارات اإلحصائية واإلدارات األخرى في الهيئة 

كالتالي:
الشراكات االجتماعية.• 
الشراكات االقتصادية.• 
شراكات المعرفة والموارد الطبيعية.• 
شراكات التقنية والتطوير.• 

أعمال الشراكات ومحاور ومجاالت 
التعاون:

تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم )284( وتاريخ • 
1426/11/24ه، الخاص بإنشاء وتفعيل 

الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية.
تطوير العمل اإلحصائي في ظل تحقيق • 

االستفادة من آراء واقتراحات الشركاء.
بناء ودعم قدرات الشركاء في القطاع • 

اإلحصائي بالمملكة، فيما يتعلق بالتعامل مع 
المستخدمين.

التكامل التقني من خال الربط اإللكتروني • 
بين الهيئة وكافة الجهات.   

تنظيم نشر البيانات والتعامل مع الجهات • 
اإلعامية والمنظمات ذات العاقة. 

تطوير كافة المنتجات اإلحصائية ذات العاقة • 
بكل جهة. 

إطاق مؤشرات ومنتجات جديدة تدعم تحقيق • 
أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 

الوطني 2020.
تحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من • 

بيانات المسوح واألعمال اإلحصائية ذات 
العاقة وتحسين مخرجات نتائجها.

توحيد مصادر جمع البيانات من العماء.• 
رصد مستوى استفادة الشركاء )مستخدمي • 

ومنتجي البيانات والمعلومات اإلحصائية( من 
مها الهيئة. المنتجات والخدمات التي تقدِّ

إنشاء قواعد تشمل جميع البيانات اإلحصائية • 
في المملكة العربية السعودية. 

تبادل وتدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية • 

الشراكات 
االستراتيجية

تلبيًة الحتياجات المستخدمين بتوفير 
ة،  بيانات ومعلومات إحصائية تتسم باآلنيَّ

والشمولية، والموثوقية، والمرونة.
التنسيق بين الهيئة والجهات المستهدفة • 

بهدف تكامل الجهود فيما يخص المشاركة 
في األعمال اإلحصائية. 

  تعزيز وتطوير مخرجات )البيانات والمعلومات • 
واإلحصاءات( للتوافق مع متطلبات تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.

أرقام ومؤشرات وإحصاءات اإلدارة 
العامة للشراكات ودعم العماء لعام 

2018م:
عدد الطلبات الواردة من العماء والتي تم 

تلبيتها:
5725 معلومة إحصائية.

إجمالي عدد الطلبات الواردة من العماء: 
عدد االستفسارات 6241 استفساًرا.

عدد طلبات المعلومات اإلحصائية:
6262 طلًبا. 

إجمالي عدد الطلبات واالستفسارات: 
12503 طلب واستفسار.

اة: نسبة الطلبات اإلحصائية الملبَّ
87%

معدل معرفة عماء الهيئة بمنتجاتها وخدماتها 
خال عام 2018م:

94%

متوسط سرعة االستجابة لطلبات العماء:
0.89 )أي أقل من يوٍم واحٍد(.

نسبة طلبات العماء حسب كل قناة:
%51 بريد إلكتروني. 

%42 موقع إلكتروني. 
%4  زيارات لمقر الهيئة وفروعها. 

%3 خطاب رسمي. 



الـتقــريــر السـنــوي40
2018 1439 - 1440هـ

نسبة طلبات العماء حسب األشهر خال عام 
2018م: 

النسبة المئويةالشهر
9.9٪يناير

9.5٪فبراير
10.4٪مارس
8.2٪أبريل
3.8٪مايو
2.7٪يونيو
5.2٪يوليو

4.3٪أغسطس
7.5٪سبتمبر
8.7٪أكتوبر
16٪نوفمبر
13.7٪ديسمبر

نسبة طلبات العماء حسب فئة العميل خال 
عام 2018م: 

النسبة المئويةالفئة
32٪أفراد

29٪قطاع خاص
16٪باحثون وأكاديميون

15٪جهات حكومية
5٪إعام

3٪منظمات دولية

عدد إجمالي الشراكات : 32 شراكة.

عة خال عام 2018:  عدد الشراكات الجديدة الموقَّ
9 شراكات.

عدد أعضاء الفرق الفنية مع الشركاء : 47 عضًوا.

عدد المنتجات اإلحصائية الناتجة عن الشراكات: 
21 منتًجا.

عدد الوحدات اإلحصائية في الجهات الحكومية 
التي تم دعمها في التأسيس : 2 وحدتان.

عدد الوحدات اإلحصائي في الجهات الحكومية 
التي تم دعمها في التفعيل: وحدة إحصائية.
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   الشراكات االستراتيجية

ا العمل على تأسيس وحدة اإلحصاء بوزارة الحج والعمرة، وجاري العمل على تفعيل وحدة اإلحصاءات بوزارة الصحة. يجري حاليًّ

 

استفساراتأخرىشكاوياقتراحات

استفسارات
عامة

المسوح

ديسمبر

طلب معلومة
إحصائية

استفسارات
ISIC4

نقص أو
خطأ في
المعلومة

مشكلة
تقنية

عدم الرد
على الطلب

عدم
استالم
مكافأة

شكوى
ضد ماسح

تفاصيل االستفساراتتفاصيل الشكاوي

نوع االتصال
2224

722

742

412 376

42

222
322 310

406

195
73

193

68

191

313 351

496

29 28

20 19

8

144 9

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبر

             

إجمالي
المكالمات

3,099

ديسمبر

218
319 306

406

195
73

193

68

189

313 351

496

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبر

المكالمات المستلمة

عدد المكالمات

المكالمات المجابة
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االجتماعات وورش العمل:
ة، وورش العمل، واللقاءات المستمرة،  ة والفنيَّ اعتمدت الهيئة ضمن خططها االتصالية على التواصل المباشر مع عمائها عن طريق االجتماعات الثنائيَّ

حيث بلغت )221( اجتماًعا وورشة عمل مع أكثر من )86( جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، منها على سبيل المثال ال الحصر: 

الجهةمالجهةم
المجموعة السعودية للبيانات2وزارة المالية1
شركة 4Tree Projectsالمكتبة الرقمية السعودية3
شركة 6ACITوزارة اإلسكان5
شركة “أدوات وحلول”8هيئة المحتوي المحلي وتنمية القطاع الخاص )نماء(7
شركة تطوير خدمات النقل التعليمي10وزارة التجارة واالستثمار9

شركة تكامل القابضة12وزارة العمل والتنمية االجتماعية11
شركة 14PWCمجلس شؤون األسرة13

شركة تمكين للتقنيات وشركة Qlik – ممثلة بشركة نومد 16الهيئة العامة لاستثمار15
لاتصاالت وتقنية المعلومات

شركة 18Euromonitor Internationalاللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات17
شركة 20SBMهيئة تطوير مدينة الرياض19
شركة األبحاث الرقمية 22DRCإمارة منطقة الرياض21
24IE SCHOOLوزارة الصحة23
شركة 26SASالهيئة العامة للترفيه25
األكاديمية السعودية ألداره الفعاليات والمعارض والمؤتمرات28هيئة المدن الصناعية27
كليات التميز30هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات29

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن )كرسي أبحاث امراض القلب 31
مؤسسة مسك الخيرية32والشرايين لدى النساء(

شركة 34Leading Pointجامعة الملك سعود33
المعهد الدولي لتحليل األعمال 36IIBAشركة أرامكو السعودية35
37Euromonitor International وشركة SBM الجمعية السعودية للمطاعم »قوت”38شركة
394CLABS مركز دعم القرار بالديوان الملكي40شركة
شركة سليمان الراجحي42شركة STC وادارات الهيئة المعنية41
جامعة الملك خالد44مجلس الشورى43
الجمعية السعودية لمترجمي لغة اإلشارة46جامعة اإلمام محمد بن سعود45



43 2. دعم العماء والشراكات االستراتيجية
   العاقات والتعاون اإلقليمي والدولي

العالقات 
والتعاون 
اإلقليمي 
والدولي

التعاون الدولي كمسار استراتيجي: 
تسعى الهيئة العامة لإلحصاء إلى التعاون مع المنظمات واألجهزة اإلحصائية اإلقليمية والدولية 

ودعم العاقات معها لتطوير العمل في مجال اإلحصاء بالمملكة، وتنطلق مختلف األعمال واألنشطة 
التي تقوم بها الهيئة العامة لإلحصاء من استراتيجيتها العامة وأهدافها الساعية إلى بناء شراكات 

استراتيجية مع الجهات والمنظمات الدولية، وذلك باستهداف األجهزة اإلحصائية األكثر تميًزا للتعاون 
في مجاالت اإلحصاء في إطار شراكات استراتيجية أساسية تقوم بدور مهم في تطوير العمل 

ة من أجل الترويج وإبراز أعمال  اإلحصائي في المملكة، وصياغة برامج للتواصل مع المنظمات الدوليَّ
الهيئة على المستوى الدولي كما يركز المسار على االنضمام في عضويات مجالس المنظمات 

الدولية واإلقليمية والعربية وعدد من الفرق واللجان اإلحصائية الدولية، ويعمل التعاون الدولي على 
مواكبة التقدم  في العمل اإلحصائي، وتحسين أداء موظفي الهيئة وإطاعهم على آخر المستجدات 

على جميع األصعدة اإلقليمية والدولية، وذلك بالمشاركة في كثير من الفعاليات، واالجتماعات، 
والمؤتمرات، والمنتديات، وورش العمل، والدورات التدريبية، ومتابعة ما يصدر عن هذه الفعاليات 
الدولية من قرارات وتوصيات إحصائية، ومتابعة تفعيلها؛ وذلك لما له من انعكاس إيجابي وتطور 

في العمل اإلحصائي بالمملكة.

أهداف التعاون الدولي:

أهميتهالهدف م

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع 1
األجهزة اإلحصائية الدولية.

استهداف األجهزة اإلحصائية الدولية 
األكثر تميًزا، وتوقيع عدد من مذكرات 

تفاهم لتعزيز موقف المملكة في المجال 
اإلحصائي.

2
االنضمام إلى عضويات مجالس 

المنظمات الدولية واإلقليمية 
والعربية. 

استهداف مجالس المنظمات الفاعلة على 
الصعيد الدولي للمشاركة في صنع القرار 

اإلحصائي.   

تحقيق الكفاءة والفاعلية في تمثيل 3
الهيئة في المشاركات الدولية.

المشاركة في الفعاليات الدولية لتحسين 
مستوى األداء في أعمال الهيئة ورفع كفاءة 

الموظفين.

4
صياغة ورفع مستوى ومتابعة وتنفيذ 

القرارات والتوصيات الصادرة عن 
المنظمات الدولية. 

نقل الخبرة والمعرفة وأفضل الممارسات 
الدولية للهيئة؛ من أجل تطوير القطاع 

اإلحصائي. 

دعم المنظمات الدولية بالبيانات وتلبية تزويد المنظمات الدولية بالبيانات. 5
متطلباتها الدورية. 

تعزيز الصورة اإليجابية للهيئة والحفاظ 6
على ذلك 

توثيق العاقات بين المملكة العربية 
السعودية والمجتمع الدولي في المجال 

اإلحصائي. 
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عضويات 
الهيئة 

في الِفرق 
واللجان 
الدولية 

ُتعدُّ المملكة ممثلة بالهيئة العامة لإلحصاء عضو 
مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في البنك 

الدولي ضمن 11 دولة على مستوى العالم، 
إضافة إلى عضوية فريق الخبراء الدوليين لتطوير 

الحسابات الفرعية للسياحة عام 2017م، وفي 
ت المملكة العربية السعودية  عام 2018م انضمَّ

ممثلًة في الهيئة العامة لإلحصاء لعضوية 
مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة 

لإلحصاءات الرسمية  التابعة لألمم المتحدة، 
والتي تضمُّ في عضويتها 22 دولة و9 هيئات 

عالمية، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية 
لعضوية هذه المجموعة  ليعكس الدور اإليجابي 

للهيئة العامة لإلحصاء في البرامج اإلحصائية 
مها األمم المتحدة على كافة  المختلفة التي تنظِّ

المستويات، وتقديًرا للتقدم الذي أحرزته المملكة 
في مجال البيانات الضخمة.
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الفعاليات 
اإلقليمية 
والدولية

قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء خــال عــام 1439/ 1440ه - 2018م بجهــود كبيــرة 
لــت الهيئــة المملكــة فــي كثيــٍر مــن  فيمــا يتعلــق بالتعــاون اإلقليمــي والدولــي، ومثَّ

اللقــاءات اإلحصائيــة فــي عــدٍد كبيــٍر مــن المحافــل.

أواًل: المشاركات اإلقليمية للهيئة في ورش العمل واالجتماعات ذات العاقة:
الجدول التالي يوضح أبرز الفعاليات واللقاءات اإلقليمية التي شاركت فيها الهيئة العامة لإلحصاء 

خال العام المالي 2018م، على مستوى االجتماعات، أو المؤتمرات، أو اللجان، أو ورش العمل ... 
إلخ.
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األهدافمكان االنعقادالفعاليةم

1
تشغيل ُنُظم التسجيل المدني، ونظم إدارة الهوية، 

وإعداد تقارير اإلحصاءات الحيوية لمنطقة شرق 
المتوسط.

)الدار البيضاء - المغرب(

· تنفيذ المبادئ والتوصيات المتعلقة بنظام اإلحصاءات 	
الحيوية )التنقيح 3(

· إعداد الدليل المنقح لُنُظم التسجيل المدني 	
واإلحصاءات الحيوية.

االجتماع الدوري لمجموعة البيانات الضخمة التابع لمركز 2
·)مسقط - ُعَمان(اإلحصاء الخليجي. تبادل الخبرات والتجارب في استخدامات البيانات 	

الضخمة.

3
األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واالقتصادية.

ان - األردن( )َعمَّ
· حساب االنبعاثات الناتجة من استخدامات الطاقة.	

· فات الناتجة من المنشآت.	 حساب المخلَّ

)دبي - اإلمارات(حفل التميز الحكومي اإللكتروني.4

· التعرف على تجارب الجهات األخرى في الخدمات 	
الحكومية اإللكترونية. 

· الحصول على:	

جائزة اإلنجازات الحكومية العربية 2018م

وذلك عن: )الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات( 

المشاركة في االجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي 5
·)مسقط - ُعَمان(العشرين إلحصاءات العمل. توحيد رؤى دول مجلس التعاون الخليجي حول المعايير 	

الجديدة إلحصاءات العمل.
·)مسقط - ُعَمان(مهمة عمل استشارية لمركز اإلحصاء الخليجي.6 تقديم خدمات استشارية في مجال إحصاءات السياحة.	

7
االجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة 

)مسقط - ُعَمان(والمعلومات الجغرافية.

· استعراض سير العمل باللجنة العربية وِفَرق العمل.	

· متابعة أعمال فريق مجموعة العمل الرابعة لتكامل 	
المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات اإلحصائية الذي 

تشارك الهيئة في عضويته.

اجتماع مجلس األمناء بالمعهد العربي للتدريب والبحوث 8
ان - األردن(اإلحصائية. ·)َعمَّ مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالدعم 	

اإلقليمي للمعهد ومناقشة تطوير أنشطته.

9
االجتماع الثنائي بين المركز اإلحصائي لدول مجلس 
التعاون الخليجي والهيئة العامة لإلحصاء باستخدام 

الوسائط التقنية اآلمنة.
·)مسقط - ُعَمان( بحث مواضيع المعلومات اإلحصائية والمعلومات 	

الجغرافية المكانية ذات العاقة. 

جنة الفرعية للحسابات القومية.10 )القاهرة - مصر(االجتماع الثاني عشر ِللَّ
· التعرف على تجارب الدول العربية في إعداد وتركيب 	

الحسابات الربعية وفق نهجي اإلنتاج واإلنفاق باألسعار 
الجارية والثابتة.

·)مسقط - ُعَمان(االجتماع الثنائي لبحث مواضيع لجنة الحسابات القومية.11 تجميع ونشر إحصاءات الحسابات القومية لدول مجلس 	
التعاون.

اجتماع تقييم الجاهزية اإلحصائية واالتحاد النقدي في 12
·)الكويت - الكويت(دول مجلس التعاون. قياس مدى االستعداد الخليجي للوحدة النقدية.	

13
ورشة إقليمية بعنوان )األنظمة المتكاملة للحسابات 

البيئية واالقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة 
في العالم(.

ان - األردن( )َعمَّ
· زيادة الوعي بنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية.	

· تيسير التباحث بين المشاركين في الورشة وتبادل 	
الخبرات.

ورشة عمل بعنوان )تبادل الخبرات حول بناء واستخدامات 14
)الكويت – الكويت(النماذج االقتصادية وتطبيقاتها(.

· التعرف على أهمية النماذج االقتصادية في معالجة 	
األزمات العارضة مثل ارتفاع أسعار النفط واألزمات 

االقتصادية األخرى.
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15
السكان وخصائصهم من منظور أهداف التنمية 

ان - األردن(المستدامة 2030 )َعمَّ

· تحديد مصادر المعلومات التقليدية والحديثة الكفيلة 	
ة  بتوفير بيانات صحيحة لقياس المؤشرات الكميَّ

ألهداف التنمية المستدامة وإعداد تقارير عن التقدم 
نحو تحقيقها.

· إدراك نقاط القوة والمحدودية في مختلف مصادر 	
البيانات التي ستستخدم لرفع تقارير عن تقدم الدول 

نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة المستندة إلى 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

· التركيز على تطبيقات عملية تختص بتحديد واستخراج 	
بيانات عن الخصائص السكانية المختلفة.

· استعراض المؤشرات الدالة على خصائص السكان 	
ومصادر البيانات المختلفة عنها وفًقا لمتطلبات أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
· تطوير صفحة نموذجية وطنية تعود لسنة أساس 	

محددة؛ للمساعدة في وضع استراتيجية تضمن توفر 
ة ألهداف  كافة متطلبات قياس المؤشرات الكميَّ

التنمية المستدامة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
خال الفترة الممتدة من سنة األساس وحتى عام 

.2030

16
ورشة عمل تدريبية إقليمية حول الزراعة والتغذية وحيازة 

ان - األردن(األراضي واستعماالتها. )َعمَّ

· استعراض دور منظمة األغذية والزراعة في رصد 	
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين 

اإلقليمي والوطني.

· استعراض منهجية كل مؤشر من المؤشرات المحددة 	
تحت رعاية منظمة األغذية والزراعة.

17

ة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية  اجتماع اللجنة الفنيَّ
في المنطقة العربية، وندوة حول جداول العرض 

)بيروت - لبنان(واالستخدام.

· موافقة اللجنة الفنية االستشارية حول اإلحصاءات 	
االقتصادية على إبقاء األولويات التي تم االتفاق عليها 

في أو ل اجتماع.

· الطلب من اإلسكوا وضع برنامج عمل سنوي مع 	
مخرجات اللجنة وقائمة األولويات لتحديث األنشطة.

18
اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث 

ان - األردن(اإلحصائية في دورته 43 )عمَّ

· المصادقة مبدئيا على خطة عمل المعهد مع منح 	
المدير العام الجديد مرونة استثنائية في تعديل ما يراه 

مناسًبا على خطة العمل.

· تحديد موضوعات التدريب المطروحة مستقبًا بشكل 	
أدق وليس بعمومية.
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19
الزراعة والتغذية وحيازة األراضي واستعمالها في دعم 

ان - األردن(أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. )َعمَّ

· المساعدة في تحقيق فهم أفضل لمؤشرات أهداف 	
التنمية المستدامة مع تمكين المشاركين من فهم 

واضح لآلتي:

دور المنظمة في رصد وتنفيذ أهداف التنمية 	 
المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والوطني.

منهجية كل مؤشر من المؤشرات المحددة تحت رعاية 	 
ذات المنظمة.

البيانات المطلوبة إلنتاج المؤشرات، والخطوات التي 	 
ن اتخاذها من أجل توفيرها. يتعيَّ

المصادر التقليدية والحديثة التي توفر بيانات دقيقة 	 
ة ذات الصلة بأهداف التنمية  لقياس المؤشرات الكميَّ

المستدامة.

إعداد التقارير عن مدى التقدم المحرز نحو تحقيقها.	 

إجراءات إنتاج هذه المؤشرات والتفاعل مع المنظمة 	 
خال القيام بهذه اإلجراءات.

20
التحليل الديموغرافي - جامعة الدول العربية.

)القاهرة - مصر(

· امتاك كل مشارك القدرة والمهارات الكاملة الخاصة 	
بإجراء التحليل الديموغرافي باستخدام البرامج.

· التدرب على تفسير النتائج واستخاص التوصيات 	
المرتبطة بالسياسات والبرامج، واألساليب اإلحصائية 

المناسبة.

المجلس النقدي الخليجي )اجتماع   رفيع المستوى 21
)الكويت – الكويت(لمناقشة توصيات تقرير اإلحصاءات المالية والنقدية(

· التأكيد على أهمية مشاريع التنمية اإلحصائية.	

· التأكيد على أهمية توفر نظام إحصائي خليجي قوي 	
مطابق للتصنيفات الدولية وأيضا لمعايير النشر 

الدولية.

22

ورشة تدريبية حول التحليل الديموغرافي المتقدم لبيانات 
المسوح القطرية باستخدام حزم البرامج الجاهزة - جامعة 

)القاهرة - مصر(الدول العربية

· التدرب على تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لكل 	
غرض من أغراض التحليل.

· التدرب على تشغيل واستخدام البرامج المتخصصة 	
داخل كل مجموعة من البرامج المذكورة والوقوف على 

نقاط القوة والضعف لكل منها.
· التدرب على تفسير وتحليل مخرجات األساليب 	

اإلحصائية واستخدامها في الوصول إلى التوصيات 
العملية وإعداد التقارير.

· زيادة القدرة على إجراء التحاليل المعمقة ودراسات 	
العاقات المتداخلة بين المتغيرات المختلفة في إطار 

النماذج اإلحصائية المتعارف عليها.

· تبادل الخبرات العربية وتعميق المعرفة وتشجيع انتقالها 	
بين الدول العربية.

· تعزيز التعاون العربي والشراكة في المجاالت التنموية.	
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23
ورشة تدريبية بعنوان )السكان وخصائصهم في إطار 

أجندة التنمية المستدامة 2030(
ان - األردن( )َعمَّ

· استعراض المؤشرات الدالة على أهداف التنمية 	
المستدامة.

· استعراض ومناقشة مصادر المعلومات الحديثة لتوفير 	
بيانات مؤشرات التنمية المستدامة.

)القاهرة - مصر(ورشة عمل عن آلية تصميم واختيار العينات.24
· التعرف على المنهجيات المثلى لتصميم واختيار 	

العينات.

· مناقشة حول استخدام األطر اإلحصائية.	
·)دبي - اإلمارات(اجتماع مع وفد من الهيئة االتحادية التنافسية.25 التعرف على آلية سحب العينات واألنظمة المستخدمة.	

ان - األردن(زيارة دراسية عن “ البيانات الوصفية “26 ·)َعمَّ التعرف على )أنواع البيانات الوصفية، وإدارتها، 	
وأدواتها، وبرامجها، وربطها بالجودة(.

)مسقط – ُعَمان(زيارة وفد الهيئة للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.27

· تبادل الخبرات حول استطاعات الرأي العام.	

· تبادل الخبرات حول مؤشر ثقة المستهلك.	

· التعرف على تجربة سلطنة عمان في التعداد 	
اإللكتروني )2020(.

28
استخدام وسائل التقنية الحديثة في تعدادات السكان 

)القاهرة - مصر(والمساكن.

· تحقيق فهم مشترك أفضل لعملية اعتماد تقنيات 	
جديدة في إجراء تعدادات السكان والمساكن )نقاط 

القوة والضعف(.

· بيان أهمية االستخدام الفعال لهذه التقنيات في 	
تحقيق أقصى قدر من الفوائد لهذا االستثمار.

األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واالقتصادية الداعمة 29
ان - األردن(ألهداف التنمية المستدامة. )َعمَّ

· عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة 	
البيئية-االقتصادية المتكاملة ومناقشتها.

· زيادة الوعي بنظام المحاسبة البيئية -االقتصادية 	
وتطبيقه؛ ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على 

السياسات البيئية -االقتصادية المتكاملة.

· فهم الروابط بين إحصاءات البيئة، ونظام المحاسبة 	
البيئية واالقتصادية، ومؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة ذات الصلة.

· دعم البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من 	
أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية، ونظام 
المحاسبة البيئية واالقتصادية، ومؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.



الـتقــريــر السـنــوي50
2018 1439 - 1440هـ

االجتماع األول للجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي 30
)مسقط – ُعَمان(بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

· المصادقة على مذكرات بالتمرير رقم )1/2018م( 	
و)2/2018( و)3/2018(

· مناقشة برنامج عمل المركز للعامين 2020-2019م.	

· مناقشة الخطة االستراتيجية إلحصاءات السياحة.	

· مناقشة مذكرة حول تقييم جاهزية السجات اإلدارية 	
لألغراض اإلحصائية في الدول األعضاء.

· مناقشة مذكرة المركز حول سير العمل في إعداد 	
التقرير الخاص بالقرارات المتخذة من قبل اللجنة الوزارية 

المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العاقة بالعمل 
المشترك.

·)القاهرة - مصر(زيارة دراسية عن إحصاءات الدخل واالستهاك.31 تبادل الخبرات حول إحصاءات الدخل واالستهاك.	

البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات 32
)تونس - تونس(من أجل إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة واستخدامها.

· وضع أطر وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 	
تتحمل المسؤولية الرئيسة عن متابعة التقدم المحرز.

· جمع بيانات نوعية عن اإلحصاءات االجتماعية والبيئية 	
واالقتصادية بما يسهل الوصول إليها   في الوقت 

المناسب.

اجتماع اللجنة السكانية )18( لإلحصاءات السكانية 33
·)القاهرة - مصر(واالجتماعية. المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية.	

ان - األردن(السكان وخصائصهم في إطار أجندة التنمية المستدامة.34 )َعمَّ

· التعريف بالمفاهيم المتعلقة بالخصائص السكانية 	
األساسية.

· استعراض المؤشرات الدالة على خصائص السكان 	
وتوضيح أساليب وطرق قياسها وفق متطلبات أهداف 

التنمية المستدامة 2030.

· التمكين من قياس التغيرات في الخصائص المختلفة 	
للسكان حسب أسباب هذه التغيرات.

· استعراض ومناقشة مصادر المعلومات التقليدية 	
والحديثة الكفيلة بتوفير بيانات لقياس مؤشرات 

الخصائص السكانية.

الحلقة العلمية لرصد مؤشرات الغايات )6-1/ 6-2/ 6-3( 35
ان - األردن(للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. )َعمَّ

· عرض حالة خط األساس ألهداف SDG 6.1-6.3 في 	
بلدان إقليم شرق المتوسط.

· التدريب على نقاط االتصال الوطنية لرصد األهداف 	
SDG 6.1-6.3 بشأن منهجيات اإلباغ المحدثة.

· التدريب على نقاط االتصال الوطنية بشأن التحقق من 	
صحة تقديرات برنامج الرصد المشترك )JMP( بشأن 

الغاية 6.1 و6.2.

· إدخال أداة اإلباغ المتعمق )بما في ذلك ردود الفعل 	
من البلدان الرائدة(. 

· مراقبة أهداف SDG 6.1 و6.2 و6.3	
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اجتماع إقليمي لتقييم إحصاءات األسعار وتنسيق 36
)القاهرة - مصر(مؤشرات األسعار للسنوات 2011 إلى 2016م

· تزويد المنظمة بالبيانات المطلوبة وفق الجدول الزمني 	
لعام 2018م.

· مراجعة ملفات األسعار والحسابات القومية للسنوات 	
2011 إلى 2016 وإعادة إرسالها.

· مراجعة تعديات البنود ومواصفاتها، وتسليمها يوم 	
األربعاء 19 أيلول/سبتمبر 2018م.

اجتماع إقليمي للمصادقة األولية لبيانات الحسابات 37
)إسطنبول – تركيا(القومية لسنة 2017م

· تنقيح بعض بيانات الحسابات القومية والتي ستؤدي 	
الى تحسن وزيادة ودقة موثوقية مؤشرات األسعار 

الوطنية المختلفة.

اجتماع إقليمي للمصادقة األولية لبيانات مسح 38
)إسطنبول – تركيا(االستهاك األسري والمسوح الخاصة لسنة 2017م

· العمل على التناسق والتكامل بين اتجاهات األسعار.	

·  تنقيح بعض بيانات أسعار االستهاك األسري وغير 	
األسري والتي ستؤدي الى تحسن وزيادة ودقة 

موثوقية مؤشرات األسعار الوطنية المختلفة.

ثانًيا : المشاركات الدولية للهيئة في ورش العمل واالجتماعات ذات العاقة: 
الجدول التالي يوضح أبرز االجتماعات واللقاءات الدولية التي شاركت فيها الهيئة العامة لإلحصاء خال عام 1440/1439ه  - 2018م على مستوى 

االجتماعات، أو المؤتمرات، أو اللجان، أو ورش العمل ... إلخ.

األهدافمكان االنعقادالفعاليةم

ورشة عمل الستعراض تجربة دولة بروناي في تنفيذ 1
·)دار السام -بروناي( مسح القوى العاملة حول إحصاءات العمل. تبادل الخبرات بين المملكة العربية السعودية ودولة 	

بروناي في مجال إحصاءات العمل

ورشة عمل حول إحصاءات النوع االجتماعي )مقدمة من 2
·)طوكيو - اليابان(لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا( تعزيز منظور النوع االجتماعي في اإلحصاءات الوطنية.	

)نيويورك - الواليات الدورة )49( للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة3
المتحدة األمريكية(

· تطوير القطاع اإلحصائي بالمملكة.	

· متابعة أهداف التنمية المستدامة.	

·  إقامة الشراكات الدولية واالستفادة من أفضل 	
الممارسات اإلحصائية لعكسها على تطوير القطاع 

اإلحصائي في المملكة.

·)القاهرة - مصر(المؤتمر الدولي الثالث لخبراء اإلعاقة والتأهيل 2018م.4 المشاركة بورقة عمل عن مسح ذوي اإلعاقة في 	
المملكة.

·)دبي - اإلمارات(منتدى األمم المتحدة للبيانات العالمي 2018م5 أهداف التنمية المستدامة 2030	

االجتماع الثالث لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي.6

)دبي - اإلمارات(

· تزويد الدول المشاركة بتقارير دورية موجزة عن نتائج 	
برنامج المقارنات الدولية الذي يقارن بين األحجام 

الحقيقية القتصاد بلدان العالم.

· مراعاة توقيت هذا النشاط ليكون مائما للدول من 	
ناحية توفر البيانات النهائية عن السنوات المختارة 

للنشاط وخاصة بيانات الحسابات القومية.

· توسيع دائرة المشاركة لدول أكثر.	
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االجتماع الثاني للفريق العامل المعني بقياس السياحة 7
·)مدريد - إسبانيا(المستدامة. التعرف على اآلليات والطرق المستخدمة لقياس 	

السياحة المستدامة.

·ماليزيازيارة تدريبية إلى مصلحة اإلحصاءات الماليزية.8 التعرف على تجربة ماليزيا في مجال السكان وإحصاءات 	
الهجرة.

·إندونيسيازيارة تدريبية للمركز اإلحصائي اإلندونيسي.9 التعرف على تجربة إندونيسيا فيما يخص إحصاءات 	
التعليم والتدريب واإلحصاءات األخرى.

10
ورشة عمل الستيفاء بيانات عن المياه والزراعة لعام 

)باري – إيطاليا(2018 لمنظمة األغذية والزراعة
· إطاق شبكة AQUASTAT لضباط االتصال مع مناقشة 	

االستبيان )AQUASTAT Questionnaire(   المتضمن 
بيانات عن المياه والزراعة.

11
اجتماع إقليمي للمصادقة النهائية على بيانات أسعار 

2014و 2015 و2016م في إطار دورة 2016م اإلقليمية 
من مشروع برنامج المقارنات الدولية.

)إسطنبول - تركيا(

· مصادقه زمنيه لكل دولة على بيانات أسعار أعوام: 	
2014و 2015و2016م.

· مصادقة مكانية ما بين الدول على بيانات أسعار أعوام: 	
2014و 2015و2016م.

· مصادقة نهائية على بيانات مسح االستهاك األسري، 	
والمسوح الخاصة السنوية ألعوام )2014م – و2015م 

– و2016م(.

االجتماع الثامن للجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة 12
المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.

)نيويورك - الواليات 
المتحدة األمريكية(

· تعزيز التعاون الدولي في إدارة المعلومات الجغرافية 	
المكانية العالمية.

· مناقشة تقرير عن جميع المسائل المتعلقة بالجغرافيا 	
والمعلومات الجغرافية المكانية مقدم إلى المجلس 

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
.)ECOSOC(

)ديكينج – بجمهورية مؤتمر األمم المتحدة الدولي للمعلومات الجيومكانية.13
الصين الشعبية(

· تعزيز التواصل والفهم والمعرفة في مجال إدارة 	
البيانات الجيومكانية وكيفية االستفادة منها على 

الصعيد اإلقليمي والعالمي.

· تشجيع الحوار الشامل حول إدارة المعلومات الجغرافية 	
المكانية مع جميع الحكومات المعنية والمنظمات غير 

الحكومية.

)واشنطن - الواليات اجتماع حول إحصاءات األوراق المالية.14
المتحدة األمريكية(

· التعرف على تجارب دولية في مجال إحصاءات األوراق 	
المالية.

االجتماع السابع للمنظمات الدولية المشاركة ومجموعة 15
)فيينا - النمسا(الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

· مناقشة تكّيف المنظمات اإلحصائية لتلبية االحتياجات 	
المتوسعة والمتزايدة والمتغيرة لمستخدمي البيانات 
ومصادر البيانات الجديدة وأحدث التطورات في هذا 

المجال.

الدورة السابعة للجنه اإلحصائية لمنظمة التعاون 16
)إسطنبول – تركيا(اإلسامي.

· توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة لإلحصاء 	
في مجال العمل اإلحصائي.

· عقد شراكة في المجال اإلحصائي.	

· دعوة مدير عام المركز وبعض مسئوليه لحضور ملتقى 	
التعداد. 

· بحث تقديم المركز ورقة عمل في ملتقى التعداد.	
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اجتماع الخبراء المعني باألرقام القياسـية ألسعار 17
)جنيف – سويسرا(المستهلك بمقـر منـظمة العمل الدولية.

· مناقشة المواضيع الخاصة بالخدمات في مؤشر أسعار 	
المستهلك.

· مناقشة مصادر بيانات جديدة لتصنيف مؤشر أسعار 	
المستهلكين.

· مناقشة القضايا المنهجية في تجميع مؤشر أسعار 	
المستهلك.

· تحديث دليل مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2004م.	

·)دبي - اإلمارات(مؤتمر األمم المتحدة للبيانات الضخمة.18 االطاع على التجارب الدولية في البيانات الضخمة.	

·)دبي - اإلمارات(اليوم العالمي للبيانات190 االستفادة من أفضل الممارسات الدولية في برامج 	
البيانات واستخداماتها.

مؤتمر BDES 2018 )البيانات الضخمة لإلحصاءات 20
بلغاريااألوروبية(

· مشاركة ومناقشة نتائج حزم العمل المختلفة للمشروع 	
 SGA-2 وخاصة اتفاقية المنحة الثانية المحددة

· التعرف على الشركات الخاصة التي تمتلك أو تعالج 	
البيانات الضخمة واألوساط األكاديمية المعنية بذلك.

سويسراالمؤتمر الدولي العشرين إلحصائي العمل.21

· 	ICSE-93 مراجعة التصنيف الدولي للحالة في التوظيف

· تحديث بشأن تنفيذ القرار ICLS 19 المتعلق بإحصاءات 	
العمل والعمالة واستغال القوى العاملة.

· مراجعة المعايير اإلحصائية لقياس هجرة القوى العاملة 	
وتسخيرها.

· مراجعة المؤشرات ذات الصلة بعالم العمل داخل 	
إطار المؤشرات العالمية لرصد جدول أعمال التنمية 

المستدامة 2030م.

)الواليات المتحدة المنتدى السياسي رفيع المستوى.22
االمريكية(

· استعراض التقدم في تحقيق أهداف التنمية 	
المستدامة.

· إصدار بيانات أفضل من أجل التنمية المستدامة.	

مؤتمر األمم المتحدة العالمي للمعلومات الجغرافية 23
والمكانية.

)الواليات المتحدة 
االمريكية(

· توفير بيئة تشاركية وشاملة وعملية لتعزيز المعرفة 	
بفهم االتصاالت.

· تطبيق إدارة المعلومات الجغرافية المكانية من أجل 	
التصدي للتحديات اإلقليمية والعالمية.

24
المؤتمر التاسع والعشرين للتعداد السكاني العام 

)مناهج مبتكرة لتعزيز جودة جولة عام 2020 للتعداد(.
)دانانج – فيتنام(

· تعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بأحدث 	
التكنولوجيا المستخدمة في التعداد وتحليل البيانات 

اإلحصائية ومعلومات الخصائص السكانية لسكان 
العالم.

)بروكسل - بلجيكا(اجتماع لجنة النظام المنسق)62(25

· الموافقة على أغلب قرارات لجنة النظام المنسق 	
المتخذة في دورتها السابقة 61 بخصوص بعض البنود 

الجمركية.

· تعديل وحذف بعض البنود الجمركية في جداول 	
النظام المنسق المقدمة من بعض الدول في دورتها 

السابقة.
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)سيؤول – كوريا برنامج القيادة العالمية لمجموعة العشرين26
الجنوبية(

· تبادل الخبرات المهنية ومشاركة التجارب.	

· تعزيز قدرات قادة المستقبل وتمكينهم من التعامل مع 	
البيئة الدولية المتغيرة وممارسة القيادة العالمية في 

عدة قطاعات.

)طوكيو - اليابان(المنتدى العالمي السابع لإلحصاءات الجنسانية.27

· دراسة النوع االجتماعي وتغير المناخ والبيئة.	

· ملكية األصول وريادة األعمال.	

· التمكين االقتصادي للمرأة. 	

· بحث الهجرة الدولية والجنس.	

28ISI فرنسامؤتمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية

· بحث اإلحصاء والتنمية االستدامة.	

· بحث اإلحصاء ورفاه وجودة الحياة.	

· دراسة الدور المستقبلي لإلحصاءات الرسمية.	

· بحث أثر التكنولوجيا الرقمية والعولمة في العمل 	
اإلحصائي.

)أنقرة - تركيا(اجتماع مجلس إدارة سيسرك الحادي واألربعين.29

· بحث عاقة اإلحصاء بالقضايا المتعلقة بالتنمية 	
االجتماعية واالقتصادية.

· إجراء المزيد من الدراسات حول البيئة المستدامة.	

· تنظيم ودعم الدراسات واألبحاث حول المفاهيم 	
والممارسات اإلسامية.

)دبي – اإلمارات(مؤتمر جيتكس30

· استعراض آخر التقنيات والخدمات في المؤسسات 	
الحكومية والوزارات.

· توفير حلول تقنية متقدمة من مختلف دول العالم.	

· عقد ورش العمل والندوات التعريفية.	

هولنداالمعسكر التدريبي لتحليل البيانات 31

· االستفادة من المشاريع المطروحة في مجال تحليل 	
البيانات.

· االستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات ومتابعة أداء 	
الجهات.

32
المشاركة مع وفد المملكة في مجلس حقوق اإلنسان 

في جنيف لمناقشة تقرير القضاء على جميع أشكال 
التميز ضد المرأة.

)جنيف – سويسرا(
· تمثيل الهيئة العامة لإلحصاء ضمن وفد المملكة 	

لمناقشة تقرير المملكة الخاص بالقضاء على جميع 
أشكال التميز ضد المرأة.

33
المشاركة مع وفد المملكة في مجلس حقوق االنسان 

لمناقشة تقرير المملكة الثالث الخاص بآلية االستعراض 
)UPR(  الدوري الشامل)جنيف – سويسرا(

· تمثيل الهيئة العامة لإلحصاء ضمن وفد المملكة 	
لمناقشة تقرير المملكة الثالث الخاص بآلية االستعراض 

الدوري الشامل.

34
المشاركة مع وفد المملكة في مجلس حقوق االنسان 

لمناقشة تقرير المملكة الخاص بمناهضة التمييز 
)جنيف – سويسرا(العنصري.

· تمثيل الهيئة العامة لإلحصاء ضمن وفد المملكة 	
لمناقشة تقرير المملكة الخاص بالقضاء على جميع 

أنواع التمييز العنصري.
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توقيع مذكرات التفاهم واالتفاقيات الدولية خال 2018م: 
تم خال 2018م توقيع مذكرة تفاهم مع إحصاءات كوريا الجنوبية بشأن التعاون في المجال اإلحصائي ونقل الممارسات والخبرات بين الدولتين لتضاف 

إلى قائمة مذكرات التفاهم السابقة مع البنك الدولي لتطوير أعمال الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم أعمال 
الهيئة بالخبراء الدوليين في المجاالت اإلحصائية المختلفة. 

دعم المنظمات الدولية خال 2018م:  
رت الهيئة قنوات اتصال خاصة للمنظمات الدولية لتلبية متطلباتها الدورية، واإلجابة على استفساراتها وأسئلتها حيث بلغ عدد الطلبات المنظمات  وفَّ
الدولية واإلقليمية التي تم دعمها ببيانات خال 2018م )120( طلًبا َشِملت استفسارات وبيانات واستمارات، إضافًة إلى ما تقوم به الهيئة من خال 
ن كافة اإلصدارات والمنتجات اإلحصائية التي تصدرها الهيئة، كما تتواصل الهيئة مع كافة المنظمات ذات  إرسال نشرة شهرية باللغة اإلنجليزية تتضمَّ

العاقة بالمجاالت التنموية على المستوى اإلقليمي والدولي، ومن أبرز تلك المنظمات: 

المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • 
مركز األبحاث والتدريب للدول اإلسامية )سيسرك(.• 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.• 
المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية.• 
اللجنة الدائمة لإلحصاء- التابعة لجامعة الدول العربية.• 
 •)UNWTO(  .منظمة السياحة العالمية
منظمة الجمارك العالمية ببروكسل.• 
 •. )ISI(المعهد اإلحصائي الدولي
صندوق النقد الدولي.• 
األمم المتحدة.• 
 •UNDP .البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
منظمة الفاو.• 
منظمة العمل الدولية.• 
منظمة اليونيسف.• 
منظمة الصحة العالمية.• 
البنك الدولي.• 
اليونيسكو.• 
منظمة الكاكاو.• 
مركز التجارة الدولي.• 
االتحاد الدولي لاتصاالت.• 
اتحاد النقل الجوي الدولي.• 
منظمة الطيران المدني الدولي.• 
منظمة التجارة العالمية.• 

• Organization for Economic Co-operation and Development 
)OECD(.

• UN Women.
• Joint United Nations Programme on HIV/AIDS )UNAIDS(.
• United Nations Fund for Population Activities )UNFPA(.
• The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
• United Nations for climate change.
• United Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD(.
• United Nations Office on Drugs and Crime.
• International Fund for Agricultural Development.
• United Nations Office for Disaster Risk Reduction )UNISDR(.
• International Union for Conservation of Nature )IUCN(.
• Birdlife International.

الزيارات الدولية للهيئة، ومشاركة الخبراء في برنامج تبادل الخبرات الهيئة: 
استقبلت الهيئة خال 2018م )8( وفوٍد دولية بهدف تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات في المجاالت اإلحصائية. 

ا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، و )24( خبيًرا من المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول  استقطبت الهيئة خال 2018م )21( خبيًرا دوليًّ
الخليج العربية شاركوا في ورش عمل واجتماعات تخصصية لتعزيز العمل اإلحصائي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
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دثة ذات  انطاًقا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية ُمحَّ
قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفًقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية، 

والريادة في تطوير القطاع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تكون 
المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكاًرا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية 

رت الهيئة كافة منهجيات أعمالها اإلحصائية  لتنسجم مع مراحل العمل التي نص  السعودية، فقد طوَّ
عليها دليل إجراءات األعمال اإلحصائية بالهيئة المتوافق مع إجراءات العمل المعتَمَدة لدى المنظمات 

الدولية ذات العاقة بتطوير المنهجيات اإلحصائية.
حيث تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة 

»اإلدارة« الشاملة، وهي كما يلي:

وقد تمَّ تطوير منهجيات متكاملة نموذجية لمختلف المنتجات اإلحصائية التي تنتجها الهيئة، وتشتمل 
على عدٍد من المحاور المتوافقة مع إجراءات األعمال اإلحصائية آخذين في االعتبار االختافات من 
منتٍج آلخر من حيث تصنيف المنتج اإلحصائي كاقتصادي، أو اجتماعي، أو معرفي، أو ديموغرافي 

وسكاني، أو من حيث مصادر البيانات لتلك المنتجات وفًقا لما يلي:

منهجيات لمنتجات إحصائية تم الحصول على بياناتها عن طريق تنفيذ الهيئة للمسوح الميدانية، • 
وهي نوعين:

- مسوح يتم استيفاء بياناتها من خال زيارة األسر.
- مسوح يتم استيفاء بياناتها من خال زيارة المنشآت.

منهجيات لمنتجات إحصائية تم الحصول على بياناتها من خال السجات اإلدارية المتوفرة لدى • 
الجهات الرسمية.

منهجيات لمنتجات إحصائية جمعت في مصادر بياناتها على المسوح الميدانية السجات اإلدارية • 
مًعا.

المنهجيات

النطاق

التقييم

التنظيم

المراجعة

اإلدارة

التصميم

النشر

الجمع

التبويب
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وبناًء على هذا التصنيف تمَّ العمل خال عام 2018م على إعداد وتطوير )41( منهجية للمنتجات واألعمال اإلحصائية التي تنفذها الهيئة، كما في الجدول التالي:

م

منهجيات لمنتجات إحصائية تم الحصول على بياناتها عن طريق 
منهجيات لمنتجات إحصائية تم الحصول تنفيذ الهيئة للمسوح الميدانية

على بياناتها من خالل السجالت 
اإلدارية المتوفرة لدى الجهات الرسمية

منهجيات لمنتجات إحصائية جمعت في 
مصادر بياناتها على المسوح الميدانية 

السجالت اإلدارية مًعا منهجيات المسوح االقتصادية 
منهجيات المسوح األسرية)المنشآت(

منهجية الرقم القياسي ألسعار منهجية مسح الطاقة المنزليمنهجية مسح المال والتأمين1
منهجية نشرة سوق العملالعقارات

منهجية مسح المنشآت 2
الصغيرة والمتوسطة

منهجية مسح نفاذ واستخدام 
تقنية المعلومات واالتصاالت 

لألسر واألفراد

منهجية مؤشرات الحسابات القومية 
منهجية نشرة إحصاءات المساكن)ربع سنوي(

3
منهجية مسح نفاذ واستخدام 
تقنية المعلومات واالتصاالت 

للمنشآت

منهجية مسح إنفاق ودخل 
األسرة

منهجية نشرة الحسابات القومية 
منهجية نشرة إحصاءات العمرة)سنوي(

منهجية الرقم القياسي لإلنتاج 4
منهجية نشرة الحسابات القومية منهجية مسح ثقة المستهلكالصناعي

منهجية نشرة إحصاءات الحجالتفصيلية وفق نظام 2008م

منهجية مسح المؤشرات 5
االقتصادية

منهجية مسح ممارسة الرياضة 
لألسرة

منهجية إحصاءات الصادرات والواردات 
 السلعية - شهري

منهجية إحصاءات الصادرات والواردات منهجية مسح صحة األسرةمنهجية مسح نشاط التأمين6
السلعية - ربعي

منهجية إحصاءات الصادرات والواردات منهجية مسح كبار السنمنهجية مسح البيئة االقتصادي7
السلعية - سنوي

منهجية مسح المنشآت 8
منهجية إحصاءات الصادراتمنهجية مسح اإلعاقةالسياحية

منهجية إحصاءات الوارداتمنهجية مسح التعليم والتدريبمنهجية مسح التوظف واألجور9

منهجية المسح االقتصادي 10
للمنشآت

منهجية مسح الخصائص 
منهجية التبادل التجاريالسكانية

منهجية األرقام القياسية للتجارة  منهجية مسح التجارة الداخلية11
الخارجية )سنوي(

منهجية األرقام القياسية للتجارة منهجية مسح النشاط الصناعي12
الخارجية )ربعي(

منهجية الرقم القياسي ألسعار 13
 الجملة

منهجية الرقم القياسي ألسعار 14
المستهلك

منهجية متوسطات أسعار 15
السلع والخدمات
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وسنتطرق فيما يلي ألهم النقاط التي تناولتها 
تلك المنهجيات وفًقا لمراحل العمل اإلحصائي:

 
المرحلة األولى: مرحلة النطاق:

يتم خال هذه المرحلة فهم االحتياجات 
اإلحصائية لتنفيذ العمل اإلحصائي، وتحديد 

احتياجات الشركاء والمستفيدين الرئيسيين من 
بيانات المنتج اإلحصائي، وتحديد آلية التعاون 

معهم وبحث الحلول الممكنة، حيث تقوم الهيئة 
العامة لإلحصاء بالتواصل وعقد االجتماعات 

مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العاقة 
بالمنتج اإلحصائي وأخذ آراء المختصين بعين 

االعتبار قبل البدء بتنفيذ المسح لضمان تحقيق 
األهداف التي تم إصدار المنتج اإلحصائي من 

أجلها.
 

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:
قبل الشروع في مرحلة التصميم يتم تحديد 

المجتمعات اإلحصائية المستهدفة للمنتج 
اإلحصائي وتحديد مصادر اإلحصاءات التي يتم 
جمع البينات منها، ثم يتم العمل على ما يلي:

تقوم اإلدارات المختصة بالهيئة بإعداد وتصميم 
أو تطوير استمارة المنتجات اإلحصائية ومن 

ثم تحويلها إلى استمارة إلكترونية مع األخذ بعين 
االعتبار التوصيات والمعايير الدولية، وكذلك 

المتطلبات الدولية والمحلية.
ويراعى عند تصميم االستمارة الوضوح 

والتسلسل والمنطقية وتحديد الوقت 
المستغرق الستيفاء االستمارة. كما يتم في 

بعض الحاالت تصميم استمارات للبيانات 
المطلوبة من الجهات المزودة بالبيانات السجلية 
ليسهل من خالها تحديد وفهم طبيعة البيانات 

المطلوبة واالتفاق عليها.
تحديد وتعريف المفاهيم والمتغيرات 

والمؤشرات المستخدمة لقياس الظواهر 
المحددة الستخراج النتائج.

تحديد التصانيف واألدلة المستخدمة في 
تصنيف البيانات اإلحصائية وفًقا للمعايير 

والتصانيف الدولية لكل منتج إحصائي.
تحديد وحدات المجتمع اإلحصائي التي تجمع 
البيانات منه والمراد معاينتها كوحدة المعاينة 

األولية التـي تسـحب فـي المرحلـة األولى مـن 
مراحل تصميـم عينـة المسح ووحدة المعاينة 

النهائية التـي يتـم سـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة 
مـن تصميـم عينـة المسح.

حيث يتمُّ تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة المسح 
وفًقا لما يلي:

 

تصميم خطة األطر اإلحصائية:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى إلنشاء إطار 

يغطي المجتمع اإلحصائي.
وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية 
للوحدات التي يمكن من خالها اختيار مقدمي 

البيانات.
استخدام السجات واألطر اإلحصائية المشتركة 

بقدر اإلمكان.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء 

اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، 
والتحقق من صحته والموافقة على استخدامه 

للدورة الحالية للمسح.
 

تصميم خطة سحب العينات:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات 

العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان 
الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ 

ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى 
أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي 

فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث 

ُتسـحب عينـة عشوائية من كلِّ طبقٍة بشكل 
مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع وحدات 
المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.

ففي المسوح األسرية ُتختار وحدات العينة 
من بين األطر اإلحصائية التي يتمُّ تصميمها 

لتغطية المجتمع اإلحصائي المستهدف، 
وتجري عملية اختيار العينة على مرحلتين، في 

المرحلة األولى يتمُّ اختيار وحدات المعاينة 
األولية، وهي مناطق العدِّ من إطار عملية حصر 
وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث تختار 
مناطق العدِّ في إطار التعداد موزعة على جميع 
الطبقات في جميع المناطق اإلدارية باستخدام 

األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر 
السعودية فيها، ويتمُّ في المرحلة الثانية اختيار 
ا، وهي األسر  وحدات المعاينة النهائية عشوائيًّ
في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة 
األولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة.
أما في مسوح المنشآت فيتم اختيار وحدات 

العينة استناًدا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 
2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 

والدراسات اإلحصائية والتي تستهدف المنشآت 
بشكل عام، فقد تم تقسيم اإلطار إلى أربع 

فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:
المنشآت متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت 

التي يكون عدد العاملين بها )1-5( عمال.
المنشآت الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي 

يكون عدد العاملين بها )6-49( عامًا.
المنشآت المتوسطة: تضم جميع المنشآت 

التي يكون عدد العاملين بها )50-249( عامًا.
المنشآت الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي 
يكون عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.
ويتمُّ إعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات 

العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة 
المطلوبة، مع الحد األدنى من العبء على 
مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب 

التناوب ومراقبة التداخل، باإلضافة إلى تحديد 
البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار 

اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها، كذلك 
ق من صحتها  اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ

والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي 
للمشروع. 

المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:
ويتمُّ في هذه المرحلة ما يلي:

إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة والتي ستبدأ 
من »مرحلة الجمع« وتنتهي »بمرحلة التقييم«.

تنظيم وتجميع تلك اإلجراءات، وتحديد التسلسل 
األنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق 

أهداف المنتج اإلحصائي.
االستفادة من الدورات السابقة للمنتج 

اإلحصائي الختبار وتطوير إجراءات سير العمل 
في الدورة الحالية.

وصف وتوثيق هذه اإلجراءات لتسهيل القيام 
بالتحديثات في الدورات المستقبلية.

تجربة واختبار إجراءات سير العمل اإلحصائي لل
تأكد من أنها تلبي متطلبات واحتياجات المنتج 

اإلحصائي.
اعتماد إجراءات سير العمل اإلحصائي، ووضع 

خارطة طريق للتنفيذ.

المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:
ويتم في هذه المرحلة التعامل مع جميع البيانات 

وفق الطرق المناسبة وطبيعة تلك البيانات، 
ة تقوم الجهات الرسمية  ففي البيانات السجليَّ

بتزويد البيانات المطلوبة والمحددة مسبًقا 
للهيئة العامة لإلحصاء، وأما البيانات الميدانية 

فيتمُّ جمعها عن طريق اختيار العينة على 
النحو المحدد في خطوة »تصميم خطة سحب 

العينات« بعد التحقق من مناسبة العينة التي تم 
اختيارها والموافقة على استخدامها.

 ويتمُّ اختيار العاملين في المسوح الميدانية 
وفق معايير ذات عاقة بطبيعة العمل، حيث 

يفضل أن يكون المرشح من ذوي الخبرة الذين 
سبق لهم المشاركة في األعمال الميدانية التي 
ذتها الهيئة في فترات سابقة على أن يكون  نفَّ

َحَسن السيرة والسلوك وسليَم الحواس والئًقا 
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ا، وأال يقل عمره عن 20 سنة،  ا ونفسيًّ طبيًّ
ويجتاز البرنامج التدريبي للمنتج اإلحصائي حيث 
يتم تأهيلهم وتدريبهم من خال برامج تدريبية 

أعدت لهذا الغرض، وفًقا لما يلي:
عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين • 

بالمركز الرئيس بالهيئة.
عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من • 

مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف 
مناطق المملكة.

وتتضمن البرامج التدريبية تقديم محاضرات 
لعدد من المواد الفنية والتقنية واإلدارية 

والتوعوية، يتم خالها شرح كتيب التعليمات 
اإللكتروني، والتعريف بأهداف المنتج اإلحصائي 
وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائط 

والوصول، كما تتضمن شرًحا مفصًا لجميع 
أسئلة االستمارة، وكذلك شرًحا للمهام الفنية 

واإلدارية لكافة المشاركين في المسح بمختلف 
مستوياتهم اإلدارية.

ومع بداية البرنامج التدريبي يتم توفير األجهزة 
اللوحية )Tablet Devices( لجميع المتدربين، حيث 

يمكن للمتدربين من خال هذه األجهزة القيام 
بما يلي:

االطاع على كتيب التعليمات والتعرف على • 
محتواه أثناء فترة التدريب.

االطاع على استمارة جمع البيانات • 
اإللكترونية، وتجربة تعبئتها عند تطبيق 

ذلك في ورش العمل المصاحبة للبرنامج 
التدريبي.

الدخول على »نظام التقييم اآللي للبرنامج • 
التدريبي”، حيث يحق للمتدرب إبداء رأيه في 
تقييم مستوى البرنامج التدريبي والمتدربين، 

وذلك بهدف تحسين جودة البرامج التدريبية 
مستقبًا، وقد اشتمل هذا التقييم على عدة 

معايير أهمها: )مدى إلمام المحاضر بالمادة 
التي يقدمها، والتزام المحاضر بالوقت 
المحدد في جدول التدريب، وشمولية 

المحاضرة لجميع جوانب المسح، وماءمة 
قاعة التدريب، وأية اقتراحات يراها المتدرب 

لتحسين جودة البرنامج التدريبي(.
الدخول على »نظام التقييم اآللي • 

للمتدربين” مع نهاية البرنامج التدريبي، 
والذي يمكن من خاله تحديد مستويات 

استيعاب المتدربين للمفاهيم والتعليمات 
التي تلقوها خال التدريب.

ثم يتم ترشيح العاملين للمشاركة في العمل 
ا من  اإلحصائي وفًقا لنتائجهم المستخرجة آليًّ
»نظام التقييم اآللي للمتدربين« بما يضمن 
السرعة والدقة والحياد عند تحديد المرشحين 

وكفاءاتهم.

 ويتمُّ تنفذ العمل اإلحصائي حسب دورته 
الزمنية المحددة بشكل دوري: شهري، أو ربع 

سنوي، أو سنوي، باستخدام األساليب الحديثة 
في عملية استيفاء االستمارات، حيث يستخدم 
الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل 
بالمملكة خاصية التزامن المتوفرة على األجهزة 
ة ليتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة  اللوحيَّ
من الميدان بشكٍل مباشٍر إلى قاعدة البيانات 
المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، ليتمَّ 

تخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها.
ق من صحة البيانات الميدانية  ويتمُّ التحقُّ

الُمجّمعة عن طريق مراجعة البيانات من خال 
الباحث نفسه والمفتش المسؤول عنه، 

والمشرف على العملية في منطقة اإلشراف، 
حيث تخضع جميع مناطق العمل لعملية مراقبة 

ومراجعة من غرف جودة البيانات في المركز 
الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط 

ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا 
مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من 

اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام 
غرف جودة البيانات:

عة وإرسال الماحظات •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف 

مستوياتها عن طريق النظام اآللي المكتبي 
المرتبط باألجهزة اللوحية التي يحملها 

الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل آلي 
سريع في مواقع عملهم.

ا بالمنشأة أو األسرة وطرح •  االتصال هاتفيًّ
ق  بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ
من سامة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى 

التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول 
على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها 
بعد، وتقديم الشكر للُمْدلين بالبيانات على 

تعاونهم.
تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة • 

البيانات يتولى الرد على االستفسارات 
الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 

ُمدلي البيانات.
تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة • 

ومنطقية البيانات.
التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة • 

من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات 
المسجلة في ملف العينة.

إجراء المقارنات والمطابقات الميدانية • 
للعينات اإلحصائية التي يتم اختيارها 

ا. ا وآليًّ عشوائيًّ
استخدام المنصات التقنية في عمليات جمع • 

وتدقيق البيانات من كافة مناطق المملكة 
وربطها بمركز موحد لعمليات المراجعة والتدقيق.

أما فيما يتعلق بالمنتجات اإلحصائية من 
المصادر اإلدارية فيتم التحقق من صحة 

البيانات الواردة بوضع عدد من قواعد التدقيق 
ة للبيانات للكشف عن المدخات الشاذة  اآلليَّ

والمفقودة ومعالجتها مع الرجوع لمصادر 
البيانات إذا لزم األمر.

المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:
يتمُّ في هذه المرحلة تبويب البيانات )البيانات 

الخام( باالعتماد على ُمدخات التصنيف والترميز 
ت أثناء عملية جمع البيانات سواء كانت  التي تمَّ
التصنيفات وأدلة الترميز اإلحصائية التي تمت 

اإلشارة إليها في مرحلة التصميم أو التصنيفات 
والترميزات األخرى كالتصنيف الجغرافي للبيانات 

)مثل توزيع البيانات على مستوى المناطق 
اإلدارية( أو التصنيف النوعي والوصفي كتحديد 

نوع الجنس، أو الحالة االجتماعية للفرد، أو 
التصنيف الكمي مثل دخل وإنفاق األسرة ليتمَّ 
عرضها في جداول مناسبة، وذلك حتى يمكن 
تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج 
منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج 

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

لاطاع على االستمارات األصلية، والتي في 
الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء األفراد 

وأصحاب المنشآت وعناوينهم، مما يخلُّ بمبدأ 
سرية البيانات اإلحصائية.

وبهدف إضفاء جودة ودقة على اإلحصاءات 
يتمُّ مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها 
ودقتها بطريقة تتناسب وطبيعة تلك البيانات، 

فيتمُّ مطابقة البيانات للدورة الحالية للعمل 
اإلحصائي مع بيانات الدورة السابقة؛ وذلك 

ق من سامة البيانات ومنطقيتها تمهيًدا  للتحقُّ
لعملية المعالجة واستخراج النتائج ومراجعتها في 

المراحل التالية لمرحلة التبويب.
َفات  وللحفاظ على سرية البيانات تتم إزالة ُمَعرِّ

الهوية من مجموعة البيانات المدخلة؛ وذلك 
لضمان حماية خصوصية األفراد والمنشآت.

 
المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:

ق من صحة  ومن خال هذه المرحلة يتم التحقُّ
المخرجات وتفسيرها، فبعد أن تتمَّ عمليات 

االحتساب واستخراج النتائج يقوم المختصون 
في الهيئة بتحميل وتخزين تلك المخرجات على 

قاعدة البيانات، ومن ثمَّ مراجعُتها ومعالجتها 
عن طريق البرنامج المعد للمراجعة عبر شاشات 
المراجعة المصممة لذلك والحفظ في قواعد 

بيانات الهيئة العامة لإلحصاء بحيث ال ُتستخدم 
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    المنهجيات

إال في األغراض اإلحصائية فقط، وال يمكن بأي 
حال من األحوال اإلفصاح عن أية بيانات وأنَّ ما 
يتم إعداده للنشر هو جداول إحصائية تجميعية.

 
المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

يتم خال هذه المرحلة إعداد المنتج اإلحصائي 
ليصبح جاهًزا للنشر، وذلك من خال:

تحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات.. 1
إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية . 2

للبيانات والمؤشرات.
إعداد وتجهيز البيانات الوصفية وكتابة . 3

منهجية العمل.
مراجعة النشرات والتقارير تمهيًدا لنشرها.. 4

بعد استام الصيغة النهائية للنشرة أو التقرير 
المراد نشره من اإلدارة اإلحصائية المختصة 

تقوم إدارات اإلعام والوعي اإلحصائي بالهيئة 
وفًقا الختصاص كل منها بإعداد بيان صحفي 

وأنفوجرافيك بأبرز نتائج المنتج اإلحصائي، 
وإعداد تقارير صحفية خاصة عنها ُترسل لبعض 

الصحف، كما يتمُّ اعتماد المواد اإلعامية 
بالتنسيق مع اإلدارة اإلحصائية المختصة، ومن 

ثمَّ يتمُّ نشر البيانات وفق الخطوات التالية:
رفع المنتج اإلحصائي على بوابة الهيئة.. 1
لتنسيق مع اإلدارات اإلعامية في الجهات . 2

الشريكة حول وقت نشر المواد الترويجية.
إرسال البيان الصحفي إلى )وكالة . 3

األنباء السعودية، والصحف الورقية 
واإللكترونية، والقنوات واإلذاعات، ووكاالت 

األنباء الدولية(.
نشر التغريدات واألنفوجرافيك على موقع . 4

تويتر.
إرسال المنتج اإلحصائي لقائمة العماء عبر . 5

البريد اإللكتروني.
رصد ما ُينشر في وسائل اإلعام بشكل . 6

يومي، والتعامل معه وفق محتوى المواد. 
وبعد النشر يتم استقبال أسئلة واستفسارات 

العماء حول المنتج اإلحصائي ونتائجه من 
خمس قنوات متاحة )الموقع اإللكتروني - وبريد 

تزويد العماء بالبيانات - والخطابات الرسمية - 
ومركز االتصال - والزيارات المباشرة( ويتم تلبيُة 
طلب العميل بعد التنسيق مع اإلدارة اإلحصائية 

المختصة من خال القناة المناسبة له، وذلك 
بتوفير المعلومة مباشرة من المكتبة اإلحصائية 
المتوفرة على موقع الهيئة، أو من خال اإلدارة 

اإلحصائية نفسها إذا لزم األمر.
 

المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:
يتم خال هذه المرحلة إجراء تقييم للعملية 

اإلحصائية بدًءا من مرحلة الجمع وانتهاء إلى ما 
بعد نشر البيانات؛ وذلك بهدف القيام بعملية 

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

والعمليات واألنظمة، ومهارة األفراد العاملين، 
والمعايير، وأطر العمل اإلحصائي.

ويتم جمع وتوثيق أهم التعليقات والماحظات 
من مصادرها في مختلف المراحل، فمنها:

ما يتم جمعه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، 
مثل: التعليقات والماحظات التي يقدمها 

جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، 
وكذلك التعليقات والماحظات التي يقدمها 
مقدمو البيانات )سواء كان المدلى بالبيانات 

في الميدان، أو مقدم البيانات من السجات 
اإلدارية(.

وهناك ما يتمُّ جمُعه وتوثيُقه في مرحلة 
المراجعة، كالماحظات التي يستنتُجها 

المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل 
البيانات التي تم جمُعها من الميدان أو السجات 

اإلدارية.
وأخيًرا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والماحظات 

َمة من مستخدمي البيانات بعد نشرها. المقدَّ
ويقوم المختصون بالهيئة بتقييم المنتج 

اإلحصائي بتحليل مدخات التقييم التي تمَّ 
جمُعها، ومقارنُة نتائج هذا التحليل بالنتائج 

المتوقعة مسبًقا، وبناًء على ذلك يتمُّ تحديُد 
عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها 

مع المعنيين في ُمختَلِف اإلدارات ذات العاقة 
داخل الهيئة، أو عمائها من الشركاء في المنتج 

اإلحصائي، كما يتمُّ خال هذه الخطوة قياُس 
أداء استخدام العماء لنتائج المنتج اإلحصائي، 
ومدى رضاهم عنها، والتواصُل مع العماء غير 

الراضين، وتقديُم اإليضاحات لهم.



الـتقــريــر السـنــوي62
2018 1439 - 1440هـ

3. اإلنتاج اإلحصائي
    األدلة اإلحصائية

األدلة 
اإلحصائية

تسير الهيئة في عملها اإلحصائي وفًقا لعدد من األدلة اإلحصائية والمعايير العلمية كما يلي: 

أواًل: دليل إجراءات األعمال اإلحصائية: يهدف إلى:  
تحسين العمليات اإلحصائية المستخدمة في إنتاج األعمال اإلحصائية وتوحيدها في القطاع . 1

اإلحصائي.
تسهيل العمل والتنسيق بين اإلدارات المعنية في عمليات اإلنتاج اإلحصائي.. 2
ضمان إنجاز مشاريع المنتجات اإلحصائية.. 3
تعزيز ثقافة الجودة والدقة والشمولية والمصداقية للرفع من مستوى األعمال اإلحصائية . 4

المنتجة. 
نقطة بدء يمكن من خالها المضي قدًما لتطوير عمليات تهدف لتنفيذ منتجات جديدة.. 5
َحْوَكمة المهام واألعمال اإلحصائية.. 6
تأسيس مرجع مهني وتدريبي للعاملين في القطاع اإلحصائي.. 7
توفير أدوات التقييم والتطوير والمستمر.. 8

وقد قامت الهيئة خالل عام 2018م باإلجراءات التالية على دليل إجراءات األعمال اإلحصائية:
مراجعة الدليل من قبل المختصين بالهيئة.. 1
تصميم وترجمة الدليل للغة اإلنجليزية.. 2
نشر الدليل على البوابة الداخلية للهيئة.. 3
عرض ومناقشة الدليل مع فريق البنك الدولي والتعرف على التجارب الدولية المشابهة.. 4
البدء لإلعداد نظام متابعة األعمال اإلحصائية مبني على مراحل العمل واإلجراءات في دليل . 5

إجراءات األعمال اإلحصائية. 

ثانًيا: تصميم وتطوير أطر العينات الخاصة بالمنتجات اإلحصائية:
تم تطوير تصميم أطر العينات سواء أسري أو منشآت ألكثر من 45 منتج من منتجات الهيئة.• 
لغرض تنفيذ مسوح تختص في الزراعة ألول مرة في عام 2018م، فقد تمَّ استحداث أطر عينات • 

للمسوح الزراعية مستمدة من إطار التعداد الزراعي. 
تمَّ إنشاء نظام آلي يقوم باختيار العينات وإسنادها للمنتجات اإلحصائية وفق المنهجيات • 

المعتمدة؛ مما يتيح جودة وسهولة تنظيم اختيار وحدات العينات للمنتجات اإلحصائية المختلفة.
تمَّ العمل على مراقبة وضبط جودة العينات خال عملية جمع البيانات لكافة المسوح المنفذة • 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للعمليات.
العمل على تقدير أوزان العينة »تعميم النتائج على كافة وحدات المجتمع« بعد االنتهاء من • 

عمليات جمع البيانات لكل منتج إحصائي.
تمَّ خال عام 2018م تقديم خدمات استشارية وأطر عينات لعدد من الجهات المختلفة، وهذه • 

الجهات هي:
وزارة الصحة.. 1
وزارة التجارة واالستثمار.. 2
هيئة تطوير مدينة الرياض.. 3
هيئة الغذاء والدواء.. 4
هيئة تقويم التعليم.. 5
هيئة النقل العام.. 6
المركز الوطني للقياس.. 7
مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي.. 8
مؤسسة الملك سلمان للشباب.. 9
مؤسسة مسك الخيرية.. 10
مستشفى الملك فيصل التخصصي.. 11
المجلس الصحي السعودي.. 12
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ثالًثا: إعداد وتطوير منهجيات المنتجات اإلحصائية:
تمَّ إعادة صياغة وتوثيق منهجيات منتجات الهيئة اإلحصائية، بما يحقق ما يلي:• 

أن تعكس المنهجية الواقع بإيضاح مراحل وخطوات العمل التي تتمُّ عند تنفيذ مختلف األعمال اإلحصائية.. 1
تحقيق الشفافية بإيضاح البيانات الوصفية وتوثيقها بناء على التوصيات والممارسات الدولية.. 2
الخروج بمنهجية يمكن من خالها تلبية رغبات المستفيدين من ذوي االختصاص.. 3
أن تكون المنهجية مفهومة وواضحة للمطلع غير المختص بقدر اإلمكان.. 4
أن يكون لدينا إطار شبه موحد للمنهجيات لمختلف المنتجات.. 5

تغطية مراحل العمل اإلحصائية في جميع المنهجيات )النطاق، والتصميم، والتنظيم، والجمع، والتبويب، والمراجعة، والنشر، والتقييم(.• 
كما ُذكر سابًقا تمَّ خال عام 2018 إعادة صياغة وتطوير 41 منهجية للمنتجات واألعمال اإلحصائية التي تنفذها الهيئة، كما هو موضح في الرسم • 

البياني التالي:

■ مسوح ميدانية وسجالت إدارية■ مسوح إدارية■ مسوح اقتصادية■ مسوح أسرية

10 منهجيات

%24

4 منهجيات

%10

12 منهجية

%29

15 منهجية

%37

أنواع المنهجيات اإلحصائية للمنهجيات التي تم تطو�رها خالل عام 2018م
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3. اإلنتاج اإلحصائي
    األدلة اإلحصائية

رابًعا: اإلعداد للبرامج التدريبية لتنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية:
ذتها الهيئة •  قام فريق العمل بإدارة دعم المنهجيات اإلحصائية باإلعداد والتجهيز لتنفيذ البرامج التدريبية الازمة لألعمال اإلحصائية الميدانية التي نفَّ

خال عام 2018م من خال القيام بعدٍد من اإلجراءات، ومنها:
إ عداد جداول البرامج التدريبية لألعمال الميدانية للمركز الرئيس للفئات اإلشرافية.. 1
إعداد جداول البرامج التدريبية لألعمال الميدانية للمناطق لكافة فئات المشتغلين.. 2
التحقق من توفير وتجهيز ومراجعة كافة المواد التدريبية الازمة للبرامج التدريبية وهي المواد العلمية التي تقوم بإعدادها مختلف اإلدارات ذات . 3

العاقة بمحتوى مواد العرض.
إعداد التقييم اآللي للمشاركين في األعمال اإلحصائية في كافة مناطق المملكة ورصد نتائجهم.. 4
إعداد وتنفيذ االستبانة اإللكترونية لتقييم البرامج التدريبية من خال المتدربين المشاركين في المسوح اإلحصائية.. 5
إعداد ملف فني متكامل عن البرنامج التدريبي.. 6

ا لتأهيل المرشحين للمشاركة في تنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية لـــــــ )41( مسًحا موضحة في  حيث تمَّ خال عام 2018م تنفيذ )14( برنامًجا تدريبيًّ
الجدول والرسم البياني التاليين:

المسوح اإلحصائية المنفذ لها برامج تدريبية للعام 2018م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولنوع المسح

2856المسوح االقتصادية
3428المسوح األسرية
0003المسوح الزراعية

المجموع
512717

41

المسوح اإلحصائية المنفذ لها ب�امج تد���ية في عام 2018م

الربع األول

%12

الربع الثاني

%29

الربع الثالث

%17

الربع الرابع

%42
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    التصنيفات والمعايير اإلحصائية

التصنيفات 
والمعايير 
اإلحصائية

أهمية التصنيفات والمعايير اإلحصائية:
تكمن أهمية اإلدارة في ضمان تبني التصنيفات والمعايير اإلحصائية ذات الصلة وتطبيقها في 

الهيئة، وتحديد المعايير الدولية المناسبة فيما يتعلق باإلحصاءات من وحدات ومفاهيم وتعريفات 
وتساؤالت وتصنيفات وخافه، مما يعزز اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، 
ويحدد مدى قابليتها للتطبيق، والقيام بإعداد األدلة والتصانيف اإلحصائية الوطنية وفًقا للمعايير 

الدولية واستخدامها، وتحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتكُمن أهمية استخدام 
التصانيف اإلحصائية في النقاط التالية:

توحيد التصنيفات اإلحصائية لمصادر البيانات.• 
توفير لغة مشتركة لقراءة البيانات وتحليلها.• 
إمكانية المقارنة بين البيانات على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.• 
دعم مشروع الربط اآللي بين مختلف الجهات.• 
دفع عجلة الحكومة اإللكترونية. • 
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المعايير والتصنيفات المحلية والدولية المختارة
الجدول التالي يوضح أبرز التصنيفات المحلية والدولية المختارة ونبذ عنها، ومجاالت استخدامها: 

مجال االستخدامالتصنيفمجال االستخدامالتصنيف

التقسيم اإلداري للمملكة 
العربية السعودية.

ويستخدم في التوزيع الجغرافي على 
مستوى المناطق اإلدارية والمحافظات 
والمدن والمسميات اإلدارية للمملكة، 

ومصدره وزارة الداخلية.

التصنيف حسب طبيعة 
)NATU( المواد

تصنيف السلع حسب طبيعتها )خام – نصف 
مصنعة – مصنعة(.

مبادئ وتوصيات تعداد 
السكان والمساكن.

التعداد العام للسكان والمساكن والمسح 
الديموغرافي.

التصنيف حسب استخدام 
)UT1L( المواد

تصنيف السلع حسب استخدامها )استهاكية 
– وسيطة – رأسمالية(.

التصنيف السعودي للمهن 
المعتمد على التصنيف 

)ISCO_08( الدولي

·  التعدادات السكانية واالقتصادية.	

· المسوح االجتماعية واالقتصادية والبيئية.	

· ت اإلدارية. 	 السجاَّ

التصنيف حسب نوع المواد 
)TYPE(

تصنيف السلع حسب نوع المواد )منتجات 
زراعية وحيوانية – منتجات صناعية – ثروات 

طبيعية(.

التصنيف الوطني 
لألنشطة االقتصادية 

)ISIC4(

· التعدادات السكانية واالقتصادية.	

· المسوح االجتماعية واالقتصادية والبيئية.	

· ربط التصنيف الوطني لألنشطة 	
االقتصادية بالتصانيف األخرى مثل: 

)تصنيف السلع للنظام المنسق، 
والتصنيف المركزي للمنتجات(. 

نظام الحسابات القومية 
SNA2008

إعداد نشرات الحسابات القومية وفق 
المعايير والمفاهيم الواردة في النظام.

التصنيف السعودي 
للمستويات والتخصصات 

التعليمية المعتمد 
على التصنيف الدولي 

)ISCED11 ,13(

· التعدادات السكانية واالقتصادية.	

· المسوح السكانية واالجتماعية 	
واالقتصادية.

· ربط التصنيف السعودي للمستويات 	
والتخصصات التعليمية بالتصانيف األخرى 

مثل: )التصنيف السعودي للمهن(.

تصنيف االستهاك 
الفردي حسب الغرض 

COICOP

· مسح إنفاق ودخل األسرة. 	

· حساب مؤشر أسعار المستهلك.	

· الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.	

المرجع الجيوديسي 
)WGS84( العالمي

مرجع لإلسقاطات الجغرافية يتم فيه توصيف 
كروية األرض، وخط األساس المستخدم في 

إحداثيات الخريطة.
تصنيف الوظائف الحكومية 

COFOG
يستخدم التصنيف لتحويل البيانات المالية 

والتي ترد من وزارة المالية في الحساب 
الختامي للدولة إلى  بيانات اقتصادية.

التصنيف الدولي النمطي 
) SITC ( التجاري

ــــــــــــ   إحصاءات التجارة الخارجية.

ــــــــ    الرقم القياسي ألسعار الجملة.
النظام العام لنشر البيانات 

GDDS
نشر البيانات على المستوى الدولي مع 
تحديد مواعيد النشر المستقبلية )البنك 

الدولي(.

التصنيف المركزي     
) CPC2( للمنتجات

· المسوح االقتصادية. 	

· الرقم القياسي ألسعار الجملة.	
دليل إحصاءات ميزان 

BOP.Rev.6 المدفوعات
يستخدم من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي ويسهل استخدامه إعداد حسابات 
العالم الخارجي في الحسابات القومية.

ترميز بيانات التعدادات واألبحاث االقتصادية. دليل وحدة الكميات. 
الدليل الوطني للدول 

والجنسيات المعتمد على 
 Country الدليل الدولي

) )codes – ISO 3166

· التعدادات السكانية واالقتصادية.	

· المسوح االجتماعية واالقتصادية والبيئية.	

· ت اإلدارية.	 السجاَّ
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)HS( النظام المنسق
· المسوح االقتصادية. 	

· تصنيف السلع.	

تصنيف المؤسسات غير 
الهادفة للربح والتي تخدم 

)copni( األسر المعيشية

_   التعدادات االقتصادية. 

_   المسوح االقتصادية. 

المجموعات االقتصادية 
)BEC4( الشاملة

تصنيف السلع حسب المجموعات 
االقتصادية الشاملة )السبع( بالحد الثالث.

تصنيف الحالة العملية 
)ICSE(

_   التعدادات السكانية. 

_   المسوح السكانية واالجتماعية. 

مشروع التصنيف الوطني لألنشطة 
االقتصادية وأبرز مخرجاته

التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية هو 
تصنيف وطني رسمي ومعتمد، وقد صدر 

األمر السامي رقم 44302 وتاريخ 1438/9/25هـ 
ًدا على قيام الوزارات والجهات الحكومية  مؤكِّ

ذات العاقة باألنشطة االقتصادية باعتماد 
التصنيف الذي تستخدمه الهيئة العامة لإلحصاء 
في تصنيف األنشطة االقتصادية في المملكة 

تصنيًفا ُمعتمًدا وحيًدا لألنشطة االقتصادية، 
والعمل على تطبيقه قبل 1/ 1/ 2018م، ويعتمد 

هذا التصنيف في مكوناته على التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 

االقتصادية التنقيح الرابع )ISIC4( الصادر من 
المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم 
المتحدة، والغرض الرئيس لهذا التصنيف هو 

توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع 
وفئات األنشطة التي يمكن استخدامها لجمع 

ونشر اإلحصاءات حسب األنشطة.
ف تصنيف األنشطة االقتصادية بأنه   وُيعرَّ

الطريقة التي يمكن من خالها تجميع وحدات 
العدِّ وفًقا لترتيب مسلسٍل ومحدٍد حسب 
مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام 

للمقارنة بين البيانات اإلحصائية على المستوى 
المحلي واإلقليمي والدولي، حيث تقسم 

بيانات النشاط االقتصادي وفق الدليل المعد 
لذلك إلى  مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها 
خصائص األنشطة االقتصادية المصنفة في 

مرتبة واحدة، ويكون هذا التماثل في نوع السلع 
والخدمات المنتجة وأوجه استخدامها والخدمات 
المرتبطة بها والمدخات الوسيطة والتكنولوجيا 

المستخدمة وطرق التمويل.
وتعدُّ المنشأُة أو وحدُة نوع النشاط االقتصادي 

أساَس هذا التصنيف؛ حيُث تصنف الوحدات 
الداخلة في تكوين القطاعات االقتصادية 

المختلفة في المكان المناسب في التصنيف 
طبًقا للنشاط االقتصادي الرئيس الذي ُتزاوله، 

بغضِّ النظر عن الملكية أو أسلوب العمل.

وقد قامت الهيئة العامة لإلحصاء بالخطوات 
التالية للتوعية والتعريف بالتصنيف الوطني 

لألنشطة االقتصادية: 
إعداد دليل إرشادي لتطبيق التصنيف . 1

الوطني لألنشطة االقتصادية المبني على 
التصنيف الدولي )ISIC4(، بهدف تنظيم 

عملية التطبيق وطريقة استخدام بوابة 
التصنيفات والمعايير اإلحصائية.

إقامة ورشة عمل رئيسة للتعريف والتوعية . 2
بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية 

بتاريخ 10/10/ 2017م حضرها )36( جهة 
حكومية وبمشاركة )115( مختًصا من مختلف 

هذه الجهات.
إقامة )11( ورشة عمل قطاعية للتعريف . 3

والتوعية بالتصنيف الوطني للجهات ذات 
العاقة باألنشطة االقتصادية، والتي 

تشترك في منظومة واحدة مثل )منظومة 
العمل، والصناعة، والتجارة ...( شارك فيها 

)60( جهة حكومية و )235( مشارًكا من 
المختصين.

ا مع بعض . 4 عقد ما يقارب )49( لقاًء ثنائيًّ
الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق دراسة 

وحصر أنشطة الجهات الحكومية ومواءمتها، 
والرد على االستفسارات وطلب اإلضافات 

والتعديات، وتزويد هذه الجهات 
بالمتطلبات الازمة لتقوم بدورها بالتعريف 

والتوعية بالتصنيف، ونقل المعرفة إلى 
مؤسسات القطاع الخاص التي تشرف 

عليها.
إطاق بوابة التصنيفات والمعايير اإلحصائية . 5

اإللكترونية على موقع الهيئة العامة 
ز باطاع العموم  لإلحصاء، والتي تتميَّ

)الجهات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، 
واألفراد( على الجوانب التعريفية والتوعوية 

للتصنيف في البوابة، مع إمكانية البحث 
عن األنشطة االقتصادية باللغتين العربية 

واإلنجليزية، وتزويد منسقي الجهات 
الحكومية ذات العاقة بكلمات مرور خاصة 

لاستخدام الخاص للبوابة، وتمكِّن منسقي 
الجهات الحكومية ذات العاقة باألنشطة 

االقتصادية من االطاع على آخر التحديثات 
المتعلقة بالتصنيف، والقيام بإجراء طلبات 

اإلضافة واالستفسار والتعديل، والرد على 
االستفسارات الواردة من منسقي الجهات 

الحكومية.
إضافة وتعديل )678( وصَف نشاٍط في . 6

التصنيف بنسبة )%23(، وذلك بناًء على 
طلبات الجهات المرخصة.

إنشاء قاعدة بيانات للتصنيف من ضمن . 7
قواعد بيانات الهيئة لتسهيل عملية اإلضافة 

والتعديل على التصنيف وتزويد الجهات 
بالتغيرات الطارئة بأسرع الطرق.

توفير محرك بحث فوري للتصنيف على . 8
موقع الهيئة؛ لتسهيل عملية البحث عن 
األنشطة التي تخص الجهات الحكومية 

والمنشآت واألفراد.



الـتقــريــر السـنــوي68
2018 1439 - 1440هـ

شكل توضيحي لمراحل التعريف بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية وتقديم الخدمة للجهات

 

ورشة عمل رئيسية

إنشاء محر بحث فوري 

إنشاء قاعدة بيانات

إضافة 378 نشا ًطا

11 ورشة عمل قطاعية

49 لقاًء ثنائيًا

تعديل وصف 300 نشاط

ويهدف التصنيف إلى توفير مجموعة من البيانات اإلحصائية حسب أوجه النشاط االقتصادي لإلنتاج، والعمالة، واألجور، واألصول الرأسمالية المادية، 
ن التصنيف من األبواب واألقسام والمجموعات والفئات على  واألرباح والخسائر والميزانيات، إضافة إلى توفير إطار شامل لألنشطة االقتصادية، ويتكوَّ

مستوى الحد الرابع، باإلضافة إلى الفروع والنشاط االقتصادي ووصفه على مستوى الحد السادس.

نات القطاع اإلحصائي دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية، وتعميمه على مكوِّ
تعدُّ اإلحصاءات أحد أهم العناصر األساسية لعملية التخطيط ودعم اتخاذ القرارات لكافة قطاعات الدولة، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية هذا الدليل الذي 

د المصطلحات والمفاهيم اإلحصائية واالقتصادية التي تستخدم على مستوى المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية وبيوت الخبرة، كونه يعد  يوحِّ
مرجًعا عاًما وشامًل للتعريفات والمفاهيم والمصطلحات ويستفيد منه الباحثون والمهتمون واألكاديميون ومتخذو القرار، وقد اعتمد هذا الدليل على 
د للتعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية لدول مجلس التعاون الخليجية حيث قامت الهيئة بتحديث المفاهيم وإضافة المفاهيم  الدليل الموحَّ

الجديدة ويحتوي الدليل على ما يقارب )1300( مصطلح، وتأمل الهيئة بأن يساهم في تعزيز الشفافية في العمل اإلحصائي وزيادة الوعي اإلحصائي 
لجميع الفئات المستخدمة للبيانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية، وسوف يتمُّ تطويره وتحديثه من ِقبل الهيئة متى ما تطلبت الحاجة لذلك، حيث 

إن أحد مهام الهيئة »إعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية الوطنية وفًقا للمعايير الدولية، واستخداُمها والعمُل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة 
إلى  ذلك، وقد تمَّ نشره على موقع الهيئة والتعريف به في وسائل التواصل االجتماعي، وتعميمه على القطاع اإلحصائي عن طريق اللجنة التنسيقية 

للهيئة.

المسوح اإلحصائية المنفذ لها ب�امج تد���ية في عام 2018م
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عدد المصطلحات في الدليل حسب األبواب

)ISCO_08( التصنيف السعودي للمهن المعتمد على التصنيف الدولي
ناته على التصنيف المعياري الدولي للمهن )ISCO_08( ويصنف األشخاص وفًقا لعاقتهم الفعلية  هو تصنيف سعودي للمهن يعتمد في مكوِّ

ف الوظائف حسب األعمال المنجزة أو التي سيتم إنجازها، والمعيار األساسي لتصنيف النظام لمجموعات رئيسة وفرعية  والمحتملة مع الوظائف، وُتصنَّ
هو مستوى المهارات والتخصص المطلوب لتنفيذ األعمال والمهام المتعلقة بالمهنة، مع وجود مجموعات رئيسة منفصلة لكبار المسؤولين والمدراء 

وللقوات المسلحة، وقد مر التصنيف بعدة مراحل أثناء إعداده مراعاة ألن يكون مستوفًيا جميع المهن المستحدثة، في إطار تصنيفي يتفق مع التصنيف 
الدولي المعياري الموحد للمهن )ISCO_08( كالتالي: 

التأكد من مطابقة التصنيف السعودي للمهن مع التصنيف الدولي للمهن )ISCO 08( مع مراعاة حذف الوحدات غير المطابقة لألنظمة المملكة. . 1
دراسة التصنيف المهني العربي )مصدره وزارة العمل - صندوق هدف( ووضع األولوية له في التضمين.. 2
دراسة مسودة التصنيف المهني الخليجي )مصدره المركز الخليجي لإلحصاء( وتضمين الازم. . 3
ا في الهيئة.. 4 دراسة التصنيف السعودي للمهن 1418ه المعمول به حاليًّ
إرسال التصنيف لإلدارات اإلحصائية في الهيئة، وعقد اجتماع مع الجهات والوزارات المعنية لمراجعة التصنيف وإبداء المقترحات والمرئيات، للتوصل . 5

إلى إصدار منتج متكامل يفي باحتياجات جميع الجهات المستخدمة والمستفيدة من إصدار هذا التصنيف.
6 ..)ISCO_08( ربط تصنيف مهن وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع التصنيف السعودي للمهن
7 ..)ISCO_08( ربط تصنيف وظائف وزارة الخدمة المدنية مع التصنيف السعودي للمهن
إرسال التصنيف بعد التحديث وملفات الربط إلى مركز معلومات الوطني.. 8

ت اإلدارية، ومصادر البيانات المختلفة، وإضافة توصيف للمهن بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة. والعمل جاٍر على مبادرة تطبيقه في السجاَّ

)13/ISCED -11( التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي
ناته على التصنيف الدولي للمستويات التعليمية )ISCED_11( والتصنيف  هو تصنيف سعودي للمستويات والتخصصات التعليمية يعتمد في مكوِّ

الدولي للتخصصات التعليمية )ISCED_13( وقد مرَّ التصنيف بعدة مراحل أثناء إعداده مراعاًة ألن يكون مستوفًيا جميع التخصصات في المملكة في إطار 
تصنيفي يتفق مع التصنيف الدولي )ISCED_11, 13( كالتالي:

التأكد من مطابقته للتصنيف الدولي للمستويات والتخصصات التعليمية.. 1
أخذ مرئيات وماحظات وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. 2
دراسة اإلطار الوطني للمؤهات )سقف( ومطابقته مع التصنيف السعودي للمستويات.. 3
مراجعة للتصنيف السعودي للتخصصات التعليمية وتحديثه من قبل الجهات ذات العاقة: )الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة التعليم، المؤسسة العامة . 4

للتدريب التقني والمهني، وزارة الخدمة المدنية، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، هيئة تقويم التعليم والتدريب، الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهيئة السعودية للمحامين(.

ت اإلدارية ومصادر البيانات المختلفة وإضافة وصف للتخصصات بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة.  والعمل جاٍر على مبادرة تطبيقه في السجاَّ

التعداد الشامل

اإلحصاءات االجتماعية

اإلحصاءات االقتصادية

اإلحصاءات البيئية

إحصاءات الثقافة
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عدد الدول والجنسيات حسب المجموعات 
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الدليل الوطني للدول والجنسيات، وتوحيد استخدامه كدليل معتمد:
ISO 3166_ الدليل الوطني للدول والجنسيات هو دليل دولي معياري موحد شامل الدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد الدليل على المعيار الدولي

Country codes( ( وهو معيار صادر عن المنظمة الدولية للمعايير )ISO( التابعة لألمم المتحدة، ويقوم هذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات 
ب األخطاء بداًل من استخدام اسم الدولة، ومفيدة لألغراض اإلحصائية لتوفير لغة تفهمها  التابعة لها حيث إن استخدام الرموز واألرقام يوفر الوقت، ويتجنَّ
كل دول العالم، على سبيل المثال جوازات السفر يتمُّ استخدام الرموز فيها  لتحديد جنسية المستخدم، واستخدام اختصار السم الدولة حيث يحتوي الدليل 

على عدد )248( رمًزا لدولة وجنسية مختلفة، وقد تمَّ تقسيم الدول والجنسيات إلى مجموعات وفق التالي:
الدول حسب المجموعات )دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجامعة العربية األخرى، والدول اإلسامية عدا العربية، والدول األسيوية عدا العربية • 

واإلسامية، والدول اإلفريقية عدا العربية واإلسامية، ودول االتحاد األوربي، ودول أوروبا عدا االتحاد األوربي، ودول أمريكا الشمالية، ودول أمريكا 
الجنوبية، والدول األوقيانوسية، والدول األخرى(.

الجنسيات حسب المجموعات )جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، وجنسيات دول الجامعة العربية األخرى، وجنسيات دول إسامية عدا العربية، • 
وجنسيات دول أسيوية عدا العربية واإلسامية، وجنسيات دول أفريقية عدا العربية واإلسامية، وجنسيات دول االتحاد األوربي، وجنسيات دول 
أوروبا عدا االتحاد األوربي، وجنسيات دول أمريكا الشمالية، وجنسيات دول أمريكا الجنوبية، وجنسيات الدول األوقيانوسية، وجنسيات دول أخرى(.

ويتكون التصنيف الوطني من ثاثة أجزاء:
لة من اسم الدولة الرسمي، وهو الجزء األكثر انتشاًرا من األجزاء الثاثة، وتستخدم بشكل بارز •  نة من حرفين مشكَّ حرفي - 2Alpha -2( : ( رموز مكوَّ

في اإلنترنت والنطاق األعلى في ترميز الدولة .
لة من اسم الدولة الرسمي، وهي أكثر تمييًزا ووضوًحا لرموز الدولة من استخدام حرفين •  نة من ثاثة أحرف مشكَّ حرفي - 3Alpha -3( : ( رموز مكوَّ

فقط .
رقمي – Numeric-3( 3( : هي ثاثة أرقام تدل على رقم الدولة أو المقاطعة التابعة لها .• 

ذها الهيئة، وفي الربط مع مركز المعلومات الوطني الستدعاء البيانات في المسوح، وسيتم تطبيقه  وقد تمَّ استخدام هذا الدليل في المسوح التي تنفِّ
بمشيئة الله في تعداد 2020. 
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المنتجات 
اإلحصائية

َأْوَلت الهيئة العامة لإلحصاء أهميًة بالغًة لتطوير 
وزيادة أعمالها ومنتجاتها اإلحصائية في جميع 
المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية 

ت الهيئة تنفيذ  والبيئية والثقافية، حيث تبنَّ
عدٍد من المنتجات اإلحصائية الجديدة خال عام 

ا الستمرار جودة  ه ضروريًّ 2018م، األمر الذي تعدُّ
اع القرار وراسمي  عملها وتطويره بما يساعد صنَّ

السياسات في المملكة على رصد المتغيرات 
في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
والثقافية، وتحديد درجة االلتزام برؤية المملكة 

2030 ومبادراتها المختلفة.
والستحداث العديد من المنتجات اإلحصائية 

التي تستهدف الهيئة ابتكارها خال الفترة 
بعت الهيئة منهجيَة التركيز على  )2017-2019م( اتَّ

احتياجات العماء وجودة المنتجات، وبناًء عليه 
وبالتركيز على المحور األساس في االستراتيجية 

وهو »العميل« فقد تمَّ عقد مجموعة متنوعة 
من االجتماعات وورش العمل والمراسات مع 

مختلف فئات العماء من جهات حكومية وقطاع 
خاص وأكاديميين وباحثين وغيرهم، وذلك لتحديد 

المنتجات والخدمات اإلحصائية التي ستقدمها 
الهيئة، بما يحقق متطلبات العماء ويتوافق 
مع المتطلبات الوطنية واإلقليمية والمعايير 

الدولية، وتعمل الهيئة على زيادة عدد البرامج 
واألعمال والمنتجات اإلحصائية لسد الثغرات، 
بحسب متطلبات شركاء ومستخدمي البيانات 

من جهة ودعم األجهزة الحكومية ومتخذي القرار 
من جهة أخرى. 
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البرامج واألعمال والمنتجات اإلحصائية التي تصدرها الهيئة:

دورية التنفيذالمنتجات اإلحصائيةالبرامجم

التعدادات1

عشر سنواتالتعداد العام للسكان والمساكن.. 1
سنويحصر الحجاج.. 2
خمس سنواتالتعداد الزراعي.. 3
خمس سنواتتعداد المنشآت.. 4

اإلحصاءات السكانية واالجتماعية2

ربعيمسح القوى العاملة.. 1
خمس سنواتمسح دخل وإنفاق األسرة.. 2
ثاث سنواتمسح الخصائص السكانية.. 3
ثاث سنواتمسح المساكن.. 4
سنويمسح العمرة.. 5
ثاث سنواتمسح كبار السن.. 6
ثاث سنواتمسح اإلعاقة.. 7
ثاث سنواتمسح دليل الخدمات في المدن والقرى.. 8
ثاث سنواتمسح التعليم والتدريب.. 9

سنويمسح الصحة واألسرة واألمومة والطفولة.. 10

اإلحصاءات االقتصادية3

سنويمسح المال والتأمين.. 1
سنتينمسح خدمات التأمين.. 2
سنويمسح االستثمار األجنبي.. 3
ربعيمسح اإلنتاج الصناعي.. 4
سنويمسح السياحة.. 5
شهريبرنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات.. 6
شهريالرقم القياسي ألسعار الجملة.. 7
شهريالرقم القياسي لتكلفة المعيشة.. 8
سنويالمسح االقتصادي السنوي.. 9

ربعيمسح المؤشرات االقتصادية.. 10
ربعيمسح التجارة الداخلية.. 11
سنويمسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. 12

إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية4

سنويمسح الطاقة المنزلي.. 1
سنويمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت للمنشآت.. 2
سنويمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد.. 3
سنويمسح ممارسة الرياضية لألسرة.. 4
سنويمسح البيئة االقتصادي الصناعي.. 5
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ت اإلدارية5 إحصاءات السجاَّ

ربعينشرة سوق العمل. 1

شهريتقارير الصادرات غير البترولية والواردات السلعية العربية السعودية.. 2

سنوينشرة إحصاءات الصادرات.. 3

سنوينشرة إحصاءات الواردات.. 4

سنوينشرة التبادل التجاري.. 5

سنوينشرة األرقام القياسية.. 6

شهريمؤشر الصادرات النفطية.. 7

ربعيمؤشر الصادرات غير النفطية إلى  الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.. 8

شهريمؤشر اتجاهات التجارة: أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات.. 9

شهريمؤشر أهم 5 منافذ جمركية للواردات.. 10

شهريمؤشر الميزان التجاري.. 11

سنوينشرة الحسابات القومية.. 12

سنتيننشرة الحسابات القومية التفصيلية.. 13

سنويمؤشرات الحسابات القومية السنوية.. 14

ربعينشرة الحسابات القومية ربع السنوية.. 15
ربعيالرقم القياسي ألسعار العقارات.. 16
سنويمؤشرات للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية 2016.. 17
سنويمؤشر نصيب الفرد من استهاك الطاقة الكهربائية.. 18
سنويمؤشر نصيب الفرد من استهاك الغازات البترولية المسالة.. 19
سنويمؤشر نصيب الفرد من استهاك البنزين.. 20
مؤشــر الطاقــة المســتخرجة مــن )الغــاز الطبيعــي( مــن إجمالــي مخــزون الغــاز . 21

سنويالطبيعــي.

سنويمؤشر الطاقة المستخرجة من )النفط الخام( من إجمالي مخزون النفط الخام.. 22
سنويمؤشر الكفاءة اإلنتاجية للكهرباء.. 23
سنويمؤشر اإلنتاجية وكمية الكهرباء المنتجة حسب التكنولوجيا المستخدمة.. 24
سنويمؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج النفط الخام.. 25
سنويمؤشر السنوات المتعاقبة إلنتاج الغاز الطبيعي.. 26
سنويالكتاب اإلحصائي.. 27



الـتقــريــر السـنــوي74
2018 1439 - 1440هـ

اًل: التعدادات أوَّ

اإلنتاج اإلحصائي

3



75 أواًل: التعدادات
        التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

بنــاًء علــى القــرار رقــم )209( وتاريــخ 1438/4/4ه، القاضــي بالموافقــة علــى قيــام 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام 
)2020م(، )1441ه(، ومــا يســبقه مــن األعمــال التحضيريــة ابتــداًء من عــام )1438ه(، 
وصــواًل إلــى مرحلــة العــدِّ الفعلــي ونشــر النتائــج، وفًقــا لنظــام تعــداد الســكان العــام 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/13( وتاريــخ 1391/4/23ه.

التعداد العام 
للسكان 

والمساكن 
والمنشآت

وُيَعدُّ التعداد العام للسكان والمساكن من 
أهمِّ المشروعات اإلحصائية على اإلطاق 

كونه يمر بمراحل وخطوات عدة ال تتبع نمًطا 
ًدا من اإلجراءات وإنما تشمل مجموعة من  موحَّ

ُل فيما بينها حلقات مترابطة  األنشطة، تشكِّ
يسهم كلٌّ منها في نجاح المرحلة التي تليها، 

وحتى يتسنى تخطيط وتنفيذ تنمية اقتصادية 
واجتماعية أو  إجراء أي بحث علمي، ال بد من 
بيانات تفصيلية تاريخية موثوق بها عن حجم 

السكان، وتوزيعاتهم الجغرافية، وخصائصهم 
الديموغرافية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

وُيَعدُّ التعداد العام للسكان والمساكن مصدًرا 
رئيًسا لهذه البيانات، لذلك فإن الدول كافة على 
مختلف مستوياتها تعطي هذا المشروع الحيوي 
المهم ُجلَّ اهتمامها من حيث الرعاية والتخطيط، 

واإلعداد، وتوفير جميع المتطلبات الازمة من 
خطط، وكوادر فنية، ودعم مالي، وقوى عاملة 

َبة تساهم في تنفيذ التعداد بكلِّ دقة  ُمَدرَّ
وشمول، وطبًقا لألساليب واألسس العلمية 

والتوصيات الدولية.
وعملية التخطيط للتعداد تحتاج إلى وضع 

قواعد محددة وأساليب واضحة ومرنة تستفيد 
من التقنيات الحديثة، وتعتمد على مختلف 

التوصيات الدولية الصادرة في مجال اإلحصاء 
بشكل عام والتعدادات على وجه الخصوص، 
وكذلك على تجارب الدول التي سبقت غيرها 

في هذا المجال.
والهيئة تسعى إلى تنفيذ تعداد باستخدام 

ت اإلدارية واستخدام أحدث التقنيات  السجاَّ
في مجال تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التحول 

من االعتماد على إجراء التعداد العام للسكان 
والمساكن والمنشآت بالطريقة التقليدية إلى 

»التعداد التسجيلي«، باستثمار كافة اإلمكانات 
المتوافرة لدى مختلف القطاعات.

إن وجود سلسلة متتابعة من التعدادات مهم 
جًدا في تقييم الماضي، ووصف الحاضر وتقدير 

المستقبل بدقة، ويوصي المختصون في 
ا للسكان  هذا المجال بأن تجري الدول تعداًدا عامًّ
والمساكن كل )10( سنوات على األقل، ودول 

قد تجد من الضروري إجراء تعداد بفواصل زمنية 
أقل؛ نظًرا لسرعة حدوث فترات نمو متسارعة 

تتطلب بشكل أكثر من غيرها التعرف على 
الخصائص والمؤشرات السكانية.

وقد أجرت المملكة التعداد األول في عام 
1394ه، حيث بلغ عدد السكان في حينه 

)7,009,466( نسمة، منهم )6,218,361( 
ا، وغير السعوديين بلغ عدهم )791,105(  سعوديًّ

كما أجرت التعداد الثاني في العام 1413هـ، 
وبلغ عدد السكان )16,948,388( نسـمة، 

يشـكل السـعوديون منهم )12,310,053( 
نسمة، في حين بلغ عدد غير السعوديين 

)4,638,335( نسمة، كما أجرت التعداد 
الثالث في العام 1425ه، وبلغ عدد السكان 
)22,678,262( نسـمة، يشـكل السـعوديون 

منهم )16,527,340( نسمة، في حين بلغ عدد 
غيـر السعوديين )6,150,922( نسمة، وأجري 
التعداد الرابع عام 2010م، وبلغ عدد السكان 
)27,236,156( نسـمة، يشـكل السـعوديون 

منهم )18,776,510( نسمة، في حين بلغ عدد 
غير السعوديين )8,459,646( نسمة.

وفي هذا البند، يستعرض التقرير التفاصيل 
ذات العاقة بالترتيبات التي عملت عليها الهيئة 

في العام 2018م للتخطيط للتعداد 2020.
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الوصف:
تعداد السكان هو العملية الكلية لجمع، وتجهيز، ونشر، وتحليل البيانات الديموغرافية، واالقتصادية، واالجتماعية، المتعلقة بالسكان وتوزيعهم على 

المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين.
أي أن ُيعدَّ كل فرد من 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.

األهداف:
جمـع ونشـر البيانات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان؛ بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططــين والباحثيــن من البيانات • 

ُبها خطط التنمية. األساسية عن السكان والمساكن التي تتطلَّ
توفير إطار حديث لألبحاث اإلحصائية المتخصصة كافة، التي تجرى بأسلوب العينة؛ مثل: بحوث القوى العاملة، ميزانية األسرة، والبحوث • 

الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، واألبحاث االقتصادية، والبحوث الخاصة بالمساكن.
ُبها برامج التنمية.•  إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّ
ا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية واإلقليمية •  توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّ

والدولية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
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        خصائص تنفيذ التعداد في المملكة

خصائص 
تنفيذ التعداد 
في المملكة

أسلوب تنفيذ التعداد:
 يتمُّ حصر األشخاص حسب أماكن تواجدهم ليلة 

التعداد )الليلة التي تقع لحظة اإلسناد الزمني 
في منتصفها( سواء كانوا مقيمين بصفة 

معتادة في هذا المكان أم صادف وجودهم فيه 
ليلة التعداد.

المامح الرئيسة للتعداد العام للسكان 
والمساكن:

الشمول:  
وهو أن يكون التعداد شامًا لجميع أفراد 

المجتمع دون حذٍف أو تكرار.

العدُّ الفردي:  
َل  وهو أن ُيَعدَّ كلُّ فرٍد على حدة، وأن ُتسجَّ

خصائصه منفصلة عن غيـره من األفراد، حتى 
يمكن تصنيف الخصائص العديدة للسكان؛ مثل: 
تصنيف المهنة مع المستوى التعليمي، والحالة 

العملية مع المستوى التعليمي، والحالة الزواجية 
مع فئات العمر والجنس ... إلخ.

اآلنية: 
وتعني عدَّ كل فرد استناًدا إلى نفس اللحظة 

الزمنية التي ُتنسب إليها البيانات التي يتمُّ 
جمُعها في استمارة التعداد.

الدورية: 
وهي تنفيذ التعدادات على فترات زمنية 

منتظمة، وغالًبا ما تكون عشر سنوات طبًقا 
للتوصيات الدولية.

السند النظامي:
يستند التعداد في تنفيذه إلى أساس نظامي، 

يتمثل في نظام أو قرار أو أمر ساٍم يحدد 
الصاحيات والسلطات الممنوحة للعاملين به، 

ويملي عليهـم الواجبات والمسؤوليات المناطة 
بهم، وينظم العاقات بينهم وبين المواطنين، 

فيحمي سرية البيانات ويصون حقوق األفراد.

نطاق التعداد:
يشمل تعداد السكان جميع األفراد )سعوديين 

وغير سعوديين( الموجودين داخل حدود المملكة 
العربية السعودية ليلة اإلسناد الزمني للتعداد، 

سواء كان هؤالء األفراد مقيمين بالمملكة إقامة 
دائمة أو موجودين فيها بصفة مؤقتة، وقد 

ُأْدِخل على هذا المفهوم االستثناءاُت التالية:
رجال السلك الدبلوماسي السعوديون الذين 

يتطلب عملهم اإلقامة خارج المملكة، ويتم 
عّدهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

السعوديون الموجودون خارج المملكة بصفة 
مؤقتة ألي سبب من األسباب كالعاج أو 

السياحة أو التجارة أو الدراسة ... إلخ، ويتمُّ 
هم ضمن أفراد أسرهم المقيمة داخل  عدُّ

المملكة.
السعوديون الموجودون خارج المملكة بصفة 

هم بالتنسيق مع  دائمة، وهؤالء يتمُّ عدُّ
السفارات والقنصليات السعودية في الخارج.

اإلسناد الزمني للتعداد:
تختلف البيانات السكانية من حيث إسنادها 

الزمني تبًعا لنوع البيانات والهدف منها، وغالًبا 
ما يتم تصنيف هذه البيانات على النحو التالي:

- البيانات التي يتم جمعها وإسنادها إلى لحظة 
زمنية معينة ومحددة، وتتمثل هذه البيانات 
في عدد أفراد المجتمع وبعض الخصائص 

السكانية األخرى؛ مثل: العمر، والجنسية، والحالة 
التعليمية، والحالة الزواجية، تسند إلى ليلة 

اإلسناد وتستغرق فترة العدِّ الخمسة عشر يوًما 
التالية لهذه الليلة.

- البيانات االقتصادية، وهي الحالة العملية 
والمهنة والنشاط االقتصادي، تسند إلى 

األسبوع السابق لليلة اإلسناد الزمني لمدة 
أسبوع.

- بيانات المواليد والوفيات، تسند إلى فترة 
االثني عشر شهًرا السابقة لليلة اإلسناد الزمني 

للتعداد.
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79 أواًل: التعدادات
        التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1441ه )2020م(

التعداد العام 
للسكان 

والمساكن 
والمنشآت 

لعام 1441هـ 
)2020م(

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 
1441ه )2020م(

اعتمدت المملكة العربية السعودية خال الفترة 
الماضية على أسلوب العدِّ التقليدي، وذلك 

في التعداد العام للسكان والمساكن 1974م، 
وتعداد عام 1992م، وتعداد عام 2004م، 

وكذلك في تعداد 2010م، مع إضافة استخدام 
تقنية الماسح الضوئي )ICR(، كما استخدمت 

األجهزة المحمولة في تعداد المنشآت 2010م، 
 )Tablet( ومن ثم تمَّ استخدام األجهزة اللوحية

في التعداد الزراعي والمسوح األسرية 
واالقتصادية، وإحصاءات الحج، وتسعى إلى أن 

يكون أسلوب التعداد المستخدم في التعداد 
العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 

2020م أسلوب التعداد التسجيلي التقليدي، 
وذلك في ظلِّ التطور السريع في تكنولوجيا 

المعلومات التي باتت تسهل من عملية تدفق 
البيانات وشموليتها، حيث أصبح من الضروري 

التحول من االعتماد على إجراء التعداد العام 
للسكان والمساكن بالطريقة التقليدية إلى  
ت اإلدارية كرافد رئيس إلجراء  اعتماد السجاَّ

التعداد بطرق حديثة، أو  ما يسمى بـ »التعداد 
التسجيلي« مع تغطية النقص في البيانات غيـر 

ا عن طريق الزيارة الميدانية.  يًّ المتوافرة سجلِّ

اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 
2020م:

ة للتعداد التسجيلي  تمَّ تشكيُل اللجنة الفنيَّ
الخليجي 2020م تلبيًة لدعوة المركز اإلحصائي 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث 
بدأت أولى اجتماعاتها بمسقط بسلطنة عمان 
نهاية مارس 2014م، وسوف تمتد اجتماعاتها 

إلى تنفيذ تعداد 2020م، وذلك لوضع الترتيبات 
ة لتعداد 2020م. ة واإلعاميَّ ة والتقنيَّ الفنيَّ

اإلجراءات في تعداد 2020:
في التعداد العام للسكان والمساكن من المهم 
معرفة اإلجراءات الخاصة بالتعدادات التسجيلية:
تتضمن الحصول على جميع البيانات المطلوبة 

والخاصة باألفراد واألسر من السجل السكاني، 
وسجل العناوين المرتبطة بالرقم الوطني للفرد، 
ت الفرعية  وتدعيمها بالبيانات الواردة من السجاَّ

ذات الموضوعات المحددة.
إسناد حالة الفرد واألسر إلى تاريخ محدد )ليلة 

اإلسناد الزمني(.

فيما يتعلق بالبيانات التي ال تتوافر من خال 
ت، من الممكن جمعها من خال عمل  السجاَّ

تعداد ميداني يغطي جوانب النقص في 
الخصائص الخاصة بالسكان والمساكن.

ت الحكومية المتعلقة  الوصول إلى السجاَّ
باألفراد واألسر والمساكن وربطها بالرقم 

الوطني لألفراد، ودعمها بالمعلومات المتعلقة 
بالتعليم واألعمال التجارية.

توحيد التعاريف والمفاهيم كافة لكي يسهل بعد 
ت إحصائية تكون جاهزة  ذلك تحويلها إلى سجاَّ

للتحليل في أي وقت، ولتسهيل عملية الوصول 
ت اإلدارية ومنح الصاحيات. إلى السجاَّ

إصدار قانون أو عمل اتفاقيات لتبادل 
المنافع بين الجهات المنتجة للبيانات والجهات 
ق الفائدة للطرفين من  المستفيدة بشكل يحقِّ

خال تبادل البيانات واالستفادة من المنتج 
النهائي.

استخدام العنوان الوطني في تعداد 
:2020

هو نظام قامت مؤسسة البريد السعودي 
ا على أنظمة المعلومات  بتطويره باالعتماد كليًّ
الجغرافية، وتمَّ من خاله إيجاد رقم خاص لكل 

قطعة أرض ُرِبطت بإحداثيات مكانية، وُيستخدم 
هذا الرقم للوصول إلى كل قطعة بسهولة من 

خال تطبيقات الخرائط التقنية المختلفة.
وخالل عام 2018م تم االنتهاء من 6 مراحل من 

المرحلة التحضيرية لتعداد 2020 كما يلي: 
أربع مراحل تتعلق بعملية تحديث دليل • 

المسميات السكانية.
مرحلتان تتعلقان بتحديث العنوان الوطني • 

في المدن.
وتهدف عملية تحديث دليل المسميات السكانية 

إلى:
تجهيـز دليل المسميات السكانية طبًقا لنظام • 

المناطق في المملكة العربية السعودية 
ومعالجة بياناته بالحاسب اآللي وتوثيق 

التقسيم اإلداري للمملكة.
تقدير عدد المساكن لجميع المسميات • 

السكانية وتوزيعها إلى مناطق مراقبين، 
ومن ثمَّ توزيع مناطق المراقبين إلى مناطق 

مفتشين.
تأكيد الربط الدليلي لكل عنوان وطني في • 

جميع المسميات السكانية ووضع حدود 
إحصائية من خال ذلك الربط.
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وتهدف عملية تحديث العنوان الوطني في المدن إلى:
التعرف على حدود المدن بشكل واضح ودقيق باالستناد في ذلك على ما يتوفر لدى األمانات والبلديات من حدود واضحة للمدن.• 
الحصول على أحدث الخرائط المتوفرة للمدن سواء من األمانات أو البلديات أو المجمعات القروية أو أية جهات أخرى يمكن أن تتوفر لديها خرائط حديثة • 

للمدن.
تقسيم المدن الجديدة إلى أحياء بالتنسيق مع البلديات واألمانات وتعيين حدودها على الطبيعة وعلى الخرائط.• 
تقدير عدد المساكن والمنشآت في كل عنوان وطني.• 
اِتها )العناوين الوطنية( إلى مناطق عمل مفتشين ومراقبين.•  توزيع المدن بأحيائها وبلكَّ
رصد المواقع التي تحتاج إلى تنسيق مسبق عند تنفيذ المراحل الاحقة للتعداد.• 

وفيما يلي بيان بجميع المراحل التي تم إنجازها خالل عام 2018م:

مالحظةتاريخ النهايةتاريخ البدايةاسم المنطقةالمرحلةالعملية

ية
كان

س
 ال

ت
ميا

س
لم

ل ا
دلي
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دي

تح

 1439/4/27هـحائلاألولى
2018/01/14

 1439/5/26هـ
منجزة2018/2/12

الثانية

عسير

1439/6/22هـ
2018/3/10

1439/8/2هـ
منجزة2018/4/18

جازان
الباحة
نجران

الثالثة

مكة المكرمة

1439/10/10 
2018/6/24

1439/11/13هـ
منجزة2018/7/26

المدينة المنورة
تبوك

الحدود الشمالية

الجوف

الرابعة
الرياض

1440/1/1هـ
2018/9/11

1440/1/28هـ
منجزة2018/10/8 المنطقة الشرقية

القصيم
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ن ا
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ث
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تح
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 ف

1440/1/27هـحائلاألولى
2018/10/7

1440/2/30هـ
منجزة2018/11/20

الثانية

المدينة المنورة

1440/3/9هـ
2018/11/17

1440/4/15هـ
منجزة2018/12/22

القصيم

تبوك
الحدود الشمالية

الجوف
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وخال عام 2018م تمَّ عقُد )23( اجتماًعا يتعلق 
بمناقشة جدول أعمال االستعداد لمشروع 

التعداد 2020م، كما تمَّ عقد ثاث ورش عمل:

• ورشة عمل لمناقشة استمارة تعداد 2020، 
نت األهداف التالية: وتضمَّ

1. توضح أهم اإلجراءات التي تمت على 
تصميم استمارة التعداد العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2020.
2. توضيح أهم االقتراحات والمرئيات التي 
تم عكسها على استمارة التعداد بعد أخذ 

مقترحات وماحظات اإلدارة العامة.
3. مناقشة استمارة التعداد العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2020 وأخذ الماحظات 
النهائية عليها.

4. أخذ التوصيات والمقترحات من خال 
مناقشة مجموعات العمل.

• ورشة عمل مناقشة استمارة تعداد المنشآت 
نت األهداف التالية: 2020، وتضمَّ

1. تكوين إطار حديث ومتكامل للمسوح 
االقتصادية التي تتم عليها بعد )تعداد 
المنشآت( مثل مسح الصناعة، ومسح 

الخدمات.
2. توفير متطلبات الدولة واحتياجات 

المخططين والباحثين من البيانات التفصيلية 
عن تعداد المنشآت على مستوى المملكة 

وعلى مستوى المناطق اإلدارية.
3. إيجاد قاعدة عريضة من البيانات اإلحصائية 

واالقتصادية في المملكة.

• ورشة عمل الجوانب التقنية في التعداد العام 
للسكان والمساكن والمنشآت 2020م، وتم 

استعراض المحاور األربعة التالية: 
1. الربط مع العنوان الوطني. 

2. الربط مع مركز المعلومات الوطني. 
3. تجربة حساب المواطن في العد الذاتي. 

4. اإلتاحة والنشر.

العدُّ الذاتي:
هناك اتجاه دولي وإقليمي في استيفاء 

ا عن طريق  بيانات االستمارة اإللكترونية ذاتيًّ
موقع إلكتروني وتطبيقات على األجهزة الذكية 

باستخدام كلمة مرور تعطى لرئيس األسرة، 
وستقوم بتنفيذه المملكة في هذا التعداد، 
ويحتاج تطبيقه إلى إجراءات تقنية وميدانية 

عن طريق تجهيز برامج حاسوبية وشاشات 
يمكن للمستفيد الدخول من خالها واستيفاء 

بياناته وربطها ميدانيًا بحيث تحاكي االستمارات 
المستوفاة عن طريق الباحث. 

نظام الجودة الشامل:
من المهم جًدا ضبط مراحل األعمال اإلحصائية 

للتعداد العام للسكان والمساكن ومراقبتها بدًءا 
من العمل الميداني حتى نهاية األعمال كافة 

من أجل الحصول على بيانات دقيقة وذات جودة 
عالية، وفق ضوابط وإجراءات تتوافق مع مراحل 

التعداد كافة، والتي من أبرزها:

1. المرحلة التحضيرية.
2. مرحلة العمل الميداني.
3. مرحلة معالجة البيانات.

المنهجية:
التزمت المملكة العربية السعودية بإجراء 

التعدادات السكانية في أو قات محددة، وفًقا 
اللتزاماتها الدولية واإلقليمية، ونظًرا لما 

للتعدادات السكانية من أهمية كونها المصدر 
األساسي للمعلومات السكانية، ولما لهذه 

المعلومات من أهمية كبرى في التخطيط 
للتنمية وتقويم مدى نجاح الخطط في تحقيق 

أهدافها، وتوفير المعلومات الديموغرافية 
الستخدامها في مختلف المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والديموغرافية.
وقد التزمت المملكة في اآلونة األخيرة بتنفيذ 

التعداد كل عشر سنوات باستخدام أسلوب 
التعداد الفعلي في تنفيذ تعدادات السكان 

بالمملكة، لما يتميز به من بساطة وعدم تعقيد، 
مع وجود بعض االستثناءات المذكورة في نطاق 

التعداد، حيث يتم حصر األشخاص حسب أماكن 
تواجدهم ليلة التعداد )الليلة التي تقع لحظة 

اإلسناد الزمني في منتصفها( سواء كان الفرد 
مقيًما بصفة معتادة في هذا المكان، أم صادف 

وجوده فيه ليلة التعداد عن طريق المقابلة 
المباشرة وباستخدام استمارة التعداد.

آلية إعداد الخطة: 
- تكوين فريق عمل من المختصين لاضطاع 

بمهام إعداد برنامج التعداد العام للسكان 
والمساكن والتنسيق مع الجهات ذات العاقة 
داخل الهيئة العامة لإلحصاء 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 إليه مهام إعداد البرنامج.
- تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.

- مراجعة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في 
البرنامج.

- تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء 
داخل الهيئة أو خارجها.

- تحديد الميزانية الازمة لكل مرحلة من مراحل 
تنفيذ إعداد البرنامج.

- إعداد جدول زمني ألعمال البرنامج.
- تحديد إعداد القوى العاملة.

- إعداد كتب تدريب لجميع األعمال الخاصة 
بالبرنامج؛ سواء مكتبية أو ميدانية.

- إعداد خطط لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية 
وفق مراحل محددة.

ا  - إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًّ
)الترميز ومعالجة البيانات(.

- تحديد أسلوب جمع البيانات من خال تحديد 
الفترة الزمنية.

- التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات 
واللجان الخاصة بالطباعة والنشر، من أجل تجهيز 

برنامج لطباعة النشرة، وفق أسلوب وإخراج 
فني متميز.

استمارة المسح: 
االستمارة هي األداة الرئيسة التي تصب بها 
جميع األهداف المطلوبة في التعداد، فجميع 

العمليات السابقة للتعداد من تجهيزات وأعمال 
تمهيدية، واألعمال الاحقة له؛ من مراجعة، 

ومعالجة، ونشر، تلتقي عند استمارة التعداد؛ 
فهي الوعاء الذي تستقي منه جميع النتائج 

النهائية، مع ضرورة األخذ في االعتبار العوامل 
التالية عند تصميم االستمارة:

- احتياجات الدولة ومختلف قطاعاتها من البيانات 
التي يمكن توفيرها من خال التعداد العام 

للسكان والمساكن.
- السلة المقترحة للبيانات الرئيسة والتفصيلية 
الستمارة التعداد، لتعداد المباني والمساكن، 

والمنشآت، والسكان المتفق عليها من ِقبل 
أعضاء اللجنة الفنية لتعداد 2020م، بدول 

مجلس التعاون الخليجي، وذلك على ضوء 
الجداول الموحدة لنشر بيانات دول المجلس.
نه  - أخذ التوصيات الدولية بخصوص ما تتضمَّ

استمارة التعداد في االعتبار، خاصة في 
مجال المؤشرات التي عادة ما تستخدم في 

المقارنات الدولية.
- سهولة الحصول على المعلومة المطلوبة 

وعدم تعرضها لحساسية اجتماعية أو اقتصادية، 
وذلك لضمان الحصول على معلومات ذات 

دقة مرتفعة يمكن االعتماد عليها.
- حجم البيانات المطلوبة على ضوء حجم 

وتصميم االستمارة، وشكلها النهائي وعوامل 
كثيرة لن تتضح إال بعد إقرار األسئلة المطلوبة 

في استمارة التعداد المقبل.
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مع األخذ في االعتبار أن االستمارة ومحتوياِتها 
ُد وترسم العديد من الخطوات التي  سُتحدِّ
ُبها التعداد، ومنها على سبيل المثال: يتطلَّ

- حجم القوى العاملة المطلوبة في التعداد 
السكاني.

ة في المعالجة وأسلوب نظام  - اإلمكانات الفنيَّ
ة، سيعتمد بشكل كبير على  المراجعة المكتبيَّ

تصميم االستمارة.
- النتائج النهائية وما سيتم تضمينها من 

ة  معلومات متوقعة في ضوء الحاجة الملحَّ
ة في المرحلة  ة والسكنيَّ للمعلومات السكانيَّ

المقبلة.

وسوف يتم تصميم العديد من االستمارات 
اإللكترونية لتغطية متطلبات التعداد السكاني، 

وستكون على النحو التالي:

- استمارة إلكترونية للتعداد السكاني الخاصة 
باألسرة.

- استمارة إلكترونية لحصر المساكن غير 
المشغولة بأسر كالمساكن العامة والخالية 

وتحت التشييد والمشغولة بعمل فقط.
- استمارة إلكترونية للقاطنين بالمساكن العامة.

- استمارات إلكترونية مساندة تتطلبها مرحلة 
العد الفعلي؛ كاستمارة التعداد المنفصلة 

باللغة العربية، واستمارة التعداد المنفصلة 
باللغة اإلنجليزية، واالستمارة الفردية للقاطنين 

بالمساكن العامة باللغة العربية واإلنجليزية.
- استمارة تصمم لتعبئتها من قبل األسر عن 

طريق اإلنترنت.

أسلوب جمع البيانات:           
تطورت التقنيات اإلحصائية في العالم في 

العقدين األخيرين بشكل كبير، وباتت التقنيات 
نات  ا وكبيًرا من مكوِّ الحديثة تشكِّل جزًءا مهمًّ

العملية اإلحصائية، بما تقدمه من ميزات 
كبيرة تسهم من خاله في زيادة كفاءة العمل 

اإلحصائي، وتوسيع آفاقه وقدراته في المراحل 
كافة، حتى بات من غير الممكن االستغناء عن 

هذه التقنيات في اإلحصاءات الحديثة، خصوًصا 
باستخدام أسلوب التعداد التسجيلي الذي 

سيكون باستخدام رقم الهوية الموحد للسكان، 
وذلك من خال التعاون مع المركز الوطني 

للمعلومات.
ولم تتوقف التقنيات الحديثة عند حد المساهمة 

في معالجة البيانات واستخراج المؤشرات بل 
تعدت كل ذلك لتشمل أعمال جمع ومتابعة 

ومراجعة وتنقيح البيانات، باإلضافة إلى أعمال 
اإلدارة الميدانية، والربط مع مصادر البيانات، 

وبناء األطر اإلحصائية، وسحب العينات، وضبط 
الجودة، ونشر وتحليل البيانات، وغيرها من 
المجاالت التي يمكن لتقنية المعلومات أن 

تسهم في تطويرها وزيادة كفاءتها واالرتقاء 
بالجودة الشاملة لها.

خطت الهيئة العامة لإلحصاء خطوات واسعة 
نحو االستفادة المثلى من مختلف التقنيات 

اإلحصائية في أعمالها، حيث قامت الهيئة 
العامة لإلحصاء خال السنوات األخيرة بأتمتة 
أغلب التطبيقات  اإلحصائية، وباتت األنظمة 

اآللية التي طورتها الهيئة هي المسؤولة عن 
جميع األنظمة المستخدمة في المسح؛ سواء 

مكتبية أو  لوحية، وأعمال إدخال ومراجعة وتنقيح 
البيانات ونشر البيانات اإلحصائية، مما أسهم 

في تعزيز دور الهيئة الريادي كرافد أساسي 
لصنع القرارات التنموية في المملكة؛ اعتماًدا 
على البيانات اإلحصائية التي تنتجها وتقدمها 

لصانع القرار.
وضمن هذا اإلطار فإن الهيئة تسعى إلى 

االستمرار في تفعيل استخدام تقنيات 
المعلومات واالتصاالت، والدخول إلى  آفاق 

جديدة تفتحه لها هذه التقنيات، من خال 
ا،  استخدام تقنيات حديثة لجمع البيانات ميدانيًّ
وتعزيز دور تقنية المعلومات واالتصاالت في 
مختلف مراحل العمل اإلحصائي، وُيَعدُّ التعداد 

العام للسكان والمساكن من أهمِّ المسوح التي 
ُذها الهيئة، والذي سيتم فيه استخدام تقنية  تنفِّ

ة )Tablet( التي تم استخدامها  األجهزة اللوحيَّ
في جمع بيانات التعداد الزراعي وبعض المسوح 

ق استخدامها العديد من  السابقة التي حقَّ
المزايا، ويمكن إيجازها فيما يلي:

- تحسين جودة البيانات التي يقوم الباحث 
ا. الميداني بجمعها ميدانيًّ

- توفير الجهد والوقت والسرعة في تناقل 
البيانات.

ة للبيانات التي تمَّ جمعها. - المراجعة اآلنيَّ
- تعزيز القدرة على أعمال المراجعة اليومية 

للعمل واكتشاف األخطاء مبكًرا ومن ثمَّ 
تصحيحها.

- السرعة في عملية النقل اآللي للبيانات من 
الميدان إلى الخوادم الرئيسة في المركز 

الرئيس لعمل اإلشراف، ومن ثمَّ إلى الهيئة.
- متابعة خط سير جامعي البيانات واإلنتاجية.

- سرعة استخراج النتائج وإصدار النشرات.

كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تحتاج عملية معالجة بيانات االستمارة اإللكترونية 
للتعداد العام للسكان والمساكن إلى إعداد 

مجموعة من األنظمة والبرامج الخاصة بهذه 
العملية، وهذه البرامج على سبيل المثال ال 

الحصر: 

- برامج لغرض التجهيز الميداني لتزويد 
المشرفين بمعلومات كاملة عن مناطق عملهم 

من واقع المراحل السابقة. 
- برامج الشمولية بمختلف أنواعها. 

- برامج قواعد اكتشاف األخطاء لمختلف 
ة.  الخصائص الفنيَّ

- برامج النشر.

الجهات المستفيدة من التعداد 
اإلحصائي:

هناك العديد من الجهات المستفيدة من 
هذا البرنامج المهم مثل: الوزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية والمنظمات اإلقليمية 
والدولية والمراكز البحثية والعلمية والمخططين 

والباحثين، ومن تلك الجهات:

- مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.   
- وزارة االقتصاد والتخطيط.

- وزارة المالية.
- وزارة التعليم.

- وزارة اإلسكان.
- مؤسسة النقد العربي السعودي.

- وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- وزارة الصحة.

- البنك الدولي.
- األمم المتحدة.

- جامعة الدول العربية.
- مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

- األفراد من أكاديميين وباحثين.
- الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

كيفية االستفادة من نتائج التعداد:
- توفير بيانات عن التركيب الديموغرافي 

واالقتصادي واالجتماعي للسكان السعوديين 
وغير السعوديين على مستوى المملكة، 

وأيًضا على مستوى مختلف المناطق اإلدارية، 
واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس 

الديموغرافية.
- توفير بيانات عن اإلعاقة في المملكة من حيث 

مستوياتها، وأنواعها، وأسبابها، والخصائص 
االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية 

للمعاقين وتوزيعهم الجغرافي.
- توفير البيانات والمؤشرات الازمة إلعداد 

وتقييم التقديرات واإلسقاطات السكانية على 
مستوى المملكة.
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ة بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات األساسية عن الديموغرافية واالقتصادية  - إيجاد قاعدة معلومات سكانيَّ
بها خطط التنمية. واالجتماعية التي تتطلَّ

ة مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية. ا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانيَّ - توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّ
- تلبية الطلبات الواردة لإلدارة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية واإلقليمية.

مسار النمو السكاني للفترة 1974 - 1992 – 2004 - 2010م

معدل الخصوبة الكليمعدل النموعدد السكان السعوديينسنة التعداد السكاني

-19746218361م
1992123100533.8م
2004165273402.23.4م
2010187765102.32.8م

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

Total                                  الجملة Non - Saudi               غير سعودي Saudi                          سعودي
جملةفئــات العمـــر

Total
إناث

Females
ذكور

Males
جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

جملة
Total

إناث
Females

ذكور
Males

2137886 1017471 1120415 546732 256666 290066 1591154 760805 830349 0-4
2460250 1170116 1290134 577432 257052 320380 1882818 913064 969754 5 ـ9
2590177 1223326 1366851 514032 217226 296806 2076145 1006100 1070045 10 ـ14
2630062 1229522 1400540 423707 173004 250703 2206355 1056518 1149837 19 -15
2765992 1251078 1514914 655704 206240 449464 2110288 1044838 1065450 24 -20
3118332 1338173 1780159 1149814 313389 836425 1968518 1024784 943734 29 -25
2970829 1157665 1813164 1320606 329718 990888 1650223 827947 822276 34 -30
2513560 965393 1548167 1156010 286620 869390 1357550 678773 678777 39 -35
1850644 696611 1154033 835309 181401 653908 1015335 515210 500125 44 -40
1452639 562841 889798 562946 114896 448050 889693 447945 441748 49 -45
1019440 396836 622604 361308 75330 285978 658132 321506 336626 54 - 50
614225 242618 371607 181828 38992 142836 432397 203626 228771 59 - 55
433389 175904 257485 92404 23695 68709 340985 152209 188776 64 - 60
305926 116742 189184 37906 12163 25743 268020 104579 163441 69 -65
166386 72638 93748 23088 8595 14493 143298 64043 79255 74 -70
85020 36424 48596 9861 3706 6155 75159 32718 42441 79 -75

121399 51327 70072 10959 4739 6220 110440 46588 63852 80   فأكثر
27236156 11704685 15531471 8459646 2503432 5956214 18776510 9201253 9575257 الجمــــــــلة

أواًل: التعدادات
        التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1441ه )2020م(
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وفي عام 2017م أجرت الهيئة مسًحا للخصائص السكانية، وهو مسح ميداني يتمُّ فيه جمع البيانات المتعلقة بالسكان لعينة من األسر المختارة 
لة لألسر كافة بالمملكة وأفرادها المتواجدين خارج المملكة، ومن خالل بيانات المسح والمقارنة مع بيانات التعداد، كان من أهم النتائج: والممثِّ

بلغ إجمالي أعداد سكان المملكة العربية السعودية في عام 2017م )32552336( مقارنًة بـ )27236156( نسمة في عام 2010م، وذلك بزيادة مقدارها 
)5316180( ونسبة تقدر بـ )19.5%(.

كما بلغ عدد السكان السعوديين عام 2017م )20408362( نسمــة، أي بنسبــة )%62.69( من جملة سكان المملكة، مقارنة بـ )18776510( نسمة، بنسبة 
)%68,93( من جملة سكان المملكة عام )2010م(

السكان حسب الجنسية لعام 2017م

12,143,974

20,408,362

%37

%63

غير السعود�ين السعود�ون



85

أعداد سكان المملكة عام 2017م حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/ غير سعودي(

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي
المنطقة 
جملةاإلدارية إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

8216284 3352018 4864266 3557962 1108572 2449390 4658322 2243446 2414876 الـريــــــاض

8557766 3693182 4864584 4041189 1467094 2574095 4516577 2226088 2290489 مكــة المكـرمـة

2132679 938251 1194428 756435 252685 503750 1376244 685566 690678 المدينة المنورة

1423935 602625 821310 414392 104119 310273 1009543 498506 511037 القصيــــــــم

4900325 1958849 2941476 1759963 452733 1307230 3140362 1506116 1634246 الشــرقيـــــة

2211875 1001739 1210136 461744 116559 345185 1750131 885180 864951 عســـــــــيـر

910030 398617 511413 187366 47040 140326 722664 351577 371087 تبــــــــــوك

699774 313564 386210 161675 41724 119951 538099 271840 266259 حــــــــائـل

365231 164049 201182 76310 20543 55767 288921 143506 145415
الحدود 
الشمالية

1567547 718898 848649 360278 122320 237958 1207269 596578 610691 جــــــــــــــازان

582243 259365 322878 144202 41659 102543 438041 217706 220335 نجـــــــــران

476172 221645 254527 93734 23287 70447 382438 198358 184080 البـاحـــــــة

508475 219061 289414 128724 32080 96644 379751 186981 192770 الجـــــــــوف

32552336 13841863 18710473 12143974 3830415 8313559 20408362 10011448 10396914 الجمــــــــلة

المصدر: مسح الخصائص السكانية 2017 _ الهيئة العامة لإلحصاء

أواًل: التعدادات
        التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1441ه )2020م(
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المساكن: أظهرت نتائج مسح الخصائص السكانية )2017م( زيادة عدد المساكن المشغولة بأسر من )4652162( مسكًنا عام )2010م( إلى )5466596( 
مسكًنا في عام2017 م بنسبة تقدر بنحو )17.5%(.

التوزيع النسبي المئوي للمساكن المشغولة بأسر في المملكة حسب المناطق اإلدارية لعامي 1431هـ )2010م(، 1438هـ )2017م(

1438هـ )2017م( )٪(1431هـ )2010م( )٪(المنطقة اإلدارية

24.7٪24.8٪الرياض
27.3٪28.6٪مكة المكرمة

6.9٪6.6٪المدينة المنورة
4.9٪4.4٪القصيم
13.9٪13.3٪الشرقية

7.3٪7.2٪عسير
3.1٪2.9٪تبوك
2٪2.0٪حائل

1٪0.9٪الحدود الشمالية
4٪4.3٪جازان
2٪1.8٪نجران
1.5٪1.6٪الباحة

1.4٪1.5٪الجوف
100٪100٪الجملة )٪(

46521625466596جملة المساكن المشغولة بأسر
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التعداد 
الزراعي

الوصف: 
هو عملية إحصائية واسعة النطاق، تتولى الهيئة 
تنفيذها لجمع معلومات كمية عن تركيب القطاع 

الزراعي )هيكل القطاع الزراعي( باستخدام الحيازة 
الزراعية كوحدة للعد، وتشمل عملية التعداد 

مناطق العد للمملكة كافة خال عام زراعي كامل، 
يغطي التعداد جميع الحيازات التي تحقق شروط 

الحيازة الزراعية، سواء كانت حيازات نباتية أو 
حيوانية أو كلتيهما.

أهداف التعداد الزراعي:
توفير إطار عن الحيازات الزراعية في أنحاء • 

المملكة كافة الستخدامه في المسوح 
الزراعية على مستوى التقسيمات اإلدارية 

كافة )منطقة إدارية، محافظة، مركز، 
مسمى سكاني(. 

توفير قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن • 
النشاط الزراعي في المملكة.

التعرف على المتغيرات التي طرأت على • 
النشاط الزراعي. 

إيجاد قاعدة عريضة من البيانات، • 
واستخدامها كأساس موثوق إلجراء 

الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلبها 
برامج التنمية الزراعية.

آليات إعداد الخطة:
- تكوين فريق عمل من المختصين لاضطاع 

بمهام إعداد برنامج التعداد الزراعي، والتنسيق 
مع الجهات ذات العاقة داخل الهيئة أو خارجها 

في كل خطوة من خطوات اإلعداد.
- جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج التعداد 

الزراعي من معلومات وتوصيات وتوثيقها 
وتجهيزها لتكون في متناول يد فريق العمل 

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 الازمة لكل مرحلة من مراحل 
تنفيذ إعداد البرنامج.

- إعداد جدول زمني ألعمال البرنامج.
- تحديد إعداد القوى العاملة.

- إعداد كتب تدريب لجميع األعمال الخاصة 
بالبرنامج؛ سواء مكتبية أو ميدانية.

- إعداد خطط لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية 
وفق مراحل محددة.

ا  - إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًّ
)الترميز ومعالجة البيانات(.

- تحديد أسلوب جمع البيانات من خال تحديد 
الفترة الزمنية.

- التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات 
واللجان الخاصة بالطباعة والنشر من أجل تجهيز 

برنامج لطباعة النشرة، وفق أسلوب وإخراج فني 
متميزين.

منهجية العمل:
روعي في جمع البيانات ما يلي:

اتباع أسلوب القياس الفعلي للمساحات • 
المزروعة بمختلف المحاصيل، باإلضافة 

إلى مساحات البيوت المحمية والمخازن، 
والحظائر، وعنابر الدواجن، وأحواض 
االستزراع السمكي، وما شابه ذلك.

اتباع أسلوب العد الفعلي ألشجار النخيل، • 
وأشجار الفاكهة، والحيوانات، واآلالت 

والمعدات الصالحة للعمل المملوكة للحائز 
وغيرها.

تأمين الحصول على البيانات التي ال يمكن • 
الحصول عليها بأسلوب القياس أو العد من 

خال االستفسار من الحائز أو من ينوب 
عنه.

استخدام استمارة إلكترونية محّملة على • 
ا، مع تحميل  جهاز لوحي لجمع البيانات ميدانيًّ

ضوابط التصحيح الذاتية؛ بهدف التقويم 
الفوري ألي خطأ أو تناقض في البيانات 

قبل مغادرة الحيازة.
استخدام استمارة ورقية الستيفاء بيانات • 

مربي الماشية في البادية.
ذ التعداد الزراعي على مرحلتين، هما:  وقد ُنفِّ

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

ترقيم وحصر الحيازات الزراعية: • 
ووفرت هذه المرحلة إطاًرا عن الحيازات 

الزراعية في أنحاء المملكة كافة الستخدامه 
في التعداد الزراعي، وكذلك الستخدامه 

في المسوح الزراعية بالعينة مستقبًا على 
مستوى التقسيمات اإلدارية كافة )منطقة 

إدارية، محافظة، مركز، مسمى سكاني(.
حصر مربي الماشية خارج الحيازات )الحيازات • 

بدون أرض(:
ذت عملية حصر مربي الماشية خارج الحيازات،  نفَّ

بالتزامن مع تنفيذ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات 
الزراعية، حيث إنها وفرت تقديًرا إلعداد مربي 

أواًل: التعدادات
        التعداد الزراعي
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الماشية المتواجدين خارج الحيازات وضمن نطاق 
المركز، 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 أن عملية جمع البيانات تتم 
ا للمزارع المتخصصة والتقليدية، أما  إلكترونيًّ

مربو الماشية على أطراف القرى والبادية فيتم 
ا، ومن ثم إدخالها على  استيفاء بياناتهم ورقيًّ

الحاسب اآللي.

أهم النتائج:
بعد االنتهاء من معالجة البيانات بصيغتها 

النهائية تم يوم األحد الموافق 2016/2/28م 
اإلعان 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 بأرض 

)64,157( حيازة تمثل نسبة )15.6%(. 
- 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 جاءت الحيازات 

الحيوانية ثانًيا، حيث بلغ عددها 22,904 حيازة 
حيوانية وبنسبة )8%(.

- أظهرت نتائج التعداد أن نسبة )%95.5( من 
الحيازات الزراعية العاملة بأرض مملوكة للحائزين، 
وأن نسبة )%4( من تلك الحيازات مستأجرة، أما 
باقي الحيازات التي تمثل نسبة )%0.5( فهي 

موزعة بين أنظمة حيازة األرض األخرى.
- فيما يتعلق بالغرض الرئيس لإلنتاج فإن نسبة 
)%86.2( من الحيازات الزراعية بأرض التي بلغت 

245,735 حيازة قد خصص إنتاجها للبيع، وأما 
باقي الحيازات فقد خصص إنتاجها لاستهاك 

وتمثل نسبة )٪13.8( وعددها بلغ 39,431 حيازة. 
وخال عام 1440/1439ه -  2018م تمَّ 

االستفادة من نتائج التعداد الزراعي في إجراء 
عدد من المسوح الزراعية مثل مسحي: اإلنتاج 

الزراعي، والحيازات الزراعية.

كيفية االستفادة من النتائج:
الحصول على إعداد 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.
عدد الحائزين حسب الجنسية والجنس والمستوى 

التعليمي والعمر ومهنة الحائز الرئيسة.
مساحة محاصيل الحبوب واألعاف حسب 
المحصول والموسم الزراعي ونظام الري.

مساحة الخضار المحمية حسب المحصول ونوع 
البيوت وإجمالي 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 

وحدها.
توفير إطار للمسوح بالعينة؛ سواء الزراعية أو 

الحيوانية، للجهات ذات العاقة؛ سواء حكومية 
أو مراكز أبحاث.

التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة، ووزارة 
البيئة والمياه، والزراعة، من خال االستفادة 
من نتائج التعداد الزراعي، على سبيل المثال 

تركز الرقعة الخضراء لبعض األشجار أو لبعض 
الحيوانات حسب المكان الجغرافي.

االستفادة من نتائج التعداد الزراعي من خال 
طريقة التمويل، وكذلك طريقة التثقيف الزراعي 

... إلخ.

الجهات المستفيدة:
يستفيد من البرنامج العديد من الوزارات، 

والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات 
اإلقليمية والدولية، والمراكز البحثية والعلمية، 

والمخططين والباحثين، ومن تلك الجهات:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة. 

- وزارة االقتصاد والتخطيط.
- وزارة المالية.

- منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.
- الجامعات )الكليات الزراعية(.

- األفراد من أكاديميين وباحثين.
- الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.



ثانيًا: إحصاءات الحج
        والعمرة 

اإلنتاج اإلحصائي

3
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        إحصاءات الحج

إحصاءات 
الحج

الوصف:
تعد عملية إحصاءات الحج من المسوح األساسية 

التي تقوم بها الهيئة العامة لإلحصاء؛ حيث 
تساعد في دراسة تدفق أعداد الحجاج من خارج 

المملكة ومن الداخل وطريقة القدوم التي يتمُّ 
استخدامها وتعطي تصوًرا دقيًقا لعدد الحجاج 

لكل موسم.

األهداف:
استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية . 1

لغرض تأمين الخدمات الازمة لضيوف بيت 
الله الحرام، سواء كانت خدمات: اجتماعية، أو 

صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو مواصات، 
وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات 

دقيقة عن أعداد الحجاج.
تقدير القوى العاملة الازمة لخدمة الحجيج . 2

والمحافظة على أمنهم وراحتهم خال 
موسم الحج من كل عام.

استخدام بيانات وأعداد الحجاج من ِقبل . 3
ة بدراسة التجهيـزات والمرافق  األجهزة المعنيَّ

األساسية في مدينة مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة، وأخذها في االعتبار 

عند إعداد الخطط الازمة لذلك.
توفير المعلومات والبيانات الدقيقة . 4

عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين 
والمستفيدين المهتمين بهذا المجال.

استخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم . 5
النشاطات والفعاليات التي تقوم بها 

الجهات المعنية بخدمة الحجيج.
التعرف على الطرق المستخدمة في القدوم . 6

لحجاج الخارج والداخل.

المنهجية:
عدٌّ شامٌل وفعليٌّ لجميع حجاج الداخل مصنفين 
حسب جنسياتهم عن طريق مراكز الهيئة العامة 

لإلحصاء المنتشرة على مداخل مدينة مكة 
المكرمة، أما حجاج الخارج فيتولى حصَرهم 

المديريُة العامة للجوازات عـن طريق مـوظفيها 
المـتواجدين على جميع منافذ المملكة العربية 

السعودية البرية والبحرية والجوية.
1/3: آلية إعداد الخطة: 

تكوين فريق عمل من المختصين لاضطاع . 1
بمهام إعداد برنامج حصر الحجاج، والتنسيق 

مع الجهات ذات العاقة داخل الهيئة، أو 
خارجها في كل خطوة من خطوات اإلعداد.

جمع ورصد كل ما يتعلق ببرنامج إحصاءات . 2

الحج من معلومات وتوصيات وتوثيقها، 
وتجهيزها لتكون في متناول أيِدي فريق 
العمل الموكل إليه مهام إعداد البرنامج.

تحديد أهم االستخدامات في البرنامج.. 3
تكوين اللجان الخاصة بأعمال البرنامج سواء . 4

داخل أو خارج الهيئة.
تحديد الميزانية الازمة لكل مرحلة من مراحل . 5

تنفيذ إعداد البرنامج.
إعداد جدول زمني ألعمال برنامج إحصاءات . 6

الحج.
تحديد إعداد القوى العاملة وتدريبهم.. 7
ب تدريب لجميع األعمال الخاصة . 8 إعداد كتيِّ

بالبرنامج سواء مكتبية أو ميدانية.
إعداد خطط لتنفيذ أعمال البرنامج الميدانية . 9

وفق مراحل محددة.
ا . 10 إعداد خطط لمعالجة أعمال البرنامج مكتبيًّ

)الترميز ومعالجة البيانات(.
تحديد أسلوب جمع البيانات من خال تحديد . 11

الفترة الزمنية.
التنسيق مع اللجان الخاصة بمعالجة البيانات . 12

واللجان الخاصة بالطباعة والنشر من أجل 
تجهيز برنامج لطباعة النشرة وفق أسلوب 

وإخراج فني متميز.
2/3: استمارة المسح )الحصر(:

تتضمن االستمارة الفقرات التالية:
نوع المركبة: يقوم الباحث بتسجيل نوع المركبة 

التي تحمل الحجاج.
الجنسيات: يقوم الباحث بتدوين عدد وجنسية 

كل حاج بالتفصيل والجنس )ذكر/أنثى(.
3/3: أسلوب جمع البيانات:

إحصاءات حجاج الداخل:
يقوم موظفو الهيئة العامة لإلحصاء 

المتواجدون في مراكز إحصاءات الحج الستة 
المقامة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد 

الشامل للداخلين إليها بقصد الحج اعتباًرا من 
)1/ 12( من كل عام، ويكون أسلوب العدِّ عن 

طريق قيام الباحثين باستيفاء بيانات لكل سيارة 
تحمل حجاج من الداخل تتضمن نوع السيارة 

وجملة الحجاج موزعين بحسب أيام العمل عن 
ة، بحيث ُتعدُّ تقارير يومية  طريق األجهزة اللوحيَّ

فين حسب الجنس  بعدد الحجاج من الداخل مصنَّ
والجنسية، ترفع للمركز الرئيس الذي يتولى 

مراجعتها وتبويبها في جداول خاصة مصممة، 
حسب المراكز وأيام القدوم تمهيًدا لنشرها 

ضمن بيانات نشرة إحصاءات الحج.   
إحصاءات حجاج الخارج:

تقوم المديرية العامة للجوازات عن طريق 
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موظفيها الموزعين على منافذ المملكة البرية 
والجوية والبحرية بحصٍر شامل للقادمين إلى 

المملكة بقصد أداء فريضة الحج، وذلك عن 
طريق إدخال بيانات القادمين في الحاسب 

اآللي، وهذه العملية ُيستـفاد منها أيًضا في 
متابعة ترحيل الحجاج، وبعد إقفال جميع المنافذ 
للقادمين ألداء فريضة الحج يوم الثامن من ذي 

الحجة تقوم المديرية العامة للجوازات بتزويد 
الهيئة بجدولين؛ األول يتضمن عدد الحجاج من 
ِفين حسب الجنس وحسب طريقة  الخارج، مصنَّ

القدوم، واآلخر يتضمن أعدادهم مصنفين 
حسب الجنس وتاريخ القدوم.

4/3: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

يتمُّ نقل بيانات المسح مباشرة من األجهزة 
ة لتخزينها في قاعدة بيانات الهيئة. اللوحيَّ

أهم نتائج إحصاءات الحج لعام 2018م:
إجمالي الحجاج خال العام.• 
إجمالي الحجاج خال السنوات العشر • 

األخيرة.
الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق • 

القدوم.
الحجاج غير السعوديين من الداخل مصنفين • 

حسب جنسياتهم.
الحجاج من الخارج حسب الجنس وطريقة • 

القدوم.

الجهات المستفيدة من إحصاءات الحج:
هناك العديد من الجهات المستفيدة من هذا 

البرنامج المهم، مثل: الوزارات، والهيئات، 
والمؤسسات الحكومية، والمراكز البحثية 

طين والباحثين. والعلمية، والمخطِّ
من تلك الجهات:

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة الحج.• 
وزارة الداخلية.• 
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج • 

والعمرة.
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة الصحة.• 
األفراد من أكاديميين وباحثين.• 
شركات ومؤسسات القطاع الخاص.• 

خالصة عامة بإحصاءات الحج لعام 1439ه )2018م(

2,371,675جـملـة عـدد الحجـاج

عـدد الحجاجحـجــاج الـداخـل
Number of pilgrimsالجـهــــة

211,736الحجاج السعوديون
401,217الحجاج غير السعوديين

612,953الجملة
عـدد الحجاجحـجــاج الخارج

931,450الذكـور
827,272اإلناث
1,758,722الجـملة

32,289عـدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة

إجمالي أعداد الحجاج خالل عشر سنوات )من عام 1430ه إلى عام 1439ه(

عدد الحجاجالسنوات

14302,313,278ه
14312,789,399ه
14322,927,717ه
14333,161,573ه
14341,980,249ه
14352,085,238ه
14361,952,817ه
14371,862,909ه
14382,352,122ه
14392,371,675ه
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إجمالي أعداد الحجاج خال عشر سنوات )من عام 1430هـ إلى عام 1439هـ(
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مقارنة أعداد حجاج الخارج بين عامي 1438هـ و1439هـ حسب طريقة القدوم

طـريقة القــدوم

الـفـــرقعدد الحجاج 

Transportation
Number of pilgrimsDifference

1438ه1439ه
النسبةمقداره

AmountRatio
ا 0.5Air٪1,656,9361,648,3328,604جوًّ
ا Land- 3.6٪-85,62388,8553.232برًّ
ا 9.0Sea٪16,16314,8271,336بحرًّ

0.4Total٪1,758,7221,752,0146,708الجــملـة
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أعداد حجاج الخارج في عام 1439هـ حسب طريقة القدوم
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85,623 16,163

عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع لعام 1439ه

القطاع

عدد القوى العاملة 1439 هـ
Number of Labor Forces 1439H

Sector
ذكور

Males
إناث

Females
جملة
Total

7,1461647,310up Services Supervision and followخدمات اإلشراف والمتابعة

Services Public*189,1133,141192,254الخدمات العامة*

23,3639,21632,579Services Healthالخدمات الصحية

47,6887747,765Services Transportationخدمات النقل

7,394177,411Services Communicationخدمات االتصاالت

إجمالي
274,70412,615287,319Total

القوى العاملة

*  تشمل خدمات األمن واالستقبال والرقابة والطاقة والتوعية وشئون 
الحرمين

 services of security, reception ,control, awareness including the
*affairs and the two holy mosques
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الخريطة 
التفاعلية 

إلحصاءات 
الحج

الوصف: 
الخريطة التفاعلية إلحصاءات الحج هي ربط بين 

البيانات إحصاءات الحج واالحداثيات الجغرافية 
لمواقع حصر الحجاج على الخريطة لاستفادة 
من البعد المكاني كعنصر من عناصر البيانات 

اإلحصائية في عمليات البحث والتحليات 
المختلفة على قاعدة بيانات احصاءات الحج.

المنهجية:
الدورة الزمنية للعملية:

نظرَا ألهمية نتائج إحصاءات الحج في مجال 
التخطيط وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله 

الحرام فإن الهيئة العامة لإلحصاء تقوم بتنفيذ 
عملية إحصاءات الحج بشكل دوري سنوي حيث 

يصدر عنها نشرة سنوية تتضمن جميع البيانات 
الخاصة بإعداد الحجاج وتصنيفهم حسب الجنس 

والجنسية وحسب تاريخ القدوم.
نطاق وشمول العد:

تشمل عملية العد جميع األفراد السعوديين 
وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من داخل 

المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج، 
وتشمل عملية الحصر الحجاج القادمين من خارج 
المملكة حيث يتم حصر هؤالء من قبل المديرية 

العامة للجوازات عند منافذ الدخول للمملكة 
العربية السعودية، كما يتمُّ تقدير عدد حجاج 

مدينة مكة المكرمة عن طريق إجراء مسح أسري 
عيني تقوم بتنفيذه الهيئة العامة لإلحصاء.

أسلوب العد:
يستخدم في هذه العملية أسلوب العد 

الفعلي الشامل لجميع فئات حجاج الداخل حيث 
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء عن طريق مراكزها 

المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة 
بالعد الفعلي لحجاج الداخل مصنفين حسب 

جنسياتهم.
وحدة العد:

يعد المحرم هو وحدة العد المستخدمة لهذه 
العملية أي أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على 

األشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعَا 
في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة 

المكرمة.

أهم النتائج: 
- توفير إحصاءات دقيقة عن عدد الحجاج من 

الداخل لتشكل مع إعداد الحجاج القادمين من 
الخارج إجمالي عدد الحجاج.

- توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن 

إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين 
المهتمين في هذا المجال.

- التعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم 
بالنسبة لحجاج الخارج واستخدام طريق القدوم 

بالنسبة لحجاج الداخل.
- استخدام بيانات إعداد الحجاج في تقييم 

النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات 
المعنية بخدمة الحجيج.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يمكن الوصول للخريطة التفاعلية إلحصاءات الحج 

بزيارة بوابة الهيئة العامة لإلحصاء على شبكة 
اإلنترنت، حيث تتيح الخريطة التفاعلية إلحصاءات 
الحج مقارنة التوزيعات اإلحصائية بين مراكز حصر 
الحجاج، كما يمكن عرض الخط الزمني من اليوم 

األول إلى اليوم التاسع من الحج، كما يمكن 
عرض السلسلة الزمنية لحجاج الداخل للعشر 
سنوات السابقة، وعرض بيانات السعوديين 
وغير السعوديين والسيارات الناقلة للحجاج، 

وكذلك الحجاج حسب الجنس والجنسية.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي: 

هناك العديد من الجهات المستفيدة من 
هذا البرنامج الهام مثل: الوزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والعلمية 
والمخططين والباحثين. من تلك الجهات:

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة الحج والعمرة.• 
وزارة الداخلية.• 
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج • 

والعمرة.
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة الصحة.• 
األفراد من أكاديميين وباحثين.• 
الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.• 
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        نشرة إحصاءات العمرة

نشرة 
إحصاءات 

العمرة

الوصف: 
مسح العمرة هو مسح ُيعنى بإحصاءات 

المعتمرين من داخل المملكة وهو أحد المسوح 
الميدانية العينية األسرية التي تجرى في مجال 

اإلحصاءات االجتماعية المندرج ضمن خطة 
مسوح الهيئة السنوية. 

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا لثماني 
مراحل مرتبطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة 

» اإلدارة« الشاملة. 
2/2: استمارة المسح: 

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

التوصيات والمعايير والتعاريف للهيئة، والجهات 
ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم وتزويدهم 

بنسخة أولية من االستمارة ألخذ مرئياتهم 
وماحظاتهم عليها. 

قد قسمت االستمارة إلى ثاثة أقسام حسب 
الموضوع: القسم األول عن بيانات أفراد 

األسرة، القسم الثاني عن تأدية العمرة والقسم 
الثالث: عن اإلنفاق والتنقل.
3/2أسلوب جمع البيانات:  

المقابلة المباشرة عن طريق قيام باحثين 
مؤهلين ومدربين بعمل مقابلة شخصية مع 

رئيس األسرة الواقعة ضمن مفردات عينة البحث 
وتسجيل البيانات المطلوبة خال فترة تنفيذ 

.)Tablet( المسح وذلك باستخدام الجهاز اللوحي
4/2خطوات تصميم واختيار العينة:

العينة المختـارة عبارة عن عينة عشوائية طبقية 
عنقـودية تم اختيارها على مرحلتين وفًقا لما 

يلي:
المرحلة األولى:

بعد تحديد الحجم األمثل لعينة المسح من األسر 
لكل منطقة إدارية، بدأت عملية سحب وحدات 
المعاينة األولية وهي مناطق العد )PSU( من 

إطار العينة الرئيس حيث تم سحب نحو )1300( 
منطقة عد من أصل )3600( منطقة عد تقريًبا 

في إطار العينة الرئيس للمسوح األسرية موزعًة 
على جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 

باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم.
المرحلة الثانية:

تم سحب وحدات المعاينة الثانوية، وهي األسر 
ا من مناطق العد التي تمًّ اختيارها  )SSU( عشوائيًّ

في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية 
المنتظمة، حيث اختيرت )25( أسرة من كل 

منطقة عد، أي ما مجموعه )33575( أسرة تقريًبا 
على مستوى المملكة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة 
ومنطقية البيانات، والتحقق من صحة موقع 

استيفاء االستمارة من خال مطابقة إحداثياتها 
مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة، كما 

أن التصانيف المستخدمة: التصنيف الجغرافي 
للبيانات، التصنيف النوعي والوصفي، 

التصنيف الكمي. 
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أهم النتائج:
الجداول التالية تبين أهم النتائج:

جدول )1( المعتمرون )من الداخل الذين أدوا عمرة واحدة على األقل(
حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/غير سعودي(

المعتمرون )من الداخل الذين أدوا عمرة واحدة على األقل( حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/غير سعودي(

Total                                  الجملة Saudi - Non               غير سعودي Saudi                          سعودي

جملةالمنطقة اإلدارية إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males Total Females Males

1845071 666041 1179030 872629 232100 640529 972442 433941 538501 الـريــــــاض
5103007 2020904 3082103 2897607 951294 1946313 2205400 1069610 1135790 مكــة المكـرمـة
735539 276818 458721 376898 107381 269517 358641 169437 189204 المدينة المنورة
380888 133704 247184 138583 21848 116735 242305 111856 130449 القصيــــــــم
816721 251150 565571 388547 76862 311685 428174 174288 253886 المنطقة الشــرقيـــــة
794682 317723 476959 193723 44612 149111 600959 273111 327848 عســـــــــيـر
161538 54758 106780 70616 15710 54906 90922 39048 51874 تبــــــــــوك
124029 40365 83664 58518 10572 47946 65511 29793 35718 حــــــــائـل
33725 10764 22961 11205 1348 9857 22520 9416 13104 الحدود الشمالية

272411 104096 168315 73920 18539 55381 198491 85557 112934 جــــــــــــــازان
127639 52209 75430 34200 9975 24225 93439 42234 51205 نجـــــــــران
135348 52085 83263 44219 8132 36087 91129 43953 47176 البـاحـــــــة
74073 21942 52131 34440 4629 29811 39633 17313 22320 الجـــــــــوف

10604671 4002559 6602112 5195105 1503002 3692103 5409566 2499557 2910009 الجمــــــــلة



97 ثانًيا: إحصاءات الحج والعمرة 
        الخريطة التفاعلية إلحصاءات الحج

جدول )2( المعتمرون األفراد )من الداخل الذين أدوا عمره واحدة على األقل(
حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي(

المصدر: مسح العمرة 2017م ـ الهيئة العامة لإلحصاء

المعتمرون األفراد )من الداخل الذين أدوا عمره واحدة على األقل(
حسب الجنس وفئات العمر والجنسية ) سعودي/ غير سعودي(

Total                                  الجملةNon - Saudi               غير سعوديSaudi                          سعودي
فئــات العمـــر ذكورإناثجملةذكورإناثجملةذكورإناثجملة

TotalFemalesMalesTotalFemalesMalesTotalFemalesMales
10358685139745218944168012031672136346190673108073082609 - 0
117757956536761221241867520444221423375890436092539797919 -10
18158067740191041787682695252241430454113311152177861133329 -20
2532359871345166101414497823936831056099108257747766260491539 -30
226728471947315478111391171319901107127087611339957247654149 -40
11545753225548320216070248015952686554755124239530515659 -50
4533541606662926881841533502014913326920112564614355569 -60
70فاكثر16784675161926854480414389304151230426077262270

الجمــــــــلة1060467140025596602112519510515030023692103540956624995572910009

وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية ألهم النتائج: 

التوزيع النسبي ألعداد المعتمرين من الخارج حسب أشهر )مواسم العمرة( لعام 1438 ه
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير إحصاءات عن المعتمرين من داخل المملكة وخارج المملكة تساهم في تحقيق رؤية 2030م.. 1
ا بإضافة أعداد المعتمرين من داخل المملكة إلى أعداد المعتمرين من خارج المملكة. . 2 التعرف على إجمالي المعتمرين سنويًّ
مساعدة األجهزة المعنية في تحديد القوى العاملة والمرافق الازمة لخدمة المعتمرين والمحافظة على أمنهم وراحتهم.. 3
تلبي متطلبات الدولة من اإلحصاءات األساسية عن إعداد وخصائص المعتمرين من داخل المملكة التي تتطلبها خطط التنمية.. 4
توفير البيانات اإلحصائية للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال. . 5

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة الداخلية. • 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.• 
وزارة الحج والعمرة.• 
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.• 

التوزيع النسبي ألعداد المعتمرين من الداخل حسب الجنس والجنسية )سعودي / غير سعودي( لعام 1438هـ
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ثالثًا: اإلحصاءات
        السكانية واالجتماعية

اإلنتاج اإلحصائي

3
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
ة            اإلسقاطات السكانيَّ

الوصف: 
تعرف اإلسقاطات السكانية بأنها تقديرات 

مستقبلية لحجم السكان اإلجمالي وتوزيعهم 
العمري والنوعي باالعتماد على نتائج تعداد 
السكان والمساكن، وعلى افتراضات معينة 
لمستقبل اتجاه معدالت الخصوبة والوفيات 

والهجرة.
اإلسقاطات السكانية تقديرات مستقبلية 
للسكان من حيث الحجم، وتوزيعهم حسب 

العمر والجنس، والتي تعدُّ بدورها نقطة البداية 
لإلسقاطات القطاعية األخرى، وتتزايد أهمية 

توفير البيانات المستقبلية عن السكان، مع تزايد 
الطلب عليها من ِقبل صناع القرار وواضعي 

السياسات السكانية.
 حيث ُتعد اإلسقاطات السكانية من الركائز 

األساسية التي ُيعتمد عليها في وضع الخطط 
والبرامج التنموية في المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والديموغرافية، من أجل رفع 
مستوى معيشة المجتمع وتحقيق الرخاء لكافة 

أفراده.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

تقوم اإلسقاطات السكانية للمملكة العربية • 
السعودية على أربعة أسس هي:

توزيع السكـان حسب فئـات العمـر والجنسية • 
والجنس في سنة بدايـة اإلسقاطات، 

وهي سنة إجراء آخر تعداد سكاني بالمملكة 
)2010م( بعد تصحيحه من أخطاء التبليغ عن 

األعمار.
فروض عن المستوى والنمط العمري • 

للخصوبة خال فترة اإلسقاط )2010-
.)2030

فروض عن المستوى والنمط العمري • 
للوفيات خال فترة اإلسقاط )2030-2010(.

فروض عن المستوى والنمط العمري • 
لصافي الهجرة الدولية خال فترة اإلسقــاط 

.)2030-2010(

أواًل: توزيع السكان حسب فئات العمر والجنسية 
والجنس في سنة بداية اإلسقاطات )2010-

2030م(:
 تم االعتماد على توزيــع السكان حسب فئات 
العمــر والجنسية والجنس في منتصف سنة 

بداية اإلسقاطات )2010م(:
إرجاع أعداد السكان حسب الجنسية والجنس 

الصادرة ضمن النتائج التفصيلية للتعداد العام 

اإلسقاطات 
ة   السكانيَّ

للسكان والمساكن لعـام 1431هـ )15 سبتمبر 
2010م( إلى منتصف سنة بداية اإلسقاطات 

)2010/7/1م(، وذلك باستخدام الصيغة األسية 
لتقدير السكان والمتوسط السنوي لمعدل نمو 

السكان بين تعدادي 1992، 2004م.
حساب توزيع السكان حسب فئات العمر 

والجنسية والجنس في منتصف سنة بداية 
اإلسقاطات )2010/7/1م( من خال ضرب 

األعداد التي تم الحصول عليها في الخطوة 
السابقة في التوزيع النسبي المئوي للسكان 

حسب فئات العمر والجنسية والجنس من واقع 
نتائج تعداد السكان لعام 2010م.

تصحيح توزيع السكان السعوديين حسب فئات 
العمر والجنس من أخطاء التبليغ عن األعمار 

 Strong باستخدام أسلوب التمهيد القوي
  PAS ضمن حزمة البرامج الجاهزة Graduation
)نظام تحليل السكان( لمكتب التعداد األمريكي.

ثانًيا: فروض عن المستوى والنمط العمري 
للخصوبة خال فترة اإلسقاط )2010-2030م(:

النتـــائج المتاحة عن االتجاه الزمني لمعدل 
الخصوبة الكلي )TFR( للسعوديات من واقع 
نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004 

والمسح الديموغرافي 2007م.
االستفادة من أنماط الخصوبة النموذجية لألمم 

المتحدة والمتاحة ضمن برنامج إسقاطات 
السكان المستخدم ضمن حزمة البرامج الجاهزة 

SPECTRUM  ، حيث تمَّ تبني نمط آسيا 
للسعوديات، والنمط المتوسط لكل األنماط 

المتاحة لغير السعوديات حيث التنوع الكبير 
لمجتمع غير السعوديات بالمملكة.

ثالًثا: فروض عن المستوى والنمط العمري 
للوفيات خال فترة اإلسقاط )2010-2030م(:

تم تقدير مستوى الوفيات مقاًسا بتوقع الحياة 
عند المياد لسنة 2010م حيث بداية اإلسقاطات 

من خال بناء جداول حياة حسب الجنسية 
والجنس باستخدام معدالت الوفيات العمرية 
المحسوبة من بيانات السكان ووفيات السنة 

السابقة لتعداد السكان بالمملكة لعام 2010م 
حسب فئات العمر والجنسية والجنس، وقد كانت 

توقعات الحياة عند المياد للسعوديين الذكور 
واإلناث المقدرة ضمن جداول الحياة )72.2، 

77.1 على الترتيب(، ولغير السعوديين الذكور 
واإلناث )70.5، 72.5 على الترتيب(. 

ونظًرا ألن مستوى توقع الحياة للسعوديات 
اإلناث يعدُّ مرتفًعا عن تقديرات محلية )تقديرات 
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مناظرة سابقة( باستخدام األساليب غير 
المباشرة، وتقديرات دولية لمنظمات األمم 

المتحدة وغيرها، 
بالنسبة لنمط الوفيات فقد تمَّ استخدام 

األنماط العمرية للوفيات المناظرة لتوقعات 
الحياة عند المياد المفترضة لسنوات اإلسقاط 

المختلفة من واقع جداول الحياة النموذجية 
لـ Coale & Demeney )نموذج الغرب(، 

DEM- والمتوفرة في برنامج إسقاطات السكان
PROJ  المستخدم ضمن حزمة البرامج الجاهزة 

.SPECTRUM

رابًعا: فروض عن المستوى والنمط العمري 
لصافي الهجرة الدولية خال فترة اإلسقاط 

)2010-2030م(:
تم تقدير مستوى صافي الهجرة الدولية لغير 

السعوديين بالمملكة حسب الجنس باستخدام 
 Survival Ratioأسلوب البقاء على قيد الحياة

 Method
2/2: استمارة المسح:

تم تصميم استمارة خاصة بجمع بيانات 
اإلسقاطات السكانية.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
تقوم إدارة اإلسقاطات والتقديرات السكانية 

بجمع بيانات اإلسقاطات السكانية من مصدرين 
ت  أساسيين: المصادر الميدانية والسجاَّ

اإلدارية.
المصادر الميدانية: من التعداد العام • 

للسكان والمساكن )المسوح الديموغرافية(.
ت: المركز الوطني •  مصادر إدارية:( السجاَّ

للمعلومات(.
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:

تم تصميم واختيار العينة وفق معايير علمية 
محددة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

ق من صحة البيانات الُمجّمعة  يتم التحقُّ
ومعالجتها، وذلك بإدخال البيانات المصنفة 

حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية 
ومراجعتها مراجعة أولية ومقارنتها بما تم نشره 

بالسنوات السابقة لضمان اتساق وشمولية 
البيانات، وتتعرض اإلسقاطات السكانية لعدة 

تغيرات تنشأ بداية من التطورات المتسارعة 
التي تشهدها المملكة العربية السعودية خال 

هذه السنوات لتحقيق رؤية 2030.
بعد الحصول على نتائج اإلسقاطات السكانية 
يجب إجراء مراجعة دقيقة لبياناتها ومؤشراتها 

على مرحلتين.
األولى آنية: حيث يتم مراجعة وتقييم مخرجات 

اإلسقاطات السكانية مع بيانات المصادر األخرى.
الثانية مستقبلية: حيث يتم مراجعة وتقييم 

مخرجات اإلسقاطات السكانية على ضوء ما 
يستجد من سياسات سكانية، أو من خال 

المقارنة مع البحوث التي تجرى مستقبا مثل 
األبحاث الديموغرافية أو األبحاث المتخصصة 

األخرى. 
 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:

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

ويشكل التصنيف األساس لجمع البيانات 
ونشرها في كل المجاالت اإلحصائية( النشاط 

االقتصادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن 
أو الصحة، ... إلخ( إذ يسمح تصنيف البيانات 

والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من 
أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات 

ا وفًقا لخصائصها  يتطلب ترتيًبا دقيًقا ومنهجيًّ
المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة وقابلة 

للمقارنة.
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
ة            اإلسقاطات السكانيَّ

أهم النتائج: 
الجدول التالي فيه أهم النتائج: 

جدول )1( السكان في المملكة حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي( في منتصف 2018م
السكان في المملكة حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي( في منتصف 2018م

فئات العمر
Saudi     سعوديون Non-Saudi       غير سعوديين Total      الجملة

ذكور    
MALE

إناث
FEMALE

جملة
Total

ذكور    
MALE

إناث 
FEMALE

جملة
Total

ذكور    
MALE

إناث
FEMALE

جملة
Total

0 - 4 1,123,261 1,084,529 2,207,790 298,126 283,015 581,141 1,421,387 1,367,544 2,788,931
5 - 9 1,097,810 1,060,664 2,158,474 377,142 360,021 737,163 1,474,952 1,420,685 2,895,637

10 - 14 979,511 952,700 1,932,211 310,548 293,553 604,101 1,290,059 1,246,253 2,536,312
15 - 19 926,156 894,846 1,821,002 254,562 237,191 491,753 1,180,718 1,132,037 2,312,755
20 - 24 1,072,129 980,185 2,052,314 300,596 223,588 524,184 1,372,725 1,203,773 2,576,498
25 - 29 996,017 975,252 1,971,269 764,993 453,068 1,218,061 1,761,010 1,428,320 3,189,330
30 - 34 896,790 881,961 1,778,751 1,001,237 450,453 1,451,690 1,898,027 1,332,414 3,230,441
35 - 39 786,779 768,617 1,555,396 1,470,571 579,037 2,049,608 2,257,350 1,347,654 3,605,004
40 - 44 665,841 641,244 1,307,085 1,388,695 528,066 1,916,761 2,054,536 1,169,310 3,223,846
45 - 49 559,539 529,550 1,089,089 1,021,389 283,517 1,304,906 1,580,928 813,067 2,393,995
50 - 54 446,271 421,928 868,199 695,508 106,590 802,098 1,141,779 528,518 1,670,297
55 - 59 348,081 319,715 667,796 416,427 69,675 486,102 764,508 389,390 1,153,898
60 - 64 252,157 235,932 488,089 222,927 49,848 272,775 475,084 285,780 760,864
65 - 69 153,429 162,787 316,216 77,344 30,741 108,085 230,773 193,528 424,301
70 - 74 111,979 114,965 226,944 35,395 19,851 55,246 147,374 134,816 282,190
75 - 79 72,990 74,509 147,499 16,526 4,882 21,408 89,516 79,391 168,907

80 + 87,155 93,348 180,503 13,075 6,876 19,951 100,230 100,224 200,454
الجملة 10575895 10192732 20768627 8665061 3979972 12645033 19240956 14172704 33413660

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - تقديرات أولية في منتصف العام مبنية من واقع نتائج المسح الديموغرافي 2016م.              
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جدول )2( السكان في المملكة حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/ غير سعودي( في منتصف 2018م
السكان في المملكة حسب المنطقة اإلدارية والجنس والجنسية )سعودي/ غير سعودي( في منتصف 2018م

المنطقة 
اإلدارية

Saudi     سعوديون Non-Saudi       غير سعوديين Total      الجملة
ذكور   
MALE

إناث
FEMALE 

جملة
Total  

ذكور
MALE 

إناث
FEMALE 

جملة
Total

ذكور
MALE

إناث
FEMALE

جملة
Total

الـريــــــاض 2,456,385 2,284,181 4,740,566 2,553,601 1,152,699 3,706,300 5,009,986 3,436,880 8,446,866
مكــة 

المكـرمـة  2,329,857 2,266,557 4,596,414 2,682,710 1,524,421 4,207,131 5,012,567 3,790,978 8,803,545

المدينة 
المنورة  702,582 697,928 1,400,510 525,084 262,544 787,628 1,227,666 960,472 2,188,138

القصيــــــــم 519,029 506,886 1,025,915 322,511 107,267 429,778 841,540 614,153 1,455,693
الشــرقيـــــة  1,662,445 1,533,360 3,195,805 1,362,541 470,407 1,832,948 3,024,986 2,003,767 5,028,753
عســـــــــيـر  879,773 900,903 1,780,676 359,818 121,124 480,942 1,239,591 1,022,027 2,261,618
تبــــــــــوك  377,540 357,851 735,391 146,251 48,865 195,116 523,791 406,716 930,507
حــــــــائـل 270,875 276,679 547,554 125,133 43,334 168,467 396,008 320,013 716,021
الحدود 
الشمالية 148,473 147,003 295,476 58,397 21,437 79,834 206,870 168,440 375,310

جــازان  621,189 607,364 1,228,553 248,017 127,089 375,106 869,206 734,453 1,603,659
نجـــــــــران 224,162 221,459 445,621 106,791 43,293 150,084 330,953 264,752 595,705
البـاحـــــــة 187,357 202,126 389,483 73,447 24,178 97,625 260,804 226,304 487,108

الجـــــــــوف 196,228 190,435 386,663 100,760 33,314 134,074 296,988 223,749 520,737
الجملة 10575895 10192732 20768627 8665061 3979972 12645033 19240956 14172704 33413660

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - تقديرات أولية في منتصف العام مبنية من واقع نتائج المسح الديموغرافي 2016م

جدول يبين مقارنة نتائج بين آخر سنتين

التركيبة السكانية للملكة العربية السعودية بيانات تقديرية لألعوام )2017 -2018(

النوع 2017م 2018م

إجمالي عدد السكان 32612846 33413660

عدد السكان السعوديين 20427576 20768627

عدد السكان السعوديين للفئة العمرية )15-34( 7498580 7623336

نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية )34-15( إلى  جملة السكان السعوديين في سن العمل )15سنة فأكثر( 52.70 52.68

معدل النمو 2.6 2.4

نسبة اإلعالة لجملة السكان 38.72 38.55

نسبة اإلعالة للسكان السعوديين 52.73 52.72
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
ة            اإلسقاطات السكانيَّ

وتبين الرسوم البيانية التالية أهم النتائج: 

population         السكان
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يتم االستفادة من اإلسقاطات السكانية:

لرسم السياسات والخطط المستقبلية للجهات المستفيدة مثل وزارة االقتصاد والتخطيط ... إلخ.. 1
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنة المحلية واإلقليمية والدولية.. 2
ا(.. 3 ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المهتمين والمختصين بمجال اإلسقاطات السكانية )محليًّ

وتكتسب اإلسقاطات السكانية أهميتها من الطلب المتزايد من المستخدمين لها، فالقائمون بالتخطيط والمتابعة في جميع مجاالت التنمية بحاجة 
لتقديرات مستقبلية عن حجم السكان وتوزيعاتهم العمرية، وتكون تلك التقديرات منطقية ومعتمدة على برامج ومنهجيات علمية جيده وموثوق بها، 

ط على تقييم الوضع الحالي للسكان، ووضع البرامج والخطط السكانية، وتكوين السياسات السكانية، لتلبية الحاجات المعيشية الحالية  فهي تساعد المخطِّ
والمستقبلية األساسية للسكان سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية. 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التعليم.• 
وزارة الصحة.• 
وزارة الشئون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 



الـتقــريــر السـنــوي106
2018 1439 - 1440هـ

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين

الوصف: 
نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين 

ة بتوفير البيانات الازمة لصناع القرار  معنيَّ
لتسهيل الرؤية حول تمكين المرأة السعودية 

وتطوير قدراتها وإبراز دورها في المجتمع 
للتفاعل والتأثير إيجاًبا في متغيراته واحتياجاته 

في شتى المجاالت، وضمان مساهمتها في 
التخطيط التنموي المستدام على المســتوى 

الوطني عن طريق رصد الفجوات بين الجنسين 
ومدى تأثيرها على مسار التنمية، حيث ال تشكل 

إحصاءات النوع االجتماعي بيانات قائمة على 
الجنس فحسب، بل هي تسمح بتجميع وتحليل 

هذه البيانات، مع إدراك أن العوامل القائمة على 
النوع االجتماعي تؤثر على الرفاه، كونها تمر 

بمجاالت مختلفة تعكس قضايا تكافؤ الفرص 
واألدوار االقتصادية واالجتماعية والسياسية بين 

الجنسين في المجتمع باستنتاجها االحتياجات 
والقدرات بحسب الجنس في جميع المجاالت 
المهمة كالتعليم والعمل والصحة، فضًا عن 
فهم كيفية ترابط هذه النتائج بشكل أفضل، 

وقد اعتمد في هذه النشرة مؤشر )فجوة النوع 
االجتماعي( لتسهيل عملية قياس حجم الفجوة 

بين الذكور واإلناث ومدى التكافؤ بينهما في 
المجاالت العلمية والعملية.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني 
مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة »تتمثل في 

مرحلة اإلدارة الشاملة«:
2/2: استمارة المسح:

تم تصميم استمارة خاصة بجمع بيانات 
اإلسقاطات السكانية.

 3/2: أسلوب جمع البيانات:  
تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصاءات النوع 

االجتماعي من مصدرين أساسيين: المصادر 
ت اإلدارية. الميدانية والسجاَّ

المصادر الميدانية من الهيئة العامة • 
لإلحصاء: مسوح بالعينة، وتعدادات.

ت من •  ت، وهي سجاَّ مصادر إدارية: السجاَّ
الجهات الحكومية.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة 

فة حسب  ومعالجتها وذلك بإدخال البيانات المصنَّ
الجنس للسعوديين، ومراجعتها مراجعة أولية، 

ومقارنُتها بما تمَّ نشره لضمان اتساق وشمولية 
البيانات، وتتعرض البيانات التي تمَّ دمج المنظور 

االجتماعي بها لعدة تغيرات تنشأ بداية من 
التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة 

العربية السعودية خال هذه السنوات لتحقيق 
رؤية 2030.

التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:
التصنيف هو مجموعة مرتبة من فئات ذات 

صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشابه، 
ويشكل التصنيف األساس لجمع البيانات 

ونشرها في كل المجاالت اإلحصائية( النشاط 
االقتصادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن 
أو الصحة، ... إلخ( إذ يسمح تصنيف البيانات 

والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من 
أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات 

ا وفًقا لخصائصها  يتطلب ترتيًبا دقيًقا ومنهجيًّ
المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة وقابلة 

للمقارنة.
وتعتمد البيانات األساسية عن إحصاءات النوع 
االجتماعي في هذا التقرير على مؤشر فجوة 

النوع بين الجنسين، مؤشر الامساواة بين 
الجنسين، مؤشر التنمية بين الجنسين وفًقا 
لطرق القياس المتبعة في التقارير العالمية 

والمنشورة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 World( والمنتدى االقتصادي العالميUNDP((

Economic Forum( وهو عبارة عن مؤشرات 
تقيس مستوى مشاركة المرأة في التنمية 

وتعكس االختاف وعدم المساواة بينها وبين 
الرجل ويتم تبويب األقسام )المجاالت( اعتماًدا 

على تصنيف مؤشرات النوع االجتماعي.

نشرة 
إحصاءات 

النوع 
االجتماعي 
للسعوديين
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أهم النتائج: 
في الجدول التالي أهم النتائج.  

معدل المشاركة االقتصادية المنقح للسكان السعوديون )15سنة فأكثر( حسب الجنس,2017
Economic Revised Activity Rate for Saudi Population )15 years and Over( by Sex,2017 

القيمة الفئة

63.40 ذكور
Males

19.45 إناث
Females

43.95 فجوة النوع
Gender Gap

المصدر: مسح القوى العاملة _ الهيئة العامة لإلحصاء

معدل األمية واإللمام بالقراءة للسكان السعوديين )10 سنة فأكثر( حسب الجنس,2017
Illiteracy and Literacy Rate for Saudi Population )10 Years and Over( by Sex, 2017

The Rate
فجوة النوع إناث ذكور

المعدل
Gender Gap Females Males

Illiteracy -5.3 7.7 2.4 األمية

Literacy 5.3 92.3 97.6 اإللمام بالقراءة
المصدر: مسح التعليم والتدريب _ الهيئة العامة لإلحصاء

معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات,2017
Fertility rates for Saudi women, 2017

The Rate القيمة
Value المعدل

)Fertility of Adolescents )15-19 years 9.8 خصوبة المراهقات )19-15سنة(

Total fertility 2.4 الخصوبة الكلية

المصدر: مسح صحة األسرة _ الهيئة العامة لإلحصاء.
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين

التوزيع النسبي لقوة العمل السعودية ) 15سنة فأكثر (  حسب الجنس,2017
Percentage Distribution for Saudis Labor Force )15 years and Over( by Sex,2017

Labor Force فجوة النوع
Gender Gap

إناث
Females

ذكور
Males قوة العمل

Employed 25.7 66.9 92.6 مشتغل

Unemployed -25.7 33.1 7.4 متعطل
المصدر : مسح القوى العاملة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

القيمة الفئة

7.5 ذكور
Males

31.0 إناث
Females

-23.5 فجوة النوع
Gender Gap

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس الشورى ومجالس البلدية

فجوة النوع إناث% ذكور% اإلجمالي إناث ذكور
المنظمة

Gender Gap Females Males Total Females Males

60 20 80 150 30 120 مجلس الشورى

97.7 1.2 98.8 3156 37 3119 مجالس البلدية
المصدر : مجلس الشورى - وزارة الشئون البلدية والقروية - 2017
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وتبين الرسوم البيانية التالية أهم النتائج:

معدل المشاركة االقتصادية المنقح للسكان السعوديون )15سنة فأكثر( حسب الجنس 2017م

معدل البطالة للسكان السعوديون ) 15سنة فأكثر ( حسب الجنس,2017

 

2017

63.4

19.5

■  إناث    ■  ذكـور

■  إناث    ■  ذكـور
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين

التوزيع النسبي لقوة العمل السعودية )15سنة فأكثر( حسب الجنس,2017

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات ومجالس البلدية, 2017
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يتم االستفادة من نشرة إحصاءات النوع االجتماعي للسعوديين لعام 2018 كاآلتي:

توفير البيانات الازمة لصناع القرار حول تمكين المرأة وتطوير قدراتها بما يتوافق مع رؤية 2030، وكذلك متابعة التطورات والتقدم المحرز من خال . 1
النشرات حول تمكين المرأة.

استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنة المحلية واإلقليمية والدولية.. 2
ا(.. 3 ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المهتمين والمختصين بمجال إحصاءات النوع االجتماعي )محليًّ

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
صناع القرار وذلك فيما يخص أحد أهداف الرؤية 2030 والمرتبطة بالمرأة وهي )رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من %22 إلى30%(. • 
المرصد الوطني للمرأة.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
جامعة األميرة نورة.• 
مجلس الشورى.• 

Male  ذكـور  ■    Female  إناث  ■

■  الخصوبة الكلية      ■  خصوبة المراهقات (15 - 19 سنة)

%98.8
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معدل األمية واإللمام بالقراءة للسكان السعوديين )10 سنة فأكثر( حسب الجنس,2017

معدالت الخصوبة لإلناث السعوديات,2017
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة سوق العمل

نشرة سوق 
العمل

الوصف:
نشرة سوق العمل إحصاءات من المسوح 

الميدانية للقوى العاملة التي تجريها الهيئة 
العامة لإلحصاء عن القوى العاملة، ومن 

ت اإلدارية لدى الجهات المعنية  إحصاءات السجاَّ
بسوق العمل )وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، صندوق تنمية الموارد 

البشرية، ومركز المعلومات الوطني( تتضمن 
إحصاءات المشتغلين والباحثين عن عمل حسب 

العديد من المتغيرات باإلضافة إلى  بعض 
المؤشرات الرئيسة للقوى العاملة المستخلصة 

من تقديرات مسح القوى العاملة كمعدل البطالة 
ومعدل المشاركة االقتصادية ومعدل التشغيل، 

وغيرها من المؤشرات الرئيسة للقوى العاملة، 
وذلك حسب عدد من المتغيرات األساسية مثل: 
)الجنسية، والجنس، والمنطقة اإلدارية، والفئات 

العمرية، والمستوى التعليمي(.

منهجية النشرة:
نشرة سوق العمل هي أحد المنتجات اإلحصائية 

المدرجة ضمن خطة األعمال اإلحصائية للهيئة 
العامة لإلحصاء، وتكتسب أهميتها من حيث 

إعطائها صورة شاملة عن سوق العمل وتسليط 
الضوء على أهم المؤشرات والبيانات. 

وقد جرى تصميم النشرة لتوفير مؤشرات 
وبيانات عن سوق العمل في المملكة العربية 

السعودية، من خال مصدرين رئيسين:
األول: بيانات تقديرية من مسح ميداني بالعينة 

وتمثل في مسح القوى العاملة
الثاني: بيانات من السجات اإلدارية لدى الجهات 

ذات العاقة بسوق العمل   

أهداف النشرة:
توفير بيانات تفصيلية عن المشتغلين حسب 

عدد من المتغيرات.
توفير بيانات عن متوسط األجور ومتوسط 

ساعات العمل للمشتغلين.
توفير بيانات عن الباحثين عن عمل حسب عدد 

من المتغيرات.
توفير بيانات تقديرية عن المتعطلين وقوة 

العمل حسب عدد من المتغيرات.
توفير بيانات تقديرية عن أسلوب البحث عن عمل 

للمتعطلين، وفترة التعطل، والخبرات السابقة 
للعمل والتدريب.

توفير بيانات عن تأشيرات العمل.

حساب معدالت التشغيل والبطالة والمشاركة 
االقتصادية واإلعالة االقتصادية من تقديرات 

مسح القوى العاملة.

اإلسناد الزمني للنشرة:
يتم إسناد بيانات نشرة سوق العمل من حيث 

عدد المشتغلين والباحثين عن عمل والمتعطلين 
وقوة العمل وبيانات تأشيرات العمل، وكذلك 

معدالت البطالة والتشغيل والمشاركة 
االقتصادية واإلعالة االقتصادية )مع خصائصهم 

االجتماعية والديموغرافية( إلى نهاية كل ربع 
سنة ميادية. 

أهم المعلومات الوصفية لمنهجية 
النشرة:

أواًل: مسح القوى العاملة:
مسح القوى العاملة هو أحد المسوح الميدانية 

العينية األسرية التي تجرى في مجال اإلحصاءات 
االجتماعية المندرج ضمن خطة مسوح الهيئة، 

ويوفر المسح تقديرات ومؤشرات عن العاقة 
بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة 
العمرية )15( سنة فأكثر والمستقرين في 

المملكة العربية السعودية، ومن خال المسح 
يتم تقدير السكان النشيطين وغير النشيطين 
اقتصاديًا )داخل قوة العمل وخارجها( وكذلك 

حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدالت 
البطالة والتشغيل والمشاركة االقتصادية، التي 
ال يمكن استنباطها إال من مسح القوى العاملة 

والتعداد العام للسكان والمساكن.

استمارة المسح:	 
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح القوى العاملة في الهيئة العامة 
لإلحصاء وذلك وفًقا للتوصيات والمعايير الدولية 

التي تصدرها منظمة العمل الدولية في مجال 
مسوح القوى العاملة، وقد تم عرضها على 

خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
والجهات ذات العاقة بسوق العمل ألخذ 

مرئياتهم وماحظاتهم عليها.
وقسمت االستمارة إلى ثمانية أقسام تضمنت 

مجموعة من األسئلة لألفراد من أهمها: البيانات 
األساسية ألفراد األسرة، والمستوى التعليمي، 

والعمل خال األسبوع السابق، والباحثون عن 
عمل خال األربعة أسابيع السابقة، واإلتاحة 

للعمل خال األسبوع السابق، والكثير من 
األسئلة التفصيلية التي من خالها يتم استخراج 

مؤشرات سوق العمل.
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عينة المسح:	 
 ُيعد مسح القوى العاملة من المسوح العينية األسرية الذي تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتنفيذه باستخدام إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
2010م وتحديثاته، وللحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية، تمَّ تقسيم مجتمع المسح إلى أجزاء غير متداخلة تتصف بالتجانس النسبي في 

وحداتها، وكل جزء ُيعد طبقة، وكل طبقة ُتعامل على أنها مجتمع مستقٌل بذاته، بحيث تسحب عينة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية 
تدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة مًعا لتشكل العينة الكلية. 

وألغراض تجهيز هذا اإلطار تم تقسيم كل منطقة إدارية إلى عدد من الطبقات تتراوح بين )3 -  10( طبقات، تم تحديدها وفًقا لحجم السكان، في كل 
منطقة إدارية بحيث أصبح المجموع أربعًا وخمسين طبقة على مستوى المملكة.

بعد ذلك تم دراسة أهداف المسح، واالطاع على نتائج المسوح السابقة، وتحليل قيم االنحراف المعياري وُمعامل االختاف لبعض المتغيرات الرئيسة، 
مثل معدل البطالة. وعلى ضوء ذلك تم تقدير حجم عينة المسح، وتم تحديد العينة المختارة وهي عبارة عن عينة عشوائية طبقية عنقودية تم اختيارها على 

مرحلتين:
في المرحلة األولى تم سحب )1,334( منطقة عد من أصل ما يقارب )36,000( منطقة عدٍّ في إطار التعداد موزعة على جميع مناطق المملكة.• 
وتم في المرحلة الثانية سحُب وحدات المعاينة الثانوية من مناطق العد التي اخِتيرت في المرحلة األولى، وهي األسر المختارة باستخدام العينة • 

، أي ما مجموعه )33,350( أسرة على مستوى المملكة. العشوائية المنتظمة، حيث اختير )25( أسرة من كلِّ منطقة عدٍّ

عدد األسرالمنطقة اإلداريةعدد األسرالمنطقة اإلداريةعدد األسرالمنطقة اإلدارية

Adm. Region.N. of HAdm. Region.N. of HAdm. Region.N. of H

 الريـاض
Riyadh5,175عســير 

Asir2,250نجــران 
Najran1,600

 مكـة المكرمة
Makkah6,050تبــوك 

Tabuk1,825البــاحة 
AL - Baha1,500

 المدينة المنورة
Madinah2,300حائــل 

Hail1,625الجــوف 
AL - Jouf1,650

 القصــيم
Qassim1,650الحدود الشمالية 

.North.Bord1,750
المجمــوع

Total33,350
 المنطقة الشــرقية

.Easte. Prov4,200جـازان 
Jazan1,775

أسلوب جمع البيانات من المسح: 	 
تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواقعة ضمن 

عينة المسح واستيفاء البيانات مباشرًة باستخدام االستمارة اإللكترونية المصممة لهذا الغرض والتي تحتوي على بيانات جميع أفراد األسرة.

التعاريف المستخدمة في المسح 
عينة المسح:	 

هم مجموع أفراد األسر المعيشية المختارة في العينة بمن فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذين يعيشون في مسكن واحد.

األسرة المعيشية:	 
هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلُة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل ويقيمون في المسكن وقت المسح، ويدخل ضمن أفراد 

األسرة ما يلي:
1. األفراد السعوديون وغير السعوديين الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غائبين عن األسرة أثناء المسح لسفرهم خارج أو داخل المملكة 

بصفة مؤقتة مثل رجال األعمال والسياح أو المسافرون للعاج والطاب المبتعثين في الخارج.
2. األفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة معتادة وتغيبوا عنها أثناء المسح لوجودهم في ورديات عمل مثل: الحراس، واألطباء، والممرضون، 

والعاملون في المطارات، والصيادون.
3. العمالة المنزلية كالخدم والسائقين، ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة.



الـتقــريــر السـنــوي114
2018 1439 - 1440هـ

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة سوق العمل

ا )خارج قوة 	  السكان غير الناشطين اقتصاديًّ
العمل(:

هم األفراد )15 سنة فأكثر( غير المصنفين ضمن 
القوى العاملة )غير مشتغلين أو متعطلين(، 

وذلك لكونهم ال يعملون أو ال يبحثون عن عمل 
أو غير قادرين على العمل أو غير مستعدين 

لالتحاق به خال فترة اإلسناد الزمني للمسح، 
مثل: الطاب، وربات البيوت، والمتقاعدين 

الذين ال يعملون، واألفراد غير القادرين على 
العمل، واألفراد الذين ال يرغبون في العمل وال 

يبحثون عنه ألي أسباب أخرى.

ا )قوة العمل(:	  السكان الناشطين اقتصاديًّ
هم األفراد )15( سنة فأكثر المساهمون أو 

الذين لديهم القدرة واالستعداد للمساهمة في 
إنتاج السلع والخدمات خال فترة اإلسناد الزمني 

للمسح، ويشمل المشتغلين والمتعطلين.

المشتغلون في مسح القوى العاملة: 	 
هم األفراد )15 سنة فأكثر( الذين قاموا خال 
فترة اإلسناد الزمني )األسبوع السابق لزيارة 

األسرة( بأحد األعمال التالية:
َعِمَلوا لمدة ساعة واحدة على األقل مـقابـل • 

راتــب أو ربـح )نقدي أو عيني( كموظفين 
منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو 

يعملون لحسابهم.
أو قاموا بمساعدة الغير لمدة ساعة على • 

األقل بدون مقابل في أي نوع من األعمال 
التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد األسرة.

أو َعِمَلوا لمدة ساعة واحدة على األقل • 
لدى الغير بدون أجر أو ربـح )نقدي أو عيني( 

كمتطوعين.
أو تغيبوا مؤقًتا عن عملهم طيلة األسبوع • 

بسبب إجازة أو مرض، أو ألي سبب آخر 
وسوف يعودون إليه مجدًدا.

ويشمل التعريف الطاب والباحثين عن • 
عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... إلخ، 

الذين عملوا خال األسبوع السابق للزيارة 
لمدة ساعة واحدة على األقل، مع ماحظة 

أن ذلك ال يشمل األعمال المنزلية مثل 
أعمال الطبخ والغسيل الذي تقوم به ربة 
المنزل أو أعمال الصيانة المنزلية العادية 

التي يقوم بها أحد أفراد األسرة.

المتعطلون في مسح القوى العاملة: 	 
هم األفراد )15 سنة فأكثر( الذين كانوا خال 

فترة اإلسناد الزمني:
بدون عمل خال األسبوع السابق لزيارة . 1

األسرة. 

بحثوا عن عمل بجدية خال األسابيع األربعة . 2
السابقة لزيارة األسرة )قاموا على األقل 

باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل( 
ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن 
عمل خال األسابيع األربعة السابقة لزيارة 

األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل 
أو تأسيس عمل خاص بهم خال الفترة 

القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن 
عمل قبل فترة اإلسناد.

قادرون على العمل ومستعدون لالتحاق . 3
به في حال توفره )متاحون للعمل( خال 

األسبوع السابق لزيارة األسرة.

معدل المشاركة االقتصادية في مسح 	 
القوى العاملة:

مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل 
)15سنة فأكثر( في القوة العاملة كمشتعلين أو 
متعطلين، وهو عبارة عن نسبة قوة العمل إلى 

السكان )15سنة فأكثر(.

معدل التشغيل في مسح القوى العاملة:	 
مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل 
)15سنة فأكثر( في القوة العاملة كمشتعلين، 

وهو عبارة عن نسبة المشتغلين إلى قوة 
العمل.

معدل البطالة في مسح القوى العاملة:	 
مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل 
)15سنة فأكثر( في القوة العاملة كمتعطلين، 

وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل.

ثانيًا: إحصاءات سوق العمل:
إحصاءات سوق العمل هي إحدى اإلحصاءات 
ة التي يتم استخراج بياناتها من خال  السجليَّ

السجات اإلدارية المتوفرة لدى الجهات 
الحكومية المعنية بسوق العمل والتي ُتعدُّ 

مصدًرا رئيًسا ومهًما لبيانات المشتغلين 
والباحثين عن عمل في المملكة العربية 

السعودية، وتكتسب هذه البيانات أهميتها 
من حيث إعطائها صورة شاملة لمكونات سوق 

العمل الرئيسة وكذلك تحقيق التكامل مع 
مؤشرات سوق العمل من مسح القوى العاملة.

أسلوب جمع بيانات إحصاءات سوق العمل:	 
ُتعدُّ السجات اإلدارية التي تمتلكها الوزارات 
والمؤسسات الحكومية من المصادر الرئيسة 

للبيانات اإلحصائية التي تستخدم لحساب 
المؤشرات في مختلف المجاالت، وقد قامت 

الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية المعنية بسوق العمل وهي:
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 1
وزارة الخدمة المدنية.. 2
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.. 3
صندوق تنمية الموارد البشرية.. 4
مركز المعلومات الوطني.. 5

 وذلك للحصول على البيانات الخاصة بنشرة 
سوق العمل، والتي شملت بيانات المشتغلين 

والباحثين عن عمل من واقع بيانات السجات 
اإلدارية.

وبعد الحصول على البيانات من المصادر 
المختلفة، قامت الهيئة العامة لإلحصاء بتدقيق 

البيانات ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي 
العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها؛ 

لتصميم المخرجات ونشرها. 

التعاريف المستخدمة في إحصاءات 
سوق العمل :

المشتغلون )حسب السجالت اإلدارية لدى 	 
األجهزة الحكومية(:

هم جميع األفراد العاملون الذين يشغلون 
وظائف وفًقا ألنظمة ولوائح معتمدة من 

الجهات المنظمة لسوق العمل والمسجلين في 
السجات اإلدارية، ويمكن تصنيف المشتغلين 
في السجات اإلدارية وفًقا لألنظمة واللوائح 

التي يخضعون لها كالتالي:
المشتغلون حسب أنظمة ولوائح الخدمة • 

المدنية من السعوديين الذين يعملون 
في كافة األجهزة والمصالح الحكومية 
والمؤسسات العامة الذين يشغلون 
وظائف معتمدة في الميزانية العامة 

للدولة والخاضعين لنظام التقاعد المدني 
من موظفين ومستخدمين )ذكوًرا وإناًثا(، 
وكذلك غير السعوديين ممن يتم التعاقد 

معهم على هذه الوظائف وفًقا لائحة 
توظيف غير السعوديين 

المشتغلون حسب أنظمة ولوائح نظام • 
التأمينات االجتماعية ونظام العمل والعمال، 

ويشمل ذلك السعوديين وغير السعوديين
العمالة المنزلية: هم العاملون غير • 

السعوديين من الجنسين الذين يعملون 
في المنازل ويشمل )الخدم، وعمال 

التنظيف، والطباخين ومقدمي الطعام، 
والسائقين والحراس، والممرضين 

والمدرسين الخصوصيين في المنازل( علًما 
بأن بيانات المشتغلين ال يدخل من ضمنها 

الفئات التالية:
العاملون في القطاعات األمنية • 

والعسكرية.
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العاملون غير المسجلين في سجات التأمينات االجتماعية والخدمة المدنية، ويشمل ذلك:• 
السعوديين العاملين خارج المنشآت الذين يعملون لحسابهم، وال يخضعون ألنظمة العمل، وغير مسجلين في التأمينات االجتماعية. • 
أصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشآت، وغير مسجلين في التأمينات االجتماعية. • 
الموظفين غير السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية األجنبية. • 
الموظفين غير السعوديين الذين يقدمون إلى المملكة ألعمال ال يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثاثة أشهر.• 

مع اإلحاطة بأن بيانات المشتغلين من السجات اإلدارية – حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق العمل – لها عدة مدلوالت لسوق العمل، ولكن ال 
ا لقياس معدالت التشغيل. يتم استخدامها إحصائيًّ

الباحثون عن عمل )حسب السجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية(:	 
هم األفراد السعوديون المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية )جدارة وساعد( ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية )حافز(، 

ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
ا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية،  علًما بأن الباحثين عن عمل في السجات اإلدارية ال يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّ

وبالتالي ال ُيعد جميعهم متعطلين عن العمل، حيث إنه ليس كل باحث عن عمل يعد متعطًا، ولكي يعد الفرد متعطًا ال بد أن يستوفي شروط البطالة 
وهي كالتالي:

أن يكون الفرد بدون عمل خال األسبوع السابق. 
أن يقوم الفرد بالبحث عن عمل بجدية خال األسابيع األربعة السابقة.

أن يكون الفرد قادًرا على العمل ومستعًدا لالتحاق به في حال توفره )متاح للعمل( خال األسبوع السابق.
مع اإلحاطة بأن بيانات الباحثين عن عمل من السجات اإلدارية – حسب الممارسات العالمية لمؤشرات سوق العمل – لها عدة مدلوالت لسوق العمل 

ا لقياس معدالت البطالة. ولكن ال يتم استخدامها إحصائيًّ
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البيانات والمؤشرات للربع األول

المؤشرات )سجات إدارية(
Q1 2018  -  2018 الربع األول

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

11,299,8452,033,66813,333,513إجمالي المشتغلون )1(
2,067,9761,082,4333,150,409المشتغلون السعوديون )1(

9,231,869951,23510,183,104المشتغلون غير السعوديين )1(
172,849899,3131,072,162السعوديون الباحثون عن عمل )2(

المؤشرات )مسح القوى العاملة(
Q1 2018  -  2018 الربع األول

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

402,204445,276847,480اجمالي المتعطلون )15( سنة فأكثر )3(
352,725426,212778,937المتعطلون السعوديون )15( سنة فأكثر )3(

49,47919,06468,543المتعطلون غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
11,784,3582,118,42713,902,785إجمالي قوة العمل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

4,659,3781,377,2296,036,607قوة العمل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
7,124,980741,1987,866,178قوة العمل للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

78.821.055.5معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15( سنة فأكثر )3(
63.519.541.9معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

93.624.573.9معدل المشاركة االقتصادية للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
96.679.093.9معدل التشغيل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

92.469.187.1معدل التشغيل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
3.421.06.1معدل البطالة للسكان )15( سنة فأكثر )3(

7.630.912.9معدل البطالة للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
44.942.444.5متوسط ساعات العمل إلجمالي المشتغلين )15( سنة فأكثر )3(

6,1906,3466,210متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(
10,2899,23010,089متوسط األجر الشهري للمشتغلين السعوديين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(

139معدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي السكان )لكل 100 فرد( )3(

أهم نتائج نشرة سوق العمل للربع األول 2018م:

)1( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية االجتماعية.                                                                                                     
)2( صندوق تنمية الموارد البشرية )حافز - طاقات(، -وزارة الخدمة المدنية )جدارة - ساعد(، مركز المعلومات الوطني.                                                                                       

)3( بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة - الهيئة العامة لإلحصاء البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجات المؤسسة العامة 
     للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

*بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة المدنية بيانات أولية.    
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        نشرة سوق العمل

 أهم نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م:

البيانات والمؤشرات للربع الثاني

المؤشرات )سجات إدارية(
Q2 2018  -  2018 الربع الثاني

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

10,981,0512,037,01513,018,066إجمالي المشتغلون )1(
2,053,1891,072,1543,125,343المشتغلون السعوديون )1(

8,927,862964,8619,892,723المشتغلون غير السعوديين )1(
185,250933,5511,118,801السعوديون الباحثون عن عمل )2(

المؤشرات )مسح القوى العاملة(
Q2 2018  -  2018 الربع الثاني

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

392,157455,760847,917اجمالي المتعطلون )15( سنة فأكثر )3(
354,390433,505787,895المتعطلون السعوديون )15( سنة فأكثر )3(

37,76722,25560,022المتعطلون غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
11,886,5552,276,08614,162,641إجمالي قوة العمل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

4,692,6151,394,1716,086,786قوة العمل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
7,193,940881,9158,075,855قوة العمل للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

79.022.456.2معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15( سنة فأكثر )3(
63.519.642.0معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

93.929.075.5معدل المشاركة االقتصادية للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
96.780.094.0معدل التشغيل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

92.468.987.1معدل التشغيل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
3.320.06.0معدل البطالة للسكان )15( سنة فأكثر )3(

7.631.112.9معدل البطالة للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
44.242.243.9متوسط ساعات العمل إلجمالي المشتغلين )15( سنة فأكثر )3(

6,2446,1816,235متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(
10,4309,41210,238متوسط األجر الشهري للمشتغلين السعوديين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(

136معدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي السكان )لكل 100 فرد( )3(

)1( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية االجتماعية.                                                                                                     
)2( صندوق تنمية الموارد البشرية )حافز - طاقات(، -وزارة الخدمة المدنية )جدارة - ساعد(، مركز المعلومات الوطني.                                                                                       

)3( بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة - الهيئة العامة لإلحصاء البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجات المؤسسة العامة 
     للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

*بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة المدنية بيانات أولية.    
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أهم نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م:

البيانات والمؤشرات للربع الثالث

المؤشرات )سجات إدارية(
Q3 2018  -  2018 الربع الثالث

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

10,666,4752,021,56712,688,042إجمالي المشتغلون )1(
2,043,5851,066,4023,109,987المشتغلون السعوديون )1(

8,622,890955,1659,578,055المشتغلون غير السعوديين )1(
158,126765,378923,504السعوديون الباحثون عن عمل )2(

المؤشرات )مسح القوى العاملة(
Q3 2018  -  2018 الربع الثالث

ذكور
Males

اناث
Females

اإلجمالي
Total

393,582459,187852,769إجمالي المتعطلون )15( سنة فأكثر )3(
350,095431,460781,555المتعطلون السعوديون )15( سنة فأكثر )3(

43,48727,72771,214المتعطلون غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
11,926,7742,302,29114,229,065إجمالي قوة العمل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

4,692,6831,397,2126,089,895قوة العمل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
7,234,091905,0798,139,170قوة العمل للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

79.022.756.4معدل المشاركة االقتصادية للسكان )15( سنة فأكثر )3(
63.519.742.0معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(

93.929.775.7معدل المشاركة االقتصادية للسكان غير السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
96.780.194.0معدل التشغيل للسكان )15( سنة فأكثر )3(

92.569.187.2معدل التشغيل للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
3.319.96.0معدل البطالة للسكان )15( سنة فأكثر )3(

7.530.912.8معدل البطالة للسكان السعوديين )15( سنة فأكثر )3(
42.840.642.5متوسط ساعات العمل إلجمالي المشتغلين )15( سنة فأكثر )3(

6,2686,2576,267متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(
10,6769,60310,472متوسط األجر الشهري للمشتغلين السعوديين مقابل أجر )15( سنة فأكثر )3(

135معدل اإلعالة االقتصادية إلجمالي السكان )لكل 100 فرد( )3(

)1( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية االجتماعية.                                                                                                     
)2( صندوق تنمية الموارد البشرية )حافز - طاقات(، -وزارة الخدمة المدنية )جدارة - ساعد(، مركز المعلومات الوطني.                                                                                       

)3( بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة - الهيئة العامة لإلحصاء البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجات المؤسسة العامة 
     للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

*بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبيانات وزارة الخدمة المدنية بيانات أولية.    
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يتم االستفادة من نشرة سوق العمل:

توفير إحصاءات شاملة عن سوق العمل في المملكة يتم إصدارها بشكل ربع سنوي بالتعاون مع الجهات المعنية.. 1
مساعدة متخذي القرار والباحثين في رسم السياسات الخاصة بالقوى العاملة.. 2
المساهمة في بناء قاعدة بيانات إحصائية خاصة بسوق العمل في المملكة، يمكن االستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية . 3

االجتماعية واالقتصادية المستقبلية في المملكة.
دعم التوجهات والجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية لزيادة توطين الوظائف، وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل.. 4
زيادة فرص عمل المرأة في مختلف القطاعات.. 5

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة الخدمة المدنية.• 
صندوق تنمية الموارد البشرية.• 
مركز المعلومات الوطني.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
صندوق تنمية الموارد البشرية.• 
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة المساكن 2018م

أواًل: أهداف نشرة إحصاءات المساكن:
توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر 

على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة العربية 
السعودية.

دراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة 
بها.
توفير إحصاءات عن إعداد المستفيدين من . 1

الحلول السكنية التي تقدمها وزارة اإلسكان 
من خال برنامج سكني وصندوق التنمية 

العقاري، وتوفير بيانات عن نسب االستفادة 
على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة.

إيجاد قاعدة معلومات عن المساكن . 2
بهدف توفير متطلبات الدولة، واحتياجات 

المخططين والباحثين من البيانات األساسية 
عن خصائص المساكن التي تطلبها خطط 

التنمية.
توفير البيانات والمؤشرات للمساكن . 3

ا لقياس التغير الحاصل في خصائص  دوريًّ
المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات 

المحلية واإلقليمية والدولية.
قياس النمو والتطورات التي تحدث في . 4

مجاالت اإلسكان، من حيث نوع المسكن 
الذي تقطنه األسرة، وعمره.

ثانًيا: مصادر اإلحصاءات:
تقوم الهيئة بجمع البيانات الازمة إلعداد نشرة 
إحصاءات المساكن من خال مصدرين رئيسين، 

هما:
- المصدر األول: اإلحصاءات الُمستَمَدة من 

مسح المساكن.
- المصدر الثاني: اإلحصاءات الُمستَمَدة 

ت اإلدارية المتوفرة بوزارة  من واقع السجاَّ
اإلسكان.

ثالًثا: تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة 
المسح: 

تصميم خطة األطر اإلحصائية:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى إلنشاء إطار 

يغطي المجتمع اإلحصائي.
وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية 
للوحدات التي يمكن من خالها اختيار مقدمي 

البيانات.
ت واألطر اإلحصائية المشَتَركة  استخدام السجاَّ

بقدر اإلمكان.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار 

ق من  اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، والتحقُّ

نشرة 
المساكن 

2018م

صحته، والموافقة على استخدامه للدورة الحالية 
للمسح.

تصميم العينة:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات 

العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان 
الحصول على تقديرات

ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم 
تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة 

تتصـف بالتجـانس النسـبي
فـي وحـداتها، وكـل جـزء ُيعـد طبقـًة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث 

ُتسـحب عينـة عشوائية
من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية 

ُتدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكِّل 
العينـة الكليـة.

خطوات تصميم واختيار عينة المسح:
قبل الشروع في تصميم عينة المسح واختيار 

األسلوب المناسب تم مناقشة ودراسة أهداف 
مسح المساكن )2018م( وعينة المسح السابق 

)2017م( واالطاع على نتائجه، كما تم تحليل 
قيم االنحراف المعياري )SD( ومعامل االختاف 

)CV( لبعض المتغيرات الديموغرافية الرئيسة 
في المسح، وعلى ضوء ذلك تم تقدير حجم 

عينة المسح الجديد، وكانت العينة المختـارة عبارة 
عن عينة عشوائية طبقية عنقـودية تم اختيارها 

على مرحلتين وفًقا لما يلي:
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المرحلة األولى:
بعد تحديد الحجم األمثل لعينة المسح من األسر في كلِّ منطقة إدارية، بدأت عملية سحب وحدات المعاينة األولية وهي مناطق العد )PSU( من إطار 

العينة الرئيس، حيث تمَّ سحب )1334( منطقة عدِّ من إطار العينة الرئيس للمسوح األسرية، موزعًة على جميع الطبقات في المناطق اإلدارية كافة، 
وباستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم، وكانت موزعًة على النحو التالي:

عدد وحدات المعاينةالمنطقة  اإلداريةعدد وحدات المعاينةالمنطقة  اإلداريةعدد وحدات المعاينةالمنطقة  اإلدارية

64نجــران89عســير216الريـاض
60البــاحة72تبــوك241مكـة  المكرمة

66الجــوف64حائــل91المدينة  المنورة
69الحدود  الشمالية65القصــيم

1،334المجمــوع
70جـازان167المنط قة  الشــرقية

المرحلة الثانية:
ا من مناطق العدِّ التي تم اختياُرها في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية  تم سحب وحدات المعاينة الثانوية، وهي األسر ))SSU عشوائيًّ

، أي ما مجموعه )33.350( أسرة على مستوى المملكة، موزعة على النحو التالي: المنتظمة، حيث اختيرت )25( أسرًة من كل منطقة عدٍّ

المنطقة اإلدارية
حجم العينة

)أسر(
المنطقة اإلدارية

حجم العينة
)أسر(

المنطقة اإلدارية
حجم العينة

)أسر(

1600نجــران2250عســير5175الريـاض
1500البــاحة1825تبــوك6050مكـة  المكرمة

1650الجــوف1625حائــل2300المدينة  المنورة

1750الحدود  الشمالية1650القصــيم
33،350المجمــوع

1775جـازان4200المنطقة  الشــرقية

نطاق وشمول عينة المسح:
تشمل عينة مسح المساكن األسر السعودية وغير السعودية المقيمة في المملكة، والسعوديين المتواجدين خارج المملكة بصفة مؤقتة ألي سبب من 

األسباب، مثل: العاج، أو الدراسة، أو السياحة … إلخ، إذ تم حصُرهم ضمن أفراد أسرهم، طالما وقعت أسُرهم في العينة، وقد غطت عينُة المسح كافة 
المناطق اإلدارية بالمملكة.

رابًعا: استمارة المسح: 
تمَّ إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقَبل مختصين في الهيئة العامة لإلحصاء وتحويل االستمارة الورقية إلى إلكترونية، وروعي عند تصميم االستمارة 
نت استمارة المسح مجموعًة من األسئلة عن الخصائص السكنية، ومنها: التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، والمتطلبات الدولية والمحلية، وقد تضمَّ

نوع المسكن.• 
العمر التقريبي للمسكن.• 
مادة األرضيات. • 
مادة البناء.• 
نوع الحيازة.• 
مصادر الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والوقود المستخدم في المطبخ.• 
عدد الغرف، والمطابخ، والحمامات الموجودة في المسكن.• 
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خامًسا: جمع البيانات واإلسناد الزمني للمسح: 
َذ المسح خال الفترة من 1439/7/17ه إلى 8/22/ 1439ه الموافق )2018/4/14م إلى 2018/5/18م(، وقد اسُتْخِدم أسلوُب المقابلة الشخصية مع  ُنفِّ

فون بالعمل الميداني بزيارة األسر الواقعة في العينة واستيفاء البيانات.  رئيس األسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلَّ
وُتسَند بيانات استمارة مسح المساكن لجميع خصائص المسكن واألفراد الذين يقطنون فيه إلى التاريخ الذي يتمُّ فيه استيفاء كافة بيانات االستمارة.

المامح الرئيسة للنشرة:
الخصائص السكنية واألسرية:

أظهرت نتائج مسح المساكن أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بالمملكة عام 2018م بلغ )3591098( مسكًنا مقارنًة بعام )2017م( حيث 
بلغ عدد المساكن )3504690( مسكًنا، كما ُتظِهر النتائج بأن عدد األفراد الذين يقطنون هذه المساكن بلغ )21420372( نسمة، بمتوسط حجم لألسرة 

السعودية بلغ )5،96( مقارنًة بـ )5.97( في عام )2017م(، ويقصد بمتوسط حجم األسرة ناتج قسمة عدد األفراد على عدد األسر.
وتتوزع هذه المساكن بحسب نوع المسكن على النحو التالي:

ُر إجمالي عدد الشقق المشغولة بأسر سعودية عام 2018م بـ )1572654( شقة، وذلك بنسبة )%43.79( من إجمالي المساكن المشغولة بأسر •  ُيَقدَّ
سعودية، مقارنًة بـ )1530655( شقة، وبنسبة )%43.67( في عام )2017م(.

ُر إجمالي عدد الفلل المشغولة بأسر سعودية عام 2018م بـ )1056463( فيا، وذلك بنسبة )%29،42( من إجمالي المساكن المشغولة بأسر •  ُيَقدَّ
سعودية، مقارنًة بـ )1031647( فيا، وبنسبة )%29،44( في عام )2017م(.

ا، وذلك بنسبة )%18.32( من إجمالي المساكن •  ُر إجمالي عدد المنازل الشعبية المشغولة بأسر سعودية عام 2018م بـ )657897( منزاًل شعبيًّ ُيَقدَّ
ا، وذلك بنسبة )%18.41( في عام )2017م(. المشغولة بأسر سعودية، مقارنًة بـ )645121( منزاًل شعبيًّ

ُر إجمالي عدد األدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية عام 2018م بـ )277276( دوًرا في فيا، وذلك بنسبة )%7.72( من إجمالي المساكن •  ُيَقدَّ
المشغولة بأسر سعودية، مقارنًة بـ )270865( دوًرا في فيا، وبنسبة )%7.73( في عام )2017م(.

ُر إجمالي عدد األدوار في المنازل الشعبية المشغولة بأسر سعودية عام 2018م بـ )26808( دور في منزل شعبي، وذلك بنسبة )%0،75( من •  ُيَقدَّ
إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، مقارنة بـ )26402( دور في منزل شعبي وبنسبة )%0.75( في عام )2017م(.
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كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية( بلغت أعلى مستوى لها في 
منطقة مكة المكرمة بنسبة )%24.96(، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة )%23.68(، ثم المنطقة الشرقية بنسبة )%14.31(، ثم منطقة عسير 
بنسبة )%8.55(، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة )%6،92( ثم منطقة جازان بنسبة )%4،93(، ثم منطقة القصيم بنسبة )%4،64(، ثم منطقة تبوك 

بنسبة )%3،37(، ثم منطقة حائل بنسبة )%2،22(، ثم منطقة نجران بنسبة )%1،90(، ثم منطقة الباحة بنسبة )%1،88(، ثم منطقة الجوف بنسبة 
)%1،60(، وأخيًرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة )1،04%(.

أما فيما يتعلق بتوزيع المساكن المشغولة بأسر سعودية حسب نوع المسكن من جملة المساكن المشغولة بأسر سعودية في كل منطقة إدارية فنجد 
أن الفلل تمثل أعلى نسبة في المساكن المشغولة بأسر سعودية بمنطقة القصيم بنسبة )%57.16( ويأتي بعدها كلٌّ من منطقة الرياض بنسبة 

)%45،34(، ثمَّ منطقة الحدود الشمالية بنسبة )%42.35(، فمنطقة حائل بنسبة )%39،75( فمنطقة الجوف بنسبة )%36،52(، ثمَّ منطقة عسير بنسبة 
.)35،28%(

ل الشقق أعلى النسب في المساكن المشغولة بأسر سعودية بمنطقة مكة المكرمة بنسبة )%63.35( ويأتي بعدها كلٌّ من منطقة تبوك  في حين تمثِّ
بنسبة )%61،55( فمنطقة المدينة المنورة بنسبة )%59،75(، ثمَّ المنطقة الشرقية بنسبة )%48،17( فمنطقة الباحة بنسبة )%39،19( ثمَّ منطقة نجران 

ل المنازل الشعبية أعلى نسبة من المساكن المشغولة بأسر سعودية في منطقة جازان بنسبة )57.94%(.   بنسبة )%39.06(، في حين تمثِّ
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المساكن حسب نوع الحيازة:
وبحسب نوع الحيازة ُتظِهر النتائج أن نسبة المساكن المملوكة عام 2018م المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( 

بلغت ما نسبته )%60،49( يقطنها )%67.6( من إجمالي أفراد األسر السعودية مقارنًة بـنسبة )%59،92( وهي المساكن المملوكة المشغولة 
بأسر سعودية في عام )2017م(، والتي يقطنها )%65.59( من إجمالي أفراد األسر السعودية، في حين أن نسبة المساكن المملوكة المشغولة 

بأسر سعودية عام 2018م بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح كــ )الطين، والحجر، والطوب، والبلك( بلغت ما نسبته 
)%51،70(، وذلك مقارنًة بـ )٪49،91( في عام )2017م(.

كما أظهرت النتائج أن نسبة المساكن الُمْسَتْأجرة المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( تمثل ما نسبته )37،63%( 
يقطنها )%30.93( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وذلك مقارنًة بـنسبة )%38( وهي المساكن الُمْسَتْأجرة المشغولة بأسر سعودية في عام 

َمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية عام 2018م  )2017م( والتي يقطنها )%33،13( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها المساكن المقدَّ
َمة من صاحب العمل المشغولة  بنسبة )%1،72( ويقطنها )%1.34( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وذلك مقارنًة بـ )%1.69( وهي المساكن المقدَّ
بأسر سعودية في عام )2017م( والتي يقطنها )%1،01( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وتأتي أخيًرا المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي نوع 

حيازتها غير ما سبق ذكره والمشغولة بأسر سعودية عام 2018م بنسبة )%0،16( ويقطنها )%0.11( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وذلك مقارنًة 
بنسبة )%0،37( وهي المساكن المشغولة بأسر سعودية في عام )2017م( والتي نوع حيازتها غير ما سبق ذكره، ويقطنها )%0،28( من إجمالي أفراد 

األسر السعودية.

أهم الخصائص السكنية واألسرية لعامي 2017م - 2018م
2018-The most Essential Properties of Residential and Households for 2017

2018م 2017م المتغير

3591098 3504690 إجمالي عدد األسر السعودية
5،96 5،97 متوسط حجم األسرة السعودية
51.7 49.91 المساكن )المشغولة بأسر سعودية( المملوكة )%( *

          
* للمساكن ذات نوع البناء المسلح

الدعم السكني:
أظهرت بيانات وزارة اإلسكان أن عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني خال عام 2018م بلغ )67.070( مستفيًدا على مستوى المناطق اإلدارية 

مة كوحدات سكنية للمستفيدين من خال برنامج سكني  بنسبة بلغت )٪91.87( لعقود الفلل و)٪8.13( لعقود الشقق، وذلك وفًقا للحلول السكنية الُمقدَّ
وصندوق التنمية العقاري.

حيث أظهرت البيانات أن نسبة المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع العقد )فيا( بلغت أعلى مستوى لها في منطقة الرياض بنسبة 
)%26.35(، تليها في الترتيب المنطقة الشرقية بنسبة )%19.12(، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة )%17.45(، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة 

)%7.30(، ثم منطقة عسير بنسبة )%7،20( فمنطقة القصيم بنسبة )%6.43(، ثم منطقة تبوك بنسبة )%3.56(، فمنطقة حائل بنسبة )%3.13(، ثم 
منطقة جازان بنسبة )%2.83(، فمنطقة الجوف بنسبة )%2.32(، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة )%1.79(، فمنطقة نجران بنسبة )%1.73(، وتأتي 

أخيًرا منطقة الباحة بنسبة )0.79%(.
وفيما يتعلق بنسبة المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع العقد )شقة(، نجد أن أعلى نسبة كانت في منطقة مكة المكرمة بنحو )53.38%( 

وتأتي بعدها كلٌّ من منطقة الرياض بنسبة )%15.04(، فالمنطقة الشرقية بنسبة )%13.28(، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة )%7.82( فمنطقة 
عسير بنسبة )%3.32( ثمَّ منطقة القصيم بنسبة )%2.59(، فمنطقة تبوك بنسبة )%1.45( ثمَّ منطقة حائل بنسبة )%1.06(, فمنطقة الحدود الشمالية 

بنسبة )%0.94( ثم منطقة جازان بنسبة )%0.68( فمنطقة الجوف بنسبة )%0.24( ثم منطقة الباحة بنسبة )%0.13( وأخيًرا تأتي منطقة نجران بنسبة 
.)0.07%(
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التوزيع النسبي إلجمالي المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع العقد والمنطقة اإلدارية لعام 2018م
Percentage Distribution of Total Beneficiaries of Residential Support Contracts, by Type of Contract and Administrative Area in 2018

المساكن حسب العمر التقريبي:
بحسب العمر التقريبي للمسكن ُتْظِهر النتائج أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( والتي 

يقل عمُرها عن )5( سنوات بلغت عام 2018م )%8.31( مقارنة بنسبة )%7.89( في عام )2017م(، في حين أن المساكن المشغولة بأسر سعودية 
والتي يتراوح عمرها بين ) 5 إلى  أقل من 10 سنوات ( بلغت عام 2018م ما نسبته )%23.15( مقارنًة بـ )%25.38( في عام )2017م(،  ويأتي بعدها 
المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي يتراوح عمرها ما بين )10 إلى  20( سنة حيث بلغت نسبتها عام 2018م )%31.09( مقارنة بـ )%30.09( في 

عام )2017م(،  في حين أن المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي عمرها أكبر من )20( سنة وأقل من )30( سنة بلغت عام 2018م نسبة )22.11%( 
مقارنًة بـ )%22.09(  في عام )2017م(، وأخيًرا تأتي المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي عمرها أكبر من )30( سنة بلغت عام 2018م ما نسبته 

)%15.33( مقارنة بـ )%14.56(  في عام )2017م(.  

المساكن حسب مادة البناء:
توضح نتائج المسح أن المادة الغالبة والمستخدمة في بناء المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( عام 

2018م هي البناء المسلح، وذلك بنسبة )%89.54(، ويقطنها )%89.07( من أفراد األسر السعودية مقارنًة بـ )%87.95( في عام )2017م( وكان 
يقطنها )%87.01(، أما المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي اسُتخِدم في بنائها )البلك / الطوب( عام 2018م فتمثل ما نسبته )%10.44( ويقطنها 
)%10.91( من أفراد األسر السعودية، مقارنًة بـ )%11.88( في عام )2017م( وكان يقطنها )%12.83(، وأخيًرا المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي 

اسُتخدم في بنائها الحجر عام 2018م فتمثل ما نسبته )%0.02( ويقطنها )%0.01( من أفراد األسر السعودية مقارنًة بـ )%0.14( في عام )2017م( وكان 
يقطنها )0.12%(.

وعلى الرغم من أن مادة البناء المسلح تمثل المادة الغالبة في البناء في غالبية المساكن المشغولة بأسر سعودية في جميع المناطق اإلدارية، فإن 
هناك تفاوًتا بين المناطق اإلدارية بالمملكة في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي اسُتخدم في إنشائها مواد البناء المسلح، حيث تصل 

هذه النسبة إلى حدها األدنى في منطقة جازان بنحو )%71.71(، وإلى حدها األعلى في منطقة الجوف بنحو )99.19%(.
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التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب مادة البناء لعامي 2017م - 2018م
 )Percentage Distribution Total of Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Construction( 2017 - 2018

المساكن حسب مادة األرضيات:
ومن حيث نوع المادة المستخدمة في األرضيات أظهرت النتائج أن النسبة األعلى )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( كانت للمساكن 

المشغولة بأسر سعودية تستخدم السيراميك في األرضيات بنسبة )%64.13(، تأتي بعدها المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم الباط العادي 
في األرضيات بنسبة )%26.43(، ثم المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم الباط اإلسمنتي في األرضيات بنسبة )%6.25(، ثم المساكن 

المشغولة بأسر سعودية تستخدم الرخام في األرضيات بنسبة )%2.37(، وأخيًرا المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم الباركيه في األرضيات 
بنسبة )0.82%(.

المساكن حسب مصدر المياه:
ُتظهر النتائج أن المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( التي تعتمد على شبكة المياه العامة كمصدر للمياه 

احتلت المرتبة األعلى بنسبة )%76.07( ويقطنها )%74.73( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد 
على الوايت كمصدر للمياه بنسبة )%23.77( ويقطنها )%25.07( من إجمالي أفراد األسر السعودية، ومن ثمَّ تأتي ثالًثا المساكن المشغولة بأسر 

سعودية تعتمد على اآلبار كمصدر للمياه بنسبة )%0.16( ويقطنها )%0.20( من إجمالي أفراد األسر السعودية.
ويختلف توزيع المساكن حسب مصدر المياه وفًقا لنوع المسكن، حيث يغلب مصدر المياه »شبكة عامة« على الشقق بنسبة )%85.07(، ثمَّ األدوار في 

فلل بنسبة )%82.23(، ثمَّ الفلل بنسبة )%80.11(، فاألدوار في المنازل الشعبية بنسبة )%72.68(، بينما يغلب مصدر المياه »وايت« على المنازل 
الشعبية بنسبة )53.56%(.

التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب مصدر المياه
Percentage Distribution of Total Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Source of Water

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة المساكن 2018م
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المساكن حسب مصدر مياه الشرب:
أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( التي تعتمد على عبوات المياه العامة 
رب لهذه األسر تأتي كأعلى نسبة بـ )%51.77( ويقطنها )%47.97( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها المساكن المشغولة بأسر  كمصدر لمياه الشُّ

سعودية تعتمد على الوايت كمصدر لمياه الشرب بنسبة )%20.45( ويقطنها )%23.73( من إجمالي أفراد األسر السعودية، ثم المساكن المشغولة 
بأسر سعودية تعتمد على شبكة عامة كمصدر لمياه الشرب بنسبة )%17.61( ويقطنها )%17.09( من إجمالي أفراد األسر السعودية، ثمَّ المساكن 
المشغولة بأسر سعودية بالمملكة التي تعتمد على فلتر المياه كمصدر لمياه الشرب بنسبة )%10.01( ويقطنها )%11.06( من إجمالي أفراد األسر 

السعودية، وتأتي أخيًرا المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على اآلبار كمصدر لمياه الشرب بنسبة )%0.16( ويقطنها )%0.15( من إجمالي أفراد 
األسر السعودية.

وال يختلف توزيع المساكن حسب مصدر مياه الشرب وفًقا لنوع المسكن، حيث يغلب مصدر مياه الشرب »عبوة ماء« على الشقق بنسبة )61.80%(، 
وكذلك دور في فيا بنسبة )%50.49(، ثم بنسب متقاربة لبقية المساكن تتراوح بين ما نسبته )%44.92( و )37.10%(.

التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب مصدر مياه الشرب
Percentage Distribution of Total Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Source of Drinking

المساكن حسب طريقة تخزين المياه:
ا في تخزين   أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( وتستخدم خزاًنا أسمنتيًّ

المياه بلغت )%79.31( وهي أعلى نسبة من المساكن المشغولة بأسر سعودية ويقطنها )%77.62( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها المساكن 
المشغولة بأسر سعودية وتستخدم خزاًنا من الفيبرجاس لتخزين المياه بنسبة )%18.62( ويقطنها )%19.68( من إجمالي أفراد األسر السعودية، ومن 

ثمَّ تأتي المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم خزاًنا من الصفيح لتخزين المياه بما نسبته )%2.07( ويقطنها )%2.71( من إجمالي أفراد األسر 
السعودية وهي أقل نسبة.

وُيعد »الخزان اإلسمنتي« طريقة التخزين الغالبة كطريقة لتخزين المياه في جميع أنواع المساكن، بينما يحتل »خزان الفيبرجاس« المرتبة التالية بنسب 
متفاوتة تمثل أعاها في األدوار في المنازل الشعبية بنسبة )%38.43( وأدناها في األدوار في فلل بنسبة )15.41%(.

المساكن حسب مصدر الكهرباء:
تعتمد الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة )%99.85( وهي أعلى نسبة ويقطنها 

)%99.86( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها بنسب متدنية المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على شبكة خاصة كمصدر للكهرباء بنسبة 
)%0.15( ويقطنها )%0.14( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وال يختلف توزيع المساكن حسب مصدر الكهرباء كثيًرا وفًقا لنوع المسكن، حيث تغلب 

»الشبكة العامة« كمصدر رئيس للكهرباء.
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التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب مصدر الكهرباء
Percentage Distribution of Total Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Source of Electricity

 

المساكن حسب نوع الصرف الصحي:
أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( تعتمد على الشبكة العامة للصرف 

ارة للصرف الصحي بنسبة )%43.30(، ومن ثمَّ تأتي المساكن  الصحي بلغت )%56.39(، تليها المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على البيَّ
المشغولة بأسر سعودية تعتمد على شبكة خاصة للصرف الصحي بنسبة )%0.32(، ويختلف توزيع المساكن حسب نوع الصرف الصحي وفًقا لنوع 
المسكن، حيث تغلب الشبكة العامة للصرف الصحي على الشقق بنسبة )%70.11(، ومن ثم األدوار في الفلل بنسبة )%66.69(، ثم الفلل بنسبة 

)%57.33(، بينما تغلب البيارة كأسلوب للصرف الصحي على المنازل الشعبية بنسبة )82.05%(.

التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع الصرف الصحي
Percentage Distribution of Total Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Type of Sewage Disposal

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        نشرة المساكن 2018م
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المساكن حسب نوع الوقود المستخدم في الطبخ:
يتضح من خال النتائج أن النسبة األعلى )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( تعتمد على الغاز كوقود للطبخ وتبلغ )%93.66(، في حين أن 

المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على الكهرباء كوقود للطبخ تمثل ما نسبته )6.34%(. 
ويختلف توزيع المساكن حسب نوع الوقود المستخدم في الطبخ وفًقا لنوع المسكن، حيث تتراوح نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمــد على 
الغاز كوقود للطبخ بين نسبة )%91.81( في الفلل ونسبة )%99.70( في المنازل الشعبية، كما تتراوح نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد 

على الكهرباء كوقود للطبخ بين ما نسبته )%0.30( في المنازل الشعبية ونسبة )%8.19( في الفلل.

التوزيع النسبي إلجمالي عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع الوقود المستخدم في الطبخ
Percentage Distribution of Total Housing Units )Occupied with Saudi Households( by Type of Fuel Used in Cooking

المساكن حسب استخدام المبيدات الحشرية:
فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية ُتظِهر النتائج أن المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم المبيدات الحشرية عند الحاجة بنسبة )74.57%( 

وهذه هي النسبة األعلى من المساكن ويقطنها )%74.96( من إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تستخدم 
المبيدات الحشرية بصفة منتظمة بنسبة )%8.18( ويقطنها )%8.38( من إجمالي أفراد األسر السعودية، في حين أن هناك ما نسبته )%17.25( من 

المساكن المشغولة بأسر سعودية ال تستخدم المبيدات الحشرية ويقطنها )%16.66( من إجمالي أفراد األسر السعودية.
ويختلف توزيع المساكن حسب استخدام المبيدات الحشرية وفًقا لنوع المسكن، فبينما يتشابه التوزيع كثيًرا بالنسبة للفلل، وأدوار في فلل، والمنازل 

الشعبية، واألدوار في منازل شعبية، والشقق حيث تتراوح نسبة المساكن التي ال تستخدم المبيدات الحشرية بين ما نسبته )%18.02( في حال الشقق 
ونسبة )%5.65( في حال األدوار في المنازل الشعبية.

 المساكن حسب إجمالي عدد الغرف:
أظهرت نتائج المسح أن المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( وإجمالي عدد الغرف لديها 3 غرف فأقل 

بلغت نسبتها )٪14.35( ويقطنها )%9.70( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وأن المساكن المشغولة بأسر سعودية وإجمالي عدد الغرف لديها من 4 
إلى 6 غرف بلغت نسبتها )%57.51( ويقطنها )%55.21( من إجمالي أفراد األسر السعودية، والمساكن المشغولة بأسر سعودية وإجمالي عدد الغرف 

لديها 7 غرف فأكثر هي )%28.14( ويقطنها )%35.09( من إجمالي أفراد األسر السعودية.

المساكن حسب عدد غرف النوم:
أظهرت نتائج المسح أن المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( لديها 3 غرف نوم فأقل بلغت نسبتها 

)٪72.75( ويقطنها )%66.06( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وأن المساكن المشغولة بأسر سعودية لديها من 4 إلى 6غرف نوم بلغت نسبتها 
)%24.34( ويقطنها )%29.25( من إجمالي أفراد األسر السعودية، وأن المساكن المشغولة بأسر سعودية لديها 7 غرف نوم فأكثر بلغت نسبتها 

)%2.90( ويقطنها )%4.69( من إجمالي أفراد األسر السعودية.

كهرباء

غــاز
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        مسح التعليم والتدريب   

الوصف: 
مسح التعليم والتدريب هو مسح ميداني يتم 
فيه جمع البيانات االجتماعية المتعلقة بالتعليم 

والتدريب لعينة من األسر المختارة والممثلة 
لكافة األسر بالمملكة وأفرادها المتواجدين خارج 
المملكة، ويمكن من خال تلك البيانات حساب 

العديد من التقديرات والمؤشرات عن الخصائص 
التعليمية والتدريبية ألفراد المجتمع حسب 

الجنس والجنسية والمنطقة اإلدارية.

المنهجية:
بدايًة وقبل البدء في تنفيذ المسح يتم البحث 
عن االحتياجات بالتواصل والتشاور مع العماء 
المستفيدين من نتائج مسح التعليم والتدريب 

وتحديد االحتياجات الدولية واإلقليمية والمحلية 
من بيانات التعليم وذلك من أجل تحديد 

متطلباتهم، كما أن ذلك التواصل يستمر لضمان 
تحقيق رغبات المستفيدين أثناء العمليات 

التطويرية للمسح.

1/2: آلية إعداد الخطة: 
 نشرة مسح التعليم والتدريب هي إحدى منتجات 
الهيئة التي تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا 

لثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل 
في مرحلة » اإلدارة« الشاملة وهي كما يلي:

المرحلة األولى: مرحلة النطاق:
فهم االحتياجات اإلحصائية وتأكيدها، وتحديد 
الحلول الممكنة، بالتواصل وعقد االجتماعات 

مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العاقة 
بإحصاءات المساكن، وذلك من أجل التعرف 

على طبيعة البيانات التي يمكن أن توفرها وزارة 
التعليم والجهات ذات العاقة وتحديد احتياجات 

الهيئة منها، وكذلك أخذ آراءهم بعين االعتبار 
كجهات مستفيدة من اإلحصاءات التي ستقدمها 

النشرة لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة 
إحصاءات التعليم والتدريب.

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:
تحديد المجتمع اإلحصائي: سعوديين وغير . 1

سعوديين.
مصادر اإلحصاءات: مسح التدريب والتعليم، . 2

ت اإلدارية. السجاَّ
تحديد المفاهيم وتعريفها.. 3
تحديد وحدات المعاينة في مسح التدريب . 4

والتعليم: وحدات أولية، ووحدات نهائية.
تحديد المتغيرات وتعريفها.. 5
تحديد التصنيفات اإلحصائية.. 6
تصميم االستمارة.. 7

مسح التعليم 
والتدريب   

تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة المسح: . 8
تصميم خطة األطر اإلحصائية، وتصميم 

خطة سحب العينات.
المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:

يتم في هذه المرحلة:
إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة.. 1
تنظيم وتجميع اإلجراءات وتحديد التسلسل . 2

األنسب لها.
 االستفادة من الدورات السابقة لنشرة . 3

إحصاءات التدريب والتعليم تطوير إجراءات 
سير العمل في الدورة الحالية.

وصف وتوثيق هذه اإلجراءات.. 4
تجربة واختبار إجراءات سير العمل اإلحصائي.. 5
اعتماد إجراءات سير العمل اإلحصائي، . 6

ووضع خريطة طريق للتنفيذ.
المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:

يتم في هذه المرحلة:
أواًل: جمع بيانات التدريب والتعليم:

اختيار العينة.• 
تدريب وتقييم المرشحين للعمل الميداني.• 
أسلوب جمع البيانات الميدانية.• 
التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة ومتابعة • 

جامعي ومقدمي البيانات.
ت اإلدارية.•  ثانًيا: جمع بيانات السجاَّ

المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:
يتم في هذه المرحلة تبويب البيانات )البيانات 

الخام( باالعتماد على ُمدخات التصنيف والترميز 
ت أثناء عملية جمع البيانات. ألبرز إجراءات  التي تمَّ

هذه المرحلة:
مطابقة البيانات.• 
إخفاء هوية البيانات.• 

المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:
يتم في هذه المرحلة:

التحقق من صحة مخرجات البيانات.• 
التعامل مع البيانات السرية.• 

المرحلة السابعة: مرحلة النشر:
يتم خال هذه المرحلة إعداد المنتج ليصبح جاهًزا 
للنشر، وذلك عبر القيام بعدد من الخطوات كما 

يلي:
إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر.• 
إعداد المواد اإلعامية.• 
نشر البيانات.• 
الرد على استفسارات العماء.• 
الحفاظ على المحتوى المنشور.• 

المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:
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وذلك بإجراء عدد من الخطوات كما يلي:
جمع مدخات التقييم القابلة للقياس.• 
إجراء التقييم.• 

المرحلة التاسعة: اإلدارة:
اإلدارة الشاملة

2/2: استمارة المسح: 
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي في مسح التعليم والتدريب في 

الهيئة العامة لإلحصاء على استمارة ورقية، 
ثم تمَّ تحويل االستمارة الورقية إلى استمارة 

إلكترونية، وروعي عند تصميم االستمارة اعتماد 
التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية من جهة، 

والمتطلبات المحلية واإلقليمية والدولية من 
جهة أخرى؛ وذلك لضمان سد فجوة البيانات 

التعليمية للمملكة العربية السعودية وقد 
نت استمارة المسح مجموعة من األسئلة  تضمَّ

مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو 
التالي:

أسئلة حول الخصائص األساسية للفرد.• 
أسئلة حول أفراد األسرة الملتحقين بالتعليم • 

حسب المراحل التعليمية ومجال الدراسة 
ونوع التعليم والبعد عن المدرسة وإنفاق 

األسرة على تعليمهم.
أسئلة حول أفراد األسرة غير الملتحقين • 

بالتعليم وسبب عدم التحاقهم.
أسئلة حول المستوى التعليمي ألفراد • 

األسرة كأعلى شهادة تمَّ الحصول عليها.
أسئلة حول التدريب الذي تلقاه أفراد األسرة • 

خال األشهر االثني عشر الماضية لإلسناد 
الزمني للمسح وموضوع التدريب.

أسئلة حول استخدام األسرة للوسائل • 
التعليمية.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
المقابلة المباشرة عن طريق قيام باحثين 

مؤهلين ومدربين بعمل مقابلة شخصية مع 
رئيس األسرة الواقعة ضمن مفردات عينة البحث 

وتسجيل البيانات المطلوبة خال فترة تنفيذ 
.)Tablet( المسح وذلك باستخدام الجهاز اللوحي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:  
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1

وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 
منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

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

وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 
الكليـة.

اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية . 2
التي تم تصميمها لتغطية المجتمع 

اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار العينة 
تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتمُّ 

اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق 
العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني 

والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )1334( 
منطقة عدٍّ من أصل )36198( منطقة عدٍّ 

في إطار التعداد موزعة على جميع الطبقات 
في جميع المناطق اإلدارية باستخدام 

األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد 
األسر السعودية فيها، ثم في المرحلة 

ا اختيار وحدات المعاينة  الثانية يتمُّ عشوائيًّ
النهائية، وهي األسر في مناطق العد التي 

تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام 
العينة العشوائية المنتظمة بواقع )25( 

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

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

مع الحد األدنى من العبء على مقدمي 
البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب 

ومراقبة التداخل.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق . 4

اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة 
واختيارها.

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

الحالي للمشروع.
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
يتم معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة 

للتأكد من صحتها ودقتها بطريقتين: 
مرحلة التبويب: يتم في هذه المرحلة تبويب . 1

البيانات )البيانات الخام( باالعتماد على 
ُمدخات التصنيف والترميز التي تمت أثناء 

عملية جمع البيانات سواء كان التصنيف 
وأدلة الترميز اإلحصائية ومطابقة البيانات 
بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات 

النشرة يتم مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد 
من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب لطبيعة 
تلك البيانات وإخفاء هوية البيانات لضمان 

حماية خصوصية األفراد.  
مرحلة المراجعة: ومن خال التحقق من . 2

صحة المخرجات وتفسيرها، وذلك بتنفيذ 
عدد من الخطوات كالتحقق من صحة 

البيانات والتعامل مع البيانات السرية.



الـتقــريــر السـنــوي132
2018 1439 - 1440هـ

أهم النتائج: 
تبين الجداول التالية أهم النتائج:

جدول )1( معدل اإللمام بالقراءة عند السكان السعوديين حسب المناطق.

معدل القرائية عند الشباب 24-15 سنةمعدل القرائية عند الكبار 15 سنة وأكثرالمنطقة اإلدارية

95.599.7الرياض
94.999.6مكة المكرمة

94.999.9المدينة المنورة
95.099.6القصيم

95.599.5المنطقة الشرقية
93.899.2عسير
93.899.5تبوك
91.499.0حائل

95.299.6الحدود الشمالية
88.999.4جازان
90.599.4نجران
90.199.7الباحة
94.499.0الجوف

جدول )2( نسبة القيد في التعليم االبتدائي حسب المناطق.

نسبة القيد الصافية المعدلةنسبة القيد اإلجماليةالمنطقة اإلدارية

10194الرياض
11395مكة المكرمة

9990المدينة المنورة
10490القصيم

9588المنطقة الشرقية
9790عسير
10385تبوك
9687حائل

9588الحدود الشمالية
10190جازان
9689نجران
9688الباحة
10086الجوف

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        مسح التعليم والتدريب   
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جدول )3( نسبة القيد في المرحلة المتوسطة حسب المناطق.

نسبة القيد الصافية المعدلةنسبة القيد اإلجماليةالمنطقة اإلدارية

11398الرياض
10898مكة المكرمة

10298المدينة المنورة
10297القصيم

10997المنطقة الشرقية
11195عسير
10695تبوك
10296حائل

10095الحدود الشمالية
10298جازان
10495نجران
9791الباحة
9997الجوف

جدول )4( نسبة القيد في المرحلة الثانوية حسب المناطق.

نسبة القيد الصافية المعدلةنسبة القيد اإلجماليةالمنطقة اإلدارية

11097الرياض
12294مكة المكرمة

13194المدينة المنورة
11994القصيم

10196المنطقة الشرقية
10792عسير
10894تبوك
12492حائل

10794الحدود الشمالية
10180جازان
12894نجران
11194الباحة
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ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        مسح التعليم والتدريب   

وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية التي توضح أبرز النتائج:

معدل اإللمام بالقراءة عند السكان السعوديين حسب المناطق.

88.9
90.190.5

91.4

93.893.894.494.494.994.995.095.295.595.5

99.7 99.5 99.6 99.6 99.6 99.9
99.0 99.5 99.2 99.5 99.0 99.4 99.7 99.4

نسبة القيد بالتعليم االبتدائي حسب المناطق.

999999

100100100100
101101101101101101

103

98 98
97 97 97 97 97

98 98
99

97 97
98 98
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نسبة القيد بالمرحلة المتوسطة حسب المناطق.

9799100102102102102104106108108109111113

98 95 97 98 97 95 95 97 98 98 96 9795 91

نسبة القيد بالمرحلة الثانوية حسب المناطق.

101101107107108110111113119119122124128131

94 94 92 94 94 95 94 94 97 94 92 9694 89
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مجاالت التعليم والتدريب وما تتطلبها 

رؤية المملكـة 2030 من المؤشرات التعليمية لتمكين المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية في مجال التعليم والتدريب.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة التعليم.• 
هيئة تقويم التعليم.• 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.• 
المنظمات اإلقليمية والدولية )كمنظمة اليونسكو(.• 

ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        مسح التعليم والتدريب   



137 ثالًثا : اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
        مسح صحة األسرة

الوصف: 
هو مسح ميداني يتمُّ فيه جمع البيانات 

االجتماعية المتعلقة بصحة األسرة لعينة من 
األسر المختارة والممثلة لكافة األسر بالمملكة، 

ويمكن من خال تلك البيانات حساب العديد 
من المؤشرات عن الخصائص واألنماط الصحية 

للسكان حسب الجنس والجنسية والمنطقة 
اإلدارية.

المنهجية:
بدايًة وقبل البدء في تنفيذ المسح يتم البحث 
عن االحتياجات بالتواصل والتشاور مع العماء 

المستفيدين من نتائج مسح صحة األسرة 
وتحديد االحتياجات الدولية واإلقليمية والمحلية 

من بيانات الصحة، وذلك من أجل تحديد 
متطلباتهم، كما أن ذلك التواصل يستمر لضمان 

تحقيق رغبات المستفيدين أثناء العمليات 
التطويرية للمسح. 

1/2: آلية إعداد الخطة: 
نشرة مسح صحة األسرة هي إحدى منتجات 

الهيئة التي تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا 
لثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل 

في مرحلة » اإلدارة« الشاملة. 
2/2: استمارة المسح:

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
المختصين في الهيئة العامة لإلحصاء ومن 

ثم تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية من قبل 
إدارة تطوير التطبيقات في الهيئة، وروعي 
عند تصميم االستمارة التوصيات والمعايير 

والتعاريف الدولية، والمتطلبات الدولية 
والمحلية، وقد تضمنت استمارة المسح مجموعة 

من األسئلة مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة 
على النحو التالي:

بيانات أفراد األسرة: توفر البيانات الرئيسة • 
ألفراد األسرة مثل العمر والجنسية 

والجنس.
بيانات التأمين: توفر بيانات عن وضع األفراد • 

من حيث وجود تأمين صحي.
بيانات الحالة الصحية لألفراد )15سنة فأكثر(: • 

توفر بيانات عن حالة أفراد األسرة من حيث 
األمراض المزمنة وأنواعها ومدى انتشارها 

وإجراء الفحوصات الدورية، ومدى االستفادة 
من الرعاية الصحية.

بيانات الزواج وتنظيم األسرة: توفر بيانات • 
عن استخدام موانع الحمل وأنواع الموانع 

المستخدمة.
بيانات الخصوبة ووَفَيات األطفال: توفر • 

مسح صحة 
األسرة

بيانات عن معدالت الخصوبة العمرية والكلية 
للنساء كما توفر بيانات عن وفيات األطفال 

الرضع واألطفال )أقل من 5 سنوات(.
بيانات عن الزيارات الخارجية التي قام بها • 

أفراد األسرة للمراكز الصحية، وكذلك مرات 
التنويم، وإنفاق األسر على الصحة.

    وقد تضمنت استمارة المسح مجموعة من 
األسئلة منها:

- أسئلة حول خصائص المسكن.
- أسئلة حول الخصائص األساسية للفرد.

- أسئلة حول التأمين الصحي.
- أسئلة حول الحالة العملية والحالة الزواجية 

ألفراد األسرة.
- أسئلة حول الزواج وتنظيم األسرة.

- أسئلة حول الحالة الصحية ألفراد األسرة.
- أسئلة حول الخصوبة ووفيات األطفال.

- أسئلة حول الزيارات الخارجية والتنويم واإلنفاق 
على الصحة.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
المقابلة المباشرة عن طريق قيام باحثين 

مؤهلين ومدربين بعمل مقابلة شخصية مع 
رئيس األسرة الواقعة ضمن مفردات عينة 

البحث، وتسجيل البيانات المطلوبة خال فترة 
تنفيذ المسح، وذلك باستخدام الجهاز اللوحي 

.)Tablet(
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:  

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1
وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 

منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة. 
اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية . 2

التي تم تصميمها لتغطية المجتمع 
اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار العينة 
تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم 

اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق 
العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني 

والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )1334( 
منطقة عد في إطار التعداد موزعة على 

جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 
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ا اختيار وحدات المعاينة النهائية،  باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية يتم عشوائيًّ
وهي األسر في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة بواقع )18( أسرة من كل منطقة عد، أي ما 

مجموعه )24012( أسرة على مستوى المملكة.
إعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك . 3

باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها.. 4
ق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.. 5 اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
يتم معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة للتأكد من صحتها ودقتها بطريقتين:

مرحلة التبويب: يتم في هذه المرحلة تبويب البيانات )البيانات الخام( باالعتماد على ُمدخات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات . 1
سواء كان التصنيف وأدلة الترميز اإلحصائية ومطابقة البيانات بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات النشرة يتم مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد 

من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب لطبيعة تلك البيانات وإخفاء هوية البيانات لضمان حماية خصوصية األفراد.  
مرحلة المراجعة: ومن خال التحقق من صحة المخرجات وتفسيرها، وذلك بتنفيذ عدد من الخطوات كالتحقق من صحة البيانات والتعامل مع البيانات . 2

السرية.

أهم النتائج: 
إدراج عدة جداول ألهم النتائج والمؤشرات من 2 إلى 4 جداول على األقل: 	 

1. نسبة السكان والسكان السعوديين )15 سنه فأكثر( الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جًدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس.

اإلجماليإناثذكور

93.591.792.6سعوديون
94.993.294.2إجمالي

2. معدل الخصوبة الكلي لجملة اإلناث واإلناث السعوديات.

2.35سعودي

2.00جملة

3. معدل وفيات األطفال دون الخامسة )وفاة لكل ألف مولود حي(.

اإلجماليإناثذكور

7.910.89.3سعوديون
8.09.78.9جملة
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        مسح صحة األسرة

رسوم بيانية ألهم النتائج: 	 
1. نسبة السكان والسكان السعوديين )15 سنه فأكثر( الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس.
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2. معدل الخصوبة الكلي لجملة اإلناث واإلناث السعوديات.
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3. معدل وفيات األطفال دون الخامسة )وفاة لكل ألف مولود حي(

12
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0
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جملة سعودي
إناثذكورإناث اإلجمالياإلجمالي
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8.9

9.7

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تلبية االحتياجات المحلية واإلقليمية والدولية من البيانات اإلحصائية في المجاالت الصحية واالجتماعية وتلبية احتياجات المخططين والدارسين الذين 
يعملون على االرتقاء بمستوى الرعاية الصحية والعناية والمتابعة لشؤون األمومة والطفولة ومتطلبـات رؤية المملكـة 2030 فـي مجـال المؤشرات 

الصـحية.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة الصحة.• 
المجلس الصحي السعودي.• 
المنظمات اإلقليمية والدولية )كمنظمة الصحة العالمية(.• 



رابعًا: اإلحصاءات    
         االقتصادية

اإلنتاج اإلحصائي

3



الـتقــريــر السـنــوي142
2018 1439 - 1440هـ

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوصف: 
المنشأة الصغيرة والمتوسطة هي وحدة عمل 
اقتصادية ذات كيان قانوني، ولها موقع ثابت 

يزاول فيها نشاط اقتصادي معين يملكها 
شخص أو مجموعة أشخاص أو شـركة أو قطاع 
شبه حكومي أو مؤسسة، وهي أصغر وحدة 

اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن 
المشتغلين وتعويضاتهم المالية باإلضافة إلى 

النفقات واإليرادات والتكوينات الرأسمالية.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تمَّ إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل 

مختصي مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في الهيئة العامة لإلحصاء وُروعي عند تصميم 

االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف 
الدولية التي ُتصدرها منظمة العمل الدولية في 

مجال المسوح االقتصادية، وتمَّ عرضها على 
خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 

والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتها، 
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 

مرئياتهم وماحظاتهم عليها.
3/2: أسلوب جمع البيانات:

ينفذ مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بشكل سنوي، وألن المنشأة هي محور البحث 

فقد تم استخدام أسلوب االتصال  المباشر 
بالمنشأة في عملية استيفاء استمارة المسح، 

حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة 
المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح، وقام 

الباحث عند زيارة المنشأة بالتعريف بنفسه، وإبراز 
الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، 
كما بإيضاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن 
المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات 
المنشأة مباشرًة باستخدام استمارة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة اإللكترونية، ويتم استيفاء 
بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني 

المحدد، وباستخدام الباحثين الميدانيين في 
مختلف مناطق العمل بالمملكة لخاصية التزامن 

مسح 
المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

المتوفرة على األجهزة اللوحية يتمُّ تحميل ونقل 
البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى 
قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس 

بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها.
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار • 
وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 

منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية.

اختيار وحدات العينة يتم استناًدا إلى إطار • 
التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض 

اختيار عينات للمسوح والدراسات اإلحصائية 
والتي تستهدف المنشآت بشكل عام.

إعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة • 
بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، 

مع الحد األدنى من العبء على مقدمي 
البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب 

ومراقبة التداخل.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق • 

اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة 
واختيارها.

ق من صحتها •  اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ
والموافقة على استخدامها في التكرار 

الحالي للمشروع.   
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 

طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 
والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية 
المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع 
مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة 
جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي 

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات 
العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية 

جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم 
فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 

مختلف مستوياتها.
ا بالمنشاة وطرح بعض •  االتصال هاتفيًّ

األسئلة في االستمارة عليهم للتحقق من 
سامة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى 

التزامه بالتعليمات عند الزيارة.
تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة • 

البيانات يتولى الرد على االستفسارات 
الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 

مدلي البيانات.
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تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات.• 
التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة.• 

أهم النتائج: 

عدد المشتغلين السعوديين حسب الفئة العمرية والنشاط االقتصادي

أكبر من 5555-4546-3536-2526-15النشاط االقتصادي
الجملة
Total

2,4105,9217,49410,11919,61745,560الزراعة والصيدأ
5231,4535697101743,429البترول والمعادنب
12,78242,73227,34016,1079,913108,874الصناعة التحويليةج
7924,2403,1591,39279010,374الكهرباء والغازد

الماء والصرف هـ
7191,6811,1626824734,717الصحي

7,04428,45021,42610,7477,15474,821التشييدو

تجارة الجملة ز
41,276127,01290,60356,72033,104348,715والتجزئة

2,4599,04213,37211,8608,08244,815النقل والتخزينح
13,62648,04723,3295,78769491,484اإلقامة والطعامط

المعلومات ي
2,74211,2015,4432,53375122,670واالتصاالت

1,51225,70013,3735,9847,59954,168المال والتأمينك
2,99210,64812,51315,48122,44564,079األنشطة العقاريةل

األنشطة المهنية م
1,74215,6887,5271,62731826,901والتقنية

6,42226,92914,4944,49688153,222الخدمات اإلداريةن
1,80836,99830,29214,9209,71593,732التعليمع

الصحة والعمل ف
1,79220,25510,3845,4944,19042,115االجتماعي

9871,5321,8351,8623536,569الفنون والترفيهص

الخدمات الجماعية ش
1,69920,28113,9645,3497,30448,597والشخصية

103,328437,810298,279171,869133,5571,144,844الجملة
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توزيع المشتغلين السعوديين حسب الفئة العمرية

عدد المشتغلين غير السعوديين حسب الفئة العمرية والنشاط االقتصادي

الجملةأكبر من 5555-4546-3536-2526-15النشاط االقتصادي
Total

218,434 47,950 25,564 48,830 88,035 8,055 الزراعة والصيدأ
10,683 1,203 1,504 2,844 3,936 1,196 البترول والمعادنب
520,597 43,452 76,018 168,288 204,906 27,933 الصناعة التحويليةج
5,032 580 1,254 942 1,375 881 الكهرباء والغازد
15,456 889 1,913 3,627 7,380 1,647 الماء والصرف الصحيهـ
312,141 23,157 38,607 98,076 133,460 18,841 التشييدو
1,173,098 107,399 189,236 333,301 463,889 79,274 تجارة الجملة والتجزئةز
113,997 9,109 16,602 41,516 40,208 6,563 النقل والتخزينح
416,601 1,781 25,717 135,577 217,742 35,784 اإلقامة والطعامط
20,841 97 1,376 7,459 10,913 997 المعلومات واالتصاالتي
21,449 2,059 1,920 7,909 8,503 1,058 المال والتأمينك
39,843 4,549- 2,212 17,031 18,512 6,638 األنشطة العقاريةل
56,743 3,439 6,993 18,821 22,363 5,127 األنشطة المهنية والتقنيةم
77,496 962 4,352 27,274 37,524 7,384 الخدمات اإلدارية ن
81,014 2,406 11,564 34,619 31,033 1,392 التعليمع
77,629 10,544 11,897 25,726 26,971 2,491 الصحة والعمل االجتماعيف
22,326 2,785 6,293 6,025 5,228 1,995 الفنون والترفيهص

 الخدمات الجماعية ش
154,278 16,389 29,974 41,847 61,496 4,573 والشخصية

269,6503,337,660 452,995 1,019,710 1,383,474 211,830 الجملة

35 - 26
%38

25 -15
أكبر من %1255

%38

55 - 46
%15

45 - 36
%26

تو��ع المشتغلين السعود�ين حسب الفئة العم��ة 
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توزيع إجمالي المشتغلين حسب الفئة العمرية

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
إجراء المقارنات الدولية.• 
إبراز حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي. • 
احتياجات سوق العمل.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وهيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.• 
البنك السعودي للتنمية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة المالية.• 
الهيئة العامة لاستثمار.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
مؤسسة التأمينات االجتماعية.• 
وزارة اإلعام.• 

تو��ع إجمالي المشتغلين حسب الفئة العم��ة

35 - 26
%41

25 -15
%7

45 - 36
%29

55 - 46
%14

أكبر من 55
%9
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المؤشرات االقتصادية  الربع األول 2018م

الوصف: 
المؤشرات االقتصادية هي مجموعة من 

اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي يتم 
استخدامها على المدى القصير في قياس أداء 

قطاعات االقتصاد المختلفة لتقييم الوضع 
االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو 

ضعفه.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
  تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح المؤشرات االقتصادية في 
الهيئة العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم 
االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف 

الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية في 
مجال المسوح االقتصادية، وتم عرضها على 

خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم 
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 
مرئياتهم وماحظاتهم عليها.  قد قسمت 

االستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوع 
لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات 

الفنية لمرحلة العمل الميداني، وتم إعادة صياغة 
األسئلة بحيث توجه بشكل مباشر للمستجوب 
من أجل توحيد صيغة توجيه السؤال من قبل 
الباحثين مما يؤدي إلى اتساق اإلجابات، حيث 

نت استمارة المسح مجموعة من األسئلة  تضمَّ
المتعلقة بالخصائص االقتصادية لألفراد 

والمنشآت من أهمها :النشاط االقتصادي 
ومتوسط عدد المشتغلين وتعويضات 

المشتغلين والنفقات التشغيلية واإليرادات 
التشغيلية.

3/2: أسلوب جمع البيانات:
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 

المؤشرات 
االقتصادية  
الربع األول 

2018م

باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 
.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 
وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 

والمعايير والتعاريف الدولية، ويتم اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 

مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 
بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد 

طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه. بحيـث تسـحب عينـة عشوائية من 

كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج 
جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة.
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 

استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة ويتم االعتماد على 
الدليل الدولي للتصانيف ISIC4(( في تصنيفها.
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أهم النتائج: 
الجداول التالية توضح أهم النتائج: 

متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2018

النشاط االقتصادي
متوسط التعويضاتتعويضات المشتغلينجملة المشتغلين

TotalComensationAvg. compensation

301,8561,459,250,2611,611الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

96,6578,465,510,27029,194التعدين واستغال المحاجر2

991,33212,434,662,3704,181الصناعة التحويلية3

71,3902,143,177,61510,007توصيل الكهرباء والغاز4

42,816336,040,1962,616امدادات الماء والصرف الصحي5

1,068,9158,745,195,3812,727التشييد6

1,657,48511,335,586,9732,280تجارة الجملة والتجزئة7

255,6423,275,262,8164,271النقل والتخزين8

512,2563,169,740,9172,063اإلقامة والطعام9

108,9932,826,470,8458,644المعلومات واالتصاالت10

113,6975,592,197,26716,395أنشطة المال والتأمين11

123,794955,639,8782,573األنشطة العقارية12

108,9481,327,238,5214,061األنشطة المهنية13

265,9972,066,834,0242,590الخدمات اإلدارية والدعم14

188,7191,680,853,9732,969التعليم15

189,9931,777,623,6633,119الصحة والعمل االجتماعي16

29,178204,016,8872,331الفنون والترفيه17

208,3631,120,570,5541,793الخدمات األخرى18

6,336,03168,915,872,4113,624الجملة
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المؤشرات االقتصادية  الربع األول 2018م
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النفقات واإليرادات التشغيلية حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2018

النشاط االقتصادي
اإليرادات التشغيليةالنفقات التشغيلية

ExpendeturesRevenues

9,107,521,01224,048,372,675الزراعة والحراجة وصيد األسماك1
35,363,777,428217,092,138,053التعدين واستغال المحاجر2
83,013,089,287173,056,654,505الصناعة التحويلية3
8,898,076,44513,696,497,319توصيل الكهرباء والغاز4
1,080,891,3752,168,529,575امدادات الماء والصرف الصحي5
22,969,294,06653,564,990,653التشييد6
86,917,760,641148,024,903,120تجارة الجملة والتجزئة7
15,917,254,35834,743,534,776النقل والتخزين8
12,273,921,79819,609,210,753اإلقامة والطعام9
18,821,101,04041,965,733,594المعلومات واالتصاالت10
12,889,832,90046,268,630,214أنشطة المال والتأمين11
1,349,646,1024,735,175,088األنشطة العقارية12
3,971,650,6248,229,280,912األنشطة المهنية13
7,011,713,69113,581,172,809الخدمات اإلدارية والدعم14
2,520,235,1524,943,913,053التعليم15
4,098,785,97911,795,961,997الصحة والعمل االجتماعي16
705,033,5382,069,598,884الفنون والترفيه17
2,242,294,6384,522,686,029الخدمات األخرى18

329,151,880,074824,116,984,009الجملة
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تو��ع النفقات واإلي�ادات التشــغيلية حســب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2018م
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
قياس التغييرات قصيره المدى للقطاع الخاص. • 
معدل النمو في االقتصاد السعودي. • 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المؤشرات االقتصادية  الربع الثاني 2018م

المؤشرات 
االقتصادية 

الربع الثاني 
2018م

الوصف: 
المؤشرات االقتصادية هي مجموعة من 

اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي يتمُّ 
استخدامها على المدى القصير في قياس أداء 

قطاعات االقتصاد المختلفة لتقييم الوضع 
االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو 

ضعفه.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي مسح المؤشرات االقتصادية في 
الهيئة العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم 
االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف 

الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية في 
مجال المسوح االقتصادية، وتم عرضها على 

خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم 
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 
مرئياتهم وماحظاتهم عليها.  قد قسمت 

االستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوع 
لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات 

الفنية لمرحلة العمل الميداني، وتم إعادة صياغة 
األسئلة بحيث توجه بشكل مباشر للمستجوب 
من أجل توحيد صيغة توجيه السؤال من قبل 
الباحثين مما يؤدي إلى اتساق اإلجابات. حيث 

تضمنت استمارة المسح مجموعة من األسئلة 
المتعلقة بالخصائص االقتصادية لألفراد 

والمنشآت من أهمها :النشاط االقتصادي 
ومتوسط عدد المشتغلين وتعويضات 

المشتغلين والنفقات التشغيلية واإليرادات 
التشغيلية.

3/2: أسلوب جمع البيانات:    
تم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 

ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 
باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 

.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:

يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 
وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 

والمعايير والتعاريف الدولية، ويتم اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 

مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 
بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد 

طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه. بحيـث تسـحب عينـة عشوائية من 

كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج 
جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة.
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 

استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة ويتم االعتماد على 
الدليل الدولي للتصانيف ISIC4(( في تصنيفها.
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أهم النتائج: 

عدد المشتغلين السعوديين حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني 2018
No. of Saudi employees by economic activity, 2nd. Qrt. 2018

النشاط االقتصادي

No. of Saudi emplyees       عدد المشتغلين السعوديين

جملةإناثذكور

MaleFemaleTotal

50,52885551,383الزراعة والحراجة وصيد األسماك1
64,19145764,648التعدين واستغال المحاجر2
236,52610,024246,550الصناعة التحويلية3
59,76328860,051توصيل الكهرباء والغاز4
10,38129910,680امدادات الماء والصرف الصحي5
146,5602,547149,107التشييد6
411,59413,059424,653تجارة الجملة والتجزئة7
87,3621,23788,599النقل والتخزين8
89,15112,657101,808اإلقامة والطعام9

81,3901,91483,304المعلومات واالتصاالت10
79,6357,60987,244أنشطة المال والتأمين11
70,36964271,011األنشطة العقارية12
31,4062,90734,313األنشطة المهنية13
84,1332,54286,675الخدمات اإلدارية والدعم14
38,96068,497107,457التعليم15
42,90419,60362,507الصحة والعمل االجتماعي16
5,9341,1967,130الفنون والترفيه17
37,48614,41151,897الخدمات األخرى18

1,628,273160,7441,789,017الجملة
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المؤشرات االقتصادية  الربع الثاني 2018م

عدد المشتغلين غير السعوديين حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني 2018م

النشاط االقتصادي

Non-Saudi emplyees No. of   عدد المشتغلين غير السعوديين

جملةإناثذكور

MaleFemaleTotal

259,693238259,931الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

33,39226433,656التعدين واستغال المحاجر2

745,5638,414753,977الصناعة التحويلية3

15,26921115,480توصيل الكهرباء والغاز4

34,17317334,346امدادات الماء والصرف الصحي5

962,9511,833964,784التشييد6

1,312,1983,8481,316,046تجارة الجملة والتجزئة7

160,3998,461168,860النقل والتخزين8

424,9397,221432,160اإلقامة والطعام9

30,74919830,947المعلومات واالتصاالت10

31,26275932,021أنشطة المال والتأمين11

58,31523358,548األنشطة العقارية12

76,0141,65877,672األنشطة المهنية13

179,5003,690183,190الخدمات اإلدارية والدعم14

50,23235,97686,208التعليم15

80,42950,899131,328الصحة والعمل االجتماعي16

21,6101,25822,868الفنون والترفيه17

149,76516,256166,021الخدمات األخرى18

4,626,453141,5904,768,043الجملة
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تو��ع عدد المشــتغلين الســعود�ين حســب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني 2018م
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
قياس التغييرات قصيره المدى للقطاع الخاص. • 
معدل النمو في االقتصاد السعودي. • 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المؤشرات االقتصادية  الربع الثالث 2018م

الوصف:
المؤشرات االقتصادية هي مجموعة من 

اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي يتم 
استخدامها على المدى القصير في قياس أداء 

قطاعات االقتصاد المختلفة لتقييم الوضع 
االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو 

ضعفه.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي مسح المؤشرات االقتصادية في 
الهيئة العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم 
االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف 

الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية في 
مجال المسوح االقتصادية، وتم عرضها على 

خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم 
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 
مرئياتهم وماحظاتهم عليها.  قد قسمت 

االستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوع 
لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات 

الفنية لمرحلة العمل الميداني، وتم إعادة صياغة 
األسئلة بحيث توجه بشكل مباشر للمستجوب 
من أجل توحيد صيغة توجيه السؤال من قبل 
الباحثين مما يؤدي إلى اتساق اإلجابات، حيث 

تضمنت استمارة المسح مجموعة من األسئلة 
المتعلقة بالخصائص االقتصادية لألفراد 

والمنشآت من أهمها : النشاط االقتصادي 
ومتوسط عدد المشتغلين وتعويضات 

المشتغلين والنفقات التشغيلية واإليرادات 
التشغيلية.

3/2: أسلوب جمع البيانات:
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 

المؤشرات 
االقتصادية 
الربع الثالث 

2018م

ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 
باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 

   . )Tablet(باستخدام الجهاز اللوحي
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة: 

يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 
وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 

والمعايير والتعاريف الدولية، ويتم اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 

مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 
بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد 

طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه، بحيـث تسـحب عينـة عشوائية من 

كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج 
جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة.
5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 

المستخدمة:
تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 

استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة ويتم االعتماد على 
الدليل الدولي للتصانيفISIC4( ( في تصنيفها.

أهم النتائج: 
ما زال العمل قائم على معالجة البيانات. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
قياس التغييرات قصيره المدى للقطاع • 

الخاص. 
معدل النمو في االقتصاد السعودي. • 

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي:

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة اإلعام.• 
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مسح النشاط 
الصناعي

الوصف:
هو مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات 

اإلحصائية المتعلقة باألنشطة االقتصادية التي 
تعمل في مجال الصناعة لعينة من المنشآت 
الصناعية المختارة وفًقا إلطار المنشآت في 

المسح االقتصادي للمؤسسات، والتي تعكس 
خصائص الوحدات االقتصادية العاملة في 

نشاط الصناعة حسب التصنيف الصناعي 
.)ISIC4( الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
ألغراض تلبية متطلبات العميل المستفيد 
من نتائج المسح، وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، فقد تم التواصل مع العماء 

المستهدفين والتشاور معهم وفهم احتياجهم 
من البيانات وعكسها على استمارة المسح، 

كما تم الرجوع إلى أهم الممارسات اإلقليمية 
والدولية لتطبيق أفضل الممارسات، باإلضافة 
إلى أنه تم االستناد إلى التوصيات الدولية عند 

تصميم االستمارة والرجوع إلى دليل تعريف 
مؤشرات التنمية المستدامة للتأكد من تغطية 

المؤشرات في استمارة المسح، حيث تضمنت 
استمارة مسح النشاط الصناعي مجموعة من 

األسئلة مصنفة إلى أقسام رئيسة على النحو 
التالي:

أسئلة حول خصائص المنشأة الصناعية. • 
 أسئلة حول خصائص المشتغلين • 

وتعويضاتهم. 
أسئلة حول النفقات التشغيلية وااليرادات • 

التشغيلية الصناعية وغير الصناعية.
أسئلة حول التغير في األصول وااللتزامات.• 
أسئلة حول إدارة الجودة.• 
أسئلة حول حماية البيئة.• 
أسئلة حول الخطط االستثمارية للمنشأة.• 
 أسئلة حول الحوافز والتمويل.• 
أسئلة حول البحث والتطوير.• 
أسئلة حول التحديات التي تواجه المنشأة.• 

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
ت عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة  تمَّ

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي شملها المسح وذلك باستخدام 

استمارة المسح.
4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:

عند اختيار عينة عشوائية من مختلف المنشآت 
الصناعية في المملكة تم مراعاة ما يلي:

شمول جميع المنشآت الصناعية الواقعة • 
في نطاق المسح التي توظف 250 

مشتغًا فأكثر. 
شمول جميع المنشآت الصناعية الواقعة • 

في نطاق المسح التي توظف )50 – 249( 
مشتغًا. 

استخدام العينة الطبقية المتعددة المراحل • 
على باقي المنشآت الصناعية.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، وتم االعتماد على 
دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لترميز 

األنشطة االقتصادية )ISIC, Rev 4 ( ودليل 
التصنيف المركزي للمنتجات  )CPC2 (في ترميز 
المنتجات، والتصنيف المعياري الدولي للمهن.
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أهم النتائج:
عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 2017م

متناهية الصغرالنشاط االقتصاديم
5 - 1

صغيرة
49 - 6

متوسطة
249 - 50

كبيرة
جملة250+

70007تعدين الفحم والليغنيت1
91440972استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي2
101523351تعدين ركازات الفلزات3
322291353399األنشطة األخرى للتعدين واستغال المحاجر4
20507713160أنشطة خدمات دعم التعدين5
9,5881,6106158211,895ُصنع المنتجات الغذائية6
636245119211,021ُصنع المشروبات7
74102086ُصنع منتجات التبغ8
2,01528078182,391ُصنع المنسوجات9
30,7012,137992332,960ُصنع الملبوسات10
11322103148ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة11
3,3451,501141114,998ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين12
9413410722357ُصنع الورق ومنتجات الورق13
815441166111,433الطباعة واستنساخ وسائط اإلعام المسّجلة14
3476198137صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة15
375594519411,529ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية16
262045899صنع المنتجات األساسية والمستحضرات الصيدالنية17
22032320941793صنع منتجات المطاط واللدائن18
1,7751,7081,129744,686صنع منتجات المعادن الافلزية األخرى19
11320526922609صنع الفلزات القاعدية20
15,1935,3217283521,277صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(21
7063154152صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية22
32110316036620صنع المعدات الكهربائية23
11913910221381صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر24
89170755339صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات25
26147451صناعة معدات النقل األخرى26
8,4511,132286359,904صناعة األثاث27
366905312521الصناعة التحويلية األخرى28
11,562703175812,448إصاح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات29
36216224621791توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء30
1,520355119192,013تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها31
44423816140الصرف الصحي32
1091245411298أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها33
559019أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى34

88,23918,0375,869640112,785المجموع
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عدد المشتغلين في المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 2017م

النشاط االقتصادي
كبيرةمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

جملة
5 - 149 - 6249 - 50+250

1600016تعدين الفحم والليغنيت1
233102,66659,15762,156استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي2
201051,4362,2323,793تعدين ركازات الفلزات3
662,0127,27684110,195األنشطة األخرى للتعدين واستغال المحاجر4
671,8076,51712,43520,826أنشطة خدمات دعم التعدين5
26,37219,37042,45225,671113,865ُصنع المنتجات الغذائية6
1,2722,2728,76717,43329,744ُصنع المشروبات7
1491201220391ُصنع منتجات التبغ8
6,3133,5304,8798,17722,899ُصنع المنسوجات9

44,45826,1945,9857,78684,423ُصنع الملبوسات10
3622086789682,216ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة11
4,72615,0977,4892,88030,192ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين12
1881,4768,7956,79617,255ُصنع الورق ومنتجات الورق13
1,6355,38810,3912,93120,345الطباعة واستنساخ وسائط اإلعام المسّجلة14
1031,9942,08714,22218,406صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة15
75812,49535,64248,74597,640ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية16
725043,7163,2217,513صنع المنتجات األساسية والمستحضرات الصيدالنية17
7883,91614,64011,17030,514صنع منتجات المطاط واللدائن18
4,86530,08177,04923,292135,287صنع منتجات المعادن الافلزية األخرى19
3774,74423,93118,82347,875صنع الفلزات القاعدية20
31,41655,64544,16310,125141,349صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(21
2361,1078611,2173,421صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية22
6478308,70413,92824,109صنع المعدات الكهربائية23
4061,6849,39015,76627,246صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر24
3103,2724,3371,3589,277صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات25
854493921,9912,917صناعة معدات النقل األخرى26
12,06522,65415,5229,29959,540صناعة األثاث27
7328172,9503,3107,809الصناعة التحويلية األخرى28
23,1478,50411,74123,03266,424إصاح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات29
1,2543,26123,28543,81371,613توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء30
4,3453,9296,6256,49621,395تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها31
1517622,4147,35610,683الصرف الصحي32
2209954,0854,90910,209أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها33
13433830439أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى34

167,657235,575399,370409,3801,211,982المجموع
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اإليرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية حسب النشاط االقتصادي 2017
) Thousands SR         بآالف الرياالت (

النشاط االقتصادي
التغير في مبيعات السلع المنتجة

المخزون
اإلجماليالخدمات

غير الصناعيةالصناعيةمحليتصدير

تعدين الفحم والليغنيت واستخراج النفط 1
508,625,015264,200,372751,124416,588677,296774,670,395الخام والغاز الطبيعي

03,760,460040,8765,2373,806,573تعدين ركازات الفلزات2

األنشطة األخرى للتعدين واستغال 3
9,84114,063,4411,013,417178,6309,00715,274,336المحاجر و أنشطة خدمات دعم التعدين

11,633,36466,300,400499,6081,449,3541,811,08181,693,807ُصنع المنتجات الغذائية4
740,067293,50211,231,968-519,6799,716,73338,013صنع المشروبات وصنع منتجات التبغ5
715,236230,44012,837,794-1,234,67710,761,933104,492ُصنع المنسوجات6
984,280141,08910,916,545-241,3179,672,576122,717ُصنع الملبوسات7

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات 8
39,48686,530835,718-62,779695,46448,541الصلة

26,9037,416,51115,873636,154173,3668,268,807ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين9
1,108,28612,897,8461,518,5191,659,262740,96217,924,875ُصنع الورق ومنتجات الورق10

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعام 11
18,4966,598,6461,479,745678,681184,5628,960,130المسّجلة

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 12
45,496,75975,870,3686,410,8772,028,8080129,806,812المكررة

69,983,98687,957,02114,611,4884,668,9681,014,838178,236,301ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية13

صنع المنتجات الصيدالنية والمستحضرات 14
2,004,732223,18623,555,801-4,325,20717,096,16493,488الطبية ومنتجات المطاط

2,360,3552,548,09540,285,500-2,161,52933,389,759174,238صنع منتجات المعادن الافلزية األخرى15
2,608,921599,54731,902,892-8,990,01619,981,116276,708صنع الفلزات القاعدية16

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 17
462,34024,737,10591,2802,672,4581,774,00329,737,186اآلالت والمعدات(

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 18
5,287,93015,421,32339,3402,218,217159,48623,126,296والبصرية والمعدات الكهربائية

صنع اآلالت والمعدات وصنع المركبات 19
1,923,53261,11318,912,692-5,137,20113,628,5191,837,673ومعدات النقل األخرى

152,88012,394,62112,3701,151,788927,00314,638,662صناعة األثاث20
110,2933,3341,617,303-200,7721,305,8842,980الصناعة التحويلية األخرى21
2,3485,678,9731,111,733701,381376,9067,871,341إصاح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات22

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 23
1,525,30854,153,53105,782,5001,148,20362,609,542الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 24
1246,374,679690,931723,759334,0488,123,541وإدارة النفايات ومعالجتها

667,206,757774,073,44525,547,45536,494,32613,522,8341,516,844,817المجموع
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اإلي�ادات التشــغيلية للمنشآت الصناعية

غير الصناعيةالصناعيةتغير في المخزونمحليتصدير

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بيانات مسح النشاط الصناعي يساعد صانعي القرار وراسمي السياسات على صياغة أهدافهم، والتي من ضمنها: 

قياس المساهمة النسبية لنشاط الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي.. 1
توفير بيانات تفصيلية عن قطاع الصناعة.. 2
إظهار التغيرات التي تطرأ على اإلنتاج الصناعي.. 3
توفير بيانات عن العاملين في النشاط الصناعي حسب الجنس والجنسية.. 4
توفير بيانات عن حجم التعويضات المستحقة المدفوعة للعاملين.. 5
توفير بيانات عن النفقات واإليرادات التشغيلية للنشاط الصناعي.. 6
التعرف على حجم استخدام الطاقة من الكهرباء والماء والوقود.. 7
معرفة مدى مساهمة القطاع الصناعي في اإلنفاق على البحث والتطوير.. 8
التعرف على التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الصناعة.. 9

التعرف على أنواع الخطط االستثمارية للمنشأة.. 10
معرفة الحوافز والتمويل التي حصلت عليها المنشآت الصناعية.. 11
تلبية احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين عن البيانات والمعلومات اإلحصائية.. 12
إجراء المقارنات اإلقليمية والدولية من أجل معرفة ترتيب المملكة في التصنيع.. 13

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.. 1
وزارة التجارة واالستثمار.. 2
مجلس الغرف التجارية.. 3
وزارة الشؤون البلدية والقروية.. 4
مؤسسة النقد العربي السعودي.. 5
وزارة المالية.. 6
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 7
مؤسسة التأمينات االجتماعية.. 8
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.. 9

الغرف التجارية الصناعية.. 10
وزارة اإلعام.. 11
هيئة المدن االقتصادية.. 12
صندوق التنمية الصناعي.. 13
هيئة المدن الصناعية.. 14
الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.. 15

عدد المشــتغلين في المنشــآت الصناعية حسب الحجم

متناهية في الصغرصغيرةمتوسطةكبيرة
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الوصف: 
هو دراسة دورية ربع سنوية تنفذ عن خصائص 

ومكونات المؤسسات التي تزاول أنشطة 
الصناعة التحويلية والصناعة االستخراجية 

باإلضافة إلى أنشطة الكهرباء والغاز والماء في 
جميع مناطق المملكة.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تّم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل 
مختصي مسح اإلنتاج الصناعي في الهيئة 

العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم االستمارة 
التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي 

تصدرها منظمة العمل الدولية في مجال 
المسوح االقتصادية، كما تم توحيد الوحدات 

المستخدمة واعتمادها، وتم عرضها على خبراء 
منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
ت مخاطبتهم  والجهات ذات العاقة التي تمَّ
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 

مرئياتهم وماحظاتهم عليها.
وتحتوي استمارة المسح على ثمانية أقسام، 

يتمُّ من خالها جمع بيانات تفصيلية عن النشاط 
االقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد 

المشتغلين وتعويضاتهم، والنفقات واإليرادات 
التشغيلية وبيانات بالمواد األولية والذي يمثل 

المدخات وباإلنتاج والذي يمثل المخرجات، 
والتي تلبي احتياجات الشركاء من القطاع 

الحكومي والخاص واألفراد.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
تم استخراج البيانات من واقع نتائج مسح اإلنتاج 
الصناعي الذي تمَّ تنفيذه على مستوى المملكة 
بكافة مناطقها اإلدارية في الربع األول من عام 

2018م حيث جمعت بيانات من المؤسسات 
الصناعية عن كميات اإلنتاج من المواد السلع 
والخدمات التي تقوم باستخراجها أو إنتاجها.

مسح اإلنتاج 
الصناعي 

)الربع األول 
2018م(

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم اختيار العينة استنادا إلى إطار التعداد العام 

للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 
والدراسات اإلحصائية والتي تستهدف المنشآت 

بشكل عام، فقد تم تقسيم اإلطار إلى أربع 
فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:

متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )5-1( عمال.

الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )49-6( عامًا.

المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )249-50( عامًا.

الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 

األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة 
مع اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات 

األخرى المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها 
وإحال البيانات للقيم المفقودة، وتمَّ االعتماد 
على دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

لترميز األنشطة االقتصادية )ISIC4, Rev( ودليل 
التصنيف المركزي للمنتجات )CPC2( في ترميز 

المنتجات.
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أهم النتائج: 
الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

الرقم القياسيالربعالسنة

2017

127.95األول
130.26الثاني
134.25الثالث
131.58الرابع

132.35األول2018

الرقم القياســي العام  لإل�تاج الصناعي

األولالرابعالثالثالثانياألول
126

128

130

132

134

136

20172018
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
 •.) IPI( المساهمة في تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
إعداد المؤشرات قصيرة المدى تساعد في معرفة التأثير الموسمي على القطاع 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.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية قصيرة المدى لقطاع الصناعة.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
مؤسسة التأمينات االجتماعية.• 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.• 
الغرف التجارية الصناعية.• 
وزارة اإلعام.• 
هيئة المدن االقتصادية.• 
هيئة المدن الصناعية.• 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.• 
صندوق التنمية الصناعي السعودي.• 
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مسح اإلنتاج 
الصناعي 

)الربع الثاني 
2018م(

الوصف: 
هو دراسة دورية ربع سنوية تنفذ عن خصائص 

نات المؤسسات التي تزاول أنشطة  ومكوِّ
الصناعة التحويلية والصناعة االستخراجية 

باإلضافة إلى أنشطة الكهرباء والغاز والماء في 
جميع مناطق المملكة.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصي مسح اإلنتاج الصناعي في الهيئة 

العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم االستمارة 
التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي 

تصدرها منظمة العمل الدولية في مجال 
المسوح االقتصادية، كما تم توحيد الوحدات 

المستخدمة واعتمادها، وتمَّ عرُضها على خبراء 
منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، 
والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم 
وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ 

مرئياتهم وماحظاتهم عليها.
وتحتوي استمارة المسح على ثمانية أقسام، 

يتم من خالها جمع بيانات تفصيلية عن النشاط 
االقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد 

المشتغلين وتعويضاتهم، والنفقات واإليرادات 
التشغيلية وبيانات بالمواد األولية والذي يمثل 

المدخات وباإلنتاج والذي يمثل المخرجات، 
والتي تلبي احتياجات الشركاء من القطاع 

الحكومي والخاص واألفراد.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
تم استخراج البيانات من واقع نتائج مسح اإلنتاج 
الصناعي الذي تم تنفيذه على مستوى المملكة 
بكافة مناطقها اإلدارية في الربع األول من عام 

2018م حيث جمعت بيانات من المؤسسات 
الصناعية عن كميات اإلنتاج من المواد السلع 
والخدمات التي تقوم باستخراجها أو إنتاجها.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتمُّ اختيار العينة استنادا إلى إطار التعداد العام 

للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 
والدراسات اإلحصائية والتي تستهدف المنشآت 

بشكل عام، فقد تمَّ تقسيم اإلطار إلى أربع 
فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:

متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )5-1( عمال.

الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )49-6( عامًا.

المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )249-50( عامًا.

الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

ن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة  تتضمَّ
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، وتم االعتماد على 
دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لترميز 

األنشطة االقتصادية )ISIC, Rev 4 ( ودليل 
التصنيف المركزي للمنتجات  ) CPC2 ( في ترميز 

المنتجات.
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أهم النتائج:
 

الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

الرقم القياسيالربعالسنة

2017

130.26الثاني

134.25الثالث

131.58الرابع

2018
132.35األول

137.87الثاني

الرقم القياســي العام  لإل�تاج الصناعي
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
 •.) IPI( المساهمة في تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
إعداد المؤشرات قصيرة المدى تساعد في معرفة التأثير الموسمي على القطاع 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.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية قصيرة المدى لقطاع الصناعة.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
مؤسسة التأمينات االجتماعية.• 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.• 
الغرف التجارية الصناعية.• 
وزارة اإلعام.• 
هيئة المدن االقتصادية.• 
هيئة المدن الصناعية.• 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.• 
صندوق التنمية الصناعي السعودي.• 
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مسح اإلنتاج 
الصناعي 

)الربع الثالث 
2018م(

الوصف: 
نات المؤسسات التي تزاول أنشطة الصناعة  هو دراسة دورية ربع سنوية تنفذ عن خصائص ومكوِّ

التحويلية والصناعة االستخراجية باإلضافة إلى أنشطة الكهرباء والغاز والماء في جميع مناطق 
المملكة.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تمَّ إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل مختصي مسح اإلنتاج الصناعي في الهيئة العامة 

لإلحصاء وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي تصدرها منظمة 
العمل الدولية في مجال المسوح االقتصادية، كما تم توحيد الوحدات المستخدمة واعتمادها، وتم 

عرضها على خبراء منظمة العمل الدولية خال زيارتهم للهيئة، والجهات ذات العاقة التي تمت 
مخاطبتهم وتزويدهم بنسخة أولية من االستمارة ألخذ مرئياتهم وماحظاتهم عليها.

وتحتوي استمارة المسح على ثمانية أقسام، يتم من خالها جمع بيانات تفصيلية عن النشاط 
االقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد المشتغلين وتعويضاتهم، والنفقات واإليرادات التشغيلية 
وبيانات بالمواد األولية والذي يمثل المدخات وباإلنتاج والذي يمثل المخرجات، والتي تلبي احتياجات 

الشركاء من القطاع الحكومي والخاص واألفراد.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
تمَّ استخراج البيانات من واقع نتائج مسح اإلنتاج الصناعي الذي تم تنفيذه على مستوى المملكة 

بكافة مناطقها اإلدارية في الربع األول من عام 2018 حيث جمعت بيانات من المؤسسات الصناعية 
عن كميات اإلنتاج من المواد السلع والخدمات التي تقوم باستخراجها أو إنتاجها.

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتمُّ اختيار العينة استنادا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 

والدراسات اإلحصائية والتي تستهدف المنشآت بشكل عام، فقد تم تقسيم اإلطار إلى أربع فئات 
من حيث حجم المنشأة، كما يلي:

متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )5-1( عمال.
الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )49-6( عامًا.

المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )249-50( عامًا.

الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 

األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال البيانات للقيم المفقودة، وتمَّ االعتماد على دليل 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لترميز األنشطة االقتصادية )ISIC, Rev 4 ( ودليل التصنيف 
المركزي للمنتجات  ) CPC2 ( في ترميز المنتجات.



الـتقــريــر السـنــوي170
2018 1439 - 1440هـ

أهم النتائج: 
ما زالت المعالجة على البيانات قائمة.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
 •.) IPI( المساهمة في تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
إعداد المؤشرات قصيرة المدى تساعد في معرفة التأثير الموسمي على القطاع 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.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية قصيرة المدى لقطاع الصناعة.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
مؤسسة التأمينات االجتماعية.• 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.• 
الغرف التجارية الصناعية.• 
وزارة اإلعام.• 
هيئة المدن االقتصادية.• 
هيئة المدن الصناعية.• 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.• 
صندوق التنمية الصناعي السعودي.• 
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مسح التجارة 
الداخلية

الوصف:
 هو عبارة عن دراسة دورية تركز على خصائص 

ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة 
بيع وإصاح المركبات وتجارة الجملة وتجارة 

التجزئة، وتأتي أهمية مسح المؤشرات للتجارة 
الداخلية في أنه يوفر مؤشرات قصيرة المدى 
عن عدد المشتغلين حسب الجنس والجنسية، 

والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات 
التشغيلية باإلضافة إلى اإليرادات التشغيلية 

)المبيعات( التي تشمل على المبيعات من خال 
اإلنترنت.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم تصميم استمارة المسح لتشتمل على بيانات 

جغرافية وهي عبارة عن بيانات مكانية لتحديد 
موقع المنشأة، وتشتمل أيضا على بيانات 

اقتصادية وهي البيانات المطلوب توفيرها من 
المنشأة مثل وصف دقيق لنشاط المنشأة ثم 

بيانات عن عدد المشتغلين وتعويضاتهم وكذلك 
تحتوي االستمارة على بيانات عن النفقات 

والمبيعات )اإليرادات( والتغير في األصول 
الثابتة.

3/2: أسلوب جمع البيانات:
 يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 
الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 

وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 
الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 

ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 
باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 

.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل 

مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 

وُروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 
والمعايير والتعاريف الدولية.

ويتم اختيار عينة المسح باستخدام العينة 
الطبقية وذلك بتقسيم مجتمـع المسـح إلى 

أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي 
فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
تعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه. بحيـث 

ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل 
مستقل، وفي النهاية تدمج جميع وحدات 
المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 

األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة 
مع اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات 

األخرى المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها 
وإحال البيانات للقيم المفقودة ويتم االعتماد 

على الدليل الدولي للتصانيف )ISIC4( ( في 
  )CPC2(  تصنيفها، والتصنيف المركزي للمنتجات
أو  أي تصنيف أو  ترميز آخر كالتصنيف الجغرافي 

للبيانات )مثل توزيع البيانات على مستوى 
المناطق اإلدارية(.
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أهم النتائج: 

المنشآت التي لديها موقع إلكتروني حسب النشاط االقتصادي 2017م

النشاط االقتصادي
مبيعات اإلنترنت

sales Internet

٪2.25بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45

٪6.83تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.46

٪3.48تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.47

3.83٪الجملة

م�يعات اإل�ترنت

تجارة التجزئةتجارة الجملةبيع وإصالح المركبات

%3.48

%6.83

%2.25

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
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المبيعات اإللكترونية حسب النشاط االقتصادي 2017م

النشاط االقتصادي
sales Internet

مبيعات اإلنترنت

sales Internet

٪0.28بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45

٪1.11تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.46

٪1.56تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.47

تو��ع الم�يعات اإللكت�ونية حســب النشاط االقتصادي 

بيع وإصالح المركبات

تجارة الجملة

تجارة التجزئة

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%

%0.28

%1.11

%1.56

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح التجارة الداخلية



الـتقــريــر السـنــوي174
2018 1439 - 1440هـ

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات إحصائية حديثة تساعد متخذي القرار بتخفيض البطالة وزيادة مشاركة التوظيف بالقطاع الخاص في نشاط التجارة الداخلية.• 
معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية )الجملة والتجزئة( بفترة قصيرة المدى.• 
قياس معدالت نمو نشاط التجارة الداخلية والتذبذبات الربع سنوية فيه.• 
معرفة حجم المبيعات اإللكترونية من صافي المبيعات في السوق.• 
معرفة متوسط عدد المشتغلين وتعويضات المشتغلين، والنفقات التشغيلية، واإليرادات التشغيلية )المبيعات(، والمبيعات اإللكترونية، والتغير • 

في األصول الثابتة في قطاع التجارة الداخلية.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
هيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة اإلعام.• 
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        مسح التجارة الداخلية – الربع االول 2018

مسح التجارة 
الداخلية  

الربع األول 
2018

الوصف:
مسح التجارة الداخلية الربع سنوي هو مجموعة 
من اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي يتم 
استخدامها على المدى القصير في قياس أداء 
قطاع التجارة لتقييم نمو القطاع ومعرفة مدى 

قوة القطاع أو ضعفه، ويعدُّ نشاط التجارة 
الداخلية من األنشطة االقتصادية المهمة التي 

تساهم في الناتج المحلي وتشغيل األيدي 
العاملة كما هو الحال في نشاط التجزئة الذي هو 

حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين.

المنهجية:
1/2: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
اشتملت استمارة المسح على بيانات جغرافية 
عبارة عن بيانات مكانية لتحديد موقع المنشأة 

واشتملت أيًضا على بيانات اقتصادية مثل 
وصف دقيق لنشاط المنشأة االقتصادي، ثم 
بيانات عن عدد المشتغلين وتعويضاتهم، كما 

احتوت االستمارة على بيانات عن النفقات 
والمبيعات )اإليرادات( والتغير في األصول 

الثابتة، والمبيعات من خال اإلنترنت.

3/2: أسلوب جمع البيانات:  
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 

باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 
.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

4/2: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح التجارة الداخلية في الهيئة 
العامة لإلحصاء، وروعي عند تصميم االستمارة 

التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، ويتم 
اختيار عينة المسح باستخدام العينة الطبقية 

وذلك بتقسيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء 
غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
تعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه. بحيـث 

تسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل 
مستقل، وفي النهاية تدمج جميع وحدات 
المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة. 

5/2: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، ويتم االعتماد على 
  )ISIC REV.4( الدليل الدولي للتصنيف الصنـاعي

في تصنيفها .
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أهم النتائج: 
تبين الجداول التالية أبرز النتائج:

جدول 1 عدد المشتغلين السعوديين حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2018م

النشاط االقتصادي

emplyees No. of Saudi       عدد المشتغلين السعوديين

جملةإناثذكور

MaleFemaleTotal

80,40772381,129بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45
69,0122,03871,050تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.46
269,71410,684280,398تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.47

419,13313,445432,577الجملة.
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التجارة الداخلية الربع األول 2018م(

تو��ع المشــتغلين الســعود�ين حسب النشاط اإلقتصادي خالل الربع األول 2018م
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جدول )2(

النشاط االقتصادي
متوسط التعويضات تعويضات المشتغلينجملة المشتغلين

TotalComensationAvg. compensation

380,9172,637,828,5722,308بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45
241,0761,679,826,3262,323تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.46
1,039,1887,026,936,9332,254تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.47

1,661,18111,344,591,8312,276الجملة

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التجارة الداخلية الربع األول 2018م(

جدول 3 معدل إنتاجية المشتغل الشهرية حسب النشاط االقتصادي خال الربع األول 2018م

النشاط االقتصادي
إنتاجية المشتغلاإليرادات التشغيليةجملة المشتغلين

TotalRevenuesWorker productivity

380,91734,742,972,96030,403بيع وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.45
241,07654,080,825,54074,777تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.46
1,039,18857,201,609,40218,348تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.47

1,661,181146,025,407,90229,302الجملة

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح التجارة الداخلية الربع األول 2018م(

متوســط التعويضات  للمشــتغلين حســب النشاط اإلقتصادي خالل الربع األول 2018م
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات إحصائية حديثة تساعد متخذي القرار في تخفيض البطالة وزيادة مشاركة التوظيف في القطاع الخاص في نشاط التجارة الداخلية.. 1
معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية )الجملة والتجزئة( في فترة قصيرة المدى.. 2
قياس معدالت نمو نشاط التجارة الداخلية والتذبذبات ربع السنوية فيه.. 3
معرفة حجم المبيعات اإللكترونية من صافي المبيعات في السوق.. 4
معرفة متوسط عدد المشتغلين وتعويضات المشتغلين، والنفقات التشغيلية، واإليرادات التشغيلية )المبيعات(، والمبيعات اإللكترونية، والتغير . 5

في األصول الثابتة في قطاع التجارة الداخلية.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:  
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
هيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة اإلعام.• 

معدل اإل�تاجية الشــه��ة للمشــتغل حســب النشاط اإلقتصادي خالل الربع األول 2018م
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        مسح التشييد والبناء

مسح
التشييد 

والبناء

الوصف: 
هو مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات االقتصادية لعينة من المنشآت المختارة والممثلة لكافة 
المنشآت في المملكة، ويمكن من خال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات 

االقتصادية.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح التشييد والبناء في الهيئة العامة 

لإلحصاء وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تمَّ عرضها على 
خبراء وزارة اإلسكان والهيئة العامة للعقار والجهات ذات العاقة التي تمت مخاطبتهم وتزويدهم 

نت استمارة المسح مجموعة  بنسخة أولية من االستمارة ألخذ مرئياتهم وماحظاتهم عليها، حيث تضمَّ
من األسئلة المتعلقة بالخصائص االقتصادية لألفراد والمنشآت من أهمها:

النشاط االقتصادي، ومتوسط عدد المشتغلين، ومتوسط ساعات العمل األسبوعية، وتعويضات 
المشتغلين، وحجم المشاريع المنفذة خال العام والنفقات التشغيلية واإليرادات التشغيلية والتغير 

في األصول وااللتزامات.

2/3: أسلوب جمع البيانات:
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 

وتحت اإلشراف المباشر من ِقبل موظفي الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة ومدنها 
التي تشملها تلك المسوح، وذلك باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو باستخدام الجهاز 

.)Tablet( اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح البناء والتشييد في الهيئة العامة 

لإلحصاء، وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، ويتمُّ اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية، وذلك بتقسيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 

بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه، بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 

وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 

األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها، وإحال البيانات للقيم المفقودة، ويتم االعتماد على الدليل 

الدولي للتصانيف )ISIC4( في تصنيفها.
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أهم النتائج 
 )ال زالت تحت المعالجة(.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
التعرف على التغييرات قصيره المدى التي حدثت على االقتصاد السعودي.• 
يساهم في استخاص معدل النمو وتوحيد التصانيف المستخدمة، وعمل المقارنات مع السجل اإلداري. • 
قياس مشاركه كل نشاط من األنشطة االقتصادية في عمليه التنمية االقتصادية. • 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة والصناعة • 
الغرف التجارية والصناعية.• 
وزارة اإلسكان.• 
الهيئة العامة للعقار.• 
اع القرار والباحثون واألكاديميون.•  صنَّ
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معدل إنتاجية 
المشتغل 
بالقطاع 

الخاص 
الربع الثاني 

2018م

الوصف: 
هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور 

الذي يطرأ على إنتاجية المشتغل نظًرا الختاف 
الزمان، وُيسمى الزمن الذي نقيس التغير 

بالنسبة إليه بسنة األساس، والزمن الذي نقيس 
مدى التغير فيه بسنة المقارنة.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
يتم عادة في كل عام إجراء مراجعة شاملة 
الستمارة المسوح بحيث يراعى في ذلك 

احتواؤها على جميع البيانات والمعلومات التي 
تحقق أهداف المسح وتوفر البيانات الازمة 

إلعداد جداول الحسابات القومية وجداول 
المدخات والمخرجات وفًقا للتوصيات الدولية.

2/3: أسلوب جمع البيانات:
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من ِقبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح، وذلك 

باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح، أو 
.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتمُّ إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 
وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 

والمعايير والتعاريف الدولية، ويتمُّ اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 

مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 
بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد 

طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه، بحيـث تسـحب عينـة عشوائية من 

كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج 

جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 
الكليـة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة ويتم االعتماد على 
الدليل الدولي للتصانيف )ISIC4( في تصنيفها.
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أهم النتائج: 
إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي للربع الثاني 2018م

النشاط االقتصادي
2018م

الربع الثاني

80الزراعة1
2,428البترول والمعادن2
178الصناعة التحويلية3
186الكهرباء والغاز والماء4
52التشييد والبناء5
88تجارة الجملة والتجزئة6
137النقل والتخزين7
41الفنادق والمطاعم8
382االتصاالت والمعلومات9
122المال واألعمال10
39الخدمات11

134الجمـــــــــــــــــــــــلة

إ�تاجية المشــتغل في القطاع الخاص حســب النشــاط االقتصادي للربع الثاني 2018م
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إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي للربع الثاني 2018م
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
إجراء المقارنات اإلقليمية والدولية لقياس حجم معدل إنتاجية المشتغل.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
البنك السعودي للتنمية.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
صندوق الموارد البشرية.• 
وزارة اإلعام.• 



185

الوصف:
هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور 

الذي يطرأ على إنتاجية المشتغل نظًرا الختاف 
الزمان، ويسمى الزمن الذي نقيس التغير 

بالنسبة إليه بسنة األساس، والزمن الذي نقيس 
مدى التغير فيه بسنة المقارنة.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
يتم عادة في كل عام إجراء مراجعة شاملة 
الستمارة المسوح بحيث ُيراعى في ذلك 

احتواؤها على جميع البيانات والمعلومات التي 
تحقق أهداف المسح وتوفر البيانات الازمة 

إلعداد جداول الحسابات القومية وجداول 
المدخات والمخرجات وفًقا للتوصيات الدولية.

2/3: أسلوب جمع البيانات:
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من ِقبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 

باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 
.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل 
مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء، 

وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 
والمعايير والتعاريف الدولية، ويتم اختيار عينة 

المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 
مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 

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

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

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        معدل إنتاجية المشتغل بالقطاع الخاص - الربع الثالث 2018م

معدل إنتاجية 
المشتغل 
بالقطاع 

الخاص 
الربع الثالث 

2018م

جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 
الكليـة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، ويتم االعتماد على 
الدليل الدولي للتصانيف )ISIC4( في تصنيفها.

أهم النتائج:
البيانات تحت المعالجة.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
إجراء المقارنات اإلقليمية والدولية لقياس حجم 

معدل إنتاجيه المشتغل.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي: 

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
البنك السعودي للتنمية.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
صندوق الموارد البشرية.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح المال والتأمين

مسح المال 
والتأمين

الوصف: 
يتمثل مجال الدراسة لهذا المسح في المنشآت 

التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال 
والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام، 

ويستند في تنفيذه على منهجية واضحة وفًقا 
للمعايير الدولية.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
يتم عادة في كل عام إجراء مراجعة شاملة 
الستمارة المسوح بحيث يراعى في ذلك 

احتواؤها على جميع البيانات والمعلومات التي 
تحقق أهداف المسح وتوفر البيانات الازمة 

إلعداد جداول الحسابات القومية وجداول 
المدخات والمخرجات وفًقا للتوصيات الدولية، 

وتتضمن االستمارة الموضوعات الرئيسة التالية:
البيانات التعريفية والبيانات العامة للمنشأة.• 
تعويضات العاملين في المنشأة.• 
االستهاك الوسيط من المدخات السلعية • 

والخدمية.
إيرادات النشاط الرئيس واألنشطة الثانوية • 

واإليرادات األخرى.
المدفوعات والمقبوضات من عوائد الملكية • 

والمعامات المالية.
األصول والخصوم المالية وحركة • 

الموجودات الثابتة والتكوين الرأسمالي.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من قبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح، وذلك 
باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 

.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح المال والتأمين في الهيئة 
العامة لإلحصاء وروعي عند تصميم االستمارة 
التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، وتختار 

عينة المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك 
بتقسيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة 
تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل 
جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا 

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

لتشكل العينـة الكليـة. 

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

ن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة  تتضمَّ
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، ويتم االعتماد على 
  )ISIC REV.4( الدليل الدولي للتصنيف الصنـاعي

في تصنيفها .
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أهم النتائج:

Finance and Insurance Survey    مسح المال والتأمين 2017م

Financial data in thousands SR   البيانات المالية بآالف الرياالت

النشاط االقتصادي
عدد المنشآت

Employees     تعويضات المشتغلون
المشتغلين

النفقات 
التشغيلية

اإليرادات 
التشغيلية جملةغير سعوديسعودي

EstablishmentsSaudiNon-SaudiTotalCompensationExpendituresRevenues

3,02561,92714,77176,69817,351,58933,279,305126,569,695أنواع الوساطة المالية ) البنوك (
424708381,308230,341454,4671,934,960أنشطة الشركات القابضة

2664642,0682,532463,008864,6003,010,136التأجير المالي
1,4244,8441,9586,802959,2251,850,6086,419,375أشكال منح القروض األخرى

أنشطة الخدمات المالية األخرى 
1421,8741,3253,199117,136868,4593,046,909عدا التأمين

1,2019,6427,51217,1543,327,6199,192,49418,163,974التأمين
444938311,324292,808498,3721,908,548إعادة التأمين

134424629011,34020,24858,054إدارة األسواق المالية
أنشطة الوساطة المتعلقة 

13348133881934,21750,089150,732بعقود األوراق المالية

األنشطة األخرى المساعدة 
2631,3471,0042,35199,132168,934547,329ألنشطة الخدمات المالية

21243302736,28711,02639,412تقييم المخاطر واألضرار
371651252908,14315,23955,879أنشطة وكاء وسماسرة التأمين
171161582748,35616,15851,690أنشطة أخرى مساعدة للتأمين

3619821641410,97122,16760,750أنشطة إدارة األموال

6,66482,30831,420113,72822,920,17247,312,166162,017,443الجملة
المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح المال والتامين 2017(
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح المال والتأمين

Finance and Insurance Survey    مسح المال والتأمين 2016م

Financial data in thousands SR  البيانات المالية بآالف الرياالت

النشاط االقتصادي
عدد المنشآت

Employees     تعويضات المشتغلون
المشتغلين

النفقات 
التشغيلية

اإليرادات 
التشغيلية جملة غير سعوديسعودي

Establish-
mentsSaudiNon-SaudiTotalCompensa-

tionExpendituresRevenues

2,89660,44014,67175,11116,890,01131,183,905114,085,709أنواع الوساطة المالية ) البنوك (
454618481,309228,610463,0751,824,933أنشطة الشركات القابضة

2614462,1352,581472,169851,1833,095,130التأجير المالي
1,4504,4941,9816,475953,0361,853,1716,387,746أشكال منح القروض األخرى

أنشطة الخدمات المالية األخرى 
1501,6891,3983,08740,832899,2952,854,418عدا التأمين

1,2099,1337,28716,4203,017,6158,100,16916,095,057التأمين
464678251,292315,115469,5921,594,035إعادة التأمين

144625129711,40320,56460,561إدارة األسواق المالية
أنشطة الوساطة المتعلقة 

14047133280333,10349,950145,412بعقود األوراق المالية

األنشطة األخرى المساعدة 
2671,3111,0292,340100,850162,912510,799ألنشطة الخدمات المالية

22231322636,23110,85838,986تقييم المخاطر واألضرار
أنشطة وكاء وسماسرة 

351641162807,67614,82247,074التأمين

161101552658,02215,85248,433أنشطة أخرى مساعدة للتأمين
3820421942310,88121,69463,477أنشطة إدارة األموال

6,58979,66731,279110,94622,095,55444,117,042146,851,770الجملة
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معدل التغير2017م2016مأهم النتائج 

عدد المنشآت
عدد المشتغلين

تعويضات المشتغلين
النفقات التشغيلية
اإليرادات التشغيلية

6,589
110,946

22,095,554
44,117,042
146,851,770

6,664
113,728

22,920,172
47,312,166
162,017,443

1.1٪
2.5٪
3.7٪
7.2٪
10.3٪

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
التعرف على نسبة مساهمة نشاط المال والتأمين في إجمالي الناتج المحلي.• 
ت اإلدارية.•  المساهمة في استخاص معدالت النمو وتوحيد التصانيف المستخدمة وكذلك عمل المقارنات مع السجاَّ
إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات من ِقبل مستخدمي تلك البيانات بمختلف شرائحهم.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الهيئة العامة لاستثمار.• 
صانعين ومتخذي القرار.• 
مجلس الضمان الصحي.• 

معــدل التغير (2016 - 2017)

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

%1.10
%2.50

%3.70

%7.20

%10.30

عدد
المنشآت

عدد
المشتغلين

تعويضات
المشتغلين

النفقات
التشغيلية

اإليرادات
التشغيلية
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح التوظيف واألجور

مسح 
التوظف 

واألجور

الوصف: 
تعد إحصاءات التوظف واألجور من اإلحصاءات 

البالغة األهمية باعتبارها إحدى الوسائل 
الضرورية لتقييم مستويات األجور وظروف 

العمل للمشتغلين في مؤسسات القطاعين 
العام والخاص، وهو مسح ميداني سنوي 

يوفر بيانات تفصيلية عن خصائص المشتغلين 
ومتوسط االجر ومتوسط ساعات العمل وعدد 

الوظائف الشاغرة والمستقبلية في المؤسسات 
االقتصادية. 

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم سجل المسح من قبل 

المختصين وعرضه على الخبراء، وقد ُروعي عند 
تصميم السجل المعايير والتوصيات الدولية.
وتتكون استمارة مسح التوظف واألجور من:

الغاف الخارجي الذي يحتوي على البيانات . 1
الجغرافية المميزة للمؤسسة والنشاط 

االقتصادي الرئيس وسنة مزاولة المؤسسة 
لنشاطها االقتصادي الحالي.

عدد من االستمارات تكفي كل استمارة . 2
لتسجيل بيانات 12 مشتغا.

تحتوي االستمارة على 16 حقا تخص . 3
كل مشتغل مثل االسم وتاريخ المياد 
والمستوى التعليمي والمهنة ... إلخ.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
تم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من ِقبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح وذلك 

باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 
.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم اختيار العينة استناًدا إلى إطار التعداد العام 

للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 
والدراسات اإلحصائية التي تستهدف المنشآت 

بشكل عام، فقد تمَّ تقسيم اإلطار إلى أربع 
فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:

متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )5-1( عمال.

الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )49-6( عامًا.

المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )249-50( عامًا.

الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة.
وتمَّ االعتماد على دليل التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لترميز األنشطة االقتصادية 

)ISIC, Rev 4( ودليل التصنيف المركزي 
للمنتجات )CPC2( في ترميز المنتجات والدليل 

الوطني للدول والجنسيات المعتمد على 
 )Country Codes –ISO3166( الدليل الدولي

والتصنيف السعودي للمهن المعتمد على 
التصنيف الدولي )ISCO-88( باإلضافة إلى دليل 

التخصصات والمستويات التعليمية المعتمد 
.) ISCED( على
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أهم النتائج: 
ما زالت المعالجة على البيانات قائمة.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير قاعدة من البيانات االقتصادية واالجتماعية للمشتغلين في مؤسسات القطاع العام والخاص.• 
التعرف على إعداد المشتغلين في القطاع العام والخاص حسب النشاط االقتصادي والجنس والجنسية. • 
قياس متوسط األجر الشهري للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي.• 
قياس متوسط األجر الشهري حسب المهن الرئيسة.• 
تقييم مستويات األجور وظروف العمل للمشتغلين في مؤسسات القطاع العام والخاص.• 
إعطاء مؤشرات عن متوسط ساعات العمل حسب النشاط االقتصادي.• 
مقارنة متوسطات األجور لفئات المشتغلين لفترات متفاوتة.• 
دراسة اتجاهات األجور وتغيرها من وقت آلخر.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية عن جميع األنشطة االقتصادية.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
مؤسسة التأمينات االجتماعية.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مسح المنشآت السياحية

مسح 
المنشآت 
السياحية

الوصف:
هو عبارة عن دراسة علمية تدرس خصائص 

نات المنشآت في قطاع السياحة في  ومكوِّ
جميع مناطق المملكة اإلدارية باستخدام عينة 

عشوائية من المنشآت الممثلة لكافة قطاعات 
السياحة، ويتم تنفيذ المسح بشكل سنوي.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
جمع البيانات ميدانيا.• 
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح: 
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

الهيئة العامة لإلحصاء، وقد روعي عند تصميم 
االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف 

الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية. 
وأيًضا تم العمل على أن تحتوي االستمارة على 
جميع البيانات والمعلومات التي تحقق أهداف 

المسح وتوفر البيانات االزمة إلعداد استخراج 
المؤشرات المطلوبة، وقد تضمنت استمارة 
مسح المنشآت السياحية األقسام الرئيسة 

التالية:
النشاط االقتصادي.• 
ملكية )حيازة( المنشأة.• 
الكيان القانوني.• 
بيانات عامة عن المنشأة.• 
بيانات المشتغلين.• 
تعويضات المشتغلين.• 
النفقات التشغيلية )المستلزمات السلعية • 

والخدمية(.
النفقات التحويلية.• 
اإليرادات التشغيلية.• 
اإليرادات التحويلية.• 
التغير في األصول وااللتزامات.• 
األصول وااللتزامات المالية حسب • 

ن؟  القطاعات التنظيمية على أساس ِممَّ
وإلى َمن؟

األداء والتشغيل.• 
األنظمة والخدمات اإللكترونية.• 

ة.•  بيئة األعمال التمكينيَّ
بيئة تطوير األعمال.• 

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
تم استخدام أسلوب االتصال المباشر 

بالمؤسسة في عملية استيفاء استمارة المسح، 
حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية 

بزيارة المؤسسة الواقعة ضمن عينة المسح 
واستيفاء البيانات مباشرًة باستخدام استمارة 

مسح إحصاءات السياحة وكذلك باستخدام الجهاز 
اللوحي.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تم اختيار العينة استنادا إلى إطار التعداد العام 

للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح 
والدراسات اإلحصائية والتي تستهدف المنشآت 

بشكل عام، فقد تم تقسيم اإلطار إلى أربع 
فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي: 

متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )5-1( عمال.

الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )49-6( عامًا.

المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي • 
يكون عدد العاملين بها )249-50( عامًا.

الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون • 
عدد العاملين بها )أكثر من 250( عامًا.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة، وتمَّ االعتماد على 
دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لترميز 

. ) ISIC, Rev 4( األنشطة االقتصادية
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أهم النتائج: 
ما زالت المعالجة قائمة.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
 •.Gross Value added of Tourism Industries توفير مؤشرات تساهم في حساب القيمة المضافة اإلجمالية لألنشطة السياحية
توفير بيانات جانب العرض السياحي كمتطلب لنظام الحساب الفرعي للسياحة Tourism Satellite Accounts )TSA( من أجل حساب القيمة المضافة • 

اإلجمالية المباشرة للسياحة Tourism Direct Gross Value Added ومن ثم مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي. 
توفير بيانات نقدية ووصفية عن األنشطة المميزة للسياحة لمعرفة معدالت التشغيل واألداء والنمو لكل نشاط.• 
معرفة ما يستوعيه كل نشاط سياحي من العمالة ومدي مساهمة كل نشاط وقطاع السياحة ككل في توليد فرص العمل ومستوى توطين • 

الوظائف.
تحديد خصائص العمالة في األنشطة السياحية وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.• 
توفير احتياجات القطاع الخاص السياحي من البيانات والمعلومات اإلحصائية عن األنشطة اإلنتاجية المميزة للسياحة.• 
توفير المتطلبات الوطنية الخاصة ببيانات العرض السياحي والمنشآت السياحية والتي تساعد في رصد األداء ضمن مستهدفات برنامج التحول • 

الوطني 2020.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
هيئة السياحة والتراث الوطني.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
هيئة الترفيه.• 
هيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        حجــــــم اإلنفاق السياحي

حجـــــم 
اإلنفاق 

السياحي

الوصف: 
هو مؤشر يقيس مدى مساهمة السياحة في 

االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل خال 
العام كمؤشر حقيقي يعكس بوضوح مستوى 

الرفاهية االجتماعية والتطور الذي يطرأ على 
االقتصاد في المملكة.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة 

إعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح.• 
اإلعداد والتدريب.• 
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2 : استمارة المسح:
يتم عادة في كل عام إجراء مراجعة شاملة 

الستمارة المسح بحيث يراعى في ذلك احتواؤها 
على جميع البيانات والمعلومات التي تحقق 
أهداف المسح وتوفر البيانات الازمة إلعداد 
جداول الحسابات القومية وجداول المدخات 

والمخرجات وفًقا للتوصيات الدولية. 

2/3 : أسلوب جمع البيانات:  
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين 
وتحت اإلشراف المباشر من ِقبل موظفي 

الهيئة العامة لإلحصاء في كافة مناطق المملكة 
ومدنها التي تشملها تلك المسوح، وذلك 
باستخدام االستمارة اإلحصائية للمسوح أو 

.)Tablet( باستخدام الجهاز اللوحي

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح في الهيئة العامة لإلحصاء 
وروعي عند تصميم االستمارة التوصيات 

والمعايير والتعاريف الدولية.  ويتم اختيار عينة 
المسح باستخدام العينة الطبقية وذلك بتقسيم 

مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف 
بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد 

طبقـة، وكـل طبقـة تعامـل علـى أنهـا مجتمـع 
مسـتقل بذاتـه، بحيـث تسـحب عينـة عشوائية من 

كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تدمج 

جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 
الكليـة. 

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتضمن عملية مراجعة ومعالجة المخرجات مرحلة 
استخراج النتائج األولية، واحتساب المؤشرات 
األولية، والتدقيق الكلي للنتائج والمقارنة مع 

اإلحصاءات السابقة والتحقق من البيانات األخرى 
المتوفرة، وتحليل النتائج ومراجعتها وإحال 

البيانات للقيم المفقودة.
وتم االعتماد على دليل التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لترميز األنشطة االقتصادية 

.)ISIC, Rev 4(
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أهم النتائج: 

تطور اإلنفاق السياحي بالمملكة
)البيانات بماليين الرياالت(

2017م2016م2015م2014م2013م2012مالسنة

103,588106,424108,222111,586114,013119,232اإلنفاق السياحي

تطور اإلنفاق الســياحي بالمملكة

103،588
106،424

108،222111،586

114،013119،232
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        حجــــــم اإلنفاق السياحي

تطور عدد المشتغلين في المنشآت السياحية في المملكة

2017م2016م2015م2014م2013م2012مالسنة

479,472483,398487,669504,421517,279536,229عدد المشتغلين

تطور عدد المشــتغلين في المنشــآت السياحية في المملكة

479٫472483٫398487٫669

504٫421

517٫279

536٫229

201220132014201520162017
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات تساهم في التعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.• 
توفير بيانات عن جميع األنشطة االقتصادية إلعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدالت النمو.• 
تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط سياحي.• 
معرفة ما يستوعبه كل نشاط سياحي من حجم المشتغلين.• 
التعرف على حجم التغير في التعويضات والنفقات واإليرادات حسب األنشطة االقتصادية المختلفة.• 
التعرف على حجم التكوينات الرأسمالية حسب النشاط السياحي.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
هيئة السياحة والتراث الوطني.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
وزارة المالية.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
هيئة الترفيه.• 
هيئة الُمنشآت الصغيرة والمتوسطة.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات  

الوصف: 
المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات هو 

عبارة عن دراسة علمية سنوية منتظمة ومستمرة 
نات المؤسسات العاملة في  عن خصائص ومكوِّ

القطاعين الخاص والعام والقطاع غير الهادف 
للربح في جميع مناطق المملكة والتي تزاول 

ا أو عدة أنشطة ويغطي كافة  نشاًطا اقتصاديًّ
المناطق اإلدارية الثاثة عشر باستخدام عينة 

لة لكافة القطاعات  عشوائية من المنشآت ممثِّ
االقتصادية يبلغ حجمها )33( ألف منشأة.

المنهجية: 
2/1: آلية إعداد الخطة:

تجهيز الخطة وإعداد اللجان.• 
إعداد وتجهيز العينة.• 
تجهيز وطباعة االستمارة.• 
تجهيز مستلزمات المسح ترشيح وتدريب • 

جامعي البيانات.
ا.•  جمع البيانات ميدانيًّ
المعالجة واستخراج النتائج.• 
النشر.• 

2/2: استمارة المسح:
صممت استمارة للمسح لجمع البيانات، 

وتشتمل على بيانات جغرافية واقتصادية 
مطلوب استيفاؤها من المنشأة الواقعة في 

نة المسح. عيِّ

2/3: أسلوب جمع البيانات  
تنفذ عملية جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة 

الشخصية بواسطة باحثين مؤهلين تحت 
اإلشراف المباشر من موظفي الهيئة، وينفذ 
المسح بشكل دوري سنوي، وقد أقيمت آخر 

دورة للمسح في عام 2015م .

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تم االعتماد على بيانات تعداد المنشآت 2010 

كإطار الختيار عينة المسح كونه يتضمن جميع 
البيانات األساسية الازمة لسحب العينة، مثل: 

اسم المؤسسة، وعنوانها، والنشاط االقتصادي 
الذي تزاوله، باإلضافة إلى عدد المشتغلين، 

فالمسح يغطي التوزيع الجغرافي جميع المناطق 
اإلدارية للمملكة على حد سواء، مع إعطاء 

أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم نحو%84 من 
إجمالي المنشآت، وتشّغل ما يقارب %91من 

إجمالي المشتغلين في المملكة. 

المسح 
االقتصادي 

السنوي 
للمؤسسات  

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

إجراءات المراجعة اآللية وإحال البيانات. 
تطبيق األوزان األساسية.

معامل تعديل الوزن.
استخراج الجداول األولية ومراجعتها. 

استخراج النتائج النهائية. 
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أهم النتائج:
جدول التوزيع النسبي للمشتغلين السعوديين حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصادي

%2.9الزراعة والحراجة وصيد السمك
%3.7التعدين واستغال المحاجر

%13.9الصناعة التحويلية
%3.3إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%0.6إمدادات الماء والصرف الصحي
%8.3التشييد

%23.5تجارة الجملة والتجزئة
%5.2النقل والتخزين

%5.7اإلقامة والطعام
%4.5المعلومات واالتصاالت
%4.7أنشطة المال والتأمين

%3.9األنشطة العقارية
%1.9األنشطة المهنية

%4.9الخدمات اإلدارية والدعم
%6.1التعليم

%3.5الصحة والعمل االجتماعي
%0.4الفنون والترفيه
%2.8الخدمات األخرى

%100الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

* المشتغلون في المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع العام الهادفة للربح.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات  

التو��ع النســبي للمشــتغلين السعود�ين حسب النشاط االقتصادي

%2.9%2.8

%0.4

%3.5

%6.1
%4.9

%1.9

%3.9
%4.7

 الزراعة
 والحراجة
 وصيد

األسماك

 التعدين
 واستغالل
المحاجر

 الصناعة
التحويلية

 توصيل
 الكهرباء
والغاز

 امدادات
 الماء

 والصرف
الصحي

 تجارةالتشييد
 الجملة
والتجزئة

 النقل
والتخزين

 اإلقامة
والطعام

 المعلومات
واالتصاالت

 أنشطة
 المال

والتأمين

 األنشطة
العقارية

 األنشطة
المهنية

 الخدمات
 اإلدارية
والدعم

 الصحةالتعليم
 والعمل
االجتماعي

 الفنون
والترفيه

 الخدمات
األخرى

%4.5
%5.7 %5.2

%8.3

%23.5

%0.6

%3.3

%13.9

%3.7
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جدول التوزيع النسبي للمشتغلين* غير السعوديين حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصادي

%5.4الزراعة والحراجة وصيد السمك

%0.7التعدين و استغال المحاجر

%16.3الصناعة التحويلية

%0.3إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%0.7إمدادات الماء والصرف الصحي

%20.0التشييد

%27.2تجارة الجملة و التجزئة

%3.6النقل والتخزين

%9.0اإلقامة والطعام

%0.7المعلومات واالتصاالت

%0.7أنشطة المال والتأمين

%1.2األنشطة العقارية

%1.6األنشطة المهنية

%3.9الخدمات اإلدارية والدعم

%1.8التعليم

%2.8الصحة والعمل االجتماعي

%0.5الفنون والترفيه

%3.5الخدمات األخرى

%100الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

* المشتغلون في المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع العام الهادفة للربح
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات  

التو��ع النســبي للمشــتغلين غير  السعود�ين حسب النشاط االقتصادي

%5.4

%0.7

%16.3

%0.3%0.7

%3.6

%9.0

%0.7%0.7%1.2%1.6
%3.9

%1.8%2.8
%0.5

%3.5

%20.0

%27.2

 الزراعة
 والحراجة
 وصيد

األسماك

 التعدين
 واستغالل
المحاجر

 الصناعة
التحويلية

 توصيل
 الكهرباء
والغاز

 امدادات
 الماء

 والصرف
الصحي

 تجارةالتشييد
 الجملة
والتجزئة

 النقل
والتخزين

 اإلقامة
والطعام

 المعلومات
واالتصاالت

 أنشطة
 المال

والتأمين

 األنشطة
العقارية

 األنشطة
المهنية

 الخدمات
 اإلدارية
والدعم

 الصحةالتعليم
 والعمل
االجتماعي

 الفنون
والترفيه

 الخدمات
األخرى
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جدول التوزيع النسبي لتعويضات المشتغلين *حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصادي

%2.2الزراعة والحراجة وصيد السمك

%12.5التعدين واستغال المحاجر

%18.2الصناعة التحويلية

%3.0إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%0.5إمدادات الماء والصرف الصحي

%12.2التشييد

%16.5تجارة الجملة والتجزئة

%4.7النقل والتخزين

%4.7اإلقامة والطعام

%4.1المعلومات واالتصاالت

%8.2أنشطة المال والتأمين

%1.3األنشطة العقارية

%1.9األنشطة المهنية

%3.0الخدمات اإلدارية والدعم

%2.3التعليم

%2.7الصحة والعمل االجتماعي

%0.3الفنون والترفيه

%1.6الخدمات األخرى

%100الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

* المشتغلون في المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع العام الهادفة للربح.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات  

التو��ع النســبي لتعويضات المشــتغلين حسب النشاط االقتصادي

%2.2

%12.5

%18.2

%3.0

%0.5

%12.2

%16.5

%4.7%4.7
%4.1

%8.2

%1.3%1.9
%3.0

%2.3%2.7

%03

%1.6

 الزراعة
 والحراجة
 وصيد

األسماك

 التعدين
 واستغالل
المحاجر

 الصناعة
التحويلية

 توصيل
 الكهرباء
والغاز

 امدادات
 الماء

 والصرف
الصحي

 تجارةالتشييد
 الجملة
والتجزئة

 النقل
والتخزين

 اإلقامة
والطعام

 المعلومات
واالتصاالت

 أنشطة
 المال

والتأمين

 األنشطة
العقارية

 األنشطة
المهنية

 الخدمات
 اإلدارية
والدعم

 الصحةالتعليم
 والعمل
االجتماعي

 الفنون
والترفيه

 الخدمات
األخرى
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جدول التوزيع النسبي لإليرادات حسب النشاط:
 

النسبةالنشاط االقتصادي

%3.2الزراعة والحراجة وصيد السمك

%25.1التعدين واستغال المحاجر

%21.3الصناعة التحويلية

%2.0إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%0.3إمدادات الماء والصرف الصحي

%6.7التشييد

%19.2تجارة الجملة والتجزئة

%4.0النقل والتخزين

%2.2اإلقامة والطعام

%5.1المعلومات واالتصاالت

%5.1أنشطة المال والتأمين

%0.6األنشطة العقارية

%0.9األنشطة المهنية

%1.7الخدمات اإلدارية والدعم

%0.5التعليم

%1.3الصحة والعمل االجتماعي

%0.2الفنون والترفيه

%0.5الخدمات األخرى

%100الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات  

التو��ع النســبي لإلي�ادات حسب النشاط االقتصادي

%3.2

%25.1

%21.3

%2.0
%0.3

%6.7

%19.2

%4.0
%2.2

%5.1%5.1

%0.6%0.9
%1.7

%0.5%1.3
%0.2%0.5

 الزراعة
 والحراجة
 وصيد

األسماك

 التعدين
 واستغالل
المحاجر

 الصناعة
التحويلية

 توصيل
 الكهرباء
والغاز

 امدادات
 الماء

 والصرف
الصحي

 تجارةالتشييد
 الجملة
والتجزئة

 النقل
والتخزين

 اإلقامة
والطعام

 المعلومات
واالتصاالت

 أنشطة
 المال

والتأمين

 األنشطة
العقارية

 األنشطة
المهنية

 الخدمات
 اإلدارية
والدعم

 الصحةالتعليم
 والعمل
االجتماعي

 الفنون
والترفيه

 الخدمات
األخرى
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي:  
توفير بيانات تساهم في التعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.• 
توفير بيانات عن جميع األنشطة االقتصادية إلعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدالت النمو.• 
تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي.• 
معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين.• 
التعرف على حجم التغير في التعويضات والنفقات واإليرادات حسب األنشطة االقتصادية المختلفة.• 
التعرف على حجم التكوينات الرأسمالية حسب النشاط االقتصادي.• 
توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية.• 
استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليات.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مجلس الغرف التجارية.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
هيئة تنمية الصادرات.• 
وزارة اإلعام.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة الحسابات القومية 

الوصف:
هي نشرة سنوية عن الحسابات القومية في 

المملكة العربية السعودية، تعدُّ وفق أحدث 
ا  المنهجيات والممارسات الموصى بها دوليًّ

باستخدام األدلة والتصانيف االقتصادية الدولية 
الحديثة، وتحتوي على تقديرات عن الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة( تظهر أوجه 
اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، وتقيس 

مساهمة األنشطة االقتصادية والقطاعات 
التنظيمية المختلفة فيه، وتقدم مؤشرات عن 
الدخل القومي اإلجمالي وتوزيعاته وصافي 

المعامات مع دول العالم ومؤشرات عن الدخل 
المتاح وتوزيعه بين االدخار واالستهاك، وكذلك 
جداول العرض واالستخدام إلى جانب العديد من 

الجداول التحليلية التي تبرز مسارات االقتصاد 
الوطني.

أهداف المنتج:
توفير بيانات الحسابات القومية وفًقا • 

ألحدث األنظمة الدولية.
توفير مؤشرات عن الدخل المتاح وتوزيعه • 

بين االدخار واالستهاك.
توفير العديد من الجداول التحليلية التي • 

تبرز مسارات االقتصاد الوطني كمعدالت 
النمو للناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته 

والعاقات التشابكية بين المجاميع 
االقتصادية الرئيسة.

اآللية: 
تكوين فريق عمل إلعداد نشرة الحسابات • 

القومية السنوية.
طلب البيانات من اإلدارات المعنية داخل • 

الهيئة  باإلضافة إلى الجهات الحكومية 
مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي 
السعودي وزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية ... إلخ.
تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر • 

في مدى اتساقها.
ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها. • 
معالجة البيانات وتركيب جداول الحسابات • 

القومية وفقا لتسلسلها.
مراجعة كافة البيانات النهائية والرسوم • 

البيانية.
مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات • 

االقتصاد الكلي مثل: الفائض / العجز 
بميزانية الدولة، ميزان المدفوعات، االدخار 

اإلجمالي.

نشرة 
الحسابات 

القومية

نشر بيانات الحسابات القومية حسب • 
وسائل النشر المتاحة.

ويتم إعداد مؤشرات الحسابات القومية 
)بشكل دوري سنوي( وفق أحدث المنهجيات 

ا باستخدام  والممارسات الموصي بها دوليًّ
األدلة والتصانيف االقتصادية الدولية الحديثة.

وأهم التصانيف المتبعة ما يلي: 
التصنيف الصناعي الدولي الموحد . 1

 ISIC( لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع
 .)REV.4

2 ..)CPC( التصنيف المركزي للمنتجات
3 ..)COFOG( تصنيف الوظائف الحكومية
تصنيف اإلنفاق االستهاكي لألفراد حسب . 4

.)COICOP( الغرض من النفقة
دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل . 5

السادس. 

وُيعتمد في تقدير هذه المؤشرات على 
البيانات الميدانية، وبيانات السجالت اإلدارية:

ومن أهم البيانات الميدانية:
التعدادات االقتصادية والسكانية. • 
األبحاث االقتصادية السنوية. • 
مسح إنفاق ودخل األسرة.• 
األرقام القياسية لألسعار.• 
مسح القوى العاملة.• 

ومن أهم بيانات السجالت اإلدارية: 
البيانات المنقحة لتقديرات اإليرادات • 

والنفقات الحكومية للعام المالي الجاري.
البيانات المنقحة لميزان المدفوعات. • 
الصادرات البترولية وغير البترولية.• 
إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.• 

منهجية إعداد نشرة الحسابات القومية:
ويتم هنا تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

بثالث طرق مختلفة، وهي:
طريقة اإلنتاج.. 1
طريقة اإلنفاق.. 2
طريقة الدخل. . 3
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وذلك على النحو التالي: 
أوال: طريقة اإلنتاج: 

وفًقا لهذه الطريقة فإن الناتج المحلي اإلجمالي »القيمة المضافة« يساوي إجمالي اإلنتاج مخصومًا منه مستلزمات اإلنتاج.

GDP = OP – IC
OutputOP:  Intermediate ConsumptionIC:Gross Domestic ProductGDP:

ويتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي مفصاًل حسب نوع النشاط االقتصادي والقطاعات التنظيمية باألسعار الجارية والثابتة وفًقا لما يلي:

أ( األنشطة االقتصادية:
الزراعة – الغابات – األسماك.. 1
التعدين والتحجير.. 2
الصناعات التحويلية.. 3
الكهرباء والغاز والماء.. 4
التشييد والبناء.. 5
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.. 6
 النقل والتخزين واالتصاالت.. 7
 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.. 8
 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.. 9

 منتجو الخدمات الحكومية.. 10
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة الحسابات القومية 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الجارية: )ماليين الرياالت السعودية(

* 20142015201620172018النشاط االقتصادي

الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

63,16464,26764,95265,29065,448الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك **1

1,130,054600,508533,636655,761883,467 التعدين والتحجير2-

1,119,489589,295522,507643,994870,944   أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 

10,56411,21411,12911,76712,523  ب( نشاطات تعدينية وتحجيريه اخرى

306,189311,215312,160332,901375,870الصناعات التحويلية3-

71,00462,92365,34083,482107,295   أ( تكرير الزيت

235,185248,292246,821249,420268,575  ب( صناعات اخرى

32,47936,06738,39540,62148,696الكهرباء، الغاز والماء4-

152,965162,975159,575154,592150,944التشييد والبناء5-

266,649278,030276,086274,970278,984تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

144,713155,289160,587165,173171,284النقل والتخزين واالتصاالت7-

292,991310,412324,848342,668357,736خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال8-

168,943181,538191,454201,776206,414   أ( األنشطة العقارية 

124,048128,874133,394140,892151,322  ب( أخرى

53,60755,75957,37158,59361,464خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

21,64222,07222,48222,82623,219الخدمات المصرفية المحتسبة10-

2,421,1681,952,4501,905,1312,067,7432,370,674المجمــــــوع الفرعـــــي

391,626475,067487,515491,077544,960 منتجو الخدمات الحكومية  ب-
2,812,7942,427,5172,392,6462,558,8202,915,634الناتج المحلي اإلجمالي ما عدا رسوم االستيراد

23,52025,99525,86223,37818,679رســوم االستيراد

2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,934,313الناتج المحلي اإلجمالي 

 *بيانات 2018م بيانات أولية.
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الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة لعام 2010م )ماليين الرياالت السعودية(

2018 *2014201520162017النشاط االقتصادي 
أ- الصناعات والمنتجون االخرون ماعدا منتجي الخدمات 

الحكومية
59,38259,74460,12260,42260,713الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك **1ـ

972,7291,018,4851,046,7851,010,1041,042,758 التعدين والتحجير2ـ

963,4111,008,7821,037,2571,000,1601,032,549   أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 

9,3189,7039,5279,94410,209  ب( نشاطات تعدينية وتحجيريه اخرى

279,987298,442307,987311,982319,550الصناعات التحويلية3ـ

74,17383,54794,61096,53395,539   أ( تكرير الزيت

205,813214,895213,377215,449224,011  ب( صناعات اخرى

31,28232,92833,68834,13234,611الكهرباء، الغاز والماء4 ـ

120,213125,184121,203117,259113,667التشييد والبناء5 ـ

225,420231,744228,074229,378231,170تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6 ـ

136,602144,519148,467151,789154,349النقل والتخزين واالتصاالت7 ـ

225,598230,836237,143249,794257,182خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال8 ـ

119,382123,490127,227134,487137,503   أ( األنشطة العقارية 

106,217107,346109,917115,307119,680  ب( أخرى

47,90848,81249,64850,32352,057خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9 ـ

20,34720,53120,70920,96321,217الخدمات المصرفية المحتسبة10 ـ

2,078,7742,170,1632,212,4092,194,2202,244,840المجمــــــوع الفرعـــــي

346,099353,949354,519355,600366,135 منتجو الخدمات الحكومية  ب ـ

2,424,8732,524,1112,566,9282,549,8202,610,975الناتج المحلي اإلجمالي ما عدا رسوم االستيراد

19,96821,12520,83018,74914,487رســوم االستيراد

2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5692,625,462الناتج المحلي اإلجمالي

*بيانات 2018م بيانات أولية. 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة الحسابات القومية 

ب( القطاعات التنظيمية:
القطاع النفطي.. 1
القطاع الخاص غير نفطي.. 2
القطاع الحكومي.. 3

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية )ماليين الرياالت السعودية(

2018 *2014201520162017القطاع

11,197,414659,670595,494735,302986,711-القطاع النفطي
21,615,3801,767,8471,797,1531,823,5181,928,923-القطاع غير النفطي
1,149,6361,213,5421,227,5341,247,4591,294,671أ( القطاع الخاص

465,745554,305569,619576,059634,252ب( القطاع الحكومي
32,812,7942,427,5172,392,6462,558,8202,915,634-الناتج المحلي اإلجمالي ما عدا رسوم االستيراد

423,52025,99525,86223,37818,679-رســوم االستيراد
2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,934,313الناتج المحلي اإلجمالي

*بيانات 2018م بيانات أولية.

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م   )ماليين الرياالت السعودية(

2014201520162017* 2018

11,043,7011,098,7121,138,2991,103,1681,134,604-القطاع النفطي
21,381,1721,425,4001,428,6291,446,6531,476,371-القطاع غير النفطي
966,534999,4881,000,2271,015,2101,032,875أ( القطاع الخاص

414,638425,912428,402431,442443,496ب( القطاع الحكومي
3-الناتج المحلي اإلجمالي ما عدا رسوم 

2,424,8732,524,1112,566,9282,549,8202,610,975االستيراد

419,96821,12520,83018,74914,487-رســوم االستيراد
2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5692,625,462الناتج المحلي اإلجمالي

*بيانات 2018م بيانات أولية.
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ثانيا: طريقة اإلنفاق: 
يتم وفقا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خال تقدير القيمة اإلجمالية لمكونات اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي التالية:

اإلنفاق االستهاكي النهائي الخاص.. 1
اإلنفاق االستهاكي النهائي الحكومي.. 2
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.. 3
التغير في المخزون.. 4
صادرات البضائع والخدمات.. 5
ناقص واردات البضائع والخدمات.. 6

GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP – IMP
GDP: Gross Domestic Product PFCE: Private Final Consumption Expenditure

GFCE: Govt. Final Consumption Expenditure GFCF: Gross Fixed Capital Formation
CS:   Change in Stock EXP: Exports of Goods & Services

IMP: Imports of Goods & Services

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية: )ماليين الرياالت السعودية(

* 20142015201620172018أوجه اإلنفاق
1739,156736,139624,632630,978680,109-اإلنفاق االستهاكي النهائي الحكومي
2909,857988,8071,035,4571,063,6441,118,241-اإلنفاق االستهاكي النهائي الخاص

3101,204129,425116,270118,341131,662-التغير بالمخزون
4714,253732,432631,838626,932627,789-أجمالي تكوين رأس المال الثابت

51,329,530817,539753,225899,9751,163,939-صادرات البضائع والخدمات
6957,686950,830742,913757,672787,426-واردات البضائع والخدمات

2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,934,313اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

*بيانات 2018م بيانات أولية.

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010: )مايين الرياالت السعودية(

2018 *2014201520162017أوجه اإلنفاق
1627,779616,785508,540525,296516,023-اإلنفاق االستهاكي النهائي الحكومي

2795,673849,475857,276884,962900,566-اإلنفاق االستهاكي النهائي الخاص

374,959112,47294,84771,20251,751-التغير بالمخزون

4666,742691,403594,322593,484593,288-إجمالي تكوين رأس المال الثابت

51,099,5441,107,1021,195,6461,158,8521,246,335-صادرات البضائع والخدمات

6819,855832,001662,872665,226682,502-واردات البضائع والخدمات

2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5702,625,462اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
*بيانات 2018م بيانات أولية.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة الحسابات القومية 

ثالثا: طريقة الدخل )دخول عوامل اإلنتاج(: 
وهنا يتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي حسب دخول عوامل اإلنتاج وفق التالي:

تعويض الموظفين.. 1
فائض التشغيل.. 2
إهاك رأس المال الثابت.. 3
الضرائب غير المباشرة مخصوما منها اإلعانات.. 4

GDP = CE + CFC + IT - S + OS
GDP: Gross Domestic Product CE: Compensation of employees

CFC: Consumption of Fixed Capital IT: Indirect Taxes

S: Subsidies   OS: Operating Surplus
            

أهم النتائج:
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )ماليين الرياالت السعودية(:

2018*2017البيان

2,568,5692,625,462الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
0,742,21-معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

*بيانات 2018م بيانات أولية.

تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018م قد شهد ارتفاًعا في قيمته باألسعار الثابتة مقارنة بما كان عليه في العام السابق حيث 
ارتفعت قيمته إلى )2.625.462( مليون ريال وبنسبة )%2.21( مقارنة بقيمته في عام 2017م البالغة )2.568.569( مليون ريال
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ماليين الرياالت السعودية(:

2018 *2017البيان

2,582,1982,934,313الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
6,7713,64معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

*بيانات 2018م بيانات أولية.

تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018م قد شهد ارتفاعًا في قيمته باألسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق حيث 
ارتفع قيمته إلى )2.934.313( مليون ريال وبنسبة )%13.64( مقارنة بقيمته في عام 2017م البالغة )2.582.198( مليون ريال.

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
 وزارة المالية.• 
 مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
القطاع الخاص.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، االسكوا، البنك الدولي، • 

صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
قياس مستوى التنمية االقتصادية وتحديد مدى مساهمة القطاعات التنظيمية واألنشطة االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي.• 
قياس أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي كاإلنفاق االستهاكي الحكومي واإلنفاق االستهاكي الخاص والتكوين الرأسمالي والصادرات • 

والواردات.
تضمين مؤشرات الحسابات القومية في التقارير والنشرات الصادرة عن الجهات المستفيدة.• 
تضمين هذه المؤشرات في البيان االقتصادي المصاحب إلعان ميزانية الدولة.• 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة الحسابات القومية التفصيلية

منهجية إعداد نشرة الحسابات القومية 
التفصيلية )وفق نظام 2008(:

يتم احتساب الناتج المحلي اإلجمالي وفق طرق 
التقدير الثاث )طريقة اإلنتاج، وطريقة اإلنفاق، 
وطريقة الدخل( ويتم تركيب مجموعة الحسابات 

الجارية وفق تسلسلها في النظام باإلضافة إلى 
حساب رأس المال، حيث تشمل هذه الحسابات 

كا من: 
حساب اإلنتاج.. 1
حساب توليد الدخل.. 2
حساب تخصيص الدخل األولي.. 3
حساب التوزيع الثانوي للدخل.. 4
حساب إعادة توزيع الدخل العيني.. 5
حساب استخدام الدخل.. 6
حساب رأس المال.. 7

كما يتم عرض هذه الحسابات لجميع القطاعات 
التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى 
االقتصاد الكلي، وفيما يلي بيان هذه القطاعات 

التنظيمية:
قطاع المشروعات غير المالية.• 
قطاع المشروعات المالية.• 
قطاع الحكومة العامة.• 
قطاع األسر المعيشية.• 
قطاع المشروعات غير الهادفة للربح التي • 

تخدم األسر المعيشية.
قطاع بقية العالم. • 

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
 وزارة المالية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
القطاع الخاص.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، 

االسكوا، البنك الدولي، صندوق النقد 
الدولي، جامعة الدول العربية(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
تضمين مؤشرات الحسابات القومية في • 

التقارير والنشرات الصادرة عن الجهات 
المستفيدة.

تحليل ودراسة هذه البيانات لاستفادة • 
منها. 

نشرة 
الحسابات 

القومية 
التفصيلية

تستخدم المؤسسات االستشارية بيانات • 
الحسابات القومية في قياس مستوى 

التنمية االقتصادية إلعطاء صورة رقمية 
للنشاط االقتصادي ومدى مساهمة 

مختلف قطاعاته، وتوضح الحقائق الهيكلية 
التي تربط بين هذه القطاعات كتقدير 

الناتج المحلي اإلجمالي ونسب توزيعه 
بين االستهاك واالستثمار ومعامات 

رأس المال ودوال االستهاك ومعدالت 
االدخار وأنماط االستهاك وكيفية تركيبها 

والعوامل التي تتأثر بها وكذلك التركيب 
النمطي للموارد المالية والبشرية وكيفية 

تطويرها.
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        مؤشرات الحسابات القومية السنوية

مؤشرات 
الحسابات 

القومية 
السنوية

الوصف: 
هو تقرير سنوي يصدر بالتزامن مع إعان الميزانية العامة للدولة، ويتضمن مؤشرات اقتصادية عن 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة(، ويظهر أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 
ويقيس مساهمة األنشطة االقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

أهداف المنتج:
توفير مؤشرات اقتصادية سنوية عن العام المالي الجاري ليتم استخدامها في البيان االقتصادي . 1

المصاحب إلعان ميزانية الدولة.
توفير تقديرات عن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة( للعام المالي الجاري وتظهر . 2

أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، وتقيس مساهمة األنشطة االقتصادية والقطاعات 
التنظيمية المختلفة فيه.

توفير بيانات منقحة للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية والثابتة( للعام المالي السابق.. 3

اآللية:
تكوين فريق عمل إلعداد وتجهيز مؤشرات الحسابات القومية المصاحبة إلعان الميزانية العامة • 

للدولة.
طلب البيانات من اإلدارات المعنية داخل الهيئة باإلضافة إلى  الجهات الحكومية مثل وزارة • 

المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية... إلخ.
تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر في مدى اتساقها.• 
معالجة البيانات وتركيب جداول الحسابات القومية وفًقا لتسلسلها.• 
مراجعة البيانات النهائية والرسوم البيانية كافة.• 
مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات االقتصاد الكلي مثل: الفائض / العجز في ميزانية الدولة، • 

ميزان المدفوعات، االدخار اإلجمالي.
 إعان مؤشرات الحسابات القومية في البيان المصاحب لميزانية الدولة. • 

المنهجية:
يتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بطريقتي اإلنتاج واإلنفاق وذلك على النحو التالي:

أوال: طريقة اإلنتاج: 
وفًقا لهذه الطريقة فإن الناتج المحلي اإلجمالي »القيمة المضافة« يساوي إجمالي اإلنتاج مخصومًا 

منه مستلزمات اإلنتاج.

     GDP = OP – IC                                              
GDP: Gross Domestic Product        IC: Intermediate Consumption       OP: Output

ويتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي مفصا حسب نوع النشاط االقتصادي والقطاعات 
التنظيمية باألسعار الجارية والثابتة وفًقا لما يلي:

األنشطة االقتصادية:
الزراعة – الغابات – األسماك.• 
التعدين والتحجير.• 
الصناعات التحويلية.• 
الكهرباء والغاز والماء.• 
التشييد والبناء.• 
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.• 
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النقل والتخزين واالتصاالت.• 
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.• 
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.• 
منتجو الخدمات الحكومية.• 

القطاعات التنظيمية:
القطاع النفطي.• 
القطاع الخاص غير النفطي.• 
القطاع الحكومي.• 

ثانيا: طريقة اإلنفاق:
يتم وفًقا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خال تقدير القيمة اإلجمالية لمكونات اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي التالية:

اإلنفاق االستهاكي النهائي الخاص.. 1
اإلنفاق االستهاكي النهائي الحكومي. . 2
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.. 3
التغير في المخزون.. 4
صادرات البضائع والخدمات.. 5
ناقًصا واردات البضائع والخدمات.. 6

GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP – IMP
GDP: Gross Domestic Product PFCE: Private Final Consumption Expenditure

GFCE: Govt. Final Consumption Expenditure GFCF: Gross Fixed Capital Formation
CS:   Change in Stock EXP: Exports of Goods & Services

IMP: Imports of Goods & Services

ا باستخدام األدلة والتصانيف  ويتم إعداد مؤشرات الحسابات القومية )بشكل دوري سنوي( وفق أحدث المنهجيات والممارسات الموصى بها دوليًّ
االقتصادية الدولية الحديثة.

وأهم التصانيف المتبعة ما يلي: 
تصنيف األنشطة االقتصادية )ISIC REV.4( التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع. • 
 •.)CPC( التصنيف المركزي للمنتجات
 •.)COFOG( تصنيف الوظائف الحكومية
 •.)COICOP( تصنيف اإلنفاق االستهاكي لألفراد حسب الغرض من النفقة
دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس. • 
ت إدارية، ومن أهم البيانات الميدانية:•  ويعتمد في تقدير هذه المؤشرات على بيانات ميدانية وسجاَّ
التعدادات االقتصادية والسكانية. • 
األبحاث االقتصادية السنوية وربع السنوية. • 
مسح إنفاق ودخل األسرة.• 
األرقام القياسية لألسعار.• 

ت اإلدارية:  ومن أهم بيانات السجالَّ
البيانات المنقحة لتقديرات اإليرادات والنفقات الحكومية للعام المالي الجاري.• 
البيانات المنقحة لميزان المدفوعات. • 
الصادرات البترولية وغير البترولية.• 
إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.• 
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الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
 القطاع الخاص. • 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، اإلسكوا، البنك الدولي، • 

صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية ... إلخ(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
قياس مستوى التنمية االقتصادية وتحديد مدى مساهمة القطاعات التنظيمية واألنشطة االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي.• 
قياس أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي كاإلنفاق االستهاكي الحكومي واإلنفاق االستهاكي الخاص والتكوين الرأسمالي والصادرات • 

والواردات.
تضمين مؤشرات الحسابات القومية في التقارير والنشرات الصادرة عن الجهات المستفيدة• 
تضمين هذه المؤشرات في البيان االقتصادي المصاحب إلعان ميزانية الدولة.• 

أهم النتائج: 
ارتفعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 2018م حيث بلغت )2.625.462( مليون ريال بنسبة )%2.21( مقارنة مع قيمته في العام 

السابق البالغة )2.568.569( مليون ريال.

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي باألسعار الثابتة )ماليين الرياالت السعودية(

2018*2017البيان

2,568,5692,625,462الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010=100(
0,742,21-معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010=100(

*بيانات أولية

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي باألسعار الجارية )ماليين الرياالت السعودية(

2018*2017البيان

٪10,10٪1,13معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي باألسعار الجارية
*بيانات اولية
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ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي باألسعار الجارية لعام 2018م بنسبة )10.10٪(
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        نشرة الحسابات القومية ربع السنوية

الوصف: 
هي نشرة ربع سنوية عن الحسابات القومية 

في المملكة العربية السعودية، وتحوي 
تقديرات للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

)الجارية والثابتة(، تظهر أوجه اإلنفاق على الناتج 
المحلي اإلجمالي، وتقيس مساهمة األنشطة 

االقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

أهداف المنتج:
توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن . 1

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية 
والثابتة( ومساهمة األنشطة االقتصادية 

والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتظهر 
أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي.

توفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع . 2
سنوية كمعدالت نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي والمساهمات النسبية لألنشطة 
االقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة 

للناتج المحلي اإلجمالي.

اآللية: 
تكوين فريق عمل إلعداد نشرة الحسابات • 

القومية ربع السنوية.
طلب البيانات من اإلدارات المعنية داخل • 

الهيئة باإلضافة إلى  الجهات الحكومية 
مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي 
السعودي وزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية... إلخ.
تحليل البيانات الواردة من مصادرها والنظر • 

في مدى اتساقها.
ترميز البيانات حسب التصنيف المناسب لها. • 
معالجة البيانات وتركيب جداول الحسابات • 

القومية وفًقا لتسلسلها.
مراجعة البيانات النهائية والرسوم البيانية • 

كافة.
مراجعة شمولية البيانات مع مؤشرات • 

االقتصاد الكلي مثل: الفائض / العجز 
بميزانية الدولة، ميزان المدفوعات، االدخار 

اإلجمالي.
نشر بيانات الحسابات القومية حسب • 

وسائل النشر المتاحة.
ويتم إعداد مؤشرات الحسابات القومية )بشكل 

دوري ربع سنوي( وفق أحدث المنهجيات 
ا باستخدام األدلة  والممارسات الموصى بها دوليًّ

والتصانيف االقتصادية الدولية الحديثة.

نشرة 
الحسابات 

القومية
ربع السنوية

وأهم التصانيف المتبعة ما يلي: 
1 . ISIC( تصنيف األنشطة االقتصادية

REV.4( التصنيف الصناعي الدولي الموحد 
لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع. 

2 ..)CPC( التصنيف المركزي للمنتجات
3 ..)COFOG( تصنيف الوظائف الحكومية
تصنيف اإلنفاق االستهاكي لألفراد حسب . 4

.)COICOP( الغرض من النفقة
دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل . 5

السادس. 
ويعتمد في تقدير هذه المؤشرات على بيانات 

ت إدارية، ومن أهم البيانات  ميدانية وسجاَّ
الميدانية:

التعدادات االقتصادية والسكانية. • 
األبحاث االقتصادية ربع السنوية. • 
مسح إنفاق ودخل األسرة.• 
مسح القوى العاملة.• 
األرقام القياسية لألسعار.• 
ت اإلدارية: •  ومن أهم بيانات السجاَّ
البيانات المنقحة لتقديرات اإليرادات • 

والنفقات الحكومية للعام المالي الجاري.
البيانات المنقحة لميزان المدفوعات ربع • 

السنوية. 
الصادرات البترولية وغير البترولية ربع • 

السنوية.
إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة.

منهجية إعداد مؤشرات الحسابات 
القومية ربع السنوية:

يتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي ربع 
السنوي بطريقتي اإلنتاج واإلنفاق وذلك على 

النحو التالي:

أواًل: طريقة اإلنتاج: 
وفًقا لهذه الطريقة فإن الناتج المحلي اإلجمالي 

»القيمة المضافة« يساوي إجمالي اإلنتاج 
مخصومًا منه مستلزمات اإلنتاج.

GDP = OP – IC
GDP: Gross Domestic Product

IC: Intermediate Consumption OP: Output
ويتم تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

مفصا حسب نوع النشاط االقتصادي 
والقطاعات التنظيمية باألسعار الجارية والثابتة 

وفًقا لما يلي:
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األنشطة االقتصادية:
الزراعة – الغابات – األسماك.. 1
التعدين والتحجير.. 2
الصناعات التحويلية.. 3
الكهرباء والغاز والماء.. 4
التشييد والبناء.. 5
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.. 6
النقل والتخزين واالتصاالت.. 7
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.. 8
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية.. 9

 منتجو الخدمات الحكومية.. 10

القطاعات التنظيمية:
القطاع النفطي.. 1
القطاع الخاص غير النفطي.. 2
القطاع الحكومي.. 3

ثانًيا: طريقة اإلنفاق:
يتم وفًقا لهذه الطريقة تقدير قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من خال تقدير القيمة اإلجمالية لمكونات اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي التالية:

اإلنفاق االستهاكي النهائي الخاص.. 1
اإلنفاق االستهاكي النهائي الحكومي.. 2
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي.. 3
التغير في المخزون.. 4
صادرات البضائع والخدمات.. 5
ناقًصا واردات البضائع والخدمات.. 6

GDP = PFCE + GFCE + GFCF + CS + EXP – IMP

GDP: Gross Domestic Product PFCE: Private Final Consumption Expenditure

GFCE: Govt. Final Consumption Expenditure GFCF: Gross Fixed Capital Formation

CS:       Change in Stock                                               EXP: Exports of Goods & Services

IMP: Imports of Goods & Services

الجهات المستفيدة من هذه النشرة: 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
القطاع الخاص.  • 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، اإلسكوا، البنك الدولي، • 

صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية ... إلخ(.

كيفية االستفادة من هذه النشرة:
قياس مستوى التنمية االقتصادية وتحديد مدى مساهمة القطاعات التنظيمية واألنشطة االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي.• 
قياس أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي كاإلنفاق االستهاكي الحكومي واإلنفاق االستهاكي الخاص والتكوين الرأسمالي والصادرات • 

والواردات.
تضمين مؤشرات الحسابات القومية في التقارير والنشرات الصادرة عن الجهات المستفيدة.• 
تحليل ودراسة هذه البيانات لاستفادة منها.• 
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أهم النتائج:
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للربع الثالث من عام 2018م )ماليين الرياالت السعودية(

Q3 2017Q3 * 2018البيان

644,513736,099الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
٪14,21٪6,52معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

*بيانات اولية

بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث من العام 2018م باألسعار الجارية )736.099( مليون ريال بارتفاع نسبته )٪14,21( مقارنة بقيمته 
في نفس الفترة من عام 2017م البالغة )644.513( مليون ريال.
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الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص باألسعار الجارية للربع الثالث من عام 2018م )ماليين الرياالت السعودية(

Q3* 2017Q3 * 2018البيان

315,612327,972الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص باألسعار الجارية للربع الثالث لعام 2018
٪3,92٪2,71معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص باألسعار الجارية للربع الثالث لعام 2018

   
*بيانات أولية.

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص باألسعار الجارية خال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة )3,92٪(.
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        االدخار اإلجمالي 

التعاريف والمفاهيم:

الناتج المحلي اإلجمالي:
هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافًا إليه الرسوم الجمركية، أو 

هو مجموع المخرجات مخصومًا منه مجموع االستهاك الوسيط مضافًا إليه صافي الضرائب غير 
المباشرة على المنتجات »ضرائب -إعـانات« غير المدرجة في قيمة المخرجات.

الدخل القومي:
هو عبارة عن الناتج المحلي اإلجمالي مخصوًما منه الدخول األولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة 

مضاًفا إليه الدخول األولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.

التحويالت الجارية:
هي قيمة التحويات بدون مقابل التي تتم بين المتعاملين في شكل تحويات غير رأس 

مالية. 

الدخل المتاح:
هو الدخل القومي الممكن التصرف به، وهو عبارة عن الدخل القومي اإلجمالي بسعر السوق 

مضاًفا إليه صافي التحويات الجارية من العالم الخارجي.

االدخار:
هو متغير اقتصادي رئيس ويمثل الفرق بين الدخل المتاح واإلنفاق االستهاكي النهائي، وهو بند 

التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية. 

المنهجية: 
يتم حساب االدخار حسب العاقات المتوازنة بين إجماليات الحسابات القومية، حيث تقدر قيمة الدخل 

القومي وذلك عن طريق إضافة صافي الدخل من العالم الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

الدخل القومي اإلجمالي = الناتج المحلي اإلجمالي + صافي الدخل من العالم الخارجي

وبعد ذلك نحصل على الدخل القومي الممكن التصرف به »المتاح« بعد إضافة صافي التحويات 
الجارية من العالم الخارجي إلى الدخل القومي:

الدخل القومي الدخل القومي الممكن التصرف به »المتاح« =
صافي التحويات الجارية +اإلجمالي

من العالم الخارجي

ومن ثم نحصل على قيمة االدخار بعد خصم اإلنفاق االستهاكي النهائي من الدخل القومي 
الممكن التصرف به »المتاح«:

االدخار = الدخل القومي الممكن التصرف به - اإلنفاق االستهاكي النهائي )مايين الرياالت 
السعودية(

االدخار 
اإلجمالي
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2017*2018

Q3Q4Q1Q2Q3

644,513678,202720,266730,212736,099الناتج المحلي اإلجمالي

11,1379,7506,2959,19111,104صافي الدخل من العالم الخارجي

655,650687,953726,560739,403747,203الدخل القومي اإلجمالي

-33,936-36,246-36,611-36,601-33,523صافي التحويات من العالم الخارجي

622,127651,352689,949703,157713,267الدخل القومي الممكن التصرف فيه

408,915481,206420,909463,164436,224اإلنفاق االستهاكي النهائي

213,211170,146269,041239,993277,043االدخار اإلجمالي

%37.64%32.87%37.35%25.09%33.08نسبة االدخار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
*بيانات اولية
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        نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

التعاريف والمفاهيم:
الناتج المحلي اإلجمالي:

هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافًا إليه الرسوم الجمركية، أو 
هو مجموع المخرجات مخصوًما منه مجموع االستهاك الوسيط مضاًفا إليه صافي الضرائب غير 

المباشرة على المنتجات »ضرائب -إعـانات« غير المدرجة في قيمة المخرجات.

الدخل القومي:
هو عبارة عن الناتج المحلي اإلجمالي مخصومًا منه الدخول األولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة 

مضاًفا إليه الدخول األولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.

عدد السكان
ويمثل عدد السكان في نهاية كل ربع.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
ونعني به متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية على عدد السكان.

نصيب الفرد من الدخل القومي 
ونعني به متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، بعد قسمة الدخل القومي اإلجمالي على عدد 

السكان.

وصف المؤشر:
تستخدم المنظمات الدولية مقاييس متعددة لقياس التنمية االقتصادية لدول العالم، ويعدُّ نصيب 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أحد تلك المقاييس، ويعّبر هذا المؤشر عن قدرة الفرد في حصوله 
على السلع والخدمات االستهاكية، وكذلك يعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية 

السعودية بشكل ربعي وسنوي.

أهمية المؤشر:
تكمن أهمية مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأنه أحد مؤشرات قياس مستوى الرفاه 

االجتماعي لمواطني الدولة، فنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يستخدم عادة للمقارنة بين 
بلد وآخر، فاالرتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إشارة إلى أن االقتصاد يتجه للّنمو.

المنهجية:
يتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من خال قسمة قيمة الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الجارية على عدد السكان، كما يلي:

يتم حساب نصيب الفرد من الدخل القومي من خال قسمة قيمة الدخل القومي باألسعار الجارية 
على عدد السكان، كما يلي:

نصيب الفرد من الدخل القومي = 

نصيب 
الفرد من 

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي = 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

عدد السكان

نصيب الفرد من الدخل القومي = 
الدخل القومي باألسعار الجارية 

عدد السكان
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الجداول والرسومات البيانية:

2017*2018

Q3Q4Q1Q2Q3

الناتج المحلي اإلجمالي
)مايين الرياالت السعودية(

644,513678,202720,266730,212736,099

الدخل القومي اإلجمالي
)مايين الرياالت السعودية(

655,650687,953726,560739,403747,203

عدد السكان
)ألف نسمه(

32,71932,93033,10733,31133,516

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
)ريال سعودي(

19,69920,59521,75621,92121,962

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
)دوالر أمريكي(

5,2535,4925,8025,8465,857

نصيب الفرد من الدخل القومي
)ريال سعودي(

20,03920,89121,94622,19722,294

نصيب الفرد من الدخل القومي
)دوالر أمريكي(

5,3445,5715,8525,9195,945
*بيانات اولية

نصيب الفرد من الدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي 
 GNI & GDP per capita

نصيــب الفــرد من الدخل القومي والنا�ج المحلي اإلجمالي 
GNI & GDP per capita

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد من الدخل القومي
             GDP per capita           GNI per capita

Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
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التعاريف والمفاهيم:
الناتج المحلي اإلجمالي:

هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافًا إليه الرسوم الجمركية، أو 
هو مجموع المخرجات مخصومًا منه مجموع االستهاك الوسيط مضافًا إليه صافي الضرائب غير 

المباشرة على المنتجات »ضرائب -إعـانات« غير المدرجة في قيمة المخرجات.

ميزان المدفوعات:
هو بيان إحصائي يلخص المعامات االقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين خال فترة زمنية 
محددة، ويتألف من حساب السلع والخدمات، وحساب الدخل األولي، وحساب الدخل الثانوي، 

والحساب الرأسمالي والحساب المالي.

الحساب الجاري لميزان المدفوعات:
يعرض الحساب الجاري نفقات وإيرادات السلع والخدمات والدخل األولي والدخل الثانوي نتيجة 

التعامل بين المقيمين وغير المقيمين.

الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات:
الفرق بين الجانب الدائن »الموارد« للحساب الجاري عن الجانب المدين »االستخدامات« لميزان 

المدفوعات.

المنهجية: 
يتم احتساب المؤشر بقسمة الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات على الناتج 

المحلي اإلجمالي وذلك وفق المعادلة التالية:

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نسبة الفائض أو العجز في الحساب الجاري

نسبة الفائض 
أو العجز في 

الحساب 
الجاري 
لميزان 

المدفوعات 
إلى الناتج 

المحلي 
اإلجمالي

نسبة الفائض أو العجز في الحساب الجاري 
لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي اإلجمالي =

رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
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الجداول والرسومات البيانية:

2017*2018

Q3Q4Q1Q2Q3)مايين الرياالت السعودية(
644,513678,202720,266730,212736,099الناتج المحلي اإلجمالي

19,98925,02134,62071,545110,938الفائض )+( أو العجز )-( في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

نسبة الفائض )+( أو العجز )-( في الحساب الجاري لميزان المدفوعات 
%15.07%9.80%4.81%3.69%3.10إلى  الناتج المحلي اإلجمالي

*بيانات اولية

الفائض أو في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
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        الرقم القياسي ألسعار العقارات - )الربع الرابع 2018م(

الوصف:
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتوفير البيانات 

المتعلقة بأسعار العقارات من خال وزارة العدل 
بهدف تركيب الرقم الـقياسي ألسعار الـعقارات، 

وكـذلك من أجل الـتعرف على مدى الـتغير في 
أسعار العقارات. ونظًرا لألهمية الـقصوى لهذه 

الـبيانات فقد تم وضع نظام مـتكامل يغطي 
جميع الـجوانب الـمتعلقة بالـحصول على البيانات 

وتدقيقها وحساب الرقم القياسي.

األهداف:
إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة • 

تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة.
سد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري.• 
الوفاء بالمتطلبات الدولية واإلقليمية • 

والمحلية في هذا الجانب.

تعريف الرقم القياسي ألسعار العقارات:
هو: »أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في 

أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين«.

مصدر البيانات:
يتم الحصول على البيانات الازمة لحساب الرقم 

القياسي للعقارات من وزارة العدل بصفتها 
المرِجع والمصدر الرسمي الوحيد لبيانات قطاع 

العقارات بالمملكة.

طبيعة البيانات:
تقوم وزارة العدل بتزويد الهيئة العامة • 

لإلحصاء بالبيانات التفصيلية للمدن الممثلة 
لكافة المناطق اإلدارية وفًقا لعدد من 
المتغيرات والتي تحقق أهداف عملية 

احتساب األرقام القياسية للعقارات السكنية 
والتجارية والزراعية.

وقد حصلت الهيئة على البيانات األولية • 
للصفقات العقارية لألعوام من 2012 

إلى 2015م وأجريت عليها دراسة من قبل 
المختصين بالهيئة لتقييمها والتحقق من 

مدى مناسبتها لبناء وتركيب الرقم القياسي 
للعقارات ...  وعلى ضوء ذلك تم تحديد 

التالي:
سنة األساس المناسبة.• 
مستوى التغطية / التمثيل.• 
التصنيف.• 
حساب األوزان )األهميات النسبية(.• 
الشمولية: • 

الرقم 
القياسي 

ألسعار 
العقارات

الربع الرابع 
2018م

الرقم القياسي للعقارات يمثل جميع • 
المناطق اإلدارية بالمملكة.

سنة األساس:
تم تحديد سنة األساس لتكون عام 2014م. 

التصنيف:
تم تقسيم البيانات حسب ورودها من وزارة 

العدل إلى ثاثة قطاعات رئيسة:  
أ- قطاع سكني: يتكون من قطعة أرض سكني، 

عمارة سكني، فيا، شقة وبيت. 
ب- قطاع تجاري: يتكون من قطعة أرض تجاري، 

عمارة تجاري، معرض/محل ومركز تجاري. 
ت- قطاع زراعي: يتكون من األرض الزراعية.

سكني

قطعة أرض

عمارة

شقة

فيا

بيت

تجاري

الرقم القياسي العام

قطعة أرض

عمارة

مركز تجاري

معرض / محل

زراعي

أرض زراعية
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األوزان )األهمية النسبية(:

نة للرقم القياسي في سنة األساس. تم حساب األوزان بناًء على قيمة الصفقات العقارية لكل صنف من األصناف المكوِّ

%65

%31

%4

سكني

تجاري

��اعي

 تدقيق البيانات والتحقق من جودتها: 
يتم تدقيق البيانات والتحقق من جودتها وفًقا لما يلي:

التأكد من منطقية البيانات واألسعار وشموليتها.• 
وضع عدد من قواعد التدقيق اآللية أثناء عمليات اإلدخال والمراجعة والمعالجة والنشر.• 
تطبيق إجراءات معالجة االختفاء في أسعار بعض أنواع العقار.• 

حساب الرقم القياسي ألسعار العقارات:
تستخدم معادلة »السبير« في حساب الرقم القياسي للعقارات: • 

wtاألهمية النسبيةiالحي
P1السعر الحاليkنوع العقار

P0سعر سنة األساس

كيفية االستفادة من نتائج الرقم القياسي ألسعار العقارات:
ُيستفاد من بيانات الرقم القياسي ألسعار العقارات في العديد من المجاالت، منها:

رصد تحركات أسعار األصول العقارية.• 
يساعد في اتخاذ بعض القرارات االقتصادية المهمة من قبل الجهات الرسمية.• 
قياس التغيرات في أسعار العقارات بين فترة وأخرى.• 
االعتماد على بيانات الرقم القياسي ألسعار العقارات في التحليات االقتصادية واإلحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية • 

خال فترات زمنية مختلفة.
يعدُّ مؤشر اقتصادي ريادي للتنبؤ بالنمو االقتصادي.• 
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أواًل: التغير الربع سنوي:

النسبة )%(القطاع
أبرز األصناف المؤثرة:

النسبة )%(الصنف

2.7-قطعة أرض
0.6-عمارة

1.7-فيا2.6-سكني
0.2-شقة
0.5بيت

1.7-قطعة أرض1.7-تجاري
0.2-مركز تجاري

0.1-ارض زراعية0.1-زراعي
 

سجل الرقم القياسي العام ألسعار العقارات للربع الرابع 2018م مقارنة بالربع الثالث 2018م 
انخفاًضا بلغت نسبته %2.3 ويعزى ذلك إلى االنخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم 

القياسي على النحو التالي:

المالمح 
الرئيسية 
لتحركات 

الرقم 
القياسي 

ألسعار 
العقارات

الربع الرابع 
2018م

Sector  القطاع

Residential  سكني
Agricultural  اعي��

General Index  الرقم القياسي العام
Commercial  تجاري
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ثانًيا: التغير السنوي:

سجل الرقم القياسي العام ألسعار العقارات للربع الرابع 2018م مقارنة بنظيره من العام السابق )الربع الرابع  2017م( انخفاضًا بلغت نسبته 5.0% 
ويعزى ذلك إلى  االنخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي على النحو التالي:

النسبة )%(القطاع
أبرز األصناف المؤثرة:

النسبة )%(الصنف

6.2-قطعة أرض
0.1-عمارة

4.7-فيا6.0-سكني
3.5-شقة
0.7-بيت

3.1-قطعة أرض3.1-تجاري
1.4-مركز تجاري

0.3-ارض زراعية0.3-زراعي

Sector  القطاع

Residential  سكني
Agricultural  اعي��

General Index  الرقم القياسي العام
Commercial  تجاري
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ثالًثا: المتوسط السنوي لعام 2018م: 

بلغ متوسط الرقم القياسي العام ألسعار العقارات لعام 2018م )82.6( انخفاًضا من )85.0( مسجًا بذلك انخفاًضا نسبته )%2.8(، في حين كان 
المتوسط السنوي للقطاعات المكونة للرقم القياسي ألسعار العقارات لعامي 2017و 2018م ونسبة التغير بينها على النحو التالي:  

القطاعات
متوسط االرقام القياسية ألسعار العقارات خالل عام :

نسبة التغير
20182017

2.8-82.685.0الرقم القياسي العام
2.8-85.487.9السكني
3.1-75.978.3التجاري
0.3-93.593.8الزراعي

0
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الجداول 

جدول )1( األرقام القياسية ربع السنوية ألسعار العقارات ونسب التغير 2018م - الربع الرابع       100=2014

الرقم القياسي العام 
والقطاعات واالصناف

األرقام القياسيةنسبة التغير  من الربع الرابع  2018 إلى 

 General index Sectors
& items

Percent Change from  Qtr.4  2018 toIndex Numbers

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع
Q.4  2017Q.3-2018Q4- 2017Q.3- 2018Q.4 -2018

2.384.682.380.4General index-5.0-الرقم القياسي العام
2.688.084.982.7Residential-6.0-سكني

2.788.184.982.6Plot-6.2-قطعة أرض
0.693.594.093.4Building-0.1-عمارة
1.793.290.488.9Villa-4.6-فيا
0.285.582.782.5Apartment-3.5-شقة
0.70.596.194.995.4House-بيت

1.777.176.074.7Commercial-3.1-تجاري
1.777.075.974.6Plot-3.1-قطعة أرض

0.00.0102.1102.1102.1Buildingعمارة
1.20.089.390.490.4Gallery / Shopمعرض / محل

0.2101.4100.2100.0Commercial Center-1.4-مركز تجاري
0.193.793.593.4Agricultural-0.3-زراعي

0.193.793.593.4Agricultural Land-0.3-أرض زراعية
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Item  الصنف

Apartment  شقة
Gallery / Shop معرض / محل

Villa  فيال
Commercial building  عمارة تجاري

Residential building  عمارة سكني
Commercial plot  قطعة أرض تجاري

Residential plot  قطعة أرض سكني
House  يت�

Agricultural Land  أرض ��اعيةCommercial center  مركز تجاري
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Item  الصنف

Apartment  شقة
Gallery / Shop معرض / محل

Villa  فيال
Commercial building  عمارة تجاري

Residential building  عمارة سكني
Commercial plot  قطعة أرض تجاري

Residential plot  قطعة أرض سكني
House  يت�

Agricultural Land  أرض ��اعيةCommercial center  مركز تجاري
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التغيرات النسبية الربع سنوية خال الربع الرابع 2018
The Quarterly change during Q4 of 2018

التغيرات النسبية السنوية خال الربع الرابع 2018
The Annual change during Q4 of 2018
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جدول )2( سلسة األرقام القياسية ألسعار العقارات بالمملكة

2018 – الربع الرابع                    2014=100

السنةالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابعالمتوسط السنوي

Annual averageQtr.4Qtr.3Qtr.2Qtr.1Year

General indexالرقم القياسي العام

91.587.590.792.994.82016
85.084.684.984.985.52017
82.680.482.383.684.22018

Residentialسكني
93.890.093.295.396.82016
87.988.088.287.887.62017
85.482.784.986.787.42018

Plotقطعة أرض
93.990.093.295.496.92016
87.988.188.287.887.62017
85.482.684.986.887.52018
Buildingعمارة
97.995.997.599.498.82016
94.093.593.494.295.12017
93.793.494.093.893.62018
Villaفيا
96.693.294.897.3101.22016
93.793.294.494.592.52017
91.188.990.491.793.32018
apartmentشقة
92.089.892.491.993.72016
85.985.585.685.886.82017
83.782.582.784.585.02018
Houseبيت
98.597.598.498.899.12016
96.696.196.696.896.92017
95.295.494.995.295.32018
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تابع - جدول )2( سلسة األرقام القياسية ألسعار العقارات بالمملكة

2018 – الربع الرابع                    2014=100
السنةالربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابعالمتوسط السنوي
Annual averageQtr.4Qtr.3Qtr.2Qtr.1Year

86.481.785.288.090.82016
78.377.177.678.480.22017
75.974.776.076.476.72018

Plotقطعة أرض
86.381.685.18890.72016
78.277.077.578.380.12017
75.974.675.976.376.62018
Buildingعمارة
102.0102.1102.1102.0101.82016
102.1102.1102.1102.1102.12017
102.1102.1102.1102.1102.12018

Gallery / Shopمعرض / محل
93.591.594.692.695.22016
89.089.389.088.589.12017
90.190.490.490.389.52018

Commercial Centerمركز تجاري
102.0101.9101.9102.0102.02016
101.8101.4101.9101.9101.92017
100.2100.0100.2100.2100.22018
Agriculturalزراعي
94.794.394.694.895.22016
93.893.793.893.894.02017
93.593.493.593.593.62018

Agricultural Landأرض زراعية
94.794.394.694.895.22016
93.893.793.893.894.02017
93.593.493.593.593.62018
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The Quartarly General Index Number for 2017 & 2018
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جدول )3( األرقام القياسية ألسعار العقارات على مستوى المناطق:
الربع الرابع – 2018                    2014=100

المملكة والمناطق اإلدارية
الرقم القياسي للربع الرابع   2018

Kingdoom & Regions
القطاع الزراعيالقطاع التجاريالقطاع السكنيالرقم العام

80.482.774.793.4Kingdomالمملكة
74.381.864.7129.2Ar Riyadالرياض

81.782.579.095.8Makkahمكة المكرمة
93.291.997.692.8Madinhالمدينة المنورة

82.780.785.991.9Easternالشرقية
78.176.185.079.9Al Qaseemالقصيم
85.183.691.691.8Aseerعسير
81.477.587.4100.0Taboukتبوك
85.886.179.797.5Hailحائل
85.487.879.783.4Jazanجازان
79.075.697.4107.3Al Bahaالباحة
83.678.982.6110.5Al Joufالجوف
86.382.486.199.6Najranنجران

86.185.093.6Northernالحدود الشمالية
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جدول )4( : األهمية النسبية لقطاعات وأصناف الرقم القياسي ألسعار العقارات

الرقم القياسي العام
األهمية النسبية

General index

Sectors & itemsوالقطاعات واألصناف

100General indexالرقم القياسي العام
65.4Residentialسكني

62.2Plotقطعة أرض
0.03Buildingعمارة
0.4Villaفيا
2.6Apartmentشقة
0.2Houseبيت

31Commercialتجاري
30.9Plotقطعة أرض

0.003Buildingعمارة
0.1Gallery / Shopمعرض / محل

0.1Commercial Centerمركز تجاري
3.6Agriculturalزراعي

3.6Agricultural Landأرض زراعية
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الرقم 
القياسي 

أسعار الجملة

الوصف: 
يعرف الرقم القياسي ألسعار الجملة بأنه 

»أداة إحصائية لقياس نسبة التغير في أسعار 
السلع المحلية والمستوردة في األسواق 

األولية )أسواق الجملة( ما بين فترتين زمنيتين 
مختلفتين«.

المنهجية:
2/1 : آلية إعداد الخطة: 

بحث االحتياجات.• 
تصميم استمارة المسح.• 
تحديد اإلطار.• 
اختيار العينة.• 
أسلوب جمع البيانات.• 
أدوات جمع البيانات.• 
تحميل وأرشفة البيانات والبيانات الوصفية • 

الُمجّمعة على قواعد البيانات.
التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة.• 
متابعة جامعي ومقدمي البيانات.• 
تحميل المخرجات ومراجعتها.• 
نشر البيانات.• 

2/2 : استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة جمع البيانات للرقم 

القياسي ألسعار الجملة من قبل مختصي إدارة 
إحصاءات األسعار في الهيئة العامة لإلحصاء 

وقد روعي عند تصميمها اإلشارة إلى  البيانات 
الجغرافية المساعدة للوصول إلى  نقاط البيع 

مثل: )رقم المحل، اسم المحل، المدينة، الحي، 
رقم الحارة، رقم القطاع، رقم البلك، الشارع، 
الموقع، واإلحداثية(  كما تضمنت االستمارة 

وصف للسلعة أو الخدمة المراد رصد سعرها 
ومواصفاتها والتغيرات الطارئة عليها مثل: 

)رمز البند، اسم البند، السعر الحالي، السعر 
السابق، نوع وحدة القياس، رمز التحليل، ودورية 

التسعير(. باإلضافة إلى العوامل السعرية التالية 
: )الماركة، بلد المنشأ، نوع العبوة، الموديل، 

المقاس، النوع الجودة، وأخرى(. 
ا على  وقد تم تطبيق هذه االستمارات إلكترونيًّ
األجهزة التي يتم جمع البيانات من خالها.      

2/3 : أسلوب جمع البيانات:  
تتم عملية جمع األسعار لعينة البنود المختارة 
بشكل شهري من عينة نقاط البيع التي تمثل 

األسواق األولية في المملكة العربية السعودية 
بواقع سبعة أسعار لكل سلعة في كل مدينة 

من مدن البحث الثاث: )الرياض، جدة، الدمام( .

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم اختيار نقاط البيع التي ُتجمع منها أسعار 

السلع المختلفة بناًء على: 
تخصص نقطة البيع.• 
نسبة عدد المحات المتوفرة في اإلطار • 

العام لتعداد المنشآت على مستوى 
المدينة.

التوزيع النسبي لنقاط البيع حسب النشاط • 
التجاري.

حجم العمالة في نقطة البيع.• 
سحب عينة ظل الستخدامها في حالة عدم • 

توفر نقطة البيع األصلية

2/5 : كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتم عملية حساب الرقم القياسي لألسعار • 
.)Laspers( باستخدام معادلة السبير

يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات • 
)CPC2( لتصنيف السلع، ويعدُّ هذا 

ا وهو تصنيف  التصنيف األحدث دوليًّ
مركزي للمنتجات يستخدم في كافة أنواع 

اإلحصاءات التي تحتاج إلى تفصيات.
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أهم النتائج:
سجل المتوسط السنوي للرقم القياسي العام ألسعار الجملة لعام 2018م ارتفاًعا بلغت نسبته %16.0 مقارنة بنظيره في العام السابق 2017.  

المتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة لعام 2018م حسب األبواب

2014 = 100

%20172018أقسام االنفاق

110.7116.816.0الرقم القياسي العام
101.1101.90.8منتجات الزراعة وصيد األسماك

93.098.76.1الخامات والمعادن
100.6108.17.5المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

106.7143.934.9سلع أخرى
95.8101.15.5المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
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.  
يعدُّ الرقم القياسي ألسعار الجملة أحد األدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر • 

تغيرات األسعار. 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
المنظمات اإلقليمية والدولية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية. • 
العموم من خال نشر بياناته في مختلف الوسائل.  • 

المتوســط الســنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة لعام 2018م
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الوصف: 
يعرف الرقم القياسي لتكلفة بأنه مقياس 

إحصائي للتغيرات في أسعار سلة سوق ثابتة 
من السلع والخدمات.

المنهجية:
2/1 : آلية إعداد الخطة: 

بحث االحتياجات.• 
تصميم استمارة المسح.• 
تحديد اإلطار.• 
اختيار العينة.• 
أسلوب جمع البيانات.• 
أدوات جمع البيانات.• 
تحميل وأرشفة البيانات والبيانات الوصفية • 

الُمجّمعة على قواعد البيانات.
التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة.• 
متابعة جامعي ومقدمي البيانات.• 
تحميل المخرجات ومراجعتها.• 
نشر البيانات.• 

2/2 : استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة جمع البيانات للرقم 

القياسي ألسعار المستهلك  من قبل مختصي 
إدارة األسعار في الهيئة العامة لإلحصاء وقد 

روعي عند تصميمها اإلشارة إلى  البيانات 
الجغرافية المساعدة للوصول إلى  نقاط البيع 

مثل : ) رقم المحل, اسم المحل, المدينة , الحي 
, رقم الحارة ,رقم القطاع ,رقم البلك , الشارع 

, الموقع , واإلحداثية(  كما تضمنت االستمارة 
وصف للسلعة أو الخدمة المراد رصد سعرها 

ومواصفاتها والتغيرات الطارئة عليها مثل: 
)رمز البند، اسم البند، السعر الحالي، السعر 

السابق، نوع وحدة القياس، رمز التحليل، ودورية 
التسعير(. باإلضافة إلى العوامل السعرية 

التالية: )الماركة، بلد المنشأ، نوع العبوة، 
الموديل، المقاس، النوع، الجودة، وأخرى(. 

وقد تم تطبيق هذه االستمارات إلكترونيًا على 
األجهزة التي يتم جمع البيانات من خالها.

2/3 : أسلوب جمع البيانات:  
يتم تحديد أسلوب جمع البيانات قبل البدء 

بعملية جمع بيانات األسعار بوقت كاٍف وفًقا 
لعدد من الضوابط والمعايير كما يلي:

اعتماد طريقة المقابات الشخصية في • 
جمع بيانات األسعار من نقاط البيع.

جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية • 
اإللكترونية.

الرقم 
القياسي 

ألسعار 
المستهلك

تغطية كافة السلع والخدمات حسب نقاط • 
البيع: )محات كبيرة، متوسطة، صغيرة، 

وذلك وفًقا للتخصص وحجم العمالة داخل 
المصدر(.

اعتماد السعر يوم الزيارة لنقطة البيع.• 
تحديد المواصفات الدقيقة للبنود في • 

جميع أنحاء المملكة بحيث تشتمل على أهم 
العوامل السعرية المؤثرة في سعر البند 

مثل السلعة وماركتها، الوزن، بلد المنشأ، 
المقاس، وغيرها.

االلتزام بدورة تسعير لكل بند )أسبوعي، • 
شهري، ربع سنوي، نصف سنوي(.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يتم اختيار نقاط البيع التي ُتجمع منها أسعار 

السلع والخدمات المختلفة بناًء على:
حجم السكان للمنطقة الجغرافية.• 
تخصص نقطة البيع.• 
نسبة عدد المحات المتوفرة في اإلطار • 

العام لتعداد المنشآت على مستوى 
المدينة.

نوع السوق.• 
نسبة التسوق بناًء على نتائج مسح إنفاق • 

ودخل األسرة على مستوى المدينة.
نسب التسوق وربطها بنوع نقطة البيع.• 
التوزيع النسبي لنقاط البيع حسب النشاط • 

التجاري.
حجم العمالة في نقطة البيع.• 
سحب عينة ظل الستخدامها في حالة عدم • 

توفر نقطة البيع األصلية.

2/5 : كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تتم عملية حساب الرقم القياسي لألسعار • 
. )Lapsers( باستخدام معادلة السبير

تم االعتماد على التصنيف الدولي • 
لاستهاك الفردي حسب الغرض

 Classification of Individual Consumption
)According to Purpose( COICOP
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أهم النتائج: 
سجل المتوسط السنوي للرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لعام 2018م، مقارنة بالعام السابق 2017م ارتفاًعا بلغت نسبته 2.5%.   

متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك خال عامي 2017-2018

2013 = 100

%20172018أقسام اإلنفاق
104.7107.32.5الرقم القياسي العام
99.8106.36.5االغذية والمشروبات

153.7192.024.9التبغ
7.0-100.093.0المابس واالحذية

1.3-111.8110.4السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود األخرى
101.2102.71.5تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

106.2110.33.9الصحة
107.8119.310.7النقل

99.2100.41.2االتصاالت
95.696.71.2الترويح والثقافة

109.3110.20.8التعليم
103.0111.38.1المطاعم والفنادق

102.4102.70.3السلع والخدمات المتنوعة متوســط الرقم القياسي ألسعار المستهلك لعامي 2018-2017

2017
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كيفية االستفادة من الرقم القياسي ألسعار المستهلك: 
تُعد بيانات الرقم القياسي ألسعار المستهلك وسيلة إحصائية لـــــ :

دعم اتخاذ بعض القرارات االقتصادية المناسبة من قبل الجهات الرسمية من خال متابعة تحركات الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومكوناته.• 
قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى.• 
قياس العبء الذي يتحمله المستهلك وتطور هذا العبء من فترة ألخرى حسب اتجاهات األسعار.• 
قياس اتجاهات التضخم واالنحسار االقتصادي )قياس التضخم أو االنكماش في اقتصاد المملكة(.• 
قياس مدى التغير في األجور الحقيقية.• 
يمكن االعتماد عليها في التحليات االقتصادية واإلحصائية الخاصة بتحركات األسعار والتنبؤات المستقبلية له خال فترات زمنية مختلفة.• 
يتم استخدامها كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة.• 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
المنظمات اإلقليمية والدولية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
أكثر من تسعين جهة من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية. • 
العموم من خال نشر بياناته في مختلف الوسائل.  • 

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        الرقم القياسي ألسعار المستهلك
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تقارير 
الصادرات 

غير البترولية 
والواردات 

السلعية

الوصف:
وهي تقارير تصدر بصفة )شهرية، وربع سنوية، 

وسنوية( توضح حركة الصادرات غير البترولية 
والواردات السلعية خال هذه الفترات ومقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق وتحتوي على 
جداول مختصرة ورسومات بيانية وإجماليات 

للصادرات والواردات حسب أهم األقسام 
والدول ومجموعات الدول والواردات، حسب 
استخدام المواد وطبيعة المواد والواردات، 

وحسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية والتبادل 
التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون.

خطة العمل:
يتم إنجاز العمل لكل تقرير )شهري/ربع سنوي/

سنوي( حسب المراحل التالية:
التأكد من الشمولية.• 
تحميل البيانات األولية.• 
المراجعة والتصحيح.• 
تحميل البيانات النهائية.• 
إعداد الجداول اإلحصائية والرسومات • 

البيانية.
نشر البيانات.• 

المنهجية:
ا من الجمارك السعودية  بعد ورود البيانات شهريًّ

إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة 
مراحل من المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 
مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا.

في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 
ا على مستوى السلع والدول  الشهرية آليًّ

وفًقا لبرامج مخصصه 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. وبنفس 
األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل 

من المراجعات الربع سنوية والسنوية 
حتى تكون جاهزة إلعداد وإصدار التقارير 

المطلوبة.

آلية إعداد التقارير الدورية:
يتم إعداد هذه التقارير بعد االنتهاء من مراجعة 

وتصحيح بيانات كل فترة زمنية خال السنة حيث 
ا كبيانات أولية  تصل البيانات من مصادرها شهريًّ

ويجرى عليها التالي: 
ترسل للحاسب اآللي للتأكد من الشمولية.• 
تحميل البيانات على برامج التصحيح • 

الخاصة بالتجارة الخارجية الستخراج األخطاء 
والماحظات.

مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليا عن • 
طريق الشاشات.

تم إرسال بعض االستفسارات والماحظات • 
واألخطاء إلى الجمارك السعودية لتصحيحها 

وإعادتها للهيئة.
في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل • 

البيانات النهائية للواردات والصادرات غير 
البترولية من الجمارك السعودية إلعداد 

التقرير السنوي.
يتم مراجعة هذه البيانات النهائية والتأكد من • 

عدم وجود أخطاء أو ماحظات.
يتم نشر وطباعة نشرة إحصاءات الصادرات • 

 )CD( على نحو  )تقارير ورقية / قرص مدمج
على موقع الهيئة اإللكتروني

.) www.stats.gov.sa (       

الجهات المستفيدة:
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

اإلسكوا، ... إلخ(.
القطاع الخاص واألفراد.• 
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كيفية االستفادة من التقارير الدورية لصادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها:
تستفيد منها هيئة تنمية الصادرات السعودية لمعرفة أهم السلع الوطنية المصدرة حسب الدول خال فترة زمنية• 
تستفيد منها الغرف التجارية عند عقد االجتماعات التجارية.• 
التعرف على اهم السلع المصدرة والمستوردة.• 
التعرف على اهم الدول المصدرة والمستوردة.• 
تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار لمعرفة درجة نمو العاقات التجارية بين المملكة والدول األخرى خال فترة معينة.• 
تستفيد منها وزارة الخارجية والملحقيات التجارية لمعرفة حركة الصادرات والواردات مع كل دولة خال الفترة.• 
معرفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج العربية خال الفترة.• 

وتعد بيانات تقارير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها وسيلة إحصائية إلى:
توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن إحصاءات صادرات وواردات المملكة السلعية لاستفادة منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.• 
رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية من السلع المنافسة المستوردة.• 
بناء المؤشرات االقتصادية المهمة لمكونات الحسابات القومية وميزان المدفوعات.• 

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
تقرير شهر نوفمبر وديسمبر 2017 م باإلضافة إلى تقارير األشهر من يناير 2018 م حتى أكتوبر2018 م.• 
تقرير الربع األول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2018 م.• 
التقرير السنوي لصادرات المملكة ووارداتها لعام 2017 م.• 

أهم النتائج:
الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية أكتوبر 2018م.

أواًل: الصادرات السلعية:
بلغت قيمة الصادرات السلعية 113 مليار و 994 مليون ريـال في شهر أكتوبر 2018 مقابل 76 مليار و 862 مليون ريـال في شهر أكتوبر 2017م، بارتفاع 

 مقداره 37 مليار و 131 مليون ريـال ، بنسبة %48.3 عن أكتوبر 2017م.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق )سبتمبر 2018( بمقدار 15 مليار و 316 مليون ريال وبنسبة 15.5%.
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الصاد�ات، شهري (مليون ��ال)

76,862
80,686 80,943

84,825
77,565

81,323

89,707
96,280 96,617 99,546

92,329
98,677

113,994

أكتوبرنوفمبرديسمبرينا�رفب��رمارسأب��لما�و�ونيو�وليوأغسطسسبتمبرأكتوبر

20182017

التغير في الصاد�ات (%)

20.1▲

5.0▲
0.3▲

4.8▲

8.6▼

4.8▲

10.3▲
7.3▲

0.4▲
3.0▲

7.2▼

6.9▲

15.5▲14.2▲

31.3▲

19.0▲
21.7▲

16.9▲ 14.1▲

33.6▲

51.1▲

64.2▲

55.2▲

35.5▲

54.1▲
48.3▲

2017 2018

التغير الشهريالتغير السنوي

رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المامح الرئيسية لتحركات الرقم القياسي ألسعار العقارات
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الصادرات غير البترولية الرئيسة )مليون ريال(

 السلع المصدرة
)HS أكتوبر 2017)حسب أقسام النظام المنسق

أكتوبر 2018

 التغير عنالقيمة
العام السابق

 نسبة التغير
)%(

4.4▲289▲6,5846,873اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما1
46.8▲2,018▲4,3116,329منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها2
12.7▼225▼1,7741,550معدات النقل وأجزاؤها3
4.2▼63▼1,5171,454المعادن العادية ومصنوعاتها4
8.2▼80▼975895اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها5
9.7▼52▼539486الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية6
1.0▼5▼478473مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ7
39.7▼162▼409247اللؤلؤ؛ األحجار الكريمة؛ المجوهرات المقلدة8
12.2▲26▲212237ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته9

1.6▲19▲1,1451,164بقية السلع10
9.8▲1,763▲17,94419,707اإلجمالي
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المامح الرئيسية لتحركات الرقم القياسي ألسعار العقارات

ثانًيا: الواردات:
بلغت قيمة الواردات السلعية 43 مليار و 685 مليون ريـال في شهر أكتوبر 2018 مقابل 44 مليار و 668 مليون ريـال في شهر أكتوبر 2017 ، بانخفاض 

 مقداره 983 مليون ريـال ، بنسبة %2.2 عن أكتوبر 2017.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق )سبتمبر 2018( بمقدار 2 مليار و 248 مليون ريال وبنسبة 5.4%.

الواردات، شهري (مليون ��ال)

أكتوبرنوفمبرديسمبرينا�رفب��رمارسأب��لما�و�ونيو�وليوأغسطسسبتمبرأكتوبر

20182017

44,668
40,692

42,802 41,613 41,564 40,236

47,892 48,334

36,709

48,681

37,793
41,437

43,685

التغير في الواردات (%)

التغير الشهريالتغير السنوي

26.1▲

8.9▼

5.2▲

2.8▼
0.1▼

3.2▼

19.0▲

0.9▲

24.1 ▼

32.6▲

22.4 ▼

9.6▲

5.4▲4.2 ▲

3.9 ▼

5.9▲

8.2▼

6.9 ▲

3.1▼

8.5▲

2.3▲ 3.9▲
8.4▲

13.2 ▼

17.0▲

2.2▼

2017 2018



253

الواردات السلعية الرئيسية )مليون ريال(

الواردات السلعية الرئيسة )مليون ريال(
 

 السلع المستوردة
)HS أكتوبر 2017)حسب أقسام النظام المنسق

أكتوبر 2018

 التغير عنالقيمة 
العام السابق

 نسبة التغير
)%(

12.3▼1,321▼10,7649,443اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1
6.4▲469▲7,3757,844معدات النقل وأجزاؤها2
8.5▼419▼4,9224,503منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها3
5.0▼184▼3,6743,491المعادن العادية ومصنوعاتها4
3.7▲78▲2,1152,193مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ5
83.3▲987▲1,1862,173المنتجات المعدنية6
12.7▼280▼2,2011,921األسلحة والذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها7
33.3▼903▼2,7141,811منتجات نباتية8
3.8▲56▲1,4561,512الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية9

6.5▲534▲8,2628,796بقية السلع10
2.2▼983▼44,66843,685اإلجمالي 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة األرقام القياسية

الوصف:
نشرة سنوية تتضمن جداول ورسومات بيانية 

لألرقام القياسية لكل من الصادرات والواردات 
ومتوسط قيمة الوحدة والتغيرات النسبية 
ومعدالت التبادل التجاري حسب األقسام 

HS  الرئيسة للسلع وفًقا لتصنيف النظام المنسق

التعريفات المرتبطة باألرقام القياسية 
للتجارة الخارجية:

الرقم القياسي للصادرات:
هو مؤشر لقياس التغير في القيمة الكلية 

للصادرات في سنة معينة بالمقارنة بالقيمة 
المناظرة لها في سنة األساس. الرقم القياسي 

للواردات هو مؤشر لقياس التغير في القيمة 
الكلية للواردات في سنة معينة بالمقارنة 

بالقيمة المناظرة لها في سنة األساس.

الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة:
هو نوع من المؤشرات السعرية للتجارة الخارجية 

يوضح فقط العاقة بين القيم لفترة المقارنة 
مع القيم لفترة األساس.

سنة األساس:
وهي السنة أو الفترة التي تنسب أسعار سنة 

المقارنة أو فترة المقارنة بأسعارها، ويراعى عند 
اختيار سنة األساس أن تكون فترة عادية تتميز 

باالستقرار وبعدها عن الظروف الشاذة مثل 
األزمات االقتصادية والحروب وأن تكون قريبة 

نسبيا من فترة المقارنة وعادة ما تكون اثني 
عشر شهًرا وممكن أن تأخذ على أساس ثابت أو 
متحرك بحيث تنسب أسعارها لألسعار السابقة 

لها فقط وقد تم تحديد سنة 2012 م سنة 
األساس.

سنة المقارنة:
وهي السنة أو الفترة التي تنسب أسعارها 

ألسعار سنة األساس بهدف قياس التغير في 
األسعار.

معدل التبادل التجاري الصافي:
هو عبارة عن )الرقم القياسي لمتوسط قيمة 

وحدة الصادرات مقسوًما على الرقم القياسي 
لمتوسط قيمة وحدة الواردات) مضروًبا في 

. 100

نشرة 
األرقام 

القياسية

معدل التبادل التجاري اإلجمالي:
هو عبارة عن )الرقم القياسي لكمية الصادرات 

مقسومًا على الرقم القياسي لكمية الواردات( 
مضروًبا في 100 .

المنهجية:
تمَّ إعداد األرقام القياسية إلحصاءات التجارة 
الخارجية بطريقة القيمة المتوسطة للواردات 

والصادرات التي تعتمد على المعالجة الخاصة 
للبيانات في إطار إحصاءات التجارة الخارجية، كما 

أن أسلوب بناء األرقام القياسية بشكل عام 
يعتمد على توفير عدد من المكونات لحساب 

تلك األرقام، وهي بيانات سنة األساس، 
واألهميات النسبية، ومعادلة بناء الرقم 

القياسي.

أ - سنة األساس:
لقد تم اختيار عام 2012 م كسنة أساس لحساب 

األرقام القياسية للصادرات والواردات بهدف 
توحيد سنة األساس لمختلف األرقام القياسية 

التي تصدرها الهيئة العامة لإلحصاء وأهمها 
تقديرات الحسابات القومية لألسعار الثابتة 

واألرقام القياسية لتكاليف المعيشة، وعليه 
فقد حددت قيم وكميات ومتوسطات قيم تلك 

السنة أساسا لحساب األرقام القياسية لسلسلة 
السنوات الاحقة.

ب - األهمية النسبية )الترجيح(:
عند بناء الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة 
تم استخدام كميات سنة المقارنة للترجيح وذلك 
وفق أسلوب باش. أما عند بناء الرقم القياسي 
للكميات فقد استخدمت متوسطات قيم سنة 

األساس للترجيح وذلك وفق أسلوب السبير 
التجميعي.
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ج - الصيغ الرياضية المستخدمة في حساب األرقام القياسية:
عند بناء الرقم القياسي لقيم الصادرات والواردات فقد استخدمت الصيغ التالية:

)Value Index( 1 -  الرقم القياسي للقيمة
          مج قن

ق =                                          × 100       حيث إن:
                مج ق0

ق    الرقم القياسي للقيمة   قن  القيمة في سنة المقارنة  ق0  القيمة في سنة األساس

)Volume Index( 2  الرقم القياسي للكميات-
             مج )م ق0( ون

ك =                                           × 100       حيث إن:
                 مج ق0

ك  الرقم القياسي للكمية )م ق0( متوسط قيمة الوحدة في سنة األساس  ون  الكمية في سنة المقارنة

)Unit Value Index( 3 الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة-
                    مج قن

 قم =                                                 × 100          حيث إن:
              مج )م ق0( ون

قم  الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة.

وأهم مصادر بيانات النشرة:
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: حيث تعد المصدر الرئيس للصادرات البترولية.• 
الجمارك السعودية: وهي مصدر الصادرات والواردات السلعية غير البترولية.• 

ويتم تزويد العماء بهذه النشرة كما يلي:
نسخة ورقية.• 
 •CD. أقراص مدمجة
توفير ها على الموقع اإللكتروني للهيئة العامة لإلحصاء للمستفيدين كافة بصيغتي )إكسل وأكروبات(.• 

آلية إعداد النشرة:
يتم إعداد نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية بعد االنتهاء من إعداد وتجهيز البيانات السنوية للتجارة الخارجية وذلك على النحو التالي:

إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية.• 
إعداد الرسومات البيانية.• 
إعداد الوصف التحليلي.• 
مراجعة وتدقيق النشرة.• 
 • .)www.stats.gov.sa( على موقع الهيئة اإللكتروني / CD يتم نشر وطباعة نشرة األرقام القياسية على نحو نشرة ورقية / قرص مدمج

الجهات المستفيدة من نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
إحصاءات األسعار واألرقام القياسية.• 
إحصاءات الدخل القومي.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
المنظمات اإلقليمية والدولية.• 

كيفية االستفادة من نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
توفير جداول ومؤشرات عن األرقام القياسية للتجارة الخارجية لاستفادة منها في الدراسات والبحوث االقتصادية.

توفير مؤشرات اقتصادية مثل معدالت التبادل التجاري الصافي واإلجمالي والداخلي.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة األرقام القياسية

أهم األعمال المنجزة 2018م:
نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية لعام 2017م.

أهم النتائج:
بلغ الرقم القياسي العام لقيمة الصادرات لعام 2017م )53.7( أما في عام 2016م فقد بلغ )44.6(.

بلغ الرقم القياسي العام لقيمة الواردات لعام 2017 م )86.6( أما في عام 2016م فقد بلغ )90(.
ويوضح الجدول التالي األقسام الرئيسة األكثر تأثيًرا والتي تمثل ما نسبته )٪93.7( )٪94.7( من إجمالي قيمة الصادرات لعامي 2016م و 2017م على 

التوالي:

القسم
 النسبة من إجمالي

الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدةقيمة الصادرات

2016201720142015

77.88037.948.8المنتجات المعدنية
8.48.177.881.4لدائن ومطاط ومصنوعاتهما

7.56.665.474.7منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها

الرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الوحدةنسبة إجمالي األقسام

93.794.742.653.3

األرقام القياســية لمتوســط قيمة الوحدة (صاد�ات وواردات) ومعدل التبادل التجاري الصافياألرقام القياسية لمتوسط قيمة الوحدة )صادرات وواردات( ومعدل التبادل التجاري الصافي
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األهمية النسبية للواردات حسب األقسام الرئيسة لعام 2017م

رقم القسماألقسام الرئيسةالقيمة بالمليون ريالالنسبية %

16اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها23.9120,522
17معدات النقل وأجزاؤها15.779,397
6منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها9.950,157
15المعادن العادية ومصنوعاتها8.643,449
2منتجات نباتية6.231,450
4مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ وأبدال تبغ مصنعة5.628,090
11األنسجة ومصنوعاتها3.718,830
1حيوانات حية ومنتجات حيوانية3.718,702
7لدائن ومطاط ومصنوعاتهما3.417,149
5المنتجات المعدنية3.316,670

األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات والساعات، اآلالت 2.814,234
18الموسيقية، وأجزاؤها

20سلع ومنتجات مختلفة2.412,220
13مصنوعات من حجر وجبس أو اسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج ومصنوعاته1.46987
10ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته1.46819
9الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين0.84190
3دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة لألكل0.73531

األحذية وأغطية الرأس، مظات، عصي، سياط، زهور صناعية، مصنوعات من 0.73406
12الشعر البشري

سلع أخرى5.728,644

اإلجمالي100504,447
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األهمية النسبية للصادرات الوطنية حسب األقسام الرئيسة لعام 2017م

رقم القسماألقسام الرئيسةالقيمة بالمليون ريالالنسبية %

5المنتجات المعدنية80.0640,010
7لدائن ومطاط ومصنوعاتهما8.164,399

6منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها6.652,678

15المعادن العادية ومصنوعاتها1.914,979
1حيوانات حية ومنتجات حيوانية0.75,893

4مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ وأبدال تبغ مصنعة0.75,425

16اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها0.43,260

10ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته0.32,343

13مصنوعات من حجر وجبس أو أسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج ومصنوعاته0.21,830

11األنسجة ومصنوعاتها0.21,575

2منتجات نباتية0.11,136

20سلع ومنتجات مختلفة0.1872

3دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة لألكل0.1826

17معدات النقل وأجزاؤها0.1444

9الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين0.0109

األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات والساعات، اآلالت 0.032
18الموسيقية، وأجزاؤها

األحذية وأغطية الرأس، مظات، عصي، سياط، زهور صناعية، مصنوعات من 0.010
12الشعر البشري

سلع أخرى0.53,714

اإلجمالي100.0799,535
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الوصف:
نشرة سنوية توضح حركة الصادرات والواردات 

وحجم التبادل التجاري والميزان التجاري بين 
المملكة العربية السعودية واهم الشركاء 
التجاريين الرئيسين خال عشرة سنوات، 

باإلضافة إلى أهم السلع المصدرة والمستوردة 
مع هذه الدول.

التعريفات المرتبطة بنشرة التبادل 
التجاري:

الصادرات السلعية الوطنية:
ويقصد بها وفق نظام التجارة الخارجية جميع 

ا بالكامل  السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليًّ
أو التي أجرى عليها عملية صناعية غيرت من 

شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج المملكة 
بعد استيفاء اإلجراءات الجمركية المطلوبة عليها.

الواردات السلعية:
هي كل السلع الواردة إلى المملكة العربية 
السعودية لتغطية االحتياجات المحلية التي 

تجري عليها اإلجراءات الجمركية كافة المتبعة في 
اإلفراج الجمركي عن السلع المستوردة سواء 

كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو المعفاة.

الميزان التجاري:
هو الفرق بين القيمة الكلية للصادرات والواردات 

السلعية، وعندما تكون قيمة الصادرات أكبر 
يكون فائًضا في الميزان التجاري للمملكة وعندما 
تكون قيمة الواردات أكبر يكون عجًزا في الميزان 

التجاري للمملكة.

حجم التجارة:
ويقصد به المجموع الكلي للصادرات والواردات.

 :)C.I.F( قيمة الواردات
 تحتسب قيمة الواردات على أساس )سيف( 

وتتمثل أقيما الواردات دائًما في التكلفة 
)القيمة محل اإلرسال مضاًفا إليها تكلفة التأمين 
والنقل أو الشحن والتكاليف األخرى حتى تسليم 
البضاعة إلى رصيف التنزيل بميناء الدخول( عدا 

الرسوم الجمركية.

:)F.O.B( قيمة الصادرات
تحدد قيم السلع المصدرة على أساس 

القيمة)فوب( تسليم ظهر السفينة أو الطائرة 
)أي قيمة البضاعة مضاٌف إليها التكاليف األخرى 

نشرة 
التبادل 
التجاري

حتى تسليمها على ظهر وسيلة الشحن أو 
تتضمن قيمة البضائع بما فيها المصاريف كافة 

حتى مكتب التصدير.

خطة العمل إلعداد نشرة التبادل التجاري:
يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

حصر أهم الشركاء التجاريين حسب حجم • 
التبادل التجاري للدولة.

تجهيز الجداول اإلحصائية.• 
إعداد الرسومات البيانية.• 
مراجعة النشرة.• 
نشر البيانات وطباعة النشرة.• 

المنهجية:
يتم إعداد نشرة التبادل التجاري بشكل دوري 

)سنوي( حيث تحتوي على التبادل التجاري مع 
أهم الشركاء التجاريين لـ )100( دولة خال العام، 

وتم إعداد جداول إحصائية للتبادل التجاري بين 
المملكة وكل دولة على حدة خال سلسلة زمنية 

لمدة 10 سنوات توضح ما يلي:
إجمالي قيمة الصادرات والواردات.• 
نسبة الصادرات والواردات من اإلجمالي.• 
ترتيب الدولة بين دول العالم.• 
حجم التبادل التجاري.• 
الميزان التجاري.• 
أهم 5 سلع مصدرة ومستوردة للعام • 

األخير.
رسم بياني لحركة الصادرات والواردات خال • 

الفترة.

ويتم تزويد العمالء بهذه النشرة كما يلي:
نسخة ورقية.• 
 •CD. أقراص مدمجة
توفيرها على الموقع اإللكتروني للهيئة • 

العامة لإلحصاء لكافة المستفيدين 
بصيغتي )أكسل وأكروبات(.

وأهم مصادر بيانات النشرة:
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: • 

حيث تعد المصدر الرئيس للصادرات 
البترولية.

الجمارك السعودية: وهي مصدر الصادرات • 
والواردات السلعية غير البترولية.
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آلية إعداد نشرة التبادل التجاري:
يتم إعداد نشرة التبادل التجاري بعد االنتهاء من 
إعداد وتجهيز البيانات السنوية للتجارة الخارجية 

وذلك على النحو التالي:
حصر الدول التي لها أكبر حجم تبادل تجاري • 

مع المملكة )مجموع الصادرات والواردات(.
يتم توزيع الدول حسب مجموعات الدول.• 
يتم إعداد ملخص تحليلي لكل مجموعة دول • 

يوضح أهم دول المجموعة وأهم السلع 
المصدرة والمستوردة.

تصميم الرسومات البيانية.• 
يتم نشر وطباعة نشرة إحصاءات الواردات • 

 / CD على نحو نشرة ورقية / قرص مدمج
www.stats.( على موقع الهيئة اإللكتروني

.)  gov.sa

الجهات المستفيدة من نشرة التبادل 
التجاري:

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الخارجية.• 
الملحقيات التجارية.• 
الغرف التجارية.• 

كيفية االستفادة من نشرة التبادل 
التجاري:

تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار • 
لمعرفة حجم العاقات التجارية بين المملكة 

والدول األخرى.
تستفيد منها هيئة تنمية الصادرات • 

السعودية لمعرفة أهم السلع 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.

وتعد بيانات نشرة التبادل التجاري 
وسيلة إحصائية إلى:

توفير بيانات وجداول عن حركة الصادرات • 
والواردات بين المملكة العربية السعودية 

واهم الدول.
رسم السياسة التجارية مع الدول األخرى • 

ومعرفة حجم العاقات التجارية معها.
التعرف على مقدار الفائض أو العجز في • 

الميزان التجاري بين المملكة والدول األخرى.

التعرف على اهم السلع المستوردة • 
والمصدرة من وإلى كل دولة.

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
نشرة التبادل التجاري لعام 2017م.• 

أهم النتائج:
تباينت تجارة المملكة مع دول العالم خال 

السنوات 2017-2008م فقد تراوح حجم التبادل 
التجاري معها ما بين )1,079( مليار ريال إلى 

)2,040( مليار ريال خال تلك الفترة، وقد سجل 
فائض في الميزان التجاري للمملكة خال تلك 

الفترة يتراوح ما بين )108( مليار ريال عام 2015م 
إلى )874( مليار ريال عام 2011م كأعلى قيمة 

خال هذه الفترة، أما في عام 2017م فقد بلغ 
الفائض نحو )327( مليار ريال.

ومن أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 
2017م: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، 

الواليات المتحدة األمريكية، اإلمارات العربية 
المتحدة، سنغافورة، البحرين، تايوان، هولندا 

وذلك على التوالي. ويمثل إجمالي قيمة 
الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته )%69( من 

إجمالي الصادرات.

ومن أهم الدول التي استوردت منها المملكة 
عام 2017م: الصين، الواليات المتحدة 

األمريكية، اإلمارات العربية المتحدة، ألمانيا، 
فرنسا، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، إيطاليا، 
المملكة المتحدة وذلك على التوالي. ويمثل 

إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول ما نسبته 
)%63( من إجمالي الواردات.



261 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة التبادل التجاري

التبادل والميزان التجاري للمملكة العربية السعودية )القيمة بالمليون ريال(

الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادراتالسنة

20081,175,482431,7531,607,235743,729

2009721,109358,2901,079,400362,819

2010941,785400,7361,342,521541,050

20111,367,620493,4491,861,069874,171

20121,456,502583,4732,039,975873,029

20131,409,523630,5822,040,106778,941

20141,284,122651,8761,935,997632,246

2015763,313655,0331,418,346108,280

2016688,423525,6361,214,059162,787

2017831,881504,4471,336,328327,435

Export and Import Flow  حركــة الصاد�ات والواردات
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة إحصاءات الصادرات

الوصف:
نشرة سنوية تتضمن جداول ورسومات بيانية 

توضح حركة صادرات المملكة السلعية خال 
العام، وتشتمل على بيانات بأهم السلع 

ومجموعات الدول والدول المصدر لها، وكذلك 
حسب التصنيفات الدولية للسلع )النظام 

 SITC الدليل التجاري الدولي ،) H.S المنسق
والمجموعات االقتصادية الشاملة BEC وغيرها.

التعريفات المرتبطة بإحصاءات 
الصادرات:

الصادرات الوطنية:
ويقصد بها وفق نظام التجارة الخارجية جميع 

ا بالكامل  السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليًّ
أو التي أجري عليها عملية صناعية غيرت من 

شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج المملكة.

ميناء الخروج:
ويقصد به ذلك الميناء الذي تغادر منه البضاعة 

بالفعل إلى البلد المصدر إليه.

إعادة التصدير:
وهي عبارة عن البضائع التي سبق استيرادها 

وأجري عليها اإلجراءات الجمركية كافة وأعيد 
تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.

وسيلة النقل:
ويقصد بذلك االستدالل على نمط أو وسيلة 
لمعرفة ما إذا النقل قد تم جًوا، أو بًرا، أو بحًرا.

بلد المقصد:
ويقصد بذلك جهة المقصد النهائية للبضاعة 

وبدون أن يحدث بشأنها قبل وصولها لتلك البلد 
أي معاملة تجارية وليس البلد الذي تتوقف فيه 

البضاعة أثناء مرورها.

الدليل اإلحصائي:
وهو عبارة عن استبدال الوصف السلعي برموز 

رقمية ذات مدلول لهذه المعلومات إلمكان 
تبويبها في صورة جداول إحصائية يمكن 

االستفادة منها في مختلف األغراض اإلحصائية 
والدليل اإلحصائي المستخدم في إحصاءات 

التجارة الخارجية هو النظام المنسق )H.S( الخاص 
بتصنيف وتبويب السلع.

نشرة 
إحصاءات 
الصادرات

الوزن الصافي:
ويقصد به كامل وزن البضاعة مستبعًدا منه 

مواد التغليف والتعبئة.

:)F.O.B( قيمة الصادرات
تحدد قيم السلع المصدرة على أساس القيمة 

)فوب) (تسليم ظهر السفينة أو الطائرة( أي 
قيمة البضاعة مضافا إليها التكاليف األخرى حتى 

تسليمها على ظهر وسيلة الشحن أو تتضمن 
قيمة البضائع بما فيها المصاريف كافة حتى 

مكتب التصدير.

المنهجية:
بعد ورود بيانات الصادرات الشهرية إلى الهيئة 

العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة مراحل من 
المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية
للسلع والدول والمراكز الجمركية للتأكد من • 

شمولية البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 

بالهيئة
أو االستفسار عنها من مصادرها الرسمية. • 

وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم مراجعة 
وتصحيح بيانات الشهر كامًا.

في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 
ا على مستوى السلع والدول  الشهرية آليًّ

وفًقا لبرامج مخصصه 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، وبنفس األسلوب 

والطريقة تمر البيانات بمراحل من 
المراجعات الربع سنوية والسنوية حتى 

تكون جاهزة إلعداد وإصدار نشرة الصادرات.

آلية إعداد نشرة الصادرات:
يتم إعداد هذه النشرة بعد االنتهاء من مراجعة 
وتصحيح بيانات الصادرات لجميع أشهر السنة 

حيث تصل البيانات من مصادرها شهريًا كبيانات 
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أولية ويجرى عليها التالي: 
ترسل للحاسب اآللي للتأكد من شمولية • 

البيانات وعدم وجود نقص فيها.
يتم تحميل البيانات على برامج التصحيح • 

الخاصة بالتجارة الخارجية الستخراج األخطاء 
والماحظات.

ا.•  يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليًّ
يتم إرسال بعض الماحظات واألخطاء إلى • 

مصادر البيانات( وزارة البترول/ الجمارك 
السعودية( لتصحيحها وإعادتها للهيئة العامة 

لإلحصاء.
في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل • 

البيانات النهائية للصادرات غير البترولية من 
الجمارك السعودية.

وفي بداية شهر إبريل من كل عام تصل • 
البيانات النهائية للصادرات البترولية من 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

يتم مراجعة هذه البيانات النهائية والتأكد من • 
عدم وجود أخطاء أو ماحظات.

يتم نشر وطباعة نشرة إحصاءات الصادرات • 
 )CD( على نحو  )نشرة ورقية/ قرص مدمج
www.stats.( على موقع الهيئة اإللكتروني

.) gov.sa

خطة العمل إلعداد نشرة الصادرات:
يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

مرحلة التأكد من الشمولية.• 
مرحلة تحميل البيانات األولية.• 
مرحلة المراجعة والتصحيح.• 
مرحلة تحميل البيانات النهائية.• 
مرحلة إعداد الجداول اإلحصائية والرسومات • 

البيانية.
مرحلة نشر البيانات وطباعة النشرة.• 

الجهات المستفيدة من نشرة 
الصادرات:

وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

االسكوا، صندوق النقد الدولي، .... إلخ).
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من نشرة الصادرات:
يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية • 

بقسميها )الصادرات البترولية وغير 
البترولية(.

تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان • 
المدفوعات.

تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار في • 
دراسة مشاكل اإلغراق.

تستفيد منها هيئة تنمية الصادرات • 
السعودية لمعرفة حجم ونوع وجهة السلع 

المصدرة.
يستفاد منها في دراسة الجدوى • 

االقتصادية للمشروعات الصناعية.
وتعد بيانات نشرة الصادرات وسيلة إحصائية 

يستفاد منها في:
توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن • 

إحصاءات صادرات المملكة العربية 
السعودية السلعية لاستفادة منها في 

الدراسات والبحوث.
رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع • 

السلع والصناعات المحلية.
بناء المؤشرات االقتصادية المهمة • 

لمكونات الحسابات القومية.

أهم األعمال المنجزة 2018م:
نشرة إحصاءات الصادرات لعام 2017 م.• 

أهم النتائج:
بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة خال • 

عام 2017م )831881( مليون ريـال بارتفاع 
مقداره )143458( مليون ريـال وبنسبة 
)٪20.8( عن العام السابق 2016م حيث 
كانت قيمة الصادرات )688423( مليون 

ريـال.
من أهم الدول التي صدرت إليها المملكة • 

في هذا العام هي دولة اليابان حيث 
كانت في المرتبة األولى بقيمة مقدارها 

)100382( مليون ريـال ممثلة نسبة قدرها 
)%12.1( من إجمالي قيمة الصادرات 
وبارتفاع مقداره )28040( مليون ريـال 

وبنسبة )%38.8( عن العام السابق.
فيما يتعلق بحجم مجموعات أهم السلع • 

المصدرة فقد استأثرت المنتجات المعدنية 
بأعلى قيمة صادرات خال هذه الفترة 
مقدارها )640010( مليون ريـال ممثلة 

نسبة قدرها )٪76.9( من إجمالي الصادرات 
بارتفاع مقداره )127794( مليون ريـال بنسبة 

)٪25( عن العام السابق.

بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول • 
مجلس التعاون الخليجي خال الفترة 

)93705( مليون ريـال ممثلة نسبة مقدارها 
)٪11.3( من إجمالي قيمة صادرات المملكة.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة إحصاءات الصادرات

صادرات المملكة خال السنوات:

القيمة )مليون ريال(الوزن )ألف طن(السنة
2008452,3861,175,482
2009391,806721,109
2010420,510941,785
2011449,8231,367,620
2012467,0121,456,502
2013462,3391,409,523
2014456,9621,284,122
2015466,243763,313
2016500,277688,423
2017483,767831,881

الصادرات حسب استخدام المواد:
الوزن )ألف طن(    القيمة )مليون ريال(

المواد
201520162017

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن
9,46438,41011,40839,80111,71246,633استهاكية
456,182705,144488,304631,100471,354769,360وسيطة
59619,75956517,52370115,888رأسمالية

الصاد�ات (مليون ��ال)

1175482

721109

941785

1367620
1456502 1409523

1284122

763313

688423
831881

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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أهــم الدول المصدر إليها، 2017م (مليون ��ال)

100382 97354

74027 73801 68867
57428

34512
21993 21511 20228

Japan China 
South 
Korea

India

U.S.A Emirates

Singaphore Bahrin Tiwan Holland

2017

الصاد�ات حســب ط�يعة المواد، 2017مالصاد�ات حســب استخدام المواد، 2017م

استهالكية
Final Cons.

46,633 مليون ��ال 

�أسمالية
Fixed Assets

15,888 مليون ��ال 

وسيطة
Interm. Cons.

769,360 مليون ��ال 

%92.5 %5.6
%1.9

%19.7
%16.8

%63.5

مصنعة
Finished Products
163,895 مليون ��ال 

نصف مصنعة
Semi Finished Products

139,658 مليون ��ال 

خام
Raw Materials

528,328 مليون ��ال 
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة إحصاءات الواردات

الوصف:
نشرة سنوية تتضمن جداول ورسومات بيانية 

توضح حركة واردات المملكة السلعية خال 
العام، وتشتمل على بيانات بأهم السلع 

ومجموعات الدول والدول المستورد منها لها، 
وكذلك حسب التصنيفات الدولية للسلع )النظام 

 SITC الدليل التجاري الدولي ،H.Sالمنسق
والمجموعات االقتصادية الشاملة BEC وغيرها .

التعريفات المرتبطة بإحصاءات 
الواردات:
االستيراد:

ويقصد به وفق نظام التجارة الخارجية هو كل 
السلع والبضائع الواردة والداخلة إلى الباد 

لتغطية االحتياجات المحلية والتي تجرى عليها 
اإلجراءات الجمركية المتبعة كافة في إنهاء 

استيراد سلعة ما.
 

ميناء الدخول:
ويقصد به ذلك الميناء الذي تمر البضائع والسلع 

من خاله للتخليص الجمركي.

بلد منشأ البضاعة:
وهو بلد اإلنتاج فيما يتعلق بالحاصات الزراعية 

والحيوانية والبلد الذي تمت فيه الصناعة األخيرة 
فيما يتعلق بالسلع المصنوعة وفيما يتعلق 

بالمواد الخام للدولة التي استخرجت تلك المواد 
من مناجمها.

الدليل اإلحصائي:
وهو عبارة عن استبدال الوصف السلعي برموز 

رقمية ذات مدلول لهذه المعلومات إلمكان 
تبويبها على نماذج إحصائية لهذا الغرض 

إلعدادها بعد ذلك في صورة جداول إحصائية 
يمكن االستفادة منها في مختلف األغراض 

اإلحصائية والدليل اإلحصائي المستخدم في 
إحصاءات التجارة الخارجية هو النظام المنسق 

)H.S( الخاص بتصنيف وتبويب السلع.

الوزن الصافي:
ويقصد به كامل الوزن )بالكيلوجرام( للبضاعة 

مستبعدًا منه مواد التغليف والتعبئة وألغراض 
النشر فقد تم استخراج الوزن الصافي من 

جداول هذه النشرة )بالطن أو بآالف األطنان(.

نشرة 
إحصاءات 
الواردات

:)C.I.F( قيمة الواردات
وتحتسب قيمة الواردات على أساس( سيف 

)وتتمثل قيم الواردات دائًما في التكلفة( 
القيمة محل اإلرسال مضاًفا إليها تكلفة التأمين 
والنقل أو الشحن والتكاليف األخرى حتى تسليم 
البضاعة إلى رصيف التنزيل بميناء الدخول )عدا 

الرسوم الجمركية(.

وسيلة النقل:
ويقصد بذلك االستدالل على نمط أو وسيلة 

لمعرفة ما إذا النقل قد تم جًوا أو بًرا أو بحًرا.

خطة العمل إلعداد نشرة الواردات:
يتم إنجاز العمل حسب المراحل التالية:

مرحلة التأكد من الشمولية.• 
مرحلة تحميل البيانات األولية.• 
مرحلة المراجعة والتصحيح.• 
مرحلة تحميل البيانات النهائية.• 
مرحلة إعداد الجداول اإلحصائية والرسومات • 

البيانية.
مرحلة نشر البيانات وطباعة النشرة.• 

المنهجية:
ا( إلى الهيئة  بعد ورود بيانات الواردات )شهريًّ

العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة مراحل من 
المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية، وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 
مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا. 

في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 
ا على مستوى السلع والدول  الشهرية آليًّ

وفًقا لبرامج مخصصه لذلك ثم تجرى مراجعة 
شاملة ونهائية للبيانات الشهرية.

في المرحلة الرابعة يتم تحميل البيانات • 
الشهرية واستخراج الجداول والتقارير 
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)المجهزة بالحاسب اآللي( حسب التصانيف 
الدولية والسلع والدول.

بنفس األسلوب والطريقة تمر البيانات • 
بمراحل من المراجعات ربع السنوية 

والسنوية حتى تكون جاهزة إلعداد وإصدار 
نشرة الواردات.

آلية إعداد نشرة الواردات:
يتم إعداد هذه النشرة بعد االنتهاء من مراجعة 

وتصحيح بيانات الواردات لجميع أشهر السنة 
حيث تصل البيانات من مصادرها شهريًا كبيانات 

أولية ويجرى عليها التالي:
ترسل للحاسب اآللي للتأكد من شمولية • 

البيانات وعدم وجود نقص فيها.
يتم تحميل البيانات على برامج التصحيح • 

الخاصة بالتجارة الخارجية الستخراج األخطاء 
والماحظات.

ا.•  يتم مراجعة وتصحيح بعض األخطاء آليًّ
يتم إرسال بعض االستفسارات • 

والماحظات واألخطاء إلى الجمارك 
السعودية لتصحيحها وإعادتها للهيئة.

في منتصف شهر فبراير من كل عام تصل • 
البيانات النهائية للواردات من الجمارك 

السعودية.
يتم مراجعة هذه البيانات النهائية والتأكد من • 

عدم وجود أخطاء أو ماحظات.
يتم نشر وطباعة نشرة إحصاءات الواردات • 

 / CD على نحو نشرة ورقية / قرص مدمج
www.stats.( على موقع الهيئة اإللكتروني

.)  gov.sa

الجهات المستفيدة من نشرة الواردات:
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

اإلسكوا، صندوق النقد الدولي، ... إلخ(. 
القطاع الخاص واألفراد. • 

كيفية االستفادة من نشرة الواردات:
يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية.• 
تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان • 

المدفوعات.
تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار في • 

دراسة السلع المنافسة للمنتج المحلي.

يستفاد منها في دراسة الجدوى • 
االقتصادية للمشروعات الصناعية وقياس 
حجم الطلب على المنتجات محل الدراسة.

وتعد بيانات نشرة الواردات وسيلة إحصائية 
إلى:
توفير بيانات وجداول ومؤشرات عن • 

إحصاءات واردات المملكة العربية السعودية 
السلعية لاستفادة منها في الدراسات 

والبحوث االقتصادية.
رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع • 

السلع والصناعات المحلية من السلع 
المنافسة المستوردة.

بناء المؤشرات االقتصادية المهمة لمكونات • 
الحسابات القومية وميزان المدفوعات.

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
نشرة إحصاءات الواردات لعام 2017م.

أهم النتائج:
بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خال عام • 

2017 م )504447( مليون ريـال بانخفاض 
مقداره )21189( مليون ريـال وبنسبة 

)%4.0( عن العام السابق 2016م حيث كانت 
قيمة الواردات )525636( مليون ريـال.

ومن أهم الدول التي تستورد منها المملكة • 
هي الصين بقيمة مقدارها )76971( مليون 

ريـال ممثلة نسبة قدرها )%15.3( من 
إجمالي الواردات بارتفاع مقداره )1662( 

مليون ريـال بنسبة )%2.2( عن العام 
السابق.

أما فيما يتعلق بحجم مجموعات أهم السلع • 
المستوردة فقد استأثرت اآلالت واألجهزة 
والمعدات الكهربائية بأعلى قيمة واردات 

خال هذه الفترة مقدارها )120522( مليون 
ريـال ممثلة نسبة قدرها )%23.9( من 

إجمالي قيمة الواردات بانخفاض مقداره 
)8811( مليون ريـال بنسبة )%6.8( عن 

العام السابق.
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        نشرة إحصاءات الواردات

واردات المملكة خال السنوات:

القيمة )مليون ريال(الوزن )الف طن(السنة

200857,605431,753
200950,138358,290
201058,782400,736
201163,161493,449
201274,493583,473
201382,881630,582
201482,536651,876
201584,206655,033
201676,731525,636
201775,998504,447

الواردات حسب استخدام المواد:

الوزن )ألف طن(    القيمة )مليون ريال(

المواد
201520162017

القيمةالوزنالوزنالوزنالوزنالوزن

14,276237,43013,042210,03712,335197,841استهاكية

66,293255,46461,200203,91861,434199,217وسيطة

3,637162,1392,489111,6802,229107,388رأسمالية
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        الصادرات النفطية

الوصف:
الصادرات النفطية هي صادرات السلع المصنفة 

في الفصل 27 ( الوقود المعدني وزيوت 
معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع 

 .)H.S( من النظام المنسق )معدنية

المفاهيم والتعاريف:
الصادرات )إجمالي(:

تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية 
)الصادرات الوطنية( وصادرات السلع األجنبية 
)إعادة التصدير(. ويستند التقييم على أساس 

التسليم على ظهر السفينة )فوب(.

الصادرات الوطنية:
صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو 

تصنيعها محليًا بالكامل أو التي أجرى عليها 
عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها.

إعادة التصدير:
يشير إلى الصادرات من السلع المستوردة 

سابًقا من دون أي تعديات واضحة عليها.

التغّير السنوي:
هو نمو على أساس سنوي. ويقيس التغير 
اإلحصائي في فترة )شهر أو ربع( عن الفترة 

المماثلة من العام السابق، على سبيل المثال، 
يظهر الصيغة المبينة أدناه معدل النمو السنوي 

في شهر يونيو من عام 2017 م.

المنهجية:
ا من الجمارك السعودية  بعد ورود البيانات شهريًّ

إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة 
مراحل من المعالجة: 

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 

الصادرات 
النفطية

مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا.
في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 

ا على مستوى السلع والدول  الشهرية آليًّ
وفًقا لبرامج مخصصه 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، وبهذا يكون 
التقرير الشهري جاهزًا لإلصدار، وبنفس 
األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل 

من المراجعات الربع سنوية والسنوية 
حتى تكون جاهزة لإلعداد وإصدار التقارير 

المطلوبة.

الجهات المستفيدة:
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

االسكوا، ... إلخ(.
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من مؤشر الصادرات 
النفطية:

يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية • 
بقسم الصادرات النفطية.

يستفاد منها في دراسة الجدوى • 
االقتصادية للمشروعات الصناعية المعتمدة 

على النفط.

أهم األعمال المنجزة 2018م:
مؤشر الصادرات النفطية من شهر نوفمبر • 

2017 وحتى شهر أكتوبر 2018م.
مؤشر الصادرات النفطية للربع األول والربع • 

الثاني والربع الثالث من عام 2018م.
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أهم النتائج:
الصادرات النفطية شهر أكتوبر 2018م:

بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية 94 مليار و 286 مليون ريـال في شهر أكتوبر 2018م، بارتفاع مقداره 35 مليار و 368 مليون 
ريـال، بنسبة %60.0 عن نفس الشهر من العام السابق، وشكلت %82.7 من إجمالي الصادرات.

الصادرات النفطية

 القيمةالشهرالسنة
نسبة من إجمالي الصادرات التغير السنوي )%()مليون ريال(

)%(
14.476.7▲58,918أكتوبر2017

33.576.5▲61,725نوفمبر
19.176.7▲62,110ديسمبر

21.178.4▲66,528يناير2018
11.276.0▲58,930فبراير
15.076.3▲62,073مارس
33.476.9▲68,943أبريل
59.177.8▲74,914مايو
72.781.5▲78,767يونيو
60.877.5▲77,137يوليو

49.881.6▲75,350أغسطس
55.580.5▲79,468سبتمبر
60.082.7▲94,286أكتوبر
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رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        الصادرات النفطية
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273 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        الميزان التجاري

الوصف:
الميزان التجاري، المعروف أيًضا باسم الصادرات 

الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات 
للدولة خال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما 
إذا كانت الدولة لديها فائض )الصادرات أكبر من 

الواردات( أو عجز )الواردات أكبر من الصادرات( 
في تجارتها الخارجية.

المفاهيم والتعاريف:
الصادرات )إجمالي(:

تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية 
)الصادرات الوطنية( وصادرات السلع األجنبية 
)إعادة التصدير( ويستند التقييم على أساس 

التسليم على ظهر السفينة )فوب(.

الصادرات الوطنية:
صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو 

ا بالكامل أو التي أجرى عليها  تصنيعها محليًّ
عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها.

إعادة التصدير:
يشير إلى الصادرات من السلع المستوردة 

سابًقا من دون أي تعديات واضحة عليها.

الواردات:
تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى الباد من 

أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها 
لإلجراءات الجمركية، ويستند التقييم على أساس 

التكلفة والتأمين والشحن )سيف(.

المنهجية:
ا من الجمارك السعودية  بعد ورود البيانات شهريًّ

إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة 
مراحل من المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية، وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 

الميزان 
التجاري

مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا.
في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 

ا على مستوى السلع والدول  الشهرية آليًّ
وفًقا لبرامج مخصصه 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، وبهذا يكون 
التقرير الشهري جاهًزا لإلصدار، وبنفس 
األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل 

من المراجعات ربع السنوية والسنوية 
حتى تكون جاهزة لإلعداد وإصدار التقارير 

المطلوبة.

الجهات المستفيدة:
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

االسكوا، ...الخ(.
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من مؤشر الميزان 
التجاري:

يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية.• 
تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان • 

المدفوعات.
تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار • 

لمعرفة حجم العاقات التجارية بين المملكة 
والدول األخرى.

تستفيد منها وزارة الخارجية والملحقيات • 
التجارية لمعرفة حجم التبادل التجاري مع كل 

دولة.
تستفيد منها مجالس الغرف التجارية عند • 

عقد االجتماعات التجارية مع ممثلي الدول 
المختلفة.
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أهم األعمال المنجزة 2018م:
مؤشر الميزان التجاري من شهر نوفمبر 2017 وحتى شهر أكتوبر 2018 م.• 
مؤشر الميزان التجاري للربع األول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2018م.• 

أهم النتائج: 
الميزان التجاري، أكتوبر 2018م:

بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية 113 مليار و994 مليون ريال في أكتوبر 2018 بينما بلغت قيمة الواردات 43 مليار و685 مليون ريال في 
نفس الفترة، مما يدل على أن المملكة سجلت فائضا قدره 70 مليار و 308 مليون ريال في تجارتها السلعية في هذه الشهر، بارتفاع قدره 38 مليار و114 

مليون ريال من الفائض المسجل في أكتوبر 2017م، والتي بلغت 32 مليار و 194 مليون ريال.

الصادرات، والواردات، والميزان التجاري )مليون ريال(

الميزان التجاريالوارداتالصادراتالشهرالسنة
76,86244,66832,194أكتوبر2017

80,68640,69239,994نوفمبر
80,94342,80238,141ديسمبر

84,82541,61343,212يناير2018
77,56541,56436,001فبراير
81,32340,23641,087مارس
89,70747,89241,815أبريل
96,28048,33447,946مايو
96,61736,70959,908يونيو
99,54648,68150,865يوليو

92,32937,79354,536أغسطس
98,67741,43757,240سبتمبر
113,99443,68570,308أكتوبر
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275 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        أهم 5 منافذ جمركية للواردات

الوصف:
يظهر هذا المؤشر أهم 5 موانئ )منافذ 

الجمركية( لدخول الواردات للمملكة العربية 
السعودية.

المفاهيم والتعاريف:
اختيار منافذ الجمركية:

تعد الـ 5 منافذ الجمركية للواردات هي تلك 
المنافذ وفًقا ألعلى قيم الواردات والتي 

يحددها ترتيب جميع المنافذ الجمركية تنازليا على 
أساس قيمة الواردات للفترة قيد الدراسة.

الواردات:
تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى الباد من 

أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها 
لإلجراءات الجمركية، ويستند التقييم على أساس 

التكلفة والتأمين والشحن )سيف(.

المنهجية:
ا من الجمارك السعودية  بعد ورود البيانات شهريًّ

إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة 
مراحل من المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 
مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا.

في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 
الشهرية آليًا على مستوى السلع والدول 

وفًقا لبرامج مخصصه 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، وبهذا يكون 

التقرير الشهري جاهًزا لإلصدار، وبنفس 
األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل 

من المراجعات الربع سنوية والسنوية 

أهم 5 منافذ 
جمركية 
للواردات

حتى تكون جاهزة لإلعداد وإصدار التقارير 
المطلوبة.

 •
الجهات المستفيدة:

مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

اإلسكوا، ... إلخ(.
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من مؤشر أهم خمس 
منافذ جمركية للواردات:

يستفاد منه في دراسة أهم المنافذ التي • 
تدخل عن طريقها البضائع إلى أراضي 

المملكة العربية السعودية في هذه الفترة 
الزمنية.

يستفاد منها في المؤسسة العامة • 
للموانئ من حيث حجم السلع وقيمتها.

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
مؤشر أهم 5 منافذ جمركية من شهر نوفمبر 

2017 وحتى شهر أكتوبر 2018م.
مؤشر أهم 5 منافذ جمركية للربع األول والربع 

الثاني والربع الثالث من عام 2018م.

أهم النتائج: 
أهم 5 منافذ جمركية للواردات، أكتوبر 2018م:
بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة العربية 

السعودية 43 مليار و 685 مليون ريال في 
شهر أكتوبر 2018 وقد دخلت 12 مليار و 603 

مليون ريال من الواردات إلى المملكة عبر ميناء 
جدة اإلسامي، أي ما يعادل %28.9 من 

اإلجمالي. تليها المنافذ الرئيسة األخرى وهي 
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام )%15.9(، ومطار 

الملك خالد الدولي بالرياض )%14.5(، ومطار 
الملك عبدالعزيز الدولي بجدة )%6.9(، والبطحاء 
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)%6.7(. وشكلت هذه المنافذ الخمسة %72.8 من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

النسبة من إجمالي الواردات )%(الواردات )مليون ريال(

أكتوبر 2018أكتوبر 2017نسبة التغير )%(أكتوبر 2018أكتوبر 2017المنافذ الجمركيةمرتبة

18.834.828.9▼15,52212,603ميناء جدة اإلسامي1

12.217.715.9▼7,9156,949ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام2
22.811.514.5▲5,1556,329مطار الملك خالد الدولي بالرياض3
2.06.66.9▲2,9553,013مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة4
9.47.26.7▼3,2182,914البطحاء5

19.922.227.2▲9,90311,877أخرى
2.2100.0100.0▼44,66843,685اإلجمالي

أهم 5 منافذ جمركية للواردات )نسبة من إجمالي الواردات، %(

أهم 5 منافذ جمركية للواردات (نســبة من إجمالي الواردات، %)

ميناء الملك
عبدالع��ز بالدمام

مطار الملك
خالد الدولي

بال��اض
مطار الملك

عبدالع��ز الدولي
بجدة

ميناء جدة
االإسالمي

البطحاء
7.

2
6.

7

17
.7

15
.9

11
.5

14
.5

34
.8

28
.9

6.
6 6.
9

أكتوبر 2017
أكتوبر 2018



277 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        اتجاهات التجارة: أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات

الوصف:
يبين هذا المؤشر أهم 10 دول للصادرات 

وللواردات السلعية للمملكة العربية السعودية.

اختيار البلدان:
تم إعداد قوائم ألهم 10 دول للصادرات 

والواردات كل على حدة، وتعد ال 10 دول 
للصادرات )للواردات( هي تلك الدول وفًقا 

ألعلى قيم الصادرات )الواردات( والتي يحددها 
ترتيب جميع الدول تنازليًا على أساس قيمة 

الصادرات )الواردات( للفترة قيد الدراسة.

المفاهيم والتعاريف:
الصادرات )إجمالي(:

تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية 
)الصادرات الوطنية( وصادرات السلع األجنبية 
)إعادة التصدير(، ويستند التقييم على أساس 

التسليم على ظهر السفينة )فوب(.

الصادرات الوطنية:
صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو 

تصنيعها محليًا بالكامل أو التي أجرى عليها 
عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها.

 
إعادة التصدير:

يشير إلى الصادرات من السلع المستوردة 
سابًقا من دون أي تعديات واضحة عليها.

الواردات:
تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة 

من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها 
لإلجراءات الجمركية، والواردات من الخدمات 
ليست مدرجة، ويستند التقييم على أساس 

التكلفة والتأمين والشحن )سيف(.

المنهجية:
ا من الجمارك السعودية  بعد ورود البيانات شهريًّ

إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة 
مراحل من المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على • 
نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول 

على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول 
والمراكز الجمركية للتأكد من شمولية 

البيانات وتناسقها.
في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج • 

اتجاهات 
التجارة: 

أهم 10 
دول شريكة 

للصادرات 
والواردات

المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من 
خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا 

الستخراج الماحظات التي يتم إما معالجتها 
مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين 
بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها 

الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم 
مراجعة وتصحيح بيانات الشهر كامًا.

في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات • 
الشهرية آليًا على مستوى السلع والدول 

وفًقا لبرامج مخصصه 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، وبهذا يكون 

التقرير الشهري جاهزًا لإلصدار، وبنفس 
األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل 

من المراجعات الربع سنوية والسنوية 
حتى تكون جاهزة لإلعداد وإصدار التقارير 

المطلوبة.

الجهات المستفيدة:
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية • 

ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، 

اإلسكوا، ... إلخ(.
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من مؤشر اتجاهات 
التجارة:

تستفيد منها وزارة التجارة واالستثمار • 
لمعرفة حجم العاقات التجارية بين المملكة 

والدول األخرى.
تستفيد منها هيئة تنمية الصادرات • 

السعودية لمعرفة أهم السلع الوطنية 
المصدرة حسب الدول.
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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.• 

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
مؤشر اتجاهات التجارة ألهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات من شهر نوفمبر 2017 وحتى شهر أكتوبر 2018م.• 
مؤشر اتجاهات التجارة ألهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات للربع األول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2018م.• 
 •

أهم النتائج:
اتجاهات التجارة: أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات لشهر أكتوبر 2018م

في أكتوبر 2018، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصـين 14.8 مليار ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسة للصادرات المملكة. 
تليها الـيـابـان والـهـنـد بقيمة 11.6 مليار ريال و 10.9 مليار ريال، على التوالي. وكانت كوريا الجنوبية والواليات المتحدة االمريكية وهولندا واالمارات العربية 
المتحدة وسـنغافورة والبحرين وتايوان من بين أهم 10 دول مصدر إليها. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول 82.8 مليار 

ريال، وهو ما يمثل %72.6 من إجمالي الصادرات.

أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2018 )مليون ريال(

الدول
20172018
أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبر

97929413880311519102901067510260124651071910786104071318014824الصـين
89148988106311066887561109395599167992410923105191076111640الـيـابـان
65676688678778056652728968338940967092787366771010858الـهـنـد

66327269777885446947661782408942887577589429790310297كوريا الجنوبية
الواليات المتحدة 

463158235009673063216166901383417889104289097946110290االمريكية

2057220837372125160116992551402635063186275038417953هولندا
االمارات العربية 

5464604463615003439546555219596054435790465274786395المتحدة

3712395937113269331437543582379533354059260535775079سـنغافورة
2113182820611791232122412349254224462584246627132818البحرين
1934215221392160248715552933220823022975245420512649تايوان

51816543735701759614530845574460539663876410967767617446867582803المجموع
)%( من إجمالي 

67.467.470.470.368.468.567.569.066.468.166.969.672.6الصادرات



279 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        المامح الرئيسية لتحركات الرقم القياسي ألسعار العقارات

وبلغت قيمة الواردات من الصـين 8.4 مليار ريال في شهر أكتوبر 2018، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى لواردات المملكة العربية السعودية. 
تليها الواليات المتحدة االمريكية واالمارات العربية المتحدة بقيمة 6.4 مليار ريال و 3.3 مليار ريال، على التوالي. وكانت المانيا والـيـابـان والـهـنـد وايطاليا 

وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا من بين أهم 10 دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول 28.9 
مليار ريال، وهو ما يمثل %66.1 من إجمالي الواردات.

أهم 10 وجهات لصاد�ات المملكة العر�ية الســعودية، أكتوبر 2018 (مليون ��ال)

14824

11640
10858 10297 10290

7953

6395
5079

2818 2649

الصـين الـيـابـان الـهـنـد كو��ا
الجنو�ية

الواليات
المتحدة

االم��كية

هولندا االما�ات
العر�ية
المتحدة

سـنغافورة البح��ن تا�وان
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أهم 10 وجهات لواردات المملكة العر�ية الســعودية، أكتوبر 2018 (مليون ��ال)

الصـين الـيـابـان الوالياتالـهـنـد
المتحدة

االم��كية

االما�ات
العر�ية
المتحدة

ألمانيا إيطاليا كو��ا
الجنو�ية

المملكة
المتحدة

فرنسا

8435

6418

3282

2140 1953
1606 1342 1329 1213 1144

أهم 10 دول لواردات المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2018 )مليون ريال(

الدول
م2018م2017

أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبر
6450535471426128616260507318923659108022552575868435الصـين

الواليات المتحدة 
5432612355415955499746067021613745607204435458776418األمريكية

اإلمارات العربية 
2917291023772387601539063771427337304488354734283282المتحدة

2469249523632394229921912603249717882910192524262140أمانيا
2005177917671945178621032093141712351508130815401953الـيـابـان
1620150216322306156620782127217014422028136615371606الـهـنـد
1367157515951315124512071686144911321571128610921342إيطاليا

15851244216720891305139015341377125010779409081329كوريا الجنوبية
102295012899658589601120128597011246877551213المملكة المتحدة

216520961824244415441250236512251095160098610721144فرنسا
27030260302769827927277782574231639310642311131531219232622028862المجموع

)%( من إجمالي 
60.564.064.767.166.864.066.164.363.064.858.063.366.1الواردات



281 رابعا: اإلحصاءات االقتصادية
        مؤشرنسبة الصادرات غيرالنفطية إلى الناتج ا حلي اإلجمالي غيرالنفطي

الوصف:
للصادرات مساهمة إيجابية في الميزان التجاري وبالتالي في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد المصدر. 
يقيس هذا المؤشر مدى مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.

طريقة الحساب: 
الصادرات غير النفطية مقسوما على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، بناء على األسعار الجارية، 

ومضروبا في 100 .

المفاهيم والتعاريف:
الصادرات )إجمالي(:

تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية )الصادرات الوطنية( وصادرات السلع األجنبية )إعادة 
التصدير(. ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة )فوب(.

الصادرات الوطنية:
صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليًا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية 

غيرت من شكلها وقيمتها.

إعادة التصدير:
يشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابًقا من دون أي تعديات واضحة عليها.

الصادرات غير النفطية:
إجمالي الصادرات مطروحًا منها الصادرات من السلع المصنفة في الفصل 27 )الوقود المعدني 

.)H.S( من النظام المنسق )وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد البيتومينية، شموع معدنية

:)GDP( الناتج المحلي اإلجمالي
وهو واحد من المؤشرات األولية المستخدمة لقياس صحة أو حجم اقتصاد الباد. حيث إنه يقيس 

القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد خال فترة معينة )ربع أو سنة(. 
السلع والخدمات النهائية هي تلك التي يتم شراؤها من قبل المستخدم النهائي: )أ( االستهاك 

النهائي لألسر والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، والحكومة، )ب(األصول 
الثابتة )رأس المال(؛ )ج( والصادرات )ناقص الواردات(.

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي:
الجزء من الناتج المحلي اإلجمالي الناتجة عن القطاع غير النفطي، باألسعار الجارية. ال يشمل رسوم 

االستيراد.

التغّير السنوي:
نمو على أساس سنوي. أنه يقيس التغير اإلحصائي في فترة )شهر أو ربع( عن الفترة المماثلة من 

العام السابق على سبيل المثال، يظهر الصيغة المبينة أدناه معدل النمو.
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المنهجية:
بعد ورود البيانات شهريًا من الجمارك السعودية إلى الهيئة العامة لإلحصاء يمر العمل بعدة مراحل من المعالجة:

تبدأ المرحلة األولى بوضع البيانات على نظام إحصاءات التجارة الخارجية للحصول على تقارير المراجعة األولية للسلع والدول والمراكز الجمركية للتأكد • 
من شمولية البيانات وتناسقها.

في المرحلة الثانية يتم تنفيذ برامج المعالجة التفصيلية للبيانات الجمركية من خال تطبيق قواعد المراجعة والتصحيح آليًا الستخراج الماحظات التي • 
يتم إما معالجتها مباشرة بواسطة المختصين اإلحصائيين بالهيئة أو االستفسار عنها من مصادرها الرسمية. وتستمر هذه المرحلة إلى أن يتم مراجعة 

وتصحيح بيانات الشهر كامًا.
ا على مستوى السلع والدول وفًقا لبرامج مخصصه لذلك ثم تجرى مراجعة شاملة ونهائية للبيانات •  في المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات الشهرية آليًّ

الشهرية.
في المرحلة الرابعة يتم تحميل البيانات الشهرية واستخراج الجداول والتقارير المجهزة بالحاسب اآللي حسب التصانيف الدولية والسلع والدول، وبهذا • 

يكون التقرير الشهري جاهزًا لإلصدار، وبنفس األسلوب والطريقة تمر البيانات بمراحل من المراجعات الربع سنوية والسنوية حتى تكون جاهزة لإلعداد 
وإصدار التقارير المطلوبة.

الجهات المستفيدة:
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية.• 
مجلس الشئون األمنية والسياسية.• 
وزارة االقتصاد والتخطيط.• 
وزارة المالية.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
الغرف التجارية.• 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ومن أهمها )المركز اإلحصائي لمجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، االسكوا، ... إلخ(.• 
القطاع الخاص واألفراد.• 

كيفية االستفادة من مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي:
يستفاد منها إلعداد الحسابات القومية بقسم الصادرات غير البترولية.• 
تستفيد منها مؤسسة النقد لحساب ميزان المدفوعات.• 
يستفاد منها في دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية.• 

أهم األعمال المنجزة 2018 م:
مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للربع األول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2018.• 

أهم النتائج:
نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، الربع الثالث من عام 2018 :

بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية )58.6( مليار ريال وشكلت )%12.2( من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في 
الربع الثالث 2018، مقارنة مع )%10.2( في نفس الفترة من العام السابق. ويعود االرتفاع في النسبة إلى االرتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة 

)%25.0( مع االرتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة )%4.4( خال تلك الفترة.
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        المامح الرئيسية لتحركات الرقم القياسي ألسعار العقارات

 الصادرات
غير النفطية

 الناتج المحلي اإلجمالي
 نسبة الصادرات غيرغير النفطي

 النفطية إلى  الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي )%(

التغير السنوي )%(مليون ريالالتغير السنوي )%(مليون ريالالربعالسنة

4.110.2▲11.4459,195▲46,882الربع الثالث2017
2.811.9▲18.7466,779▲55,738الربع الرابع2017
6.211.8▲23.5476,544▲56,182الربع األول2018
8.412.5▲32.2481,377▲59,979الربع الثاني2018
4.412.2▲25.0479,411▲58,598الربع الثالث2018

نســبة الصاد�ات غير النفطية إلى النا�ج المحلي اإلجمالي غير النفطي
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نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطية لعام 2017م:
بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية )193.5( مليار ريال وشكلت )%10.56( من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في عام 

2017، مقارنة مع )%9.89( في العام السابق. ويعود االرتفاع في النسبة إلى االرتفاع العالي في الصادرات غير النفطية بنسبة )%8.9( عن االرتفاع 
في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة )%1.9( خال تلك الفترة.

السنة
نسبة الصادرات غير النفطية إلى  الناتج الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيالصادرات غير النفطية

المحلي االجمالي غير النفطي

)%(التغير السنوي )%(مليون ريالالتغير السنوي )%(مليون ريال

2013202,4436.0▲1,487,9649.3▲13.61
2014217,0307.2▲1,615,3808.6▲13.44
2015189,90112.5▼1,767,8479.4▲10.74
2016177,6946.4▼1,797,1531.7▲9.89
2017193,4798.9▲1,832,1471.9▲10.56

نســبة الصاد�ات غير النفطية إلى النا�ج المحلي اإلجمالي غير النفطي
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            والموارد الطبيعية

اإلنتاج اإلحصائي
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           مسح الطاقة المنزلي

الوصف: 
هو مسح ميداني سنوي يهتم بجمع بيانات 

إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات 
صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين 

حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة 
وأنماط استهاكها في القطاع المنزلي على 

مستوى المناطق اإلدارية.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

من خال فهم االحتياجات اإلحصائية وتأكيدها، 
وتحديد الحلول الممكنة، حيث قامت الهيئة 

العامة لإلحصاء بالتواصل وعقد االجتماعات 
مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العاقة 

بمسح إحصاءات الطاقة المنزلي بالمملكة.

 2/2: استمارة المسح:
وتحتوي استمارة المسح على بيانات عن 

المسكن ومكوناته ومصادر الكهرباء وبيانات 
عن األسرة وأسئلة خاصة باستخدامات الوقود 

وكميات استهاك أشكال الطاقة المختلفة 
واستخداماتها في األنشطة المنزلية المختلفة 

واألجهزة المستهلكة للطاقة في القطاع 
المنزلي كما تحتوي على أسئلة خاصة بترشيد 

استهاك الطاقة والتعرف على وسائل الترشيد، 
وكذلك أسئلة عن رغبة األسرة باستخدام الطاقة 

)الكهروضوئية( في المسكن وعن وجود عزل 
حراري في المسكن من عدمه.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
ُذ مسح الطاقة المنزلي بشكل دوري كل  ُينفَّ

سنة، وألن األسرة هي محور البحث فقد تمَّ 
استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة 

في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام 
ُفون بهذه العملية بزيارة األسر  الباحثون المكلَّ
الواقعة ضمن عينة المسح، وقام الباحث عند 
زيارة األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق 

الرسمية التي ُتثِبت هويَته اإلحصائية، كما قام 
بإيضاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن المسح 

وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات األسرة 
مباشرًة باستخدام استمارة مسح الطاقة المنزلي 
اإللكترونية، ويتم استيفاء بيانات استمارة المسح 

بناًء على اإلسناد الزمني المحدد وفًقا لعــدد 
أفــراد األسرة وخصائصــهم السكانية واالجتماعية 

واالقتصادية.

مسح 
الطاقة 
المنزلي

 2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تصميم خطة األطر اإلحصائية:

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

وضع القوائم والخرائط والمواصفات . 2
التحليلية للوحدات التي يمكن من خالها 

اختيار مقدمي البيانات.
ت واألطر اإلحصائية . 3 استخدام السجاَّ

المشتَركة بقدر اإلمكان.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء . 4

اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، 
ق من صحته، والموافقة على  والتحقُّ

استخدامه للدورة الحالية للمسح.

تصميم خطة سحب العينات: 
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1

وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 
منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكِّل العينـة 

الكليـة. 
اختيار وحدات العينة من بين األطر . 2

اإلحصائية التي تم تصميمها لتغطية 
المجتمع اإلحصائي المستهدف، وعملية 

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

وهي مناطق العدِّ من إطار عملية حصر 
وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث 
يتم اختيار )1100( منطقة عدٍّ موزعة على 

جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 
باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم 

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

المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق 
العدِّ التي تم اختياُرها في المرحلة األولى 

باستخدام العينة العشوائية المنتظمة 
بواقع )25( أسرة من كل منطقة عد، أي 

ما مجموعه )27500( أسرة على مستوى 
المملكة.

إعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة . 3
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بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها.. 4
ق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع. 5 اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف المستخدمة:
مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب وطبيعة تلك البيانات، فيتمُّ مطابقة البيانات للدورة الحالية للمسح مع بيانات الدورة 

السابقة؛ وذلك للتحقق من سامة البيانات ومنطقيتها.

أهم النتائج: 
الجداول التالية تبين أهم النتائج: 

جدول )1( النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 2017م

المنطقة اإلداريةم
الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

الجملة )%(أخرى )%(حطب )%(كهرباء )%(غاز )%(

90.958.770.070.21100.00الرياض1
94.904.580.340.18100.00مكة المكرمة2
91.896.560.491.06100.00المدينة المنورة3
97.212.640.030.12100.00القصيم4
77.1221.390.021.47100.00المنطقة الشرقية5
94.084.921.000.002100.00عسير6
97.132.210.440.22100.00تبوك7
94.864.440.580.12100.00حائل8
97.842.110.050.00100.00الحدود الشمالية9

93.640.825.230.31100.00جازان10
91.575.093.280.06100.00نجران11
98.630.570.630.17100.00الباحة12
95.803.180.370.65100.00الجوف13

92.166.710.720.41100.00إجمالي المملكة
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جدول )2( النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 2018م

المنطقة اإلداريةم
الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

الجملة )%(أخرى )%(حطب )%(كهرباء )%(غاز )%(

90.489.240.020.26100.00الرياض1
94.195.170.340.30100.00مكة المكرمة2
91.628.080.300.00100.00المدينة المنورة3
97.062.940.000.00100.00القصيم4
75.1824.570.040.21100.00المنطقة الشرقية5
94.025.410.490.08100.00عسير6
97.401.890.420.29100.00تبوك7
94.245.320.350.09100.00حائل8
97.162.540.200.10100.00الحدود الشمالية9
93.803.742.460.00100.00جازان10
93.304.771.930.00100.00نجران11
97.331.780.880.01100.00الباحة12
96.042.840.740.38100.00الجوف13

90.728.740.340.20100.00إجمالي المملكة
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جدول )3( النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 2017م

المنطقة اإلداريةم
مصدر الكهرباء

الجملة)%(اليوجد )%(مولد خاص)%(شبكة خاصة )%(شبكة عامة )%(

98.611.380.010.00100.00الرياض1
99.920.070.010.00100.00مكة المكرمة2
99.630.140.050.18100.00المدينة المنورة3
99.980.010.010.00100.00القصيم4
99.680.160.160.00100.00المنطقة الشرقية5
96.473.430.100.00100.00عسير6
99.410.560.030.00100.00تبوك7
99.860.120.020.00100.00حائل8
99.170.810.020.00100.00الحدود الشمالية9

99.110.000.890.00100.00جازان10
99.100.130.330.44100.00نجران11
99.640.070.010.28100.00الباحة12
98.861.110.030.00100.00الجوف13

99.190.610.130.07100.00إجمالي المملكة

 جدول )4( النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية2018  م

المنطقة اإلداريةم
مصدر الكهرباء

الجملة)%(مولد خاص)%(شبكة خاصة )%(شبكة عامة )%(

99.930.060.01100.00الرياض1
99.870.090.04100.00مكة المكرمة2
99.880.110.01100.00المدينة المنورة3
99.900.090.01100.00القصيم4
99.820.090.09100.00المنطقة الشرقية5
99.880.060.06100.00عسير6
99.980.010.01100.00تبوك7
99.880.110.01100.00حائل8
99.730.240.03100.00الحدود الشمالية9

99.540.220.24100.00جازان10
99.750.180.07100.00نجران11
99.750.250.00100.00الباحة12
98.591.370.04100.00الجوف13

99.850.110.04100.00إجمالي المملكة
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جدول )5( النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى المناطق اإلدارية 2017 م

المنطقة اإلداريةم
نوع عداد الكهرباء

المجموع )%(
مشترك مع عدة منازل  )%(مستقل خاص بالمنزل )%(

83.3316.67100.00الرياض1
82.8017.20100.00مكة المكرمة2
81.5418.46100.00المدينة المنورة3
81.6118.39100.00القصيم4
83.9416.06100.00المنطقة الشرقية5
80.8519.15100.00عسير6
83.9716.03100.00تبوك7
80.6919.31100.00حائل8
92.977.03100.00الحدود الشمالية9
79.6420.36100.00جازان10
75.7224.28100.00نجران11
74.5525.45100.00الباحة12
83.8416.16100.00الجوف13

82.5217.48100.00إجمالي المملكة

جدول )6( النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى المناطق اإلدارية 2018م

المنطقة اإلداريةم
نوع عداد الكهرباء

المجموع )%(
مشترك مع عدة منازل  )%(مستقل خاص بالمنزل )%(

86.1713.83100.00الرياض1
85.2514.75100.00مكة المكرمة2
85.5814.42100.00المدينة المنورة3
85.7914.21100.00القصيم4
84.7615.24100.00المنطقة الشرقية5
75.8224.18100.00عسير6
94.775.23100.00تبوك7
87.3912.61100.00حائل8
90.279.73100.00الحدود الشمالية9

78.7021.30100.00جازان10
67.2932.71100.00نجران11
73.6026.40100.00الباحة12
81.8418.16100.00الجوف13

84.3315.67100.00إجمالي المملكة
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وفيما يلي عدد من الرسوم التوضيحية لبيان أبرز النتائج:

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات إحصائية دقيقه وشامله تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين وبناء مؤشرات حول الوضع االقتصادي ومستوى 

المعيشة لدى األسرة.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.  • 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.• 
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. • 
الشركة السعودية للكهرباء.• 
شركة أرامكو السعودية.• 

النســبة المئوية للوقود المســتخدم للطبخ في المســكن على مستوى المملكة

0.20
0.348.75

90.72

النســبة المئوية للوقود المســتخدم للطبخ في المســكن على مستوى المملكة

0.20
0.348.75

90.72

مصدر الكهرباء في المســكن على مستوى المملكة

شبكة عامة %
شبكة خاصة %
مولد خاص %

99.85

0.11

0.04

النســبة المئوية  لعدد المســاكن حســب نوع عداد الكهرباء على مستوى المملكة

مستقل خاص بالمنزل %

مستقل خاص بالمنزل %

مشترك مع عدة منازل%

مشترك مع عدة منازل%

84.33

15.67
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           مؤشرات الطاقة

الوصف: 
مؤشرات الطاقة هي أداة لتقييم وقياس وتوفر 

مقارنة تفصيلية لتطور الطاقة

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة 

فهم االحتياجات والتواصل وعقد االجتماعات مع 
شركائها من الجهات الحكومية ذات العاقة 2/2 

2/1

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد استمارة خاصة بالمسح.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
عن طريق فريق العمل التنسيقي إلحصاءات 

الطاقة بحيث يتم التواصل مع للجهات المعنية 
بحث تحدد البيانات لكل جهة وإرسال الجداول 

الستيفائها. 

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تم تصميم واختيار العينة بما يناسب المنتج.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها 
ودقتها بطريقة تتناسب بطبيعة تلك البيانات.

مؤشرات 
الطاقة
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أهم النتائج 
الجداول التالية تبين أهم النتائج والمؤشرات:

الوحدةالمؤشر
السنوات

20102011201220132014201520162017

264,516265,405265,850265,789266,578266,455266,208266,260مليون برميلمخزون الطاقة للنفط الخام

10008,1669,3119,7639,6379,71310,19310,4539,960 برميل /يومكمية االنتاج للنفط الخام

عدد السنوات المتعاقبة 
8978747675727073عددإلنتاج النفط الخام

الوحدةالمؤشر
Years                                                                    السنوات

20102011201220132014201520162017

283,057287,822290,772293,685299,742303,251304,349307,936بليون قدم مكعبمخزون الطاقة للغاز الطبيعي

97102111114117120126128بليون متر مكعبكمية االنتاج للغاز الطبيعي

1.211.261.351.371.381.401.461.47%نسبة استخراج الغاز الطبيعي

الوحدةالمؤشر
Years                                                                    السنوات

20102011201220132014201520162017

264,516265,405265,850265,789266,578266,455266,208266,260مليون برميلمخزون الطاقة للنفط الخام

10008,1669,3119,7639,6379,71310,19310,4539,960 برميل /يومكمية االنتاج للنفط الخام

1.131.281.341.321.331.401.441.37%نسبة استخراج النفط الخام
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           مؤشرات الطاقة

والرسوم البيانية التالية تبين أهم النتائج والمؤشرات:

عدد الســنوات المتعاقبة إل�تاج النفط الخام  

عدد السنوات المتعاقبة النتاج النفط الخام  

0

20

40

60

80

100

73707275767478
89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

نســبة اســتخ�اج النفط الخام من إجمالي مخ�ون النفط الخام

 نسبة استخراج النفط الخام من إجمالي مخزون النفط الخام

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.13
1.28 1.34 1.32 1.33 1.40 1.44 1.37
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كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بناء مؤشرات حول وضع الطاقة 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي:
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.  • 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.• 
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.• 
شركة أرامكو.• 

نســبة اســتخ�اج الغاز الط�يعي من إجمالي مخ�ون الغاز الط�يعي

نسبة استخراج الغاز الطبيعي من إجمالي مخزون الغاز الطبيعي

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.21 1.26
1.35 1.37 1.38 1.40 1.46 1.47

%
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           نشرة مؤشرات الطاقة المتجددة

الوصف:
الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من 

المصادر التي يمكن أن تعيد الطبيعة توليدها 
بشكل مستمر مثل الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح والمياه والطاقة الحرارية األرضية والكتلة 
الحيوية.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

فهم االحتياجات والتواصل وعقد االجتماعات مع 
شركائها من الجهات الحكومية ذات العاقة

2/2: استمارة المسح: 
تم تصميم استمارة تناسب نوعية هذا المنتج 

اإلحصائي.

2/3: أسلوب جمع البيانات: 
عن طريق فريق العمل التنسيقي إلحصاءات 

الطاقة بحيث يتم التواصل مع للجهات المعنية 
بحث تحدد البيانات لكل جهة وارسال الجداول 

الستيفائها. 

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها 

ودقتها بطريقة تتناسب بطبيعة تلك البيانات.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

التأكد من جودة البيانات المطلوبة من الجهات 
المعنية ومقارنتها بالسنوات السابقة

نشرة 
مؤشرات 

الطاقة 
المتجددة
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أهم النتائج: 
الجداول التالية توضح أهم النتائج والمؤشرات: 

جدول )1( متوسط سرعة الرياح إلنتاج الطاقة )م/ ث(

المدينة
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات

2013201420152016

6.57ـــالجوف
5.56ـــالوجه

6.957.967.25ـحفر الباطن
6.30ـــجدة

5.976.566.50ـالرياض أ
6.096.436.366.09الرياض ب

7.357.407.31ـشروره
7.49ـــطريف

8.808.998.70ـشمال ينبع
5.50ـــجنوب ينبع

6.097.107.466.73متوسط سرعة الرياح إلنتاج الطاقة )م/ ث(

جدول )2( نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكن

نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكنالمنطقة اإلداريةم

1.78الرياض1

1.18مكة المكرمة2

1.10المدينة المنورة3

0.98القصيم4

1.95المنطقة الشرقية5

1.06عسير6

1.10تبوك7

2.80حائل8

1.40الحدود الشمالية9

1.24جازان10

1.88نجران11

0.59الباحة12

0.68الجوف13

1.45إجمالي المملكة
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           مؤشرات الطاقة

والرسوم التوضيحية التالية تبين أهم النتائج والمؤشرات: 

 
كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
بناء مؤشرات اقتصاديه حول وضع البنية التحتية 

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.  • 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.• 
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.• 

إجمالــي الطاقــة الكهربائية ( الكه�ومائية) المنتجة م.و.س 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

201220132014201520162017

61,915,20063,903,887
69,872,817

79,575,447

94,877,855

113,348,641
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           مسح اإلنتاج الزراعي

مسح 
اإلنتاج 

الزراعي

الوصف: 
مسح اإلنتاج الزراعي هو دراسة دورية سنوية 
تنفذ عن خصائص ومكونات الحيازات الزراعية 

النباتية والحيوانية بأرض وصوال لإلنتاج النباتي 
واإلنتاج الحيواني في الحيازات الزراعية في 

جميع مناطق المملكة.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية • 
وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.

مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات • 
الاحقة للعملية اإلحصائية

مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل • 
اإلحصائي واختبارها.

مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من • 
سامتها.

مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها • 
من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 

استخدامها.
مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات • 

وتفسيرها.
مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة • 

للنشر.
مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية • 

اإلحصائية.
مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.• 

2/2: استمارة مسح اإلنتاج الزراعي:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصين وخبراء في مجال إحصاءات الزراعة، 
وقد روعي عند تصميم االستمارة، األخذ 

بالمعايير والتعاريف الدولية وكذلك احتياجات 
اإلدارة والجهات ذات العاقة. وشملت 

االستمارة األقسام التالية:
القسم األول: البيانات التعريفية عن الحيازة:

البيانات الجغرافية المميزة التي من خالها يتم 
االستدالل على موقع الحيازة.

القسم الثاني: البيانات التعريفية:
والهدف منها معرفة اسم الحائز أو الحيازة ورقم 

الهاتف للتواصل مع الحائز وقت الحاجة بعد 
انتهاء المسوح، وكذلك معرفة المساحة الكلية 

للحيازة
القسم الثالث: المحاصيل – )أ(محاصيل الحبوب 

واألعالف:
الهدف منها معرفة المساحة المزروعة لمحاصيل 

الحبوب واالعاف والمساحة المحصودة منها، 
وإجمالي اإلنتاج ومتوسط سعر البيع لإلنتاج 

عند باب المزرعة لتقدير قيمة اإلنتاج باإلضافة 
إلى الموسم الزراعي وأسلوب الري لمحاصيل 
الحبوب واألعاف، كما يتم معرفة كمية الفاقد 

ا من اإلنتاج. والمستهلك ذاتيًّ
القسم الثالث: المحاصيل – )ب( محاصيل 

الخضار المكشوفة:
الهدف منها معرفة المساحة المزروعة لمحاصيل 
الخضروات المكشوفة وإجمالي اإلنتاج ومتوسط 

سعر البيع لإلنتاج عند باب المزرعة لتقدير قيمة 
اإلنتاج باإلضافة إلى الموسم الزراعي وأسلوب 

الري لمحاصيل الخضروات المكشوفة، كما يتم 
ا من اإلنتاج. معرفة كمية الفاقد والمستهلك ذاتيًّ
القسم الثالث: المحاصيل – )ج( محاصيل الخضار 

المحمية:
الهدف منها معرفة عدد البيوت المحمية 

المزروعة بالخضروات حسب نوع البيت وإجمالي 
مساحة البيوت المحمية وإجمالي اإلنتاج 

ومتوسط سعر البيع لإلنتاج عند باب المزرعة 
لتقدير قيمة اإلنتاج كما يتم معرفة كمية الفاقد 

ا من اإلنتاج. والمستهلك ذاتيًّ
القسم الثالث: المحاصيل – )د(محاصيل أزهار 

القطف للزراعة المحمية:
الهدف منها معرفة عدد البيوت المحمية 
المزروعة بأزهار القطف حسب نوع البيت 

وإجمالي مساحة البيوت المحمية وإجمالي 
إنتاجها ومتوسط سعر البيع لإلنتاج عند باب 

المزرعة لتقدير قيمة اإلنتاج كما يتم معرفة كمية 
ا من اإلنتاج. الفاقد والمستهلك ذاتيًّ

القسم الثالث: المحاصيل – )هـ( أشجار النخيل: 
الهدف منها معرفة المساحة المزروعة بأشجار 

النخيل لجميع األصناف حسب أسلوب الري 
وعدد أشجار النخيل والمثمر منها وإجمالي 

اإلنتاج ومتوسط سعر البيع عند باب المزرعة 
لتقدير قيمة اإلنتاج، كما يتم معرفة كمية الفاقد 

ا من اإلنتاج. والمستهلك ذاتيًّ
القسم الثالث: المحاصيل –)ي( األشجار الدائمة 

)عدا أشجار النخيل(: 
الهدف منها معرفة المساحة المزروعة باألشجار 
الدائمة )عدا أشجار النخيل( لجميع األنواع حسب 
أسلوب الري وعدد األشجار والمثمر منها حسب 
النوع وإجمالي اإلنتاج ومتوسط سعر البيع عند 
باب المزرعة لتقدير قيمة اإلنتاج كما يتم معرفة 

ا من اإلنتاج. كمية الفاقد والمستهلك ذاتيًّ
القسم الرابع: الثروة الحيوانية: ويتضمن هذا 



الـتقــريــر السـنــوي300
2018 1439 - 1440هـ

القسم الثروة الحيوانية التالية:
1( الضأن.
2( الماعز.
3( اإلبل.

4( األبقار »غير المتخصصة«.
5( حيوانات الجر والركوب والحيوانات األخرى.

6( الدواجن المنزلية.
الهدف منها معرفة إعداد الحيوانات وعدد الذكور 
واإلناث وإنتاج الحليب والسماد العضوي وكذلك 

المواليد لجميع الساالت واالنواع.
القسم الخامس: خاليا النحل وإنتاج العسل: 

الهدف منها معرفة إعداد خايا النحل حسب نوع 
الخلية )تقليدية، حديثة(، وإجمالي كمية إنتاج 
العسل ومتوسط سعر بيع العسل عند باب 
المزرعة لحساب قيمة اإلنتاج كما يتم معرفة 

ا من العسل. كمية الفاقد والمستهلك ذاتيًّ
القسم السادس: مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

للمزرعة خال عام 2017م: 
الهدف منها معرفة كمية وقيمة مستلزمات 

اإلنتاج السلعية المستخدمة في اإلنتاج حسب 
المادة.

القسم السابع: بيانات استخدامات أراضي 
الحيازة: 

الهدف منها معرفة توزيع المساحة الكلية للحيازة 
حسب استخدامات األرض للحيازات الزراعية.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
زيارة الحيازات الزراعية من قبل الباحثين 

الميدانين، واستيفاء كافة بيانات االستمارة 
والتأكد من خلوها من األخطاء آليًا من خال 

الجهاز اللوحي وفًقا لقواعد المراجعة والتصحيح.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
1( تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات 
العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان 
الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ 

ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى 
أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي 

فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث 

ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل 
مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع وحدات 
المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة. 

2( اختيار العينة من بين األطر اإلحصائية التي 
تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي 

المستهدف، وعملية اختيار العينة تم من إطار 
التعداد الزراعي موزعة على جميع الطبقات في 

جميع المناطق اإلدارية باستخدام األسلوب 
المتناسب مع الحجم باستخدام العينة العشوائية 

المنتظمة وعددها )20.236( حيازة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

معالجة البيانات:
يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 

طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 
والمراقب والمفتش المسؤول عنه، والمشرف 

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

ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز 
الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط 

ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا 
مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من 

اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام 
غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 
مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي 

المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي 
يحملها الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل 

آلي سريع في مواقع عملهم.
ا بمسؤول الحيازة وطرح •  االتصال هاتفيًّ

بعض األسئلة في االستمارة عليهم 
للتحقق من سامة استيفاء الباحث 

للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند 
الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة 

التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لهم 
على تعاونهم.

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

الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 
مسؤول الحيازة.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة • 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة • 
من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات 

المسجلة في ملف العينة.
استخدام مؤشرات المتابعة لمقارنة النتائج • 

ومتوسطات اإلنتاج مع قواعد البيانات من 
ت اإلدارية في الجهات الحكومية  السجاَّ

ذات العاقة.

التصانيف المستخدمة:
البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي 2020 • 

الصادر من الفاو.
 •cpc.2 الدليل الدولي للمنتجات

أهم النتائج: 
لم يتم إصدار نتائج المسح، وسيتم إصدارها في 

التاريخ 2019/6/10م.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات سنوية لإلنتاج الزراعي لجميع • 

الحيازات الزراعية عدا )المزارع التجارية 
المتخصصة( إلعداد المؤشرات التي تساعد 
في معرفة مقاييس اإلنتاج الزراعي بشقيه 

النباتي والحيواني.
إعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة • 

التأثير الموسمي لإلنتاج على القطاع 
الزراعي.

معرفة العناصر اإلنتاجّية التي ُتستخدم في • 
العمليات اإلنتاجية الزراعية.

معرفة أساليب وطرق اإلنتاج المستخدمة • 
في العمليات اإلنتاجية النباتية والحيوانية.

التعرف على كميات اإلنتاج للبيوت المحمية • 
ومقارنتها باإلنتاج في الزراعة المكشوفة 

)الصيفية أو الشتوية(.
بناء سلسلة بيانات مستقبلية عن اإلنتاج • 

الزراعي في المملكة العربية السعودية.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي:

وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 
صندوق التنمية الزراعية.• 
المؤسسة العامة للحبوب.• 
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.• 
الكليات الزراعية بالجامعات السعودية.• 
الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.• 
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           مسح الحيازات الزراعية

مسح 
الحيازات 

الزراعية

الوصف:
هو مسح ينفذ لتحديث إطار التعداد الزراعي 

ويهدف لتوفير قاعدة بيانات محدثه عن الحيازات 
الزراعية مستقبا ولتوفير سلسلة بيانات عن 

النشاط الزراعي بالمملكة.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة:

مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية • 
وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.

مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات • 
الاحقة للعملية اإلحصائية

مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل • 
اإلحصائي واختبارها.

مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من • 
سامتها.

مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها • 
من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 

استخدامها.
مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات • 

وتفسيرها.
مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة • 

للنشر.
مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية • 

اإلحصائية.
مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.• 

2/2: استمارة المسح: 
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصين وخبراء في مجال إحصاءات الزراعة، 
وقد روعي عند تصميم االستمارة، األخذ 

بالمعايير والتعاريف الدولية وكذلك احتياجات 
اإلدارة والجهات ذات العاقة. وشملت 

االستمارة األقسام التالية:
القسم األول: البيانات التعريفية عن الحيازة:

البيانات الجغرافية المميزة التي من خالها يتم 
االستدالل على موقع الحيازة.

القسم الثاني: البيانات التعريفية:
الهدف منها معرفة اسم الحائز أو الحيازة ورقم 
الهاتف للتواصل مع الحائز وقت الحاجة، إضافة 
إلى بعض البيانات التعريفية المتعلقة بالحيازة 

كالمساحة والغرض الرئيس لإلنتاج ونوعها 
والنشاط ونوع المشروع المتخصص.

القسم الثالث: بيانات الحائز:
تهدف إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية 
للحائز ومهنته الرئيسة، وبيانات أفراد أسرة الحائز 

القسم الرابع: العمالة الزراعية خالل عام 2017:
تهدف إلى التعرف على العمالة في الحيازة 

الزراعية خال عام 2017 سواًء كانوا من أسرة 
الحائز او من غير أسرة الحائز

القسم الخامس: المصدر الرئيس لمياه الري 
والطاقة المستخدمة:

تهدف إلى معرفة المصدر الرئيس لمياه الري 
المستخدم في الحيازة، وكذلك معرفة مصدر 

الطاقة المستخدمة للري في الحيازة:
القسم السادس: التوزيع النسبي لطرق 

التخلص من المخلفات والنفوق:
تهدف إلى التعرف على النسب المئوية لطرق 

التخلص من المخلفات العضوية ومخلفات 
المبيدات واألدوية والمطهرات وكذلك النفوق 

من الثروة الحيوانية.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
زيارة الحيازات الزراعية من قبل الباحثين 

الميدانيين، واستيفاء كافة بيانات االستمارة 
والتأكد من خلوها من األخطاء آليًا من خال 

الجهاز اللوحي وفًقا لقواعد المراجعة والتصحيح.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1

وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 
منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة. 
اختيار العينة من بين األطر اإلحصائية التي . 2

تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي 
المستهدف، وعملية اختيار العينة تم من 

إطار التعداد الزراعي موزعة على جميع 
الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 

باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم 
باستخدام العينة العشوائية المنتظمة 

وعددها )20.998( حيازة.
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2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة

معالجة البيانات:
يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 

طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 
والمراقب والمفتش المسؤول عنه، والمشرف 

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

ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز 
الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط 

ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا 
مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من 

اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام 
غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 
مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي 

المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي 
يحملها الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل 

آلي سريع في مواقع عملهم.
ا بمسؤول الحيازة وطرح •  االتصال هاتفيًّ

بعض األسئلة في االستمارة عليهم 
للتحقق من سامة استيفاء الباحث 

للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند 
الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة 

التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لهم 
على تعاونهم.

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

الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 
مسؤول الحيازة.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة • 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة • 
من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات 

المسجلة في ملف العينة.
استخدام مؤشرات المتابعة لمقارنة النتائج • 

ومتوسطات اإلنتاج مع قواعد البيانات من 
ت اإلدارية في الجهات الحكومية  السجاَّ

ذات العاقة.

التصانيف المستخدمة:
البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي 2020 • 

الصادر من الفاو.
 •cpc.2 الدليل الدولي للمنتجات

أهم النتائج: 
لم يتم إصدار نتائج المسح، و سيتم إصدارها 

في التاريخ 2019/5/29م .

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات عن عدد الحيازات الزراعية مصنفة 
حسب النشاط الرئيس للحيازة )نباتية، حيوانية، 
دواجن، أسماك، مختلطة( وحسب نوع الحيازة 
)تقليدية متخصصة(، وحسب مساحة الحيازات 

الزراعية، وكذلك حسب الكيان القانوني والغرض 
الرئيس من اإلنتاج خال العام الزراعي لتنفيذ 

المسح.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي: 

وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 
صندوق التنمية الزراعية.• 
المؤسسة العامة للحبوب.• 
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.• 
الكليات الزراعية بالجامعات السعودية.• 
الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.• 
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           مسح المشاريع الزراعية المتخصصة

مسح 
المشاريع 

الزراعية 
المتخصصة

الوصف: 
ألغراض المسوح الزراعية فقد تم تقسيم أنواع 
المشاريع المتخصصة إلى أربعة عشر نوًعا هي 

كما يلي:
مزارع األبقار المتخصصة: هي المزارع . 1

)المشاريع( المخصصة لتربية األبقار 
ألغراض تجارية »سواء بغرض إنتاج األلبان 
ومشتقاتها أو تسمين العجول«، وتحتوي 

على مرابط وحظائر للتربية ومحلب آلي 
وغرفة مبردة أو خزان مبرد ومستودع 

لألعاف ... وغيرها. 
مزارع الدجاج الالحم: هي المزارع )المشاريع( . 2

المخصصة لتربية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم 
وتربى فيها ساالت لها قدرة على تحويل 

العلف إلى  لحم.
مزارع الدجاج البياض: هي المزارع . 3

)المشاريع( المخصصة إلنتاج البيض وتربى 
فيها ساالت لها قدرة عالية على تحويل 

العلف إلى  بيض.
مزارع أمهات الدجاج الالحم: هي المزارع . 4

)المشاريع( المخصصة إلنتاج البيض الذي 
يستخدم إلنتاج الدجاج الاحم.

مزارع جدات الدجاج البياض: هي المزارع . 5
)المشاريع( المخصصة إلنتاج بيض 

التفقيس الذي يستخدم إلنتاج أمهات الدجاج 
البياض.

مزارع جدات الدجاج الالحم: هي المزارع . 6
)المشاريع( المخصصة إلنتاج بيض 

التفقيس الذي يستخدم إلنتاج أمهات الدجاج 
الاحم.

مزارع أمهات الدجاج البياض: هي المزارع . 7
)المشاريع( المخصصة إلنتاج بيض 

التفقيس الذي يستخدم إلنتاج الدجاج 
البياض.

مزارع الفقاسات: هي المزارع )المشاريع( . 8
المخصصة إلنتاج أنواع مختلفة من صيصان 

الدجاج البياض أو الاحم أو أمهات الدجاج، 
سواء كان بيض التفقيس المستخدم من 

إنتاج تلك المشاريع أو مشتراة من مشاريع 
محلية أخرى أو بيض تفقيس مستورد من 

الخارج.
مزارع االستزراع السمكي: هي المزارع . 9

)المشاريع( المخصصة إلنتاج األسماك، 
وتحتوي على برك أو بحيرات صغيرة لتربية 

األسماك داخل الحيازة سواء كانت تستخدم 
فيها مياه عذبة أو مياه مالحة، وسواء 

كان الهدف من التربية هو التكاثر أو إنتاج 
األسماك.

مزارع األرانب: هي المزارع )المشاريع( . 10
المخصصة لتربية األرانب سواء كان الهدف 

من التربية التكاثر أو إنتاج لحوم األرانب. 
مزارع السمان: هي المزارع )المشاريع( . 11

المخصصة لتفقيس السمان أو تربيته سواء 
كان الهدف من تربية السمان التكاثر أو إنتاج 

اللحوم أو البيض.
مزارع النعام: هي المزارع )المشاريع( . 12

المخصصة بإنتاج أو تربية النعام سواء كان 
الهدف من التربية التكاثر أو إنتاج البيض أو 
إنتاج اللحوم واالستفادة من جلود وريش 

النعام.
مزارع الحمام: هي المزارع )المشاريع( . 13

المخصصة لتربية الحمام سواء كان الهدف 
من تربية الحمام التكاثر أو إنتاج اللحوم أو 

البيض.
مزارع )مشاريع( متخصصة أخرى: هي . 14

المزارع )المشاريع( المخصصة خاف ما ذكر 
أعاه، كأن يكون المشروع متخصص في 
اإلنتاج النباتي أيَا كان نوع هذا اإلنتاج، أو 
يكون المشروع متخصص في إنتاج اإلبل 
أو الضأن أو الماعز، مع ضرورة تحديد نوع 

المشروع.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية • 
وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.

مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات • 
الاحقة للعملية اإلحصائية.

مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل • 
اإلحصائي واختبارها.

مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من • 
سامتها.

مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها • 
من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 

استخدامها.
مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات • 

وتفسيرها.
مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة • 

للنشر.
مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية • 

اإلحصائية.
مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.• 
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2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارات المسح من قبل 
مختصين وخبراء في مجال إحصاءات الزراعة، 

وقد روعي عند تصميم االستمارة، األخذ 
بالمعايير والتعاريف الدولية وكذلك احتياجات 

اإلدارة والجهات ذات العاقة. وشملت 
االستمارات عدة أقسام، وهي:

القسم: البيانات التعريفية عن الحيازة:
البيانات الجغرافية المميزة التي من خالها يتم 

االستدالل على موقع الحيازة.
القسم: البيانات التعريفية:

الهدف منها معرفة اسم الحائز أو الحيازة • 
ورقم الهاتف للتواصل مع الحائز وقت 

الحاجة بعد انتهاء المسوح، وكذلك معرفة 
المساحة الكلية للحيازة. 

الهدف معرفة الطاقة االستيعابية للمشروع • 
وعدد حظائرها التي تربي فيها الدجاج الاحم 
وإجمالي مساحتها وعدد الدورات التي تربى 

فيها خال عام 2017.
الهدف منها معرفة نوع المزرعة والطاقة • 

االستيعابية حسب نوع المزرعة وعدد 
حظائرها التي تربي فيها الدواجن البياضة 
وإجمالي مساحتها ونوع الحظائر إذا كانت 
مفتوحة أو مغلقة طابق أو أكثر من طابق 

خال عام 2017.
الهدف منها معرفة عدد دورات التفقيس • 

والطاقة االستيعابية لكافة الفقاسات 
للدورة الواحدة حسب نوع الفقاسة خال 

عام 2017.
الهدف منها الطاقة االستيعابية للمزرعة • 

)طير( وعدد حظائرها التي تربي فيها النعام 
وإجمالي مساحتها خال عام 2017.

الهدف منها معرفة نوع المشروع الموجود • 
بالحيازة مع احتمالية وجود أكثر من نوع، 
والتعرف على الطاقة االستيعابية لكل 

مشروع وعدد الحظائر مع إجمالي مساحتها 
حسب نوع المشروع خال عام 2017.

القسم: أعداد األبقار في المزرعة:
الهدف منها معرفة أعداد األبقار في المزرعة 
حسب السالة وفئة العمر والجنس ومعرفة 

إعداد اإلناث الحلوب من األبقار، وكذلك معرفة 
إعداد األبقار في بداية ونهاية العام، والمشتراة 

وكذلك المباعة والنافقة خال عام 2017.

القسم: إنتاج الدجاج الالحم من الطيور خالل عام 
:2017

الهدف منها معرفة إعداد الصيصان الاحم 
المرباة خال عام 2017 والنافق منها لمعرفة 

كمية وإعداد الدجاج الاحم المنتج كما يتم معرفة 
ا والفاقد من اإلنتاج وكمية  كمية المستهلكة ذاتيًّ

وقيمة المباع من الدجاج الاحم.
القسم: عدد الطيور )الدواجن البياضة( خالل عام 

:2017
الهدف منها هو معرفة إعداد الدواجن البياضة 
في بداية ونهاية العام، ومعرفة إعداد الدجاج 

المشتراة والمباعة وكذلك النافقة خال عام 
.2017

القسم: البيض المستخدم خالل عام 2017:
الهدف منها معرفة نوع البيض المستخدم في 
الفقاسة ومعرفة عدد البيض المستخدم وهل 

هو من إنتاج المشروع أو مشترى من إنتاج 
مشاريع أخرى أو مستورد من الخارج وكذلك 
معرفة القيمة لكل مصدر من مصادر بيض 

التفقيس خال عام 2017.
القسم: طرق تربية األسماك:  

الهدف منها معرفة عدد البرك وحجمها حسب 
طرق التربية خال عام 2017

القسم: عدد النعام خالل عام 2017:
الهدف منها معرفة إعداد النعام في بداية 

ونهاية العام، والنعام المشتراة والمباعة وكذلك 
النعام النافقة خال عام 2017.

القسم: إعداد األرانب والسمان والحمام خالل 
عام 2017: 

الهدف منها معرفة إعداد األرانب والسمان 
والحمام في بداية ونهاية العام، والمشتراة 

والمباعة منها وكذلك النافق من األرانب 
والسمان والحمام حسب نوع المشروع خال عام 

.2017
القسم: إنتاج مزرعة األبقار وتسمين العجول 

خالل عام 2017:
الهدف منها معرفة إنتاج مشروع األبقار 

المتخصص من الحليب ومشتقات األلبان 
والسماد العضوي, ومتوسط سعر البيع عند 

باب المزرعة لمعرفة قيمة اإلنتاج كما يتم 
ا من  معرفة كمية الفاقد والمستهلك ذاتيًّ

اإلنتاج، والحقول )413-408( تهدف إلى  معرفة 
إعداد المواليد والمشتراة من المواليد والنافق 
ا أقل من سنتين والمباع منها  والمستهلك ذاتيًّ

وقيمتها، والحقول كما تهدف إلى  معرفة 
إعداد األبقار داخل الحيازة والمشتراة من غير 

ا عمر سنتين  المواليد والنافق والمستهلك ذاتيًّ
فأكثر والمباع منها وقيمتها، وكما   تهدف  إلى  

معرفة أعداد العجول المنتجة والمشتراة  والنافق 
ا منها، ومعرفة إعداد العجول  والمستهلك ذاتيًّ

المباعة وقيمتها.
القسم: إنتاج الدجاج الالحم من السماد 

العضوي:

الهدف منها معرفة إجمالي إنتاج الدجاج الاحم 
من السماد العضوي والكمية المستخدمة داخل 

المزرعة وكمية السماد المتخلص منه كما يتم 
معرفة كمية السماد العضوي المباع وقيمته 

خال عام 2017.
القسم: اإلنتاج من بيض المائدة وبيض 

التفقيس وتوزيعه خالل عام 2017م:
الهدف منها هو معرفة إجمالي عدد البيض 

المنتج وعدد البيض المستهلك ذاتيًا والفاقد من 
البيض وكذلك معرفة إعداد وقيمة البيض المباع 

سواء كان بيض مخصب أو بيض مائدة حسب 
نوع المزرعة خال عام 2017.

القسم: الصيصان المنتجة من الفقاسة وطرق 
التصرف بها خالل عام 2017:

الهدف منها معرفة إجمالي عدد الصيصان 
المنتجة حسب نوع الصوص ومعرفة عدد النافق 

منها وصافي عدد الصيصان المنتجة وكذلك 
طرق التصرف بها من خال استخدمها في 

المزرعة أو بيعها مع معرفة قيمتها خال عام 
.2017

القسم: اإلنتاج وتوزيعه لألسماك خالل عام 
   :2017

الهدف منها معرفة إجمالي كمية إنتاج األسماك 
وكمية النافق وكذلك كمية المستهلك ذاتيًا منها، 

ومعرفة كمية وقيمة المباع من اإلنتاج حسب 
نوع السمك خال عام 2017.

القسم: اإلنتاج الرئيس للنعام خالل 2017:
الهدف منها معرفة إجمالي كمية إنتاج )اللحوم، 
والبيض، والجلود، والريش( من النعام والفاقد 

من اإلنتاج والمستهلك ذاتيًا منها ومعرفة كمية 
وقيمة المباع من )اللحوم، والبيض، الجلود، 

الريش( للنعام خال عام 2017.

القسم الرابع: اإلنتاج الرئيس لألرانب والسمان 
والحمام خالل عام 2017:

الهدف منها معرفة إجمالي كمية اإلنتاج من 
اللحوم والفاقد والمستهلك ذاتيا منها وكذلك 

معرفة كمية وقيمة المباع من اللحوم حسب نوع 
المشروع خال عام 2017.

الهدف معرفة إجمالي كمية اإلنتاج من البيض 
والفاقد والمستهلك ذاتيًا منها وتقدير كمية 

وقيمة المباع من البيض حسب نوع المشروع 
خال عام 2017م.

القسم: إنتاج الدجاج البياضة من السماد 
العضوي خالل عام 2017م:

الهدف منها هو معرفة إجمالي إنتاج الدجاج 
البياضة من السماد العضوي والكمية 

المستخدمة داخل الحيازة وكمية السماد 
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المتخلص منه، كما يتم معرفة كمية السماد 
العضوي المباع وقيمته.

القسم: إنتاج النعام من السماد العضوي خالل 
عام 2017م: 

الهدف منها معرفة إجمالي إنتاج النعام من 
السماد العضوي لمزارع والكمية المستخدمة 
داخل المزرعة وكمية السماد المتخلص منه، 
وكذلك معرفة كمية السماد العضوي المباع 

وقيمته من السماد العضوي لمزارع النعام خال 
عام 2017م.

القسم: إنتاج األرانب والسمان والحمام من 
السماد العضوي خالل عام 2017م: 

الهدف منها معرفة إجمالي إنتاج األرانب 
والسمان والحمام من السماد العضوي والكمية 

المستخدمة داخل المزرعة وكمية السماد 
المتخلص منه، وكذلك معرفة كمية السماد 

العضوي المباع وقيمته من السماد العضوي 
لمزارع األرانب والسمان والحمام خال عام 

.2017
القسم: مستلزمات اإلنتاج الزراعي للمزرعة 

خالل عام 2017م: 
الهدف منها معرفة كمية وقيمة مستلزمات 

اإلنتاج السلعية المستخدمة في اإلنتاج حسب 
المادة.

القسم: األنشطة الزراعية األخرى:
الهدف منها تغطية النشاطات الزراعية األخرى 

في المزرعة سواء كانت نباتية كالحبوب 
واألعاف والخضار وازهار القطف واشجار 

النخيل واألشجار الدائمة أو حيوانية كالضأن 
والماعز واإلبل والدواجن المنزلية، وذلك معرفة 
مساحات المحاصيل الزراعية إضافًة إلى إجمالي 
إعداد الحيوانات الموجودة في المشروع حسب 

النوع والجنس.
القسم: بيانات استخدامات أراضي الحيازة: 

الهدف منها معرفة توزيع المساحة الكلية للحيازة 
حسب استخدامات األرض للحيازات الزراعية.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
زيارة الحيازات الزراعية من قبل الباحثين 

الميدانين، واستيفاء كافة بيانات االستمارة 
ا من خال  والتأكد من خلوها من األخطاء آليًّ

الجهاز اللوحي وفًقا لقواعد المراجعة والتصحيح.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1

وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 
منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 

متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 
وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 

ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 
بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة. 
اختيار العينة من بين األطر اإلحصائية التي . 2

تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي 
المستهدف، وعملية اختيار العينة كانت 

باختيار جميع الحيازات الزراعية المتخصصة 
بمشاريع معينة )مزارع دواجن الحم، دواجن 

بياض... الخ، أبقار، استزراع سمكي( 
وعددها )762( حيازة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة

معالجة البيانات:
يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 

طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 
والمراقب والمفتش المسؤول عنه، والمشرف 

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

ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز 
الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط 

ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا 
مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من 

اليوم األول إلى آخر يوم فيها، ومن أبرز مهام 
غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 
مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي 

المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي 
يحملها الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل 

آلي سريع في مواقع عملهم.
ا بمسؤول الحيازة وطرح •  االتصال هاتفيًّ

بعض األسئلة في االستمارة عليهم 
للتحقق من سامة استيفاء الباحث 

للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند 
الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة 

التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لهم 
على تعاونهم.

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

الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 
مسؤول الحيازة.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة • 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة • 

من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات 
المسجلة في ملف العينة.

استخدام مؤشرات المتابعة لمقارنة النتائج • 
ومتوسطات اإلنتاج مع قواعد البيانات من 

ت اإلدارية في الجهات الحكومية  السجاَّ
ذات العاقة.

التصانيف المستخدمة:
البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي 2020 • 

الصادر من الفاو.
 •cpc.2 الدليل الدولي للمنتجات

أهم النتائج: 
لم يتم إصدار نتائج المسح، وسيتم إصدارها في 

التاريخ 2019/6/10م.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
توفير بيانات عن عدد الحيازات الزراعية • 

المتخصصة من الثروة الحيوانية، ومساحة 
الحيازات الزراعية خال العام الزراعي لتنفيذ 

المسح، والحيازة الزراعية من حيث النوع 
والكيان القانوني والغرض الرئيس من 

اإلنتاج.
تقدير إعداد الثروة الحيوانية موزعة حسب • 

النوع والسالة وفئة العمر والجنس.
تقدير كمية وقيمة اإلنتاج لمزارع األبقار • 

التجارية )لحوم عجول، ألبان(.
تقدير كمية وقيمة اإلنتاج لكافة أنواع مزارع • 

الدواجن التجارية )لحوم، بيض، أمهات 
...الخ(.

تقدير كمية وقيمة اإلنتاج لمزارع االستزراع • 
السمكي.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي: 

وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 
صندوق التنمية الزراعية.• 
المؤسسة العامة للحبوب.• 
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.• 
الكليات الزراعية بالجامعات السعودية.• 
الباحثين واألكاديميين ومتخذي القرار.• 
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خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد

نفاذ 
واستخدام 

تقنية 
المعلومات 
واالتصاالت 

لألسر 
واألفراد

الوصف:
هو مسح خاص بنفاذ واستخدام تقنية 

المعلومات واالتصاالت، ويقصد تقنيات 
المعلومات واالتصاالت أنها مجموعة من 
التقنيات الناتجة من التقارب بين الحوسبة 
وتقنيات متقدمة من الوسائط المتعددة 

واالتصاالت، مما سمح بظهور وسائل أكثر 
فعالية لاتصال، بتحسين معالجة وتخزين ونشر 

وتبادل المعلومات.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة 

مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية • 
وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.

مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات • 
الاحقة للعملية اإلحصائية

مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل • 
اإلحصائي واختبارها.

مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من • 
سامتها.

مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها • 
من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 

استخدامها.
مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات • 

وتفسيرها.
مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة • 

للنشر.
مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية • 

اإلحصائية.
مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.• 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصين وخبراء في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت وقد روعي عند تصميم االستمارة 
المعايير والتعاريف الدولية. وشملت االستمارة 

األقسام التالية:
القسم األول: البيانات التعريفية عن األسرة:

البيانات الجغرافية المميزة التي من خالها يتم 
االستدالل على موقع األسرة.

القسم الثاني: خصائص المسكن:
بيانات المسكن واشتملت على سؤالين األول 

عن نوع المسكن والثاني عن مصدر الكهرباء.
القسم الثالث: بيانات نفاذ األسرة لتقنية 

المعلومات واالتصاالت:
بيانات عن نوع األجهزة اإللكترونية لدى األسرة، 

وإمكانية نفاذهم لإلنترنت والنمط المستخدم 
فيه، وتوفر اشتراك اإلنترنت الثابت بالمسكن 

وأسباب عدم نفاذ األسرة إلى اإلنترنت. 
القسم الرابع: المخلفات اإللكترونية:

بيانات عن توفر أجهزة أو معدات إلكترونية 
لم تعد تستخدم أو أصبحت عديمة الفائدة 

أو تم االستغناء عنها لدى األسرة، ويتم في 
هذا القسم استيفاء أنواع األجهزة وعددها، 
والمخلفات اإللكترونية وطرق التخلص منها.
القسم الخامس: بيانات الخدمات البريدية 

لألسر:
يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 

تتعلق ما إذا كان لدى األسرة صندوق بريد 
وعنوان وطني، واستخدام األسرة للعنوان 

الوطني والبريد السعودي في إرسال الرسائل 
والحصول على طلب السلع من خال اإلنترنت.

القسم السادس: الخصائص العامة لألفراد 
داخل األسرة:

معلومات عن أفراد األسرة اشتملت على االسم 
ا والعاقة برئيس األسرة، الجنس، العمر،  ثاثيًّ

الجنسية، المستوى التعليمي ألفراد األسرة 
والحالة العملية واالجتماعية.

القسم السابع: بيانات امتالك واستخدام الفرد 
للهاتف المتنقل:

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 
عن امتاك الفرد للهاتف المتنقل ونوع الهاتف 

المتنقل الذي يمتلكه، باإلضافة إلى الهاتف 
المتنقل الذي يستخدمه الفرد ومجاالت 

استخدامه.
القسم الثامن: بيانات استخدام الفرد للحاسوب:

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 
تتعلق باستخدام الفرد للحاسوب والغرض 

من استخدامه، واألماكن التي تم استخدام 
الحاسوب فيها، والنشاطات التي يقوم بها 

الفرد من خال الحاسوب، باإلضافة إلى أسباب 
عدم استخدام الفرد للحاسوب.

القسم التاسع: بيانات استخدام الفرد لإلنترنت:
يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 

تتعلق ما إذا كان لدى الفرد بريد إلكتروني 
واستخدامه لألنترنت، ومجاالت استخدام 

اإلنترنت، واألماكن التي استخدم فيها الفرد 
اإلنترنت، واللغة المستخدمة في تصفح 
اإلنترنت، واألجهزة التي استخدمها الفرد 

للنفاذ إلى اإلنترنت، وقيام الفرد بشراء السلع 
والخدمات عبر اإلنترنت.
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2/3: أسلوب جمع البيانات:  
ينفذ مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات 

واالتصاالت لألسر واألفراد بشكل سنوي، 
وألن األسرة هي محور البحث فقد تم استخدام 

أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية 
استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون 
المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواقعة 

ضمن عينة المسح، وقام الباحث عند زيارة 
األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية 

التي تثبت هويته اإلحصائية، كما قام بإيضاح 
هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن المسح 

وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات األسرة 
مباشرًة باستخدام استمارة مسح نفاذ واستخدام 

تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد 
اإللكترونية، ويتم استيفاء بيانات استمارة 

المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد وفًقا 
لعــدد أفــراد األسرة وخصائصــهم السكانية 

واالجتماعية واالقتصادية. وباستخدام الباحثين 
الميدانيين في مختلف مناطق العمل بالمملكة 
لخاصية التزامن المتوفرة على األجهزة اللوحية 
يتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة 

بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها 
في المركز الرئيس بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا 

لمراجعتها ومعالجتها.
2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1
وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 

منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة. 
اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية . 2

التي تم تصميمها لتغطية المجتمع 
اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار العينة 
تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم 

اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق 
العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني 

والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )1600( 
منطقة عد في إطار التعداد موزعة على 

جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 
باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم 

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

المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق 
العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى 

باستخدام العينة العشوائية المنتظمة 
بواقع )15( أسرة من كل منطقة عد، أي 

ما مجموعه )24000( أسرة على مستوى 
المملكة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 
طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 

والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية 
المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع 
مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة 
جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي 

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات 
العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية 

جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم 
فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال الماحظات  مراجعة البيانات الُمجمَّ
إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف 

مستوياتها عن طريق النظام اآللي المكتبي 
المرتبط باألجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون 

لتصلهم الماحظات بشكل آلي سريع في 
مواقع عملهم.

ا باألسر وطرح بعض األسئلة في  االتصال هاتفيًّ
االستمارة عليهم للتحقق من سامة استيفاء 
الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند 

الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي 
لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر 

على تعاونهم.
تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة 

البيانات يتولى الرد على االستفسارات الميدانية 
سواء من فئات المشتغلين أو من أرباب األسر.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من 
خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة 

في ملف العينة.

التصانيف المستخدمة:
التصنيف السعودي للمهن: هو تصنيف 

)ISCO( إحصائي معتمد على التصنيف الدولي
الدليل الوطني للدول والجنسيات: هو تصنيٌف 

دولي معياريٌّ موحد، شامٌل للدول والمقاطعات 
التابعة لها، ويعتمد التصنيف على المعيار 

)ISO3166 country codes ( الدولي



الـتقــريــر السـنــوي308
2018 1439 - 1440هـ

خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد

أهم النتائج: 
الجداول التالية تبين أهم النتائج لعام 2018م:

التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت
)خال 3 أشهر األخيرة( حسب الجنس على مستوى المملكة

الحاسوبالهاتف المتنقل غير الذكيالهاتف المتنقل الذكيالجنس
70.5216.1429.78ذكر

62.1510.4722.61أنثى

66.913.6926.68النسبة اإلجمالية

 المناطق اإلدارية
التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت حسب المناطق اإلدارية

هاتف راديوتلفزيون 
ثابت

هاتف متنقل 
ذكي

هاتف متنقل 
غير ذكي

حاسوب 
مكتبي

حاسوب 
محمول 

حاسوب 
لوحي

نفاذ الى 
االنترنت

 اشتراك انترنت 
بالمسكن

89.4817.3925.5293.2442.6412.8849.1829.3489.3135.25الرياض
93.9933.9330.3591.9044.9313.1743.8024.2988.7832.31مكة المكرمة

88.8310.5313.8389.8248.388.3635.6716.5781.4621.64المدينة المنورة
84.3816.0626.6292.1048.6212.1646.6722.5493.2622.26القصيم

94.3212.9538.0796.6333.7914.3960.8436.1494.7047.94المنطقة الشرقية
95.7415.7023.2789.8946.798.3342.9116.6688.1822.57عسير
96.217.7321.2994.4757.204.8534.3218.1194.8521.81تبوك
91.0328.1516.7083.0455.156.2224.6924.7886.5022.38حائل

96.9616.0725.8996.0950.563.8227.459.3092.6221.86الحدود الشمالية
96.5024.6218.1289.9155.739.0648.6322.7489.4919.01جازان
92.104.9521.5390.8939.416.7727.789.6495.1425.46نجران
95.948.2131.8991.7037.649.1544.1531.7085.4729.14الباحة

90.225.5013.7594.7056.525.4034.1114.4684.2217.05الجوف

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجمالية
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 المناطق اإلدارية
التوزيع النسبي لألفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات و االتصاالت )خال 3 أشهر األخيرة( حسب المناطق اإلدارية

هاتف متنقل ذكيهاتف ثابتراديوتلفزيون 

71.7512.3931.0674.19الرياض
66.9314.4731.8869.89مكة المكرمة

62.5212.8718.3763.76المدينة المنورة
71.9514.3829.5974.59القصيم

78.619.3838.5780.09المنطقة الشرقية
61.2215.625.5767.82عسير
63.7419.2620.2866.16تبوك
57.9921.1216.5667.79حائل

65.2713.0315.1866.38الحدود الشمالية
63.5211.9822.5364.58جازان
52.9713.1816.1857.66نجران
68.578.2733.0566.98الباحة

63.2717.3516.8363.47الجوف

66.913.6926.6869.56النسبة اإلجمالية

نوع المسكن

التوزيع النسبي لألسر التي لديها نفاذ إلى تقنية المعلومات واالتصاالت
حسب نوع المسكن على مستوى المملكة

هاتف راديوتلفزيون 
ثابت

هاتف
متنقل ذكي

هاتف متنقل 
غير ذكي

حاسوب 
مكتبي

حاسوب 
محمول 

حاسوب 
لوحي

نفاذ الى 
االنترنت

 اشتراك انترنت 
بالمسكن

92.3627.419.2481.8962.494.2618.318.780.6611.92منزل شعبي
98.9915.5248.797.2151.1220.2465.4542.8696.4947.66فيا

95.5131.0215.3185.7156.337.3527.9616.5384.4918.12دور في منزل شعبي
99.2827.5435.4897.0148.3910.9952.2728.6793.5536.27دور في فيا

92.9915.4324.3894.9137.699.646.2723.0391.3429.5شقة
60.944.873.1477.4649.961.734.794.4675.975.11أخرى

92.7317.9525.6992.3345.6310.2343.0823.4989.7729.59النسبة اإلجمالية
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الرسوم البيانية التالية توضح أهم النتائج لعام 2018م:

النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت حسب الجنس لعام 2018 م

النســبة المئوية لألف�اد الذ�ن يســتخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت
حســب المناطق اإلدا��ة لعام 2018م

63.47

66.98

57.66

64.58 66.38 67.79
66.16 67.82

80.09 74.59

63.76

69.89 74.19

63.06

12.39

71.7566.93

14.47

31.88

18.37

12.87

62.52
71.95

14.38

29.5938.57

9.38

78.61
61.22

15.60

25.5720.28

19.26

63.7457.99

21.12

16.5615.18

13.03

65.2763.52

11.98

22.53

16.18

13.18

52.97
68.57

8.27

33.05
16.83

17.35

63.27

الهاتف المتنقل الذكيالهاتف المتنفل غير الذكيالحاسوباإلنترنت

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
دعم صناع القرار ومستخدمي البيانات من الباحثين والدارسين والمهتمين ببيانات إحصـاءات االتصاالت وتقنية المعلومات الستخدامها في مجال . 1

البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة.
إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية حول قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات لألسر واألفراد. . 2

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.• 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.• 
مؤسسة البريد السعودي.• 
الباحثون واألكاديميون.• 
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           مسح الثقافة والترفيه األسري

الوصف: 
مسح الثقافة والترفيه األسري هو أحد المسوح 

الميدانية العينية األسرية التي ستجرى وفق 
خطط مسوح الهيئة العامة لإلحصاء. وقد جرى 

التصميم والتجهيز والتنفيذ لهذا المسح لألفراد 
الذين يهتمون بالثقافة والترفيه األسرية في 

المملكة العربية السعودية، وتكتسب هذه 
البيانات أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم 

كًا من الثقافة والترفيه لدى األسر في المجتمع 
وما يترتب على ذلك من دراسات وخطط للتنمية 

بشكل عام وفي مجال الثقافة والترفيه بشكل 
خاص.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

نشرة مسح الثقافة والترفيه األسري هي إحدى 
منتجات الهيئة التي تم تطوير منهجية    العمل 

فيها وفًقا لثمان مراحل إحصائية كالتالي:
مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية . 1

وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.
مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات . 2

الاحقة للعملية اإلحصائية
مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل . 3

اإلحصائي واختبارها.
مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من . 4

سامتها.
مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها . 5

من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 
استخدامها.

مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات . 6
وتفسيرها.

مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة . 7
للنشر.

مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية . 8
اإلحصائية.

مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.. 9

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصين وخبراء في مجال الثقافة والترفيه وقد 
روعي عند تصميم االستمارة المعايير والتعاريف 

الدولية. وشملت االستمارة األقسام التالية:
القسم األول: البيانات التعريفية عن األسرة: 
يتم من خالها التعرف على موقع الجغرافي 

األسرة
القسم الثاني: خصائص المسكن:

مسح
الثقافة 

والترفيه 
األسري

مخصص لجمع بيانات المسكن ونوع الحيازة 
للمسكن

القسم الثالث: بيانات األسرة:
ويتكون هذا القسم من جزئيين الجزء )أ( المختص 

ببيانات توفر المكتبة المنزلية لدى األسر وأنواع 
الكتب الموجودة فيها، والجزء )ب( المختص 

ببيانات الدخل واإلنفاق على الثقافة والترفيه 
لدى األسرة.

القسم الرابع: الخصائص العامة لألفراد داخل 
األسرة:

مخصص لجمع بيانات الخصائص العامة لألفراد 
داخل األسرة

القسم الخامس: بيانات القراءة لألفراد:
 مخصص لجمع البيانات التي يتم من خالها 

التعرف على نسبة األفراد الذين يقرؤون 
الصحف والمجات والكتب ومتوسط عدد 

ساعات القراءة األسبوعية. 
القسم السادس: بيانات األماكن التي تمت 
زيارتها في مقر إقامتك والسفر داخل وخارج 

المملكة لألفراد:
مخصص لجمع البيانات التي يتم من خالها 

التعرف على األماكن الثقافية والترفيهية التي 
قام األفراد بزيارتها داخل وخارج المملكة خال 

12 شهرًا الماضية، ونسبة األفراد الذين قاموا 
بالسفر داخل وخارج المملكة بغرض األنشطة 

الثقافية أو الترفيهية، والتعرف على األسباب 
التي دفعت األفراد للسفر خارج المملكة. 

القسم السابع: بيانات مشاهدة التلفاز 
واالستماع إلى المحطات اإلذاعية واألنشطة 

وقت الفراغ لألفراد:
مخصص لجمع البيانات التي يتم من خالها 

التعرف على نسبة مشاهدة التلفاز ومتوسط 
عدد الساعات اليومية التي يقضيها الفرد في 

المشاهدة ونسبة االستماع إلى المحطات 
اإلذاعية وأماكن االستماع إليها لدى الفرد. 

باإلضافة للتعرف على أنواع األنشطة الثقافية 
والترفيهية التي مارسها الفرد في أوقات الفراغ 

ومتوسط عدد الساعات األسبوعية لكل نشاط.
القسم الثامن: بيانات الهوية الوطنية الثقافية 

لألفراد:
مخصص لجمع البيانات التي يتم من خالها 

التعرف على نسبة األفراد المنتسبين 
لمؤسسات )نادي رياضي، نادي ثقافي، مكتبات 
عامة، جمعيات، مؤسسات أخرى(، ونسبة األفراد 

المطلعين على الخيارات الترفيهية من هيئة 
الترفيه، وأخيرًا التعرف على اللغة المفضلة لدى 



الـتقــريــر السـنــوي312
2018 1439 - 1440هـ

األفراد في مجاالت )القراءة والكتابة والتحدث 
ومشاهدة التلفاز واالستماع إلى الراديو(.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
ينفذ مسح الثقافة والترفيه لألسرة بشكل دوري 
كل ثاث سنوات، وألن األسرة هي محور البحث 

فقد تم استخدام أسلوب االتصال المباشر 
باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، 
حيث يقوم الباحثون المكلفون بهذه العملية 

بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح، ويقوم 
الباحث عند زيارة األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز 

الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، 
كما يقوم بإيضاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة 

عن المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات 
األسرة مباشرًة باستخدام استمارة مسح الثقافة 

والترفيه األسري اإللكترونية، ويتم استيفاء 
بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني 

المحدد وفًقا لعــدد أفــراد األسرة وخصائصــهم 
السكانية واالجتماعية واالقتصادية، وباستخدام 
الباحثين الميدانيين في مختلف مناطق العمل 

بالمملكة لخاصية التزامن المتوفرة على األجهزة 
اللوحية يتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة 

لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات 
المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة ليتم 

تخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار . 1

وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات 
منها، مع ضمان الحصول على تقديرات 
ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض 

تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى أجـزاء غيـر 
متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي 

وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، 

بحيـث ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة 
بشكل مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع 
وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة 

الكليـة. 
اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية . 2

التي تم تصميمها لتغطية المجتمع 
اإلحصائي المستهدف، وعملية اختيار العينة 
تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم 

اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق 
العد من إطار عملية حصر وترقيم المباني 

والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار )1600( 
منطقة عد في إطار التعداد موزعة على 

جميع الطبقات في جميع المناطق اإلدارية 
باستخدام األسلوب المتناسب مع الحجم 

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

المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق 
العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى 

باستخدام العينة العشوائية المنتظمة 
بواقع )15( أسرة من كل منطقة عد، أي 

ما مجموعه )16974( أسرة على مستوى 
المملكة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 
طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 

والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية 
المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع 
مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة 
جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي 

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات 
العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية 

جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم 
فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال •  مراجعة البيانات الُمجمَّ
الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 
مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي 

المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي 
يحملها الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل 

آلي سريع في مواقع عملهم.
ا باألسر وطرح بعض األسئلة •  االتصال هاتفيًّ

في االستمارة عليهم للتحقق من سامة 
استيفاء الباحث للبيانات، ومدى التزامه 
بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على 

البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، 
وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.

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

الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 
أرباب األسر.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة • 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة • 
من خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات 

المسجلة في ملف العينة.

التصانيف المستخدمة:
تم استخدام الدليل الوطني للدول • 

والجنسيات 
التصنيفات والترميزات األخرى كالتصنيف • 

الجغرافي للبيانات )مثل توزيع البيانات على 
مستوى المناطق اإلدارية( 

التصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع • 
الجنس، أو الحالة االجتماعية للفرد.

أهم النتائج: 
لم يتم النشر حتى االن. تاريخ النشر في 

2019/7/14

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
دعم صناع القرار ومستخدمي البيانات من . 1

الباحثين والدارسين والمهتمين ببيانات 
إحصـاءات الثقافة والترفيه الستخدامها 
في مجال البحوث والدراسات العلمية 

التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في 
المملكة.

إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية . 2
حول المواضيع المتعلقة بالثقافة والترفيه.  

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي:

الهيئة العامة للترفيه.• 
الهيئة العامة للثقافة.• 
وزارة الثقافة.• 
الباحثين واألكاديميين• 



313 خامسا: إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية
           مسح ممارسة الرياضة لألسرة

الوصف: 
مسح ممارسة الرياضة هو أحد المسوح 

الميدانية العينية األسرية التي ستجرى وفق 
خطط مسوح الهيئة العامة لإلحصاء. وقد 

جرى التصميم والتجهيز والتنفيذ لهذا المسح 
لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي في 

المملكة العربية السعودية، وتكتسب هذه 
البيانات أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم 
مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط 

الرياضي وما يترتب على ذلك من دراسات 
وخطط للتنمية بشكل عام والمجال الرياضي 

بشكل خاص.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة:

ونشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة هي إحدى 
منتجات الهيئة التي تم تطوير منهجية العمل 

فيها وفًقا لثمان مراحل إحصائية كالتالي:
مرحلة النطاق: فهم االحتياجات اإلحصائية . 1

وتأكيدها وتحديد الحلول الممكنة.
مرحلة التصميم: تصميم جميع الخطوات . 2

الاحقة للعملية اإلحصائية
مرحلة التنظيم: إعداد إجراءات سير العمل . 3

اإلحصائي واختبارها.
مرحلة الجمع: جمع البيانات والتحقق من . 4

سامتها.
مرحلة التبويب: معالجة البيانات لتحويلها . 5

من بيانات أولية إلى بيانات إحصائية يمكن 
استخدامها.

مرحلة المراجعة: التحقق من صحة المخرجات . 6
وتفسيرها.

مرحلة النشر: إعداد المنتجات لتصبح جاهزة . 7
للنشر.

مرحلة التقييم: إجراء تقييم للعملية . 8
اإلحصائية.

مرحلة اإلدارة: التخطيط والمراقبة.. 9

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 
مختصين وخبراء في النشاط الرياضي وقد 

روعي عند تصميم االستمارة المعايير والتعاريف 
الدولية. وشملت االستمارة األقسام التالية:

القسم األول: البيانات األساسية ألفراد األسرة
يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 

تتعلق بالجنس والعاقة برئيس األسرة 
والجنسية والعمر.

مسح
ممارسة 
الرياضة 
لألسرة

القسم الثاني: التعليم والحالة الزواجية
يتكون هذا القسم من سؤالين األول عن 

المستوى التعليمي ألفراد األسرة والثاني عن 
الحالة الزواجية. 

القسم الثالث: ممارسة النشاط الرياضي:
يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 

تتعلق بممارسة النشاط الرياضي ومدة 
الممارسة والمكان الذي تتم فيه الممارسة وعدد 

المرات.
القسم الرابع: ممارسة النشاط الرياضي بشكل 

غير منتظم: 
يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 
تتعلق بممارسة النشاط الرياضي مرة واحدة 
على األقل بشكل غير منتظم، ونوع النشاط 

الرياضي ومدة الممارسة والمكان الذي تتم في 
الممارسة وعدد المرات.

القسم الخامس: استخدام التطبيقات والدوافع 
لممارسة النشاط الرياضي:

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 
تتعلق باستخدام األفراد أثناء ممارسة النشاط 
الرياضي تطبيقات حديثة لمعرفة عدد نبضات 

القلب ومستوى الضغط والسعرات الحرارية 
المحروقة على سبيل المثال.

القسم السادس: الخمول وأسباب عدم ممارسة 
النشاط الرياضي: 

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة 
تتعلق بأسباب عدم ممارسة األفراد النشاط 

الرياضي، والوقت الذي يمضيه الفرد جالًسا أو 
مستلقًيا في اليوم العادي في المنزل أو في 

العمل.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
ينفذ مسح ممارسة الرياضة لألسرة بشكل 
سنوي، وألن األسرة هي محور البحث فقد 

تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة 
في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام 

الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر 
الواقعة ضمن عينة المسح، وقام الباحث عند 
زيارة األسرة بالتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق 

الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما قام 
بإيضاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن المسح 

وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات األسرة 
مباشرًة باستخدام استمارة مسح ممارسة 

الرياضة لألسرة اإللكترونية، ويتم استيفاء بيانات 
استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد 
وفًقا لعــدد أفــراد األسرة وخصائصــهم السكانية 
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واالجتماعية واالقتصادية، وباستخدام الباحثين 
الميدانيين في مختلف مناطق العمل بالمملكة 
لخاصية التزامن المتوفرة على األجهزة اللوحية 
يتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة 

بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها 
في المركز الرئيس بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا 

لمراجعتها ومعالجتها.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات 

العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان 
الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ 

ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلى 
أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي 

فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة 
ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث 

ُتسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل 
مستقل، وفي النهاية ُتدمج جميع وحدات 
المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.

اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصائية 
التي تم تصميمها لتغطية المجتمع اإلحصائي 

المستهدف، وعملية اختيار العينة تتم على 
مرحلتين، في المرحلة األولى يتم اختيار وحدات 

المعاينة األولية، وهي مناطق العد من إطار 
عملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية، 

حيث يتم اختيار )1300( منطقة عد في إطار 
التعداد موزعة على جميع الطبقات في جميع 

المناطق اإلدارية باستخدام األسلوب المتناسب 
مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية فيها، ثم 

ا اختيار وحدات  في المرحلة الثانية يتم عشوائيًّ
المعاينة النهائية، وهي األسر في مناطق العد 
التي تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام 

العينة العشوائية المنتظمة بواقع )20( أسرة من 
كل منطقة عد، أي ما مجموعه )26000( أسرة 

على مستوى المملكة.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

يتم التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة عن 
طريق مراجعة البيانات من خال الباحث نفسه 

والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية 
المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع 
مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة 
جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي 

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات 
العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية 

جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم 
فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

عة وإرسال  يتم مراجعة البيانات الُمجمَّ

الماحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على 
مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي 

المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحية التي يحملها 
الباحثون لتصلهم الماحظات بشكل آلي سريع 

في مواقع عملهم.
ا باألسر وطرح بعض األسئلة في  االتصال هاتفيًّ

االستمارة عليهم للتحقق من سامة استيفاء 
الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند 

الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي 
لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر 

على تعاونهم.
تكليف فريق فني متخصص في غرفة جودة 

البيانات يتولى الرد على االستفسارات الميدانية 
سواء من فئات المشتغلين أو من أرباب األسر.

تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقة 
ومنطقية البيانات.

التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من 
خال مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة 

في ملف العينة.

التصانيف المستخدمة:
تم استخدام الدليل الوطني للدول والجنسيات. 

التصنيفات والترميزات األخرى كالتصنيف 
الجغرافي للبيانات )مثل توزيع البيانات على 

مستوى المناطق اإلدارية(. 
التصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع 

الجنس، أو الحالة االجتماعية للفرد.

أهم النتائج: 
لم يتم النشر حتى االن. تاريخ النشر في 

2019/2/27م.

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
دعم صناع القرار ومستخدمي البيانات من . 1

الباحثين والدارسين والمهتمين ببيانات 
إحصـاءات ممارسة الرياضة الستخدامها 

في مجال البحوث والدراسات العلمية 
التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في 

المملكة.
إجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية . 2

حول نسب ممارسي الرياضة.  

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي:

الهيئة العامة للرياضة.
الباحثين واألكاديميين. 
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سادسا: الكتاب اإلحصائي السنوي
            الكتاب اإلحصائي السنوي

الكتاب 
اإلحصائي 

السنوي

وصف محتويات الكتاب اإلحصائي 
السنوي:

من أبرز المنتجات اإلحصائية التي تنتجها الهيئة 
ا الكتاب اإلحصائي،  العامة لإلحصاء سنويًّ
وهو كتاب يحتوي على نطاق عريض من 

البيانات والمعلومات اإلحصائية التي تمثل 
األنشطة والخدمات التي تقدمها األجهزة 

الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى نتائج 

بعض المسوح الميدانية والدراسات التي تجريها 
الهيئة في عدة مجاالت.

ويتضمن الكتاب اإلحصائي 2018م، بيانات 
ومعلومات إحصائية شاملة لمختلف أنشطة 
األجهزة الحكومية وغير الحكومية في مختلف 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ويحتوي 

الكتاب اإلحصائي على:
معلومات عامة عن المملكة، تشمل الموقع . 1

والمساحة والمامح الجغرافية والمناخ 
والتقسيم اإلداري وغيرها.

عشرون فصًا، وهي كالتالي:. 2

السكان والخصائص الحيوية:
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 إلى نتائج التعداد العام للسكان 
والمساكن، وتعد مخرجات هذا الفصل من أهم 
البيانات التي يعتمد عليها في إجراء الدراسات 

والبحوث وعمل المؤشرات الخاصة بالسكان، 
والتي من خالها يمكن تلبية متطلبات التنمية 

في جميع المحافظات.

المساكن والعقار:  
يتضمن هذا الفصل بيانات عن عدد المساكن 

المشغولة بأسر سعودية حسب المنطقة 
اإلدارية ونوع المسكن ونوع الحيازة، كما يحتوي 

على رخص البناء والهدم، وعلى رخص البناء 
الممنوحة من قبل البلديات، ومشاريع اإلسكان 

والمنتجات السكنية حسب المنطقة اإلدارية.

الصحة:
يتضمن هذا الفصل جملة من الجداول 

اإلحصائية التي تشتمل على بيانات ومعلومات 

إحصائية عامة تبين الخدمات الصحية المقدمة 
بالمملكة، من خال إحصاءات شاملة لجميع مراكز 
الرعاية الصحية والمستوصفات والمستشفيات 

في القطاعين الحكومي والخاص، باإلضافة إلى 
الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

التعليم والتدريب:
يشتمل هذا الفصل على جملة من الجداول 

التي تلقي الضوء على أنشطة التعليم 
والتدريب في المملكة )التعليم العام، التعليم 

العالي، التدريب التقني والمهني( بشقيه 
الحكومي واألهلي، ويتم إعداد هذا الفصل 

من خال التعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد اإلدارة 

العامة، حيث يتم رصد أهم البيانات المسجلة 
ت اإلدارية لدى هذه الجهات الخاصة. في السجاَّ

الزراعة والمياه والبيئة:
ويتضمن هذا الفصل بيانات إجمالية إحصائية 
زراعية عن تقديرات المساحة واإلنتاج للحبوب 

والخضروات والفواكه واألعاف وإعداد 
الحيوانات والدواجن وكمية العسل المنتج 

بالمناحل وإنتاج األسماك والربيان، وجدول خاص 
بمبيعات المؤسسة العامة للحبوب وكذلك 

بيانات المياه تشمل كمية المياه المستهلكة 
للمدن الرئيسة وكمية المياه المنتجة من محطات 
التحلية وبيانات عن االحوال الجوية حسب األشهر 

الشمسية وتشمل معلومات عن العناصر 
المناخية مثل الحرارة، الرطوبة، هطول األمطار، 

ظاهرة الغبار وهي مستمدة من القراءات 
المستحصلة من شبكة محطات األرصاد الجوية 

في مختلف أنحاء المملكة .

الثقافة واإلعام:
يتضمن هذا الفصل جداول تخص المسارح 

والعروض في المملكة والتوزيع النسبي ألنواع 
الكتب ودور النشر والكتب المنشورة والمجات 

وعدد الصحف اإللكترونية والورقية اليومية 
والمكتبات العامة والخاصة وإعداد الزوار وعدد 

األندية األدبية في المملكة.

التجارة الخارجية:
يتضمن هذا الفصل جداول عن التجارة في 

المملكة، وتبين الجداول القيم والكميات ألهم 
البضائع المصدرة والمستوردة كما تبين أو 

زان وكميات هذه الصادرات والواردات حسب 
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األقسام والفصول ومجموعات الدول. 
 )H.S( ويستخدم تصنيف النظام المنسق الدولي

في تصنيف السلع، وكذلك تصنيف الدليل 
التجاري الدولي. وتم احتساب قيمة السلع 

 .)C.I.F( المستوردة على أساس القيمة سيف
وقيم الصادرات على أساس القيمة فوب 

.)F.O.B(

الخدمات والتنمية االجتماعية:
يحتوي الفصل على مجموعة من الجداول 

التي تعنى بالخدمات والتنمية االجتماعية حيث 
تستعرض عدد مراكز التنمية االجتماعية ومراكز 

الخدمة االجتماعية وعدد المستفيدين منها، 
كذلك الدور االجتماعية التابعة لوزارة العمل 

والتنمية االجتماعية التي تشمل كافة شرائح 
المجتمع ، أيًضا برنامج كفالة اإليتام يعرض عدد 
األسر الكافلة لإليتام وعدد اإليتام خال العام، 

كذلك التنمية االجتماعية كذلك يتم الدعم المالي 
لألسر ويتم عرض إجمالي مبالغ معاشات 

الضمان االجتماعي وعدد حاالت المستفيدين 
حسب المنطقة خال العام، أيًضا لتمكين ونمو 
القطاع غير الربحي بواسطة  بناء قدرات القطاع 

غير الربحي عن طريق توفير الدعم المادي الكافي 
للجمعيات التعاونية حيث يتم عرضها حسب 

المنطقة.

المال والتأمين واألسعار:
يشتمل هذا الفصل على انشطة مؤسسة النقد 

والتامين والسوق المالية واألسعار وتبرز اهمية 
هذا الفصل في إعداد المؤشرات االقتصادية 
باإلضافة إلى مساهمتها في الناتج المحلي 

اإلجمالي وقد استخدم التصنيف الصناعي 
الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

الصادر عن االمم المتحدة.

الخدمات اإلدارية:
يحتوي الفصل على مجموعة من الجداول 

اإلحصائية والرسومات البيانية والتي تختص 
بالخدمات اإلدارية بالمملكة ويتضمن بيانات عدد 

الزيارات التفتيشية وعدد المفتشين الخاصة 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ثم يعرض 
بيانات القضايا الواردة والمنتهية لدى اللجان 

االبتدائية واللجنة العليا بوزارة العمل على 
مستوى المناطق، كذلك يعرض الفصل بيانات 

القضايا المرفوعة امام محاكم االستئناف  
موضح بها عدد القضايا الحقوقية وقضايا 

األحوال الشخصية وقضايا حقوقية وأحوال 
شخصية وجزائية ثاثية وخماسية، وأيًضا 

يعرض بيانات القضايا  المنظورة أمام المحاكم 
بالمملكة، ويعرض بيانات أنشطة كتابات العدل 

حسب المناطق خال العام.

سوق العمل والحماية االجتماعية:
يحتوي هذا الفصل أهم مؤشرات وارقام سوق 

العمل في المملكة في القطاع الحكومي 
والخاص مثل عدد المشتغلين والباحثين عن 

العمل ومعدالت البطالة، كذلك يضم مؤشرات 
التقاعد وبرامج الحماية االجتماعية، باإلضافة إلى 

إحصائيات أخرى مثل مؤشرات العمل كمتوسط 
االجور في القطاع الخاص وتأشيرات العمل 

حسب النشاط االقتصادي. 

الصناعة:
تتضمن بيانات هذا الفصل الصناعات 

االستخراجية والتحويلية والمشاريع المنتجة 
في المملكة والمعادن المستخرجة والصادرات 
الصناعية وإنتاج شركة الجبس األهلية وشركات 

األسمنت والمصانع المرخصة وعدد المواقع 
المكتشفة للمعادن وبيانات إنتاج الذهب والفضة 

والنحاس والزنك والرصاص وبيانات عن رخص 
محاجر مواد البناء وبيانات الخامات المعدنية 

المستغلة.  

الناتج المحلي وإنفاق األسرة:
يحتوي هذا الفصل على إحصائيات مفصلة عن 
المتغيرات االقتصادية الكلية التي تراقب بدقة 

أهم التطورات االقتصادية، مما يساهم في 
تقديم صورة حقيقية عن اقتصاد المملكة العربية 

السعودية. ويشمل إحصاءات الناتج المحلي 
اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار 

الجارية والثابتة، ومعدالت النمو السنوية، 
ومساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج 

المحلي اإلجمالي، باإلضافة إلى تكوين رأس 
المال بواسطة النشاط االقتصادي، وغيرها 

من البيانات المتعلقة باقتصاد المملكة العربية 
السعودية.

النقل والمواصات:
يستعرض هذا الفصل أهم مؤشرات قطاع 
النقل والمواصات في المملكة مثل حركة 

الطيران في مطارات المملكة الدولية والداخلية 
ونشاط الموانئ البحرية، وأطوال الطرق 

المعبدة والترابية وإحصائيات الجسور واإلنفاق 
وعدد الرخص المرورية وعدد المركبات متضمنًا 
قطاعات النقل المختلفة البري والبحري والجوي 

والسكك الحديدية.

التقنية واالتصاالت:
يحوي هذا الفصل أهم مؤشرات وبيانات قطاع 
االتصاالت والتقنية بالدولة، ومؤشرات تقيس 

خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة كذلك نسبة 
انتشار اإلنترنت والنطاق العريض بالمملكة 

والصرف وإيرادات خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات باإلضافة إلى مؤشرات وإحصائيات 

قطاع البريد السعودي، وتبرز أهمية هذه 
المؤشرات من أهمية قطاع التقنية واالتصاالت 

التي تعد من المجاالت المهمة والحيوية في 
تحقيق غايات وأهداف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

الشؤون اإلسامية والحج والعمرة:
يتناول هذا الفصل مجموعة من المؤشرات 

المختلفة الخاصة بإعداد المساجد، والمسلمين 
الجدد وطباعة المصحف الشريف وإعداد 

الجمعيات الخيرية وإعداد المسلمين الجدد، 
كما يتناول مجموعة من الجداول الخاصة بالحج 

والعمرة حسب المناطق اإلدارية.

السياحة والترفيه والرياضة:
تتضمن بيانات هذا الفصل مجموعة من 

المؤشرات المختلفة الخاصة بالسياحة والرياضة 
والترفيه وتشمل إحصاءات السياح والرحات 

السياحية وكذلك عدد الفنادق وإشغالها، وكذلك 
األنشطة الترفيهية التي أقيمت بالمملكة وأيًضا 
عدد األندية الرياضية وعدد الاعبون والمدربون 

باالتحادات الرياضية.

الطاقة:
وتتضمن بيانات فصل الطاقة إنتاج واستهاك 

الغاز والزيت الخام والمشتقات البترولية، وبيانات 
عن إعداد المشتركين في الكهرباء، وعدد محطات 

النقل والمحوالت الكهربائية، وكذلك بيانات 
تتعلق باالستهاك السنوي من الغاز المسال 

في المملكة، وبيانات معدل االستهاك اليومي 
من اسطوانات الغاز لكل فرع بالمملكة، وبيانات 

عن الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة 
والمرسلة على الشبكة.

المنشآت االقتصادية:
ت  يتضمن هذا الفصل بيانات عن السجاَّ

ت التجارية المشطوبة  التجارية القائمة والسجاَّ
باإلضافة إلى رخص المنشآت التجارية الصادرة 

من البلدية، وكذلك نشاط المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وأيًضا تلقي الضوء عن 
تطور إعداد المؤسسات االقتصادية المشتركة 
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في القطاع الحكومي والخاص حسب المناطق والجنسية والنشاط االقتصادي وملكية رأس المال وفئات المشتركين والكيان القانوني.

بيانات الميزانية:
في هذا الفصل تظهر اهمية ميزانية الدولة وتقسيماتها لتلبيه متطلبات الشفافية الازمة للتحليل السليم والدقيق لسياسة مالية حكومية من جهة، 
ومساندة مسئولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة من جهة اخرى، لذا تم تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تضمن المزيد من 

الوضوح على مستوى االيرادات والمصروفات والتمويات، وتضمن صياغة إطار يسمح لتطبيق افضل القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات اكثر 
شمولية ودقة وموثوقية، كما يتضمن هذا الفصل بيانات توضح الدين العام، كذلك اإليرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الدولة حتى نهاية الربع الرابع 

من السنة المالية، باإلضافة إلى  تقديرات لميزانية العام القادم.

خطة إعداد الكتاب اإلحصائي:
من منطلق رؤيتنا في إصدار كتاب إحصائي متميز وشامل يبرز أهم اإلحصاءات في مختلف األنشطة والخدمات في الدولة، بحيث يشمل مختلف 

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية ويدعم متخذي القرار والمستفيدين. 
فإن آلية إعداد الكتاب اإلحصائي تعتمد على التعاون والتنسيق مع شركائنا في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات 
القطاع الخاص لرصد أهم اإلحصاءات السجلية فيها، باإلضافة إلى أهم نتائج ما تجريه الهيئة من مسوح ميدانية ودراسات إحصائية في مختلف المجاالت.

ففي المراحل األولى من إعداد الكتاب يتم تصميم وتجهيز جداول إحصائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المزودة بالبيانات، حيث يتم إرسالها سنويا لهذه 
الجهات مرفقة بخطاب يتم من خاله طلب البيانات بتعبئة تلك الجداول في وقت محدد، كما يتم طلب تعيين منسق من تلك الجهات ليكون حلقة وصل 

ومتابعه، يلي ذلك مرحلة متابعة ورود البيانات في الوقت المحدد من خال االتصال المباشر بهم عن طريق البريد اإللكتروني أو  االتصال الهاتفي، 
وزيارة عدد موظفي الهيئة بعض 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 واتساقها مع البيانات السابقة لها، يلي ذلك مرحلة جمع وتبويب البيانات ودعمها بالرسوم 

البيانية المناسبة والتي تسهل على القارئ فهم البيانات بصورة أسرع، يتم التنسيق بعد ذلك مع البرامج التطبيقية في الهيئة للقيام بالمرحلة ما قبل 
األخيرة إلعداد الكتاب اإلحصائي وذلك من خال تصميم الجداول وتحويلها إلى صيغ إلكترونية مناسبة للتحميل اإللكتروني ومن ثم نشرها على الموقع 

اإللكتروني للهيئة العامة لإلحصاء.
بعد النشر اإللكتروني على موقع الهيئة والتأكد من تحديث البيانات يتم بعد ذلك المرحلة األخيرة وهي الطباعة والتي تتم عن طريق طباعة لمحة مختصرة 

للكتاب اإلحصائي يرفق معها نسخة إلكترونية )ذاكرة رقمية( تقدم إلى عدد كبير من المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مصادر الكتاب اإلحصائي:
يعتمد إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي على مصدرين رئيسيين لتوفير البيانات:

المصدر األول: أهم نتائج ما تقوم به الهيئة العامة لإلحصاء من األبحاث والدراسات اإلحصائية في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.
ت اإلدارية في إدارات اإلحصاء في واحد وخمسين )51( مؤسسة وجهة؛ سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع  المصدر الثاني: بيانات من السجاَّ

الخاص، وهي موضحة في الجدول التالي: 
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نوع الجهةمصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئةم

حكوميالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني1
حكوميمعهد اإلدارة العامة2
حكوميوزارة التعليم3
حكوميالمؤسسة العامة للحبوب4
حكوميصندوق التنمية الزراعي5
حكوميالجمارك السعودية6
حكوميوزارة التجارة واالستثمار7
حكوميوزارة البيئة والمياه والزراعة8
حكوميالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(9

حكوميوزارة الحج والعمرة10
خاصشركات اإلسمنت11
خاصشركة الجبس األهلية12
خاصشركة الغاز والتصنيع األهلية13
حكوميهيئة المساحة الجيولوجية السعودية14
حكوميوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية15
حكوميالمؤسسة العامة للتقاعد16
حكوميالهيئة العامة للموانئ17
حكوميمؤسسة البريد السعودي18
حكوميوزارة اإلسكان19
حكوميهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات20
حكوميوزارة النقل21
حكوميالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية22
حكوميالهيئة العامة للطيران المدني23
حكوميوزارة الخدمة المدنية24
حكوميالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة25
حكوميهيئة الهال األحمر السعودي26
حكوميوزارة الصحة27
حكوميبنك التنمية االجتماعية28
حكوميالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية29
حكوميصندوق التنمية العقارية30
حكوميصندوق االستثمارات العامة31
حكوميصندوق التنمية الصناعية السعودي32
حكوميمؤسسة النقد العربي السعودي33
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نوع الجهةتابع - مصادر بيانات الكتاب اإلحصائي من خارج الهيئةم
حكوميوزارة المالية34
حكومياألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي35
حكوميالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني36
حكوميالهيئة العامة للرياضة37
حكوميالمديرية العامة للجوازات38
حكوميالمديرية العامة للدفاع المدني39
حكوميديوان المظالم40
حكوميهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج41
حكوميوزارة اإلعام42
حكوميوزارة الداخلية- اإلدارة العامة للمرور43
حكوميوزارة الداخلية- األمن العام44
حكوميوزارة الداخلية- وكالة الوزارة لألحوال المدنية45
حكوميوزارة الشؤون البلدية والقروية46
حكوميوزارة العدل47
حكوميوزارة العمل والتنمية االجتماعية48
حكوميوزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد49
حكوميوزارة الثقافة50
حكوميالهيئة العامة للترفيه51

أهم مخرجات الكتاب اإلحصائي: 
بيانات وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية، حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرارات للظواهر الطبيعية مثل الغبار، العواصف • 

الرعدية، الضباب، كمية هطول األمطار، وأيًضا المعدالت الشهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح.
إعداد السكان حسب الجنس، والجنسية، وفئة العمر، وتوزيعهم حسب المناطق اإلدارية في المملكة.  • 
إعداد الطاب في التعليم العام لجميع المراحل في القطاعين الحكومي والخاص، حسب الصفوف، وكذلك إعداد المتدربين، وأعضاء هيئة التدريس، • 

وإعداد المعاهد والكليات التقنية والخريجين في التعليم التقني والمهني، باإلضافة إلى حصر شامل إلعداد طاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
السعودية.

بيانات توضح إعداد المستشفيات واألسرة في القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، وإجمالي القوى العاملة لجميع الفئات من أطباء وتمريض • 
وصيادلة وفئات غير طبية، وكذلك بيانات إلعداد المنومين وزيارات المراجعين للقطاعات الصحية، باإلضافة إلى بيانات العمليات والمواليد، كما 

يتوافر بيانات عن إعداد الفحوص المخبرية والشعاعية وأنشطة بنوك الدم، والحاالت اإلسعافية ومراكز اإلسعاف لهيئة الهال األحمر مفصلة حسب 
المناطق.  

جملة من اإلحصاءات تتعلق بالخدمة االجتماعية من إعداد المراكز واألنشطة االجتماعية وإحصاءات الرياضة والخدمات البلدية، وكذلك إحصاءات الحجاج • 
والقضايا األمنية وحوادث السيارات والحرائق، وعدد األجانب القادمين والمغادرين، كما يتوافر أيًضا بيانات مفصلة إلعداد القضايا المنظورة بالمحاكم 

وعقود الزواج وصكوك الطاق، وأنشطة وزارة الشؤون اإلسامية. 
معدالت ونسب منشآت القطاع الخاص والمشتركين، حسب المناطق اإلدارية بالسنوات.• 
بيانات أطوال الطرق وإعداد الركاب لجميع وسائل النقل، وبيانات عددية لاتصاالت. • 
كمية الطاقة والمياه المنتجة والمستهلكة، وبيانات إعداد المشتركين حسب المحطات بالسنوات. • 
بيانات تفصيلية عن أعدد العاملين بالدولة، حسب فئات الوظائف بالسنوات، وإعداد الوظائف المعتمدة والتعيين، وبيانات إعداد المشتغلين حسب • 

النشاط والمنطقة اإلدارية.  
بيانات لمتوسطات أسعار السلع والخدمات، ومتوسطات أسعار التجزئة بالسنة، وكذلك الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بالمدن، والمتوسط السنوي • 

للرقم القياسي العام.
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بيانات ميزانية الدولة من إيرادات ومصروفات، وكذلك قيمة الناتج المحلي حسب النشاط والقطاع بالسنوات، ومعدالت النمو واإلنفاق في الناتج • 
ا. المحلي بالسنة، وكمية النقد المتداول سنويًّ

كميات اإلنتاج، ونسب أهم المحاصيل الزراعية، ومساحات ونسبة المساحات الزراعية، وتقديرات إعداد اإلنتاج الحيواني. • 
بيانات تفصيلية عن صادرات وواردات المملكة، مفصلة حسب الوزن والدولة. • 

المنجز 2018م:
تم إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد الثالث والخمسين 1438 - 1439هـ )2017م( في نهاية الربع األول من العام 2018م.
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           اإلحصائية الجغرافية

اإلنتاج اإلحصائي
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323 سابعا: نظم المعلومات اإلحصائية الجغرافية
          الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات

الخريطة 
التفاعلية 

لدليل 
الخدمات

تمَّ تطوير مجموعة من الخرائط التفاعلية 
للبيانات، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
على شبكة المعلومات، من خال ربط البيانات 

اإلحصائية بموقعها على خريطة المملكة، 
ويتيح هذا الربط دمج البعد المكاني مع البيانات 

اإلحصائية؛ لتمكين المستخدم من القدرة 
على فهم وتحليل البيانات بشكل أكبر، وعلى 

المستويات المختلفة كافة.
وتقوم الهيئة العامة لإلحصاء بإدارة أنظمة 

المعلومات الجغرافية في الهيئة، وتعمل على 
توفير جميع ما يخص اإلدارات اإلحصائية من 

معلومة جغرافية من حيث الخرائط االسترشادية 
أو  قواعد بيانات جغرافية لجميع عينات البحوث، 
أو  التعدادات أو  توزيع مجموعات العمل حسب 

المواقع الجغرافية والفئات اإلشرافية في 
التعدادات، ومتابعة ما يخص األعمال الميدانية 

من بيانات جغرافية من مواقع وإحداثيات، 
والعمل على تطوير الخرائط الرقمية المستخدمة 

في الهيئة من خال فتح قنوات تواصل مع 
الجهات كافة ذات العاقة بإنتاج الخرائط الرقمية؛ 

لتوفير وتهيئة بنية تحتية من البيانات الجغرافية 
والمكانية، تهدف من خالها إلى تحقيق تطلعات 

الجهاز فيما يتعلق بمنظومة تكامل المعلومات 
اإلحصائية والجغرافية المكانية.

أنواع الخرائط المستخدمة:
خرائط رقمية، مدن )حي، قطاع، بلك، • 

خدمات، طرق(.
خرائط رقمية للقرى )حدود المناطق، حدود • 

المحافظات، مواقع المسميات السكانية(.
خرائط رقمية، مفتشين ومراقبين إحصائيين • 

)مدن وقرى(.

الوصف: 
الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات هي ربط بين 
البيانات اإلحصائية لدليل الخدمات واالحداثيات 

الجغرافية لمواقعها على الخريطة لاستفادة 
من البعد المكاني كعنصر من عناصر البيانات 

اإلحصائية في عمليات البحث والتحليات 
المختلفة على قاعدة بيانات دليل الخدمات.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

تقوم إدارة احصاءات الخدمات اإلدارية باجتماعات 
مع أهم المستفيدين واخذ متطلباتهم وآرائهم 

حول بيانات دليل الخدمات بصفة مستمرة وأيضا 
دراسة إمكانية إضافة مكونات خدمية جديده 

لدليل الخدمات 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح حصر الخدمات في مدن وقرى 
المملكة العربية السعودية في الهيئة العامة 

لإلحصاء.
تم تقسيم االستمارة إلى خمسة أقسام حسب 

الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق 
المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني 

وتحديث البيانات السجلية لدليل الخدمات حيث 
تضمنت استمارة المسح مجموعة من الحقول 

المتعلقة بالبيانات الجغرافية والخدمات التعليمة 
)عام وعالي( والخدمات الصحية والخدمات العامة 

واإلدارية لكل مسمى سكاني.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
تتم أولى خطوات إعداد دليل الخدمات في 

المدن والقرى، من خال الحصول على البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالخدمات من مصادرها 

ت اإلدارية للجهات  األساسية، المتمثلة بالسجاَّ
الحكومية المختلفة، ومن ثم يتم تجميع وحفظ 

ا في قاعدة بيانات  هذه البيانات والمعلومات آليًّ
متكاملة، لمعالجتها ورصد وتسجيل الملحوظات 

عليها وتصنيفها حسب المسمى السكاني 
وتبعيته اإلدارية.

يلي ذلك الخطوة التالية المتمثلة بالزيارة 
الميدانية للمقرات اإلدارية )إمارة، محافظة، مركز( 
من خال مسح حصر الخدمات في المدن والقرى 

لمعاينة واقع البيانات , وإضافة ما استجد 
لضمان شمول بيانات الدليل على األسماء 

الصحيحة للمسميات السكانية المختلفة، كما 
أن هناك مجموعة من البيانات والمعلومات ال 
يمكن الحصول عليها إال عن طريق إجراء المسح 

الميداني مثل: بيانات البعد، واالتجاه، ونوع 
الطريق، وأقرب مسمى سكاني يتوافر  به 

خدمات تعليمية أو  صحية للمسميات التي ال 
يتوافر فيها مثل هذه الخدمات، باإلضافة إلى  

مراجعة بيانات الخدمات مع الجهات ذات العاقة 
بها.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يعد مسح حصر الخدمات في المدن والقرى 

الذي تقـوم الهيئـة العامـة لإلحصـاء بتنفيـذه من 
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مسوح الحصر الشامل لجميع المناطق اإلدارية 
للمملكة العربية السعودية.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تقوم إدارة إحصاءات الخدمات اإلدارية بمراجعة 
البيانات ومعالجتها وترتيبها حسب تصنيفها 

المكاني ويستند في توزيع وتصنيف البيانات 
والمعلومات داخل كل نشرة على التقسيم 

اإلداري للمملكة الصادر عن وزارة الداخلية حسب 
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 
لكل مسمى سكاني )مدينة ـ قرية( حسب تبعية 

المسمى السكاني لإلمارة أو المحافظة أو 
المركز اإلداري.

أهم النتائج: 
توزيع الخدمات على المكونات الجغرافية 	 

واإلدارية المختلفة:
يوفر دليل الخدمات في المدن والقرى • 

التعرف بشكل واضح على توزيع الخدمات 
الحكومية واألهلية على جميع المحافظات 

والمراكز والمسميات السكانية في المملكة 
العربية السعودية.

متوسطات الخدمات التعليمية: 	 
مؤشرات تقيس متوسط كثافة الطاب • 

للفصول والمعلمين حسب كل مرحلة 
تعليمة على مستوى المحافظات أو المراكز 

اإلدارية.
نسبة حيازة المباني التعليمية:	 
مؤشر يقيس نسبة المباني التعليمية • 

المستأجرة أو المملوكة للجهات التعليمة 
على مستوى المحافظات. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
يمكن الوصول للخريطة التفاعلية لدليل الخدمات 

بزيارة بوابة الهيئة العامة لإلحصاء على شبكة 
اإلنترنت، حيث تتيح الخريطة التفاعلية لدليل 
الخدمات المقارنة بين الخدمات بين عدد من 
المسميات، وأيًضا البحث عن مسمى على 

مستوى المملكة وعرض جميع الخدمات المتوفرة 
به، كما يمكن عمل بحث تفاعلي من خال تحديد 

المسميات التي تحتوي على خدمة محددة 
وتحديد أقرب مسمى اليها، أو  تحديد مسمى 

سكاني وتحريك مؤشر المسافة ويتم عرض 
أقرب مسمى سكاني به خدمة غير متوفرة 

في المسمى السكاني الذي حدد سابًقا، كما 

تعرض الخريطة العديد من التقارير والمؤشرات 
اإلحصائية واإلجماليات للخدمات.

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
جميع الجهات التي تظهر بيانات خدماتها في 

الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات 
مستفيدة من المنتج اإلحصائي:

وزارة الداخلية.• 
وزارة التعليم.• 
وزارة الصحة.• 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.• 
وزارة العدل.• 
وزارة المالية.• 
وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد.• 
وزارة النقل.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
رئاسة هيئات األمر بالمعروف والنهي عن • 

المنكر.
الهيئة العامة للرياضة.• 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق • 

التقنية.
المؤسسة العامة التقاعد.• 
مؤسسة البريد السعودي.• 
المؤسسة العامة للتدريب التقني • 

والمهني.
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
بنك التنمية االجتماعية.• 
صندوق التنمية الزراعية.• 
صندوق التنمية العقارية.• 
صندوق التنمية الصناعية.• 
الهيئة العامة للطيران المدني.• 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.• 
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            دليل الخدمات في المدن والقرى

الوصف: 
دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة العربية 

السعودية وهو نتاج مسح حصر الخدمات في 
المدن والقرى أحد مسوح الحصر السجلية 

والميدانية لإلدارات الحكومية المقدمة للخدمة 
في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن 
حصر لجميع الخدمات المتوفرة في المسمى 
السكاني )مدن – قرى( حصًرا شامًا وموزعة 

حسب التقسيم اإلداري للمملكة العربية 
السعودية.

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

تقوم ادارة احصاءات الخدمات اإلدارية باجتماعات 
مع أهم المستفيدين واخذ متطلباتهم وآرائهم 

حول بيانات دليل الخدمات بصفة مستمرة وأيضا 
دراسة إمكانية إضافة مكونات خدمية جديده 

لدليل الخدمات 

2/2: استمارة المسح:
تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

مختصي مسح حصر الخدمات في مدن وقرى 
المملكة العربية السعودية في الهيئة العامة 

لإلحصاء.
تم تقسيم االستمارة إلى خمسة أقسام حسب 

الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق 
المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني 

وتحديث البيانات السجلية لدليل الخدمات حيث 
تضمنت استمارة المسح مجموعة من الحقول 

المتعلقة بالبيانات الجغرافية والخدمات التعليمية 
)عام وعالي( والخدمات الصحية والخدمات العامة 

واإلدارية لكل مسمى سكاني.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
تتم أولى خطوات إعداد دليل الخدمات في 

المدن والقرى، من خال الحصول على البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالخدمات من مصادرها 

ت اإلدارية للجهات  األساسية، المتمثلة بالسجاَّ
الحكومية المختلفة، ومن ثم يتم تجميع وحفظ 

هذه البيانات والمعلومات آليًا في قاعدة بيانات 
متكاملة، لمعالجتها ورصد وتسجيل الملحوظات 

عليها وتصنيفها حسب المسمى السكاني 
وتبعيته اإلدارية.

يلي ذلك الخطوة التالية المتمثلة بالزيارة 
الميدانية للمقرات اإلدارية )أمارة ، محافظة، 

مركز( من خال مسح حصر الخدمات في المدن 

دليل 
الخدمات 

في المدن 
والقرى

والقرى لمعاينة واقع البيانات, وإضافة ما استجد 
لضمان شمول بيانات الدليل على األسماء 

الصحيحة للمسميات السكانية المختلفة, كما 
أن هناك مجموعة من البيانات والمعلومات ال 
يمكن الحصول عليها إال عن طريق إجراء المسح 

الميداني مثل: بيانات البعد, واالتجاه, ونوع 
الطريق , واقرب مسمى سكاني يتوافر به 

خدمات تعليمية أو صحية للمسميات التي ال 
يتوافر فيها مثل هذه الخدمات, باإلضافة إلى  

مراجعة بيانات الخدمات مع الجهات ذات العاقة 
بها.

2/4: خطوات تصميم واختيار العينة:
يعد مسح حصر الخدمات في المدن والقرى 

الذي تقـوم الهيئـة العامـة لإلحصـاء بتنفيـذه من 
مسوح الحصر الشامل لجميع المناطق اإلدارية 

للمملكة العربية السعودية.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

تقوم ادارة إحصاءات الخدمات اإلدارية بمراجعة 
البيانات ومعالجتها وترتيبها حسب تصنيفها 

المكاني ويستند في توزيع وتصنيف البيانات 
والمعلومات داخل كل نشرة على التقسيم 

اإلداري للمملكة الصادر عن وزارة الداخلية حسب 
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 
لكل مسمى سكاني )مدينة ـ قرية( حسب تبعية 

المسمى السكاني لألمارة أو المحافظة أو 
المركز اإلداري.

أهم النتائج:
توزيع الخدمات على المكونات الجغرافية 

واإلدارية المختلفة:
يوفر دليل الخدمات في المدن والقرى التعرف 

بشكل واضح على توزيع الخدمات الحكومية 
واألهلية على جميع المحافظات والمراكز 

والمسميات السكانية في المملكة العربية 
السعودية.

متوسطات الخدمات التعليمية: 
مؤشرات تقيس متوسط كثافة الطاب 

للفصول والمعلمين حسب كل مرحلة تعليمية 
على مستوى المحافظات او المراكز اإلدارية.
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نسبة حيازة المباني التعليمية:
مؤشر يقيس نسبة المباني التعليمية 

المستأجرة أو المملوكة للجهات التعليمية على 
مستوى المحافظات. 

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
تكمن األهمية في إصدار  دليل الخدمات في 

مدن وقرى المملكة إلى  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 الوزارات 
واألجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها ، كما 

يعدُّ وثيقة رسمية يعتمد عليها متخذ القرار في 
القطاعات المختلفة في مجال التخطيط وتوزيع 

الخدمات، حيث ان عددا من الجهات الحكومية 
أصبحت تتخذ من الدليل دعامة رئيسة وركيزة 
هامة تعتمد عليه سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر في وضع الخطط المستقبلية لألعمال 
والمهام المناطة بها ، وتوزيع المرافق الخدمية 

في مدن وقرى المملكة.

الجهات المستفيدة من المنتج 
اإلحصائي: 

جميع الجهات التي تظهر بيانات خدماتها في 
دليل الخدمات مستفيدة من المنتج اإلحصائي:

وزارة الداخلية.• 
وزارة التعليم.• 
وزارة الصحة.• 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.• 
وزارة العدل.• 
وزارة المالية.• 
وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة الثقافة.• 
وزارة اإلعام.• 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.• 
وزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد.• 
وزارة النقل.• 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.• 
رئاسة هيئات األمر بالمعروف والنهي عن • 

المنكر.
الهيئة العامة للرياضة.• 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق • 

التقنية.
المؤسسة العامة التقاعد.• 
مؤسسة البريد السعودي.• 
المؤسسة العامة للتدريب التقني • 

والمهني.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.• 
مؤسسة النقد العربي السعودي.• 
بنك التنمية االجتماعية.• 
صندوق التنمية الزراعية.• 
صندوق التنمية العقارية.• 
صندوق التنمية الصناعية.• 
الهيئة العامة للطيران المدني.• 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.• 



ثامنًا: أهداف التنمية
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ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         التقرير اإلحصائي للوضع الراهن

التقرير 
اإلحصائي 

للوضع 
الراهن

الوصف: 
يقيس مدى تقدم المملكة العربية السعودية 

في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها 
منظمة األمم المتحدة.  

المنهجية:
2/1: آلية إعداد الخطة: 

أواًل: تحديد المؤشرات التي سوف يتم قيساها 
خال العام، والمؤشرات التي تحتاج إلى تحديث 

للبيانات. 
ثانًيا: مراسلة اإلدارات لقياس المؤشرات 

وارسالها.
ثالًثا: إعداد التقرير.

رابًعا: المراجعة. 
خامًسا: النشر.  

2/2: استمارة المسح: 
ت إدارية أو  حسب المؤشر سواء مسح أو سجاَّ

كاهما.

2/3: أسلوب جمع البيانات:  
ميدانية أو سجليه، ويتم جمعها من اإلدارات 

المعنية بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
داخل الهيئة العامة لإلحصاء. 

2/4خطوات تصميم واختيار العينة:
ت إدارية أو  حسب المؤشر سواء مسح أو سجاَّ

كاهما.

2/5: كيفية معالجة البيانات والتصانيف 
المستخدمة:

مراسلة اإلدارات بضرورة التأكد من القيم 
الشاذة، لمراسلة الجهات المعنية والتأكد من 

صحة البيانات. 
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أهم النتائج: 
إدراج عدة جداول ألهم النتائج والمؤشرات من 2 إلى 4 جداول على األقل:

نسبة األطفال الذين يعانون من الهزال وزيادة الوزن لعامي 2016 - 2017

2016نوع المرض
2017

إناثذكور

3.34.83.3الهزال
9.18.58.7زيادة الوزن

المصدر: وزارة الصحة

نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة في المملكة العربية السعودية لعام 2017

المؤشر
العام

2017

99.7نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون
 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة النساء في المناصب اإلدارية لعامي 2016 - 2017

المؤشر
العام

20162017

2.883.42نسبة النساء في المناصب اإلدارية
المصدر: وزارة الخدمة المدنية

حصة بنود التعرفة المطبقة على الواردات في المملكة العربية السعودية لعامي 2016 - 2017

المؤشر
العام

20162017

3030حصة بنود التعرفة المطبقة على الواردات )٪(
المصدر: الجمارك السعودية
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ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         التقرير اإلحصائي للوضع الراهن

رسوم بيانية ألهم النتائج

نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات في المملكة العربية السعودية لعام 2016

*المصدر: وزارة التعليم 

نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيًا من عام 2012 حتى عام 2017

*المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نســبة المدارس التي �تمتع �إمكانية الوصول إلى الخدمات
في المملكة العر�ية الســعودية لعام 2016
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عدد االشتراكات في االنترنت السلكي

*المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

كيفية االستفادة من المنتج اإلحصائي: 
قياس مدى تقدم المملكة في مجاالت التنمية المستدامة.. 1
توفير قيم مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تساهم في تحقيق رؤية 2030. 2
مساعدة األجهزة المعنية لرصد التقدم والنمو في مجاالت التنمية.. 3
توفير قاعدة بيانات للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال.. 4

الجهات المستفيدة من المنتج اإلحصائي: 
كافة القطاعات في الدولة. 

عدد االشــت�اكات في اإل�ترنت السلكي

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2014 2015 2016 2017
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ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         جودة البيانات

جودة 
البيانات

مفهوم جودة البيانات:
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة 
بدًءا من التخطيط األولي ألي منتج إحصائي، 

وانتهاًء بنشر بياناته واالستفادة منها، ومن 
هنا فإن جودة بيانات العمل اإلحصائي تشير 

إلى جميع المجاالت المتعلقة بمدى تلبية هذه 
البيانات لحاجة المستفيدين من حيث األداء 

والمضمون، باإلضافة إلى الدقة العالية في 
البيانات، بما يتوافق مع حاجة مستخدمي 

البيانات ومتخذي القرارات.

تعريف جودة البيانات:
هي مجموعة من السمات والخواص في المنتج 

ي حاجة المستخدم  والخدمة اإلحصائية التي ُتَلبِّ
ورضاه، 

ضوابط إجراءات جودة البيانات:
هناك ضوابط إلجراءات العمل على جودة 

البيانات في كافة مراحل العمل اإلحصائي:
المرحلة التحضيرية.. 1
مرحلة العمل الميداني.. 2
مرحلة معالجة البيانات.. 3

أهم آليات الضبط في المرحلة 
التحضيرية: 

االلتزام بالتوصيات الدولية.
االستفادة من التجارب السابقة.

أهم آليات الضبط في مرحلة العمل 
الميداني:

تحديث الخرائط.. 1
توزيع المهام ومناطق العمل الميداني . 2

بشكل يضمن الشمولية وعدم التداخل.
وضع ضوابط الختيار المشتغلين األكفاء.. 3
إنشاء غرفة عمليات مركزية لجودة البيانات، . 4

وغرف عمليات مصغرة في مناطق 
اإلشراف، لمتابعة سير العمل الميداني، 

وحل المشاكل الميدانية بالتنسيق مع 
مشرفي المناطق.

تكليف فريق فني متخصص في غرفة . 5
العمليات يتولى الرد على االستفسارات 

الميدانية سواء من فئات المشتغلين أو من 
أرباب األسر.

أهم آليات الضبط في مرحلة معالجة 
البيانات:

ا أواًل بأول.. 1 مراجعة االستمارات آليًّ
مراجعة الترميز.. 2
ة . 3 تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتساق ودقَّ

ومنطقية البيانات.

أنواع األخطاء في البيانات:
أخطاء التغطية: تتمثل في تكرار أو حذف . 1

بعض مفردات المجتمع )األسر واألفراد(.
أخطاء المحتوى: وهي األخطاء في . 2

خصائص األفراد كاألعمار مثا.

غرف جودة البيانات:
غرفة جودة بيانات المسوح األسرية.• 
غرفة جودة بيانات المسوح االقتصادية.• 

أهداف مراقبة جودة البيانات:
ة •  إشعار الباحثين الميدانيين بأهمية وجديَّ

العمل.
ق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة •  التحقُّ

بالمسح.
ق من منطقية وصحة البيانات.•  التحقُّ
التأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة • 

لألسرة أو المنشأة.
د من موثوقية ومنطقية البيانات •  التأكُّ

ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة 
للتأكد من دقة البيانات.

غرف جودة البيانات:
تم تعيين عدد )25( متعاوًنا متفرًغا من حملة 
الشهادات الجامعية فأعلى، ومن تخصصات 

محددة للعمل في غرفة جودة البيانات للمسوح 
األسرية وكذلك )25( متعاوًنا متفرًغا في غرفة 
جودة البيانات للمسوح االقتصادية، والمسوح 

الزراعية وذلك بعد ترشيحهم واجتيازهم المقابلة 
الشخصية من ِقبل الموارد البشرية.

ولقد تمَّ عمل برنامج تدريبي للعاملين 
المتعاونين في غرفتي جودة بيانات المسوح 
ن محاضرات نظرية، وتنفيذ ورش عمل  يتضمَّ

لكل مسٍح تقوم به الهيئة يشمل تعليمات 
ة للبيانات  االستمارة والمراجعة اآللية اآلنيَّ

باإلضافة إلى األساليب المثلى في التعامل مع 
األسر أو المنشآت من خال االتصال الهاتفي.

وقد تمَّ تدريب المتعاونين في غرفِة جودِة 
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ا ليتمَّ تعريفهم بآلية  البيانات للمسوح ميدانيًّ
العمل وطريقة وصول الباحث إلى األسر أو 

المنشآت عن طريق البيانات الجغرافية المميزة 
. لكلِّ منطقة عدٍّ

أبرز مهام غرفة جودة البيانات:
)قبل العمل الميداني(:

تدريب منسوبي غرف جودة البيانات على . 1
تفاصيل المسح.

التأكد من وضوح كافة تعليمات المسح، . 2
ووصول التعليمات للجميع.

إرفاق إلكتروني للتعليمات في جهاز الباحث.. 3
ة تربط . 4 ة وآنيَّ إعداد قواعد تصحيح آليَّ

حقول االستمارة مع بعضها البعض )في 
المتوسط 150 قاعدة تصحيح(.

)أثناء العمل الميداني(:
ة للبيانات، وإرسال . 1 المراجعة اآللية اآلنيَّ

ماحظات عبر النظام إلى الباحث الميداني، 
والمفتش، والمشرف.

االتصال بعينة من األسر وإعادة المعاينة . 2
لبعض أسئلة االستمارة للتأكد من صحة 

ومنطقية اإلجابات، وشمولية جميع األفراد، 
ومدى تنفيذ الباحث للتعليمات، وأسلوب 

المقابلة وااللتزام بالزي الرسمي.
إرسال رسالة نصية ) )SMSلشكر رئيس . 3

األسرة على تعاونه مع الباحث الميداني.
متابعة إنتاجية المشتغلين في الميدان، . 4

وإرسال رسائل تنبيه في حال انخفاض 
اإلنتاجية عن المعدل المطلوب.

التنسيق مع مركز االتصال في الهيئة لتذليل . 5
كافة العقبات التي قد تقابل المشتغلين 

في الميدان.
المتابعة الميدانية للباحثين الميدانيين عن . 6

طريق اإلحداثيات المكانية.
الربط اإللكتروني برقم الهوية الوطنية . 7

ة، لجميع  ة والميدانيَّ بين البيانات السجليَّ
السعوديين المتعطلين؛ للتأكد من 

مصداقية بيانات التعطل.

)بعد العمل الميداني(:
مراجعة الشمولية للتأكد من استيفاء كل . 1

األسر في جميع مناطق العد.
إعادة المعاينة عن طريق غرف الجودة لألسر . 2

التي يكون أحُد أفراِدها باحًثا عن عمل؛ للتأكد 
ِة بحثه عن عمل. من جديَّ

ا في حال عدم . 3 التواصل مع األسر هاتفيًّ
اكتمال بعض البيانات واستيفاؤها.

المسوح التي تمت مراجعتها في 
غرفة جودة بيانات المسوح خال عام 

٢٠١٨م:
تحديث إطار التعداد.. 1
مسح القوى العاملة )الربع األول(.. 2
مسح الطاقة المنزلي.. 3
مسح القوى العاملة )الربع الثاني(.. 4
تحديث إطار التعداد 2010م )التحديث 3(.. 5
مسح الغذاء والدواء.. 6
مسح الثقافة والترفيه األسري.. 7
مسح المساكن.. 8
مسح القوى العاملة )الربع الثالث(.. 9

ممارسة الرياضة لألسرة.. 10
مسح القوى العاملة )الربع الرابع(.. 11
مسح العمرة.. 12
مسح صحة األسرة.. 13
مسح القطاع غير الربحي )األسري(. 14
مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات . 15

واالتصاالت لألسر واألفراد.
مسح رعاية األمومة والطفولة.. 16
إحصاءات الحج.. 17
مسح تقدير حجاج مدينة مكة المكرمة.. 18
مسح مشاركة المرأة في التنمية.. 19
مسح اإلنتاج الصناعي )الربع األول(.. 20
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع األول(. . 21
المسح االقتصادي السنوي.. 22
مسح االستثمار األجنبي. . 23
  مسح المال والتأمين. . 24
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الثاني(.. 25
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الثاني(.. 26
مسح البيئة االقتصادي)الصناعي(.. 27
 مسح التجارة الداخلية )الربع الثاني( الربعي . 28

السنوي.
مسح التوظف واألجور. . 29
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الثالث(.. 30
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الثالث(. . 31
 مسح نشاط الصناعي.. 32
مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. 33
  مسح نشاط التشييد والبناء.. 34
 مسح التجارة الداخلية )الربع الثالث(.. 35
مسح التجارة الداخلية )الربع الرابع(.. 36
 مسح السياحة.. 37
 مسح اإلنتاج الصناعي )الربع الرابع(. . 38
 مسح المؤشرات االقتصادية )الربع الرابع(.. 39
مسح المشاريع الزراعية المتخصصة.. 40
مسح اإلنتاج الزراعي.. 41
مسح الحيازات الزراعية.. 42

آلية تصعيد ماحظات غرف جودة 
البيانات:

)غرفة جودة البيانات(
باحث.• 
مفتش.• 
مشرف.• 
إدارة دعم العمليات وإدارة تنسيق العمل • 

الميداني.
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ُيَعدُّ التحليل اإلحصائي ركيزًة أساسية لدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات في المملكة، وهو ضروريٌّ 
في تخطيط المشاريع، وتصميم البرامج، ورصد الخلل أو التقدم لدى كافة أنشطة الجهات العامة 

والخاصة، ولكون الهيئة العامة لإلحصاء هي المرجع الرسمي والوحيد للعمل اإلحصائي في المملكة 
فقد حرصت ضمن خطتها على تنظيم عمل التحليل اإلحصائي في المملكة، كما تمَّ تحويل اإلدارة 

العامة للتحليل اإلحصائي إلى مركز للتحليل اإلحصائي ودعم القرار يرتبط مباشرة بمعالي رئيس 
الهيئة، ليقوم بتوفير المعلومات والتحاليل اإلحصائية الشاملة التي تدعم صناعة القرار وتخطيط 

البرامج الازمة لتحقيق الرؤية، كما حرصت الهيئة على تنظيم آلية تطبيق وضبط التحليل اإلحصائي 
عن طريق إعداد سياسات التحليل اإلحصائي في المملكة والتي تهدف إلى تنسيق عمل التحليل 

اإلحصائي؛ لرفع جودته وتعظيم االستفادة منه في صنع القرار.

الهيكل التنظيمي لمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار

هدف إدارة دعم القرار:
تنفيذ عمليات التحليل اإلحصائي على بيانات متوفرة داخل الهيئة أو بيانات يملكها المستفيد تساعد 
في عملية صناعة القرار عن طريق إنتاج تقارير أو مؤشرات تحتوي على المعلومات اإلحصائية الازمة 

والكافية ألصحاب الرؤية المستقبلية والخطط االستراتيجية.

هدف إدارة تطوير التحليل اإلحصائي:
المساهمة في تطوير عمليات التحليل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية من خال توفير 

الدعم لجميع العاملين في مجال التحليل اإلحصائي، ورفع مستوى جودة التحليل اإلحصائي.

السياسات التنفيذية لمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار:
دعم القرار في الجهات الحكومية العليا. . 1
تطوير التحليل اإلحصائي بالمملكة.  . 2

من هم عماء مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار:
عمالء تم تقديم خدمات لهم:

لجنة سياسات سوق العمل، وتشمل: )وزارة االقتصاد والتخطيط، وزارة العمل والتنمية • 
االجتماعية، وزارة التجارة واالستثمار، وزارة التعليم، الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة 

والمتوسطة(.  
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.• 
اللجنة المالية بالديوان الملكي.• 
لجنة الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.   • 

ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         التحليل اإلحصائي

التحليل 
اإلحصائي

معالي الرئيس

مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار

إدارة تطويرالتحليل اإلحصائي إدارة دعم اتخاذ القرار
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عمالء آخرون استفادوا من تقارير المركز:
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة التعليم.• 
وزارة الخدمة المدنية.• 
المؤسسة العامة للتدريب التقني • 

والمهني.
صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.• 
مجلس شئون األسرة.• 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة • 

والمتوسطة.
معهد اإلدارة العامة.• 
شركة الخليج للتدريب والتعليم.• 
مؤسسة الملك خالد الخيرية. • 
وزارة التجارة واالستثمار.• 
وزارة التعليم.• 
وزارة الخدمة المدنية.• 
المؤسسة العامة للتدريب التقني • 

والمهني.
صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.• 
مجلس شئون األسرة.• 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة • 

والمتوسطة.
معهد اإلدارة العامة.• 
شركة الخليج للتدريب والتعليم.• 
مؤسسة الملك خالد الخيرية.• 

ُمها المركز: مستويات التحليل التي يقدِّ
ًدا لعملية ضبط جوانب  ُيَعدُّ مستوى التحليل ُمحدِّ

أداء عمليات التحليل اإلحصائي، حيث يتمُّ 
تصنيف عملية التحليل اإلحصائي إلى قسمين 

أساسيين هما: التحليل اإلحصائي الوصفي، 
والتحليل اإلحصائي االستداللي، كما ينقسم 

مستوى التحليل اإلحصائي الوصفي إلى 
قسمين هما: إحصاء وصفي، ويتعامل مع 

البيانات، وإحصاء وصفي متقدم، بينما ينقسم 
اإلحصاء االستداللي إلى ثاثة أقسام أساسية 

هي: التقدير، وطرائق متقدمة في التحليل، 
باإلضافة إلى النمذجة والتنبؤ، ويتم تقديم 

خدمة التحليل اإلحصائي للجهات العامة العليا 
في المركز بمستوياته المختلفة حسب الحاجة: 

تحليل إحصائي وصفي:
األول: اإلحصاء الوصفي والتعامل مع البيانات 

)Data Description and Manipulation(
الثاني: اإلحصاء الوصفي المتقدم

)Advance Data Description(

تحليل إحصائي استداللي:
)Estimation( الثالث: التقدير

الرابع: طرائق متقدمة في التحليل
)Advance Analysis Methods(

الخامس: النمذجة والتنبؤ 
)Modeling and Forecasting(

المنجز خال عام 2018م في مشروع 
تطوير منهجيات وأساليب وأدوات 

وبرمجيات التحليل اإلحصائي:
تم االنتهاء من مشروع تطوير منهجيات 

وأساليب وأدوات وبرمجيات التحليل اإلحصائي 
واالستفادة من مخرجاته في تأسيس وتطوير 
أعمال المركز ومن أهم مخرجات المشروع، ما 

يلي:
مقارنة مرجعية على أفضل الممارسات . 1

العالمية في التحليل اإلحصائي، ودعم 
القرار في مكاتب اإلحصاء الرسمي. 

مصفوفة تنظيم عملية التحليل اإلحصائي. . 2
الهيكل التنظيمي للمركز واألهداف.. 3
السياسات العامة للتحليل اإلحصائي في . 4

المملكة. 
 دليل إجراءات للعمل خاص بإدارة دعم اتخاذ . 5

القرار وإدارة تطوير التحليل اإلحصائي. 
ة لمركز التحليل . 6 االحتياجات العامة والتدريبيَّ

اإلحصائي. 
خريطة الطريق للتحليل اإلحصائي بالمملكة، . 7

وتشمل مجموعة من المهام والمبادرات 
التي تقع ضمن السياسة التنفيذية للمركز، 

ويتمُّ تطبيقها على 3 مراحل: 
مرحلة التأسيس: تهدف إلى وضع • 

السياسات العامة والخاصة وتأسيس 
أعمال المركز.

مرحلة التحسين: هي مرحلة انتقالية • 
وتهدف إلى تحسين أعمال مركز التحليل 
اإلحصائي ودعم القرار بناًء على أفضل 

الممارسات العالمية. 
مرحلة التطوير: تركز هذه المرحلة على • 

جني الفوائد المكتملة من مركز التحليل 
اإلحصائي، ودعم القرار والوصول 

إلى مركز محدث وناضج بجميع 
المعايير، وتقديم الخدمة لكافة العماء 

المستهدفين.
  

اعتماد السياسات العامة للتحليل 
اإلحصائي:

تنطلق وثيقة السياسات العامة للتحليل 
اإلحصائي من رؤية الهيئة وتحقيًقا لرسالتها 
َثة  في تقديم منتجات وخدمات إحصائية ُمَحدَّ
ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية 

والمصداقية، ووفًقا ألفضل المعايير 
والممارسات العالمية، والريادة في تطوير 

القطاع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتنظيم 
التحليل اإلحصائي كمنتج إحصائي ُيجَرى من ِقبل 
الجهات ذات العاقة، ووفًقا لألمر السامي رقم 

31986 بتاريخ 4 رجب 1437هـ بضرورة توثيق 
سياسات وإجراءات العمل في مختلف القطاعات 

والجهات الحكومية.
وتستند هذه السياسات على مجموعة من 

م عملية التحليل اإلحصائي،  القواعد التي تنظِّ
بما يتوافق مع ما يلي:

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

تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء الصادر بقرار • 
مجلس الوزراء الموقر رقم )11( وتاريخ 

13/1/1437ه. 

أهداف السياسات العامة للتحليل 
اإلحصائي:

تهدف السياسات العامة للتحليل اإلحصائي • 
إلى:

تفعيل دور الهيئة ومنظومة القطاع • 
اإلحصائي في تنظيم وتطوير التحليل 

اإلحصائي في المملكة.
ضبط تنفيذ التحليل اإلحصائي الذي ينتج • 

عنه تقديرات لمؤشرات تنموية أو نتائج يتمُّ 
تعميمها على المجتمع.

تنظيم العمل اإلحصائي في مجال التحليل • 
اإلحصائي بما يضمن توافق الممارسات 

مع المبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرسميـة 
المعتمَدة في األمم المتحدة، والتأكيد 

على الجودة والدقة والمسئولية في تحليل 
ونشر نتائج التحليل المتعلقة بالمجاالت 

اإلحصائية في المملكة.
تنمية وتطوير عمليات التحليل اإلحصائي • 

من خال ضبط صاحيات التنفيذ 
واالستفادة من عمليات التحليل اإلحصائي.

تعزيز االستخدام األمثل لطرق ومنهجيات • 
التحليل اإلحصائي.

نات القطاع •  تعزيز آليات التنسيق بين مكوِّ
اإلحصائي في مجال التحليل اإلحصائي.
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وتتضمن السياسات العامة للتحليل اإلحصائي 18سياسة للتحليل اإلحصائي، تم تقسيمها إلى 4 أقسام:

خريطة الطريق للتحليل اإلحصائي بالمملكة:
دت السياسات العامة للتحليل اإلحصائي والسياسات التنفيذية للمركز الطريق لتطوير التصور االستراتيجي لمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، وقد  مهَّ

تمَّ تطوير خريطة طريق للتحليل اإلحصائي بالمملكة، وتتكون هذه الخريطة من عدة مبادرات مرتبة حسب األولوية لتمهيد الطريق لتأسيس مركز التحليل 
اإلحصائي ودعم القرار وتحسين مخرجاته، ومن ثمَّ تطويرها لتلعب الدور المطلوب منها في تنظيم التحليل اإلحصائي في المملكة ودعم القرار.

لٌتحقق ما يلي:
اتباع أفضل الممارسات اإلحصائية العالمية في التحليل اإلحصائي ودعم القرار.• 
إنشاء البنية المؤسسية المثلى لمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار للقيام بمسؤولياته على الوجه األمثل.• 

ن هذه الخريطة من عدة مبادرات مرتبة حسب األولوية لتمهيد الطريق لتأسيس مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار وتحسين مخرجاته، ومن ثمَّ  وتتكوَّ
تطويرها لتلعب الدور المطلوب منها في تنظيم التحليل اإلحصائي في المملكة ودعم القرار.

السياسات العامة 
للتحليل اإلحصائي

سياسات ضبط جودة 
التحليل اإلحصائي )5(

سياسات االستفادة من 
التحليل اإلحصائي )4(

سياسات تنفيذ التحليل 
اإلحصائي )4(

سياسات نشر نتائج 
التحليل اإلحصائي )5(
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1

تنفيذ مراحل الهيكل 
اإلداري لإلدارة 
العامة للتحليل 

اإلحصائي.

القيام بعدة مراحل متتالية لضمان عمل مركز 
التحليل اإلحصائي ودعم القرار وتأسيسه 

ووضع األطر التي سيتم العمل من خالها 
حسب األولوية: 

1.1 تفعيل الهيكل اإلداري.

1.2 توظيف الكوادر المطلوبة وتدريبها. 

1.3 تطبيق السياسات التنفيذية لإلدارة العامة 
للتحليل اإلحصائي. 

1.4 تفعيل اإلجراءات التنفيذية.
1.5 تسويق ألعمال اإلدارة العامة للتحليل 

اإلحصائي. 

 1.6 تدرج استقبال طلبات الدعم من الجهات 
الحكومية.

1.7 اقتراح طرق تطويرية للمسوح والنتائج 
المتوفرة بالهيئة فيما يخص التحليل 

اإلحصائي. 

1.8 اإلشراف على اختبارات الرخص المهنية 
في ممارسة التحليل اإلحصائي في كافة 

الجهات.

1. مشروع نظام اإلحصاء.  

مادة 3: تعد هيئة اإلحصاء المرجع اإلحصائي الرسمي لدعم 
صناع القرار.

مادة 6: تقوم الهيئة بمهمة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها 
حسب االقتضاء – إعداد النشرات والتقارير، وتقديم خدمات 

استشارية، ونشر الوعي اإلحصائي.

 مادة 11: يجب على الجهات العامة أن يتوفر لديها وحدات خاصة 
لإلحصاء وتنسيق مع الهيئة. 

مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة للقيام بالعمل اإلحصائي 
في المملكة.

مادة 19-16: تتولى الهيئة إصدار التراخيص لألفراد والمكاتب.  

مادة 28،24: ال يجوز النشر بدون تنسيق. 

مادة 28: تنسيق النشر.

مادة 37 ،38: العقوبة 200 ألف ريال للمنشأة التي تعمل دون 
ترخيص.

2. تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.

مادة 4: الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاء وهي المرجع 
الرسمي الوحيد للتنفيذ واإلشراف- وتحليل البيانات 

والمعلومات- ونشر الوعي اإلحصائي.

3. نظام اإلحصاءات العامة للدولة.  

مادة 6: تباشر مصلحة اإلحصاءات العامة كافة اإلحصاءات 
المتعلقة بأحوال الباد، تحليل ودراسة ونشر.

مادة 5: يخصص في كل وزارة أو دائرة قسم خاص باإلحصاءات 

مادة 7: يجب على المكلفين بإجراء اإلحصاءات التنسيق مع 
مصلحة اإلحصاء في كافة الجهات. 

4. االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.

5. مشروع الئحة التراخيص والرقابة عليها.

مع اقتراح طلب إحداث وظائف في تخصصات اإلحصاء في 
الوحدات اإلحصائية وتوطينها.

6. الئحة تنظيمية ألكاديمية اإلحصاء.
مادة 7: األكاديمية تشرف على منح التراخيص.

عالي
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األثرأدوات التنفيذالوصفالمبادرة أو المشروعم

مبادرات خاصة بمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار

2

مبادرة عقد إطار 
اتفاقي مع 

أقسام اإلحصاء 
والتحليل اإلحصائي 

في الجامعات 
والمؤسسات 

البحثية األكاديمية.

 تتضمن االتفاقية مع الجامعات الرئيسة 
بالمملكة أو مراكز البحوث مثل مدينة الملك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها: 
1-التعاقد مع المستشارين والخبراء لمساندة 

مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار في 
وضع المعايير أو االختبارات او المساعدة في 
أعمال التحليل اإلحصائي المطلوبة من اإلدارة 

كأساتذة معارين متفرغين وغير متفرغين.
 2- تدريب موظفي الهيئة إن لزم ألحدث 

الطرق اإلحصائية.
 3-  القيام بورش تعليمية لموظفين مكاتب 

اإلحصاء في القطاع الحكومي. 
4- االستشارات العامة واإلشراف على بعض 

مشاريع اإلدارة.
5- لهيئة اإلحصاء أن تقترح المواضيع البحثية 

للطاب والطالبات لغرض ضمان مواكبة 
األبحاث بالجامعات مع المواضيع اإلحصائية 

الحديثة المطلوبة.

1-نظام اإلحصاءات العامة للدولة.  

مادة 6: تباشر مصلحة اإلحصاءات العامة كافة اإلحصاءات 
المتعلقة بأحوال الباد، إعداد النشرات والتقارير، تحليل ودراسة 

ونشر.

مادة 7: يجب على المكلفين بإجراء اإلحصاءات التنسيق مع 
مصلحة اإلحصاء في كافة الجهات. 

2-مشروع نظام اإلحصاء.  

مادة 3: تعد هيئة اإلحصاء المرجع اإلحصائي الرسمي -دعم 
صناع القرار

مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة للقيام بالعمل اإلحصائي 
في المملكة.

متوسط 
مرتفع

3

مبادرة عقد اتفاقات 
مع اإلدارات 

اإلحصائية وإدارات 
الدراسات واألبحاث 

في الجهات 
الحكومية.

التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم:

الدعم الازم واألدلة الخاصة بالتحليل . 1
اإلحصائي ودعم القرار. 

اقتراح الدورات والورش التدريبية الازمة.. 2

االستشارات التخصصية في الطرق . 3
المثلى للتحليل اإلحصائي والعرض 

والنشر.

1. تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.

2. االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.
مادة 14: نظام اإلحصاءات العامة بالدولة ينص على أن تنشأ 

في كل وزارة قسم احصاءات بالتنسيق مع الهيئة لتزويد الهيئة 
باإلحصاءات. 

3. مشروع نظام اإلحصاء.  

 مادة 11: يجب على الجهات العامة أن يتوفر لديها وحدات خاصة 
لإلحصاء وتنسق مع الهيئة. 

مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة للقيام بالعمل اإلحصائي 
في المملكة.

منخفض
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مبادرات خاصة بمركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار

4

مبادرة اإلسهام 
في اقتراح 

وتنسيق مقاالت، 
واقتراح محاضرات 

ومؤتمرات على 
الموقع اإللكتروني 

 webinar  للهيئة

· المشاركة باقتراح مواضيع وأسماء خبراء 	
لتزويد المجلة اإللكترونية الخاصة بالهيئة 
العامة لإلحصاء بمقاالت تخص التحليل 
اإلحصائي تشمل مواضيع مختلفة عن 

التحليل اإلحصائي والمسوح والنتائج 
الوطنية للتوعية بأهمية التحليل اإلحصائي 
والتعاون مع الجهات اإلحصائية والمسوح 

الوطنية.

· اقتراح محاضرات توعوية حديثة متخصصة 	
تصمم في الموقع اإللكتروني تشمل 

المواضيع الحديثة عن التحليل اإلحصائي 
بجميع مستوياته وعرض أحدث التقنيات 

والبرامج الحاسوبية، تقدم من ِقبل 
خبراء تقترحهم اإلدارة وتستعين بهم 

اإلدارة اإلعامية بالهيئة لعقد المؤتمر 
أو المحاضرات. يتم التسجيل إلكترونيا 

والحضور عن طريق الموقع، مع إصدار 
شهادات حضور إلكترونية للمستفيدين.     

1- سياسة النشر الرسمية:

الهيئة مسؤولة عن تنظيم النشر لإلحصاءات الوطنية. • 

موقع الهيئة هو الموقع الرسمي للنشر.• 

تقوم الهيئة بالنشر بما تراه مناسًبا.• 

مادة 9: للهيئة الحق في عمل المؤتمرات التخصصية. • 

2- تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.

مادة 4: الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاء وهي المرجع • 
الرسمي الوحيد للتنفيذ واإلشراف - وتحليل البيانات 

والمعلومات - ونشر الوعي اإلحصائي، وإعداد البرامج 
والدورات في مجال العمل اإلحصائي، وإيجاد نظام مركزي 

للمعلومات في الهيئة.

عالي
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مبادرات خاصة بتطوير التحليل اإلحصائي ودعم القرار بالمملكة

5

تنفيذ مراحل تطبيق 
السياسة العامة 

للتحليل اإلحصائي 
بالمملكة.

التطبيق المرحلي للسياسات العامة للتحليل 
اإلحصائي حيث تتضمن عدة مراحل:

راجعة وتنقيح السياسات بواسطة اللجنة  -1
التنسيقية في الهيئة )شهر(. 

الرفع بالنسخة المنقحة لمجلس اإلدارة  -2
والحصول على الموافقة )شهر(.

بناء اإلجراءات التنفيذية للسياسات.  -3
نشر السياسات العامة لإلحصاء ووضع  -4

خطة تطبيق مرحلية يتم فيها أوال تفعيل 
الدور اإلرشادي عن السياسات للعاملين 

في المجال اإلحصائي، )ستة أشهر(
التطبيق اإللزامي. بحيث يبدأ اإللزام في  -5

عدة جهات مرتبة باألولوية: 
المكاتب استشارية.  	 
القطاع الخاص. 	 
الجهات الحكومية. 	 

وذلك لغرض توحيد آلية التحليل اإلحصائي 
والنشر في المملكة، وبناء القدرات الوطنية، 

وتوطين أعمال التحليل اإلحصائي في 
القطاعات الحكومية وغيرها.

1. مشروع نظام اإلحصاء.  
مادة 3: تعد هيئة اإلحصاء المرجع اإلحصائي الرسمي - ودعم 

صناع القرار.
مادة 6: تقوم الهيئة بمهمة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها 

حسب االقتضاء – وإعداد النشرات والتقارير، وتقديم خدمات 
استشارية، ونشر الوعي اإلحصائي.

مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة للقيام بالعمل اإلحصائي 
في المملكة.  

مادة 28،24: ال يجوز النشر بدون تنسيق. 
مادة 28: تنسيق النشر.

مادة 37 ،38: العقوبة 200 ألف للمنشأة التي تعمل دون 
ترخيص.

2. تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.
مادة 4: الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاء وهي المرجع 

الرسمي الوحيد للتنفيذ واإلشراف- وتحليل البيانات 
والمعلومات- ونشر الوعي اإلحصائي.

3. نظام اإلحصاءات العامة للدولة.  
مادة 6: تباشر مصلحة اإلحصاءات العامة كافة اإلحصاءات 

المتعلقة بأحوال الباد، إعداد النشرات والتقارير، تحليل ودراسة 
ونشر.

مادة 7: يجب على المكلفين بإجراء اإلحصاءات التنسيق مع 
مصلحة اإلحصاء في كافة الجهات. 

4. االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.

متوسط 
مرتفع

6

مبادرة إنشاء منصة 
Dashboard لنتائج 
للتحليل اإلحصائي 

الصادرة من المركز، 
ومعمل تحليل 

 Statistics إحصائي
Lab

1-إنشاء منصة تفاعلية يتم فيها عرض 
وتحديث نتائج التحليل من مركز التحليل 

اإلحصائي ودعم القرار لإلحصاءات الوطنية 
برسومات حديثة وتقنيات تعكس أفضل 

الممارسات في العرض والحسابات وتعرض 
إحصائيات المملكة في شتى المجاالت لدعم 

صناع القرار وتتيح لصانع القرار فرصة إنشاء 
رسومات أو جداول مختلفة حسب احتياجه. 

 Statistics Lab 2-إنشاء معمل تحليل إحصائي
يضم البيانات المسموح بها للبحث والتطوير 
يكون له آلية دخول مقننة وشروط استخدام 

وسبل أمنية مناسبة بحيث يتيح المجال 
للباحثين وكذلك متخذي القرار بالدخول سواء 

واالستفادة من نتائج تحليل البيانات تحت 
اشراف الهيئة. 

1- مشروع نظام اإلحصاء.  
مادة 6: تقوم الهيئة بمهمة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها 

حسب االقتضاء –إعداد النشرات والتقارير، خدمات استشارية، 
نشر الوعي اإلحصائي.

2- تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.
مادة 4: الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاء وهي المرجع 

الرسمي الوحيد للتنفيذ واإلشراف- وتحليل البيانات 
والمعلومات- ونشر الوعي اإلحصائي.

3- نظام اإلحصاءات العامة للدولة.  
مادة 6: تباشر مصلحة اإلحصاءات العامة كافة اإلحصاءات 
المتعلقة بأحوال الباد، وإعداد النشرات والتقارير، وتحليل 

ودراسة ونشر.
4- سياسة النشر الرسمية.

الهيئة مسؤولة عن تنظيم النشر في اإلحصاءات الوطنية.• 
موقع الهيئة هو الموقع الرسمي للنشر.• 
تقوم الهيئة بالنشر بما تراه مناسًبا.• 

متوسط 
مرتفع
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األثرأدوات التنفيذالوصفالمبادرة أو المشروعم

مبادرات خاصة بتطوير التحليل اإلحصائي ودعم القرار بالمملكة

7
مبادرة تنسيق 

نشر نتائج التحليل 
اإلحصائي الوطني.

تهدف المبادرة إلى وضع آلية للتنسيق بين 
الجهة الناشرة لنتائج التحليل اإلحصائي المعمم 

على مؤشرات تنموية عن المملكة والهيئة 
العامة لإلحصاء بغرض رفع جودة وكفاءة 

التحاليل اإلحصائية المنشورة. 

I- سياسة النشر الرسمية:
الهيئة مسؤولة عن تنظيم النشر. . 1
موقع الهيئة هو الموقع الرسمي للنشر.. 2
بعد التنسيق الكتابي مع الهيئة يمكن للجهات النشر. . 3
تقوم الهيئة بالنشر بما تراه مناسًبا.. 4

II- مشروع نظام اإلحصاء.  
مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة للقيام بالعمل اإلحصائي 

في المملكة.
مادة 19-16: تتولى الهيئة إصدار التراخيص لألفراد والمكاتب.  

مادة 28،24: ال يجوز النشر بدون تنسيق. 
مادة 37 ،38: العقوبة 200 ألف للمنشأة التي تعمل بدون 

ترخيص.
نظام اإلحصاءات العامة للدولة.  

مادة 6: تباشر مصلحة اإلحصاءات العامة كافة اإلحصاءات 
المتعلقة بأحوال الباد، إعداد النشرات والتقارير، تحليل ونشر.

مادة 7: يجب على المكلفين بإجراء اإلحصاءات التنسيق مع 
مصلحة اإلحصاء في كافة الجهات. 

III- الستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.
IV- مشروع الئحة التراخيص والرقابة عليها.

8

مبادرة عمل 
اتفاقات مع 

اإلدارات اإلحصائية 
وإدارات الدراسات 

واألبحاث والمكاتب 
االستشارية 

للدراسات واألبحاث 
في القطاع الخاص.

التواصل مع اإلدارات اإلحصائية وإدارات 
الدراسات واألبحاث والمكاتب االستشارية 
للدراسات واألبحاث في القطاع الخاص لـ :

· تأكيد توافق العمل الخاص بالتحليل 	
اإلحصائي مع السياسات العامة للتحليل 

اإلحصائي في المملكة. 
· تقييم الوحدات اإلحصائية فيها واقتراح 	

الدورات والورش التدريبية الازمة لتطوير 
وحداتها اإلحصائية ويتم تنفيذ الدورات 

التدريبية في اكاديمية اإلحصاء. 
· عمل تصنيف للمنشآت حسب عدة 	

بنود منها تواجد متخصصين إحصائيين 
ووحدة إحصائية متكاملة لإلشراف على 
األعمال اإلحصائية بالجهة حسب عملها 

واألثر المتوقع منها، والتزامها بسياسات 
التحليل اإلحصائي.

1. مشروع نظام اإلحصاء.  
مادة 11-8: على جميع الجهات والمنشآت الخاصة واألفراد 

التنسيق مع الهيئة 
مادة 15-13: يجب التنسيق مع الهيئة على القيام بالعمل 

اإلحصائي للمملكة
مادة 19-16: تتولى الهيئة إصدار التراخيص لألفراد والمكاتب  

مادة 28،24: ال يجوز النشر بدون تنسيق 
مادة 28: تنسيق النشر

مادة 37 ،38: العقوبة 200 ألف للمنشأة التي تعمل بدون 
ترخيص

2. تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.
مادة 4: الهيئة هي الجهة المعنية باإلحصاءات وهي تقدم 

العمل اإلحصائي والخدمات االستشارية للجهات العامة 
والمنشآت الخاصة.

منخفض
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ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         التقرير اإلحصائي للوضع الراهن

خريطة الطريق للتحليل اإلحصائي:
تم تقسيم تنفيذ المبادرات في األعوام: 2018م - 2019م  - 2020م حسب المراحل التالية: التأسيس - التحسين -التطوير.

تحسين 
تهدف إلى وضع السياسات العامة للمملكة والتأكد من الت�ام الجميع 

بها وتط�يقها بصفة تد��جية وتحسين عمل المركز في دعم الق�ار.

تأسيس
تأسيس مركز التحليل االحصائي ودعم 

الق�ار، وضع السياسات التنفيذية 
واج�اءا�ها وتحديد مصفوفات العمالء 

والمستفيد�ن والخدمات.

تطو�ر
تهدف إلى قياس أداء المركز وتحليل النتائج ومن 
ثم تطو�ر ط�ق لتحسين األداء وهي مرحلة جني 
الفوائد والوصول لنموذج مثالي لمركز التحليل 

اإلحصائي ودعم الق�ار.

لتنفيذ م�احل الهيكل االداري لمركز التحليل اإلحصائي ودعم الق�ار.

�نفيذ م�احل تط�يق السياسة العامة للتحليل اإلحصائي بالمملكة.
التعـاون مـع أقسـام اإلحصـاء والتحلـيـل االحصـائـي في الجامعات 

والمؤسسات البحثية األكاديمية.
إنشـاء منصـة إلكتـ�ونيـة تفاعليـة للتحليـل اإلحصـائي ومعمل تحليل 

. Dashboard إحصائي
ا�فـاقات مع اإلدا�ات اإلحصائيـة وإدا�ات الد�اسـات واألبحـاث في 

الجهات الحكومية.

المشـاركة في اقت�اح و�نسيـق مقـاالت علميـة واقـتـ�اح محاض�ات 
ومؤتم�ات على الموقع اإللكت�وني للهيئة.

مبادرة تفعيل �تائج  سياسات التحليل اإلحصائي.
عقد ا�فاقات مع اإلدا�ات اإلحصائيـة وإدا�ات الد�اسـات واألبحـاث 

في جهات القطاع الخاص.

س
سي

تأ

سين
تح

طو�ر
ت 201820192020
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مراحل التحليل اإلحصائي لدعم القرار التنموي:

● استقـبـال طلبـات 

العمالء

●  م�اجعة ود�اسة 

طلبات العمالء.
●  تق�يم الطلبات. 

●  إعـــداد وتجـهيـز عمـليـة 

التحليل ورسم السياسة 
لدعم الق�ار

●  إعداد التق��ر النهائي أو 

الد�اسة للتحليل االحصائي.
●  تق�يم التق��ر أو الد�اسة.

●  �نفـيـذ التحـلـيـل 

اإلحصائي

●  التخطيط لعملية 

التحليل اإلحصائي. 
●  تجهيز ال�يانات.

●  �نظيم اإل�تاج. 

●  تحليل ال�يانات. 
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ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         أكاديمية اإلحصاء

أطلقت الهيئة العامة لإلحصاء أكاديمية اإلحصاء كجزء من برنامج التحول اإلحصائي في المملكة لبناء 
القدرات في مجال اإلحصاء وعلوم البيانات وترشيد اإلنفاق الحكومي، عبر االستفادة مما يتوافر 

لدى الهيئة من خبرات وإمكانات بدرجة تلبي االحتياجات المعلوماتية للتنمية التي تشهدها المملكة، 
بالتوافق مع برنامج الخصخصة، في ظل رؤية المملكة 2030م، التي تعتمد على تلبية احتياجات 

الجهات الخاصة من بيانات وخدمات إحصائية إضافية، بما ال يخل بالعمل اإلحصائي الرئيس للهيئة.
وقد ُذكر في طموحات التقرير السابق )2017م( أن الهيئة ستعمل على دراسة لتأسيس األكاديمية 

اإلحصائية لُتَباشر األعمال بأسلوب تجاري وفق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص )PPP(، وبالفعل تم 
إطاق وتفعيل العمل بأسلوب تجاري من خال أكاديمية اإلحصاء، حيث اعُتمدت الائحة التنظيمية 

ألكاديمية اإلحصاء من ِقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء وزير االقتصاد والتخطيط رقم 
19810/2200/39 بتاريخ 1439/09/02هـ.

األهداف االستراتيجية ألكاديمية اإلحصاء:
رفع جودة وموثوقية المنتج اإلحصائي عبر التراخيص وتطبيق المعايير الدولية.

تطوير كفاءة وفعالية االستخدام للبيانات المتوافرة لدى الهيئة.
تطوير منتجات نوعية متميزة لدعم اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص.

بناء القدرات الوطنية وتأهيلها في المجال اإلحصائي.

مهام أكاديمية اإلحصاء:
العمل كبيت خبرة استشاري وتقديم االستشارات للعماء في مجال اإلحصاء.. 1
تنمية موارد الهيئة؛ لضمان التطوير والنمو واالستدامة.. 2
دعم تنفيذ وإجراء البحوث والدراسات اإلحصائية المتخصصة في مجال أعمال الهيئة.. 3
تقديم وتسويق الخدمات المتاحة من الهيئة كإجراء المسوح والتقارير والبيانات اإلحصائية لجهات . 4

أخرى بأسلوب تجاري.
توفير برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة في مجال اإلحصاء وتقديمها من خال . 5

األكاديمية أو من خال الشركاء.
تقديم العروض الفنية والمالية للعماء على أن تتضمن اآلتي:. 6

نوع المنتج والخدمة اإلحصائية المطلوبة، والدور المطلوب من الهيئة ودور الشريك.• 
مدى إمكانية توفير المنتج والخدمة اإلحصائية ضمن أعمال الهيئة واختصاصاتها.• 
مدى توفر المنتج أو الخدمة لدى الشركاء ومستوى الجودة وفق إمكانيات الشريك.• 

اقتراح الشركاء الداخليين أو الدوليين المناسبين لتقديم المنتج أو الخدمة اإلحصائية التي ترى . 7
األكاديمية تقديمها من خال شريك وإعداد مسودة اتفاقية الشراكة، على أن تتضمن اآلتي: 

حجم ومدى أهمية المشروعات والبرامج التي يسهم فيها الشركاء كجزء من الشراكة المتبادلة • 
مع الهيئة، والقيمة المضافة التي تسهم في أعمال األكاديمية ونتائجها ودعم الشريك في 

التطوير وتبادل المعرفة.
 توافق الشريك مع العمليات والخدمات المقدمة والتزامه بمتطلبات الخدمة والجودة بالتزامن • 

مع االتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الهيئة.
اقتراح شروط ومتطلبات وتسعيرة المنتجات والخدمات اإلحصائية واعتمادها وفق اإلجراءات النظامية.. 8
إصدار التراخيص الازمة لضمان جودة األعمال اإلحصائية في المملكة وفق اإلجراءات المعتمدة. . 9

التنسيق مع الوكاالت أو اإلدارات ذات العاقة في الهيئة أو خارجها للحصول على البيانات . 10
اإلحصائية المتعلقة بتقديم خدمات البيانات اإلحصائية، وتحديد الجهة التي ستقدم الخدمة 

للعماء، وذلك طبقًا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.
إيجاد وتطوير منصات معرفية ومؤتمرات وفعاليات لتفعيل منتجات وخدمات األكاديمية.. 11
توفير قنوات اتصال بالعماء بما يضمن سهولة وسرعة االتصال وتحقيق طلباتهم.. 12
مراجعة المستندات المقدمة من الشريك ومطابقتها مع المستندات المطلوبة لعملية التأهيل . 13

والتحقق من كفاءة العاملين لدى الشريك وقدراته المالية والتنفيذية.
تطبيق أحدث الوسائل التقنية في تقديم المنتجات والخدمات اإلحصائية.. 14

أكاديمية 
اإلحصاء
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ذتها أكاديمية اإلحصاء: مهام نفَّ
توقيع اتفاقيتين مع القطاع الخاص األولى مع شركة وطنية في مجال المسوح واالستشارات اإلحصائية، والثانية مع شركة دولية متخصصة في • 

األنظمة اإلحصائية وبناء القدرات اإلحصائية.
العمل على تنفيذ مسح إحصائي بمقابل مالي خال الربع الرابع من عام 2018م بتمويل من مؤسسة خيرية وطنية.• 

هيكل أكاديمية اإلحصاء:

أعمال أكاديمية اإلحصاء:
تمَّ تنفيذ عدة أعمال في أكاديمية اإلحصاء خال عام 2018م وفًقا للمسارات التالية:

أواًل مسار الحْوَكمة:
: يهدف المسار إلى تقديم اللوائح والسياسات واإلجراءات واالتفاقيات التي تقوم بها األكاديمية، وقد تمَّ

اعتماد الائحة التنظيمية ألكاديمية اإلحصاء من معالي رئيس الهيئة العامة لإلحصاء، وصدور قرار من ِقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء وزير 
االقتصاد والتخطيط رقم 19810/2200/39 بتاريخ 02/09/1439هـ باعتمادها والموفقة عليها كآلية عمل تنظيمية لتفعيل العمل بأسلوب تجاري في الهيئة، 

حيث مرت الائحة بعدة مراحل لاعتماد. 

كما تم تنفيذ وإنجاز األعمال التالية في المسار:
إعداد وتوقيع اتفاقية تقديم خدمة مسح بين الهيئة العامة لإلحصاء ومؤسسة الوليد اإلنسانية وذلك حول مسح الجانب االجتماعي لمؤشر مشاركة . 1

المرأة في التنمية في 14 أكتوبر 2018م.
إعداد وتوقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية لتقديم خدمات استشارية إحصائية مع شركة األبحاث الرقمية )DRC( في 30 أكتوبر 2018م.. 2
إعداد وتوقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية لتقديم خدمات تدريبية واستشارية إحصائية مع شركة SAS ميدل إيست في 19 ديسمبر 2018م.. 3
العمل على إعداد وثيقة السياسات واإلجراءات ومصفوفة الصاحيات الخاصة بالعمل بأسلوب تجاري لألكاديمية تشمل جميع المسارات، حيث:. 4

تم إعداد الدليل اإلجرائي لائحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها واعتماده من ِقبل معالي الرئيس.• 
تم إعداد دليل إجراءات عمل قسم دراسات السوق )تنفيذ المسوح الميدانية(.• 

رئيس الهيئة

مدير عام االكاديمية

بناء القدراتالدراسات واالستشارات اإلحصائية

قسم نظم 
البيانات التفاعلية

قسم البرامج
التأهيلية

قسم دراسات
السوق

قسم البرامج
التدريبية

تطوير االعمال

قسم تنمية الموارد

قسم التسويق
وحدة تحديد االحتياجاتقسم التراخيصوخدمة العماء

وتصميم البرامج

تم عرضها في اجتماع مجلس ادارة الهيئة 
الخامس واعتمادها من اعضاء ولجان مجلس 
األدرة )لجنة الحوكمة- اللجنة اإلحصائية ولجنة 

المتابعة والتدقيق(

اعتماد الائحة من رئيس مجلس اإلدارة 

اعتماد الائحة من رئيس مجلس اإلدارة

إعداد الائحة التنظيمية لألكاديمية من بداية 
شهر ربيع األول 1439هر



الـتقــريــر السـنــوي346
2018 1439 - 1440هـ

ثامنًا: أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية
         أكاديمية اإلحصاء

ثانًيا مسار التراخيص:
 يهدف هذا المسار إلى  بناء نظام متقدم للتراخيص وتطوير جودة جميع أعمال القطاع اإلحصائي بالمملكة، واعتماد معايير عالمية من الجودة في األداء 
اإلحصائي، من خال إعداد شروط وإجراءات التراخيص واالعتماد المهني لألفراد والشركات )المحلية والدولية( وفق معايير عالمية، حيث: تم اعتماد الئحة 

التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها من معالي رئيس الهيئة العامة لإلحصاء وصدور قرار من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء وزير االقتصاد 
والتخطيط بتاريخ 1439/11/12هـ الموافق 2018/07/25م باعتمادها، حيث مرت بعدة مراحل لإلعداد والعرض على مجلس إدارة الهيئة.

كما تم تنفيذ وإنجاز األعمال التالية في المسار:
االنتهاء من العمل على بناء النظام التقني إلصدار التراخيص اإلحصائية في 2018/12/15م، وذلك لسير العمل الداخلي للتراخيص في الهيئة والربط . 1

مع وزارة التجارة واالستثمار بمنصة مراس. والربط مع مركز المعلومات الوطني.
نقل صاحيات التراخيص اإلحصائية من وزارة التجارة واالستثمار إلى الهيئة العامة لإلحصاء. . 2
تم استكمال تجربة إجراءات الطلب والربط اإللكتروني مع على منصة مراس. في 23 ديسمبر 2018م.. 3
إعداد قائمة تسعير رسوم خدمات التراخيص اإلحصائية واعتمادها من معالي الرئيس.. 4
تشكيل لجنة إلقرار الجزاءات لمخالفة أحكام الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها.. 5
إعداد النماذج التشغيلية واالستمارات وإقرار التعهد للتراخيص اإلحصائية.. 6
االنتهاء من تصميم شهادات الرخص اإلحصائية لألفراد/المنشآت.. 7
العمل على نشر الئحة التراخيص بجريدة رسمية )جريدة أم القرى(.. 8
العمل على االشتراك بنظام المدفوعات الحكومية )نظام خدمة سداد مدى( وذلك لتحصيل اإليرادات مقابل رسوم الرخص اإلحصائية.. 9

ثالًثا مسار التخطيط:
يهدف المسار إلى تطوير إطار عمل األكاديمية، وتم إعداد واعتماد هيكل تنظيمي لألكاديمية من قبل معالي رئيس الهيئة وذلك بإصدار قرار إداري رقم 

16797/2200/39 بتاريخ 1439/08/07هـ بارتباط أكاديمية اإلحصاء بمعاليه مباشرة، وينقسم الهيكل إلى ثاث إدارات رئيسة، هي:
إدارة تطوير األعمال، ويندرج تحتها قسمان.. 1
إدارة الدراسات واالستشارات اإلحصائية، ويندرج تحتها ثاثة أقسام.. 2
إدارة بناء القدرات، ويندرج تحتها وحدة واحدة وقسمان.. 3

كما تمَّ تنفيذ وإنجاز األعمال التالية في المسار:
إعداد عدة تقارير توضح بالتفصيل المهام التي يقوم بها موظفو األكاديمية وتكون ربع سنوية أو شهرية أو نصف سوية أو سنوية:• 

إعداد التقرير السنوي ألكاديمية اإلحصاء لعام 2018م.. 1
إعداد واعتماد التقرير النصف سنوي ألكاديمية اإلحصاء لعام 2018م. . 2
إعداد التقارير الشهرية ألكاديمية اإلحصاء ابتداء بشهر نوفمبر من عام 2017م حتى شهر ديسمبر من عام 2018م.. 3
إعداد مشروع تأسيس أكاديمية اإلحصاء بحيث تم طرح المشروع االستشاري لتأسيس األكاديمية وتم تقديم العروض للمشروع ونظرا لعدم مناسبة • 

بعض العروض وبتوجيه من معالي الرئيس تم تحويل المشروع إلى مشروع داخلي وتم اختيار عدد )5( من المستشارين المرشحين للعمل في 
األكاديمية في مجاالت مختلفة.

المشاركة في برنامج التدريب التعاوني وذلك من خال تدريب طلبة الجامعة حيث تم مشاركة إدارة األكاديمية في التدريب التعاوني المقدم من • 
الهيئة وتدريب 3 طاب. 

العمل على إعداد الخطة التنفيذية ألكاديمية اإلحصاء لجميع المسارات لعام 2018م ولعام 2019م، وتم العمل على إعداد خطة العمل للمشاريع • 
المستهدفة لمسارات األكاديمية للعام 2019م.

العمل على خدمة ومتابعة عماء األكاديمية في جميع المسارات، والعمل على تطوير قوالب العروض الفنية والمالية المقدمة للعماء.• 
إعداد قائمة بأسعار منتجات وخدمات إدارة أكاديمية اإلحصاء.• 
إعداد تقييم عن التكاليف لمنتجات وخدمات األكاديمية المتوقعة للعام 2019م.• 

تم عرض الائحة في اجتمام مجلس اإلدارة 
السادس يوم األحد الموافق 3 يونيو 2018

تم اعتماد الائحة من مقرر اللجنة االحصائية 
واعضاء اللجنة واعتمادها في 15 يوليو 2018

تم اعتمادها من معالي وزير االقتصاد
والتخطيط رئيس مجلس اإلدارة

تم اعتمادها من

تم البدء بالعمل على تعديل الئحة التراخيص 
اإلحصائية بالتعاون مع

اإلدارة القانونية في 26 إبريل 2018
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رابًعا مسار الشركاء )االستراتيجيين/ المنفذين(: 
يهدف هذا المسار إلى عقد شراكات مع جهات محلية ودولية لتقديم خدمات ومنتجات إحصائية لعماء األكاديمية من خال ترشيح شركاء األكاديمية 

المحليين والدوليين لتحديد سبل التعاون وتفعيل مسارات األكاديمية واستام العروض ومقترحات النموذج التشغيلي من الشركات في مجال المسوح 
الميدانية والبيانات اإلحصائية والتدريب وبناء القدرات، حيث تم ترشيح:

)جهتين/شركتين( لمسار التدريب وبناء القدرات، لدراسة بناء القدرات اإلحصائية للجهات الحكومية ولعماء الهيئة والعماء الخارجيين.• 
)جهة/ شركة( لمسار البيانات اإلحصائية، لتقديم بيانات تفصيلية وتقارير إحصائية لجميع العماء بقيمة مضافة للبيانات المتاحة بحسب سياسة تزويد • 

العماء بالبيانات بمقابل مالي، وذلك من خال بناء منصات إلكترونية متخصصة للبيانات بناًء على طلبات العماء، لغرض إعادة هيكلة وقولبة 
البيانات.

)جهة/ شركة( لمسار تقديم خدمات استشارية إحصائية، لتقديم االستشارات اإلحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واستقبال • 
طلبات للمسوح والدراسات.

خامًسا مسار الخدمات االستشارية اإلحصائية )المسوح الميدانية(:
يهدف المسار إلى جمع وتحليل البيانات لمستفيدي األكاديمية حسب طلبهم، وتم اآلتي:

العمل على الطلب المقدم من المرصد الوطني للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الوليد اإلنسانية حول مسح الجانب االجتماعي لمؤشر مشاركة المرأة في 
التنمية، حيث تم: 

توقيع اتفاقية تقديم خدمة مسح الجانب االجتماعي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية مع مؤسسة الوليد اإلنسانية.. 1
إطاق البرنامج التدريبي لمسح الجانب االجتماعي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية.• 
االنتهاء من العمل الميداني. • 

العمل على متابعة مشروع وزارة اإلسكان )برنامج سكني( مسح دراسة نسبة األسر السعودية التي تسكن في مساكن مملوكة ونسبة الشاغر منها، . 2
وتمت الموافقة من قبل وزارة اإلسكان على تعميد الهيئة بالقيام بمشروع مسح مؤشر نسبة تملك المساكن ونسبة الشاغر منها في مدة قدرها 

سنة.
تلقت األكاديمية عدد 21 طلب لتنفيذ المسوح الميدانية خال عام 2018م، موضح في التالي حصر لحالة كل طلب:. 3

مرفوضيؤجلبانتظار العميلإعداد العروضتحت االعتمادمعتمدةانتهاء العمل الميداني

1115526

سادًسا مسار البيانات اإلحصائية والتقارير: 
يهدف المسار إلى تقديم البيانات اإلحصائية المتاحة لدى الهيئة بحسب سياسة تزويد العماء بالبيانات وتحقيًقا لهدف األكاديمية بالعمل على . 1

االستخدام األمثل للبيانات المتوفرة لدى الهيئة، حيث تم في المسار:
التعاون والعمل مع شركة تري بروجيكتس كمنفذ استشاري لخدمة مشروع بناء منصات البيانات اإللكترونية، لغرض إعادة هيكلة وقولبة البيانات وبناء . 2

منصات إلكترونية متخصصة للبيانات بناًء على طلبات العماء )المسار الخارجي لخدمة تقديم البيانات(.
إعداد وتطوير وثيقة مشروع بيانات األكاديمية شامله قائمة بالفئة المستهدفة لمسار البيانات، واعتماد قائمة تسعير منتجات البيانات والتقارير . 3

اإلحصائية. )المسار الداخلي لخدمة تقديم البيانات(.
إعداد خطة آلية استقبال طلبات العماء والتعامل معها . 4
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بأكاديمية اإلحصاء تتضمن البيانات الخام المرتبطة بقواعد بيانات الهيئة. 5
العمل على توفير البيانات اإلحصائية المطلوبة من كليات التميز حول معلومات الطلب والعرض الخاصة بسوق العمل النسائي.. 6
إعداد الخطة التشغيلية للقضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي وتحديد قضية بطالة اإلناث وإعداد خطة عمل لعمل الدراسات اإلحصائية بالتعاون . 7

مع مدينة الملك عبد العزيز.
تم طرح منافسة لتنفيذ مشروع تشغيل وتسويق خدمات البيانات وإعداد التقارير اإلحصائية ألكاديمية اإلحصاء بمقابل مالي، حيث تم إرسال الدعوات . 8

لعدد 3 شركات محلية وشركتان أجنبيتان، وعليه قررت اللجنة الفنية لتقييم العروض إلغاء منافسة تسويق خدمة البيانات والتقارير اإلحصائية ألكاديمية 
فق عليها. اإلحصاء بمقابل مالي في 10 ديسمبر 2018م ألسباب متَّ

سابًعا مسار التدريب وبناء القدرات:
يهدف المسار إلى  تقديم وتطوير منتجات تدريبية ذات جودة عالمية متخصصة في اإلحصاء وشهادات مهنية معتمدة في مجال اإلحصاء وإتاحتها لعماء 

األكاديمية، وتحقيًقا لهدف األكاديمية بالعمل على بناء القدرات الوطنية وتوطين القطاع، حيث صدر قرار باعتماد وإقرار وثيقة »برنامج تفعيل الوحدات 
اإلحصائية في األجهزة الحكومية« من معالي رئيس الهيئة العامة لإلحصاء، وصدور قرار باعتمادها من ِقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء 

معالي وزير االقتصاد والتخطيط رقم 4457/2293/40 بتاريخ 1440/04/03هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م.   
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تــم العمــل علــى اعــداد الوثيقــة وإعــداد عــرض »وثيقــة برنامــج تفعيــل الوحــدات اإلحصائيــة فــي الجهــات الحكوميــة« المقــدم 
فــي اجتمــاع اللجنــة اإلحصائيــة 20 نوفمبــر 2018 وتــم إقرارهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

كما تمَّ تنفيذ األعمال التالية في المسار:
تحديد قائمة بأسماء الجهات الحكومية التي سيتم العمل معهم لتفعيل الوحدات اإلحصائية لديهم بالتعاون مع الشريك SAS وإدارات الهيئة المعنية، . 1

عدد 31 جهة.
التعاون مع الشريك SAS في مسار التدريب وبناء القدرات ولتفعيل برنامج تفعيل الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية والعمل مع أكاديمية . 2

SAS لعلوم البيانات. 
بنا ء قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجال اإلحصاء، وتم االسترشاد بمعاهد عالمية ومراكز مشابهه لألكاديمية . 3

مثل معهد التدريب اإلحصائي )في أبو ظبي( والمركز القومي للتدريب اإلحصائي )في مصر( ومركز التدريب اإلحصائي األردني ومركز الخليج 
للتدريب ومركز GOPA، ومعهد اإلدارة العامة؛ إلعداد قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجال اإلحصاء.

تم العمل على حصر قائمة بالدورات ذات العاقة بالبيانات الضخمة والتحليل اإلحصائي المتقدم مقدمة لمدينة الملك عبد العزيز بخصوص مركز . 4
البيانات الضخمة.

ثامًنا مسار االستشارات:
يهدف المسار إلى توفير خدمات استشارية إحصائية لجميع طالبي الخدمة وذلك بأفضل الممارسات العالمية، من خال:

بناء قاعدة بيانات تحتوي مرشحين استشاريين متخصصين عددهم )255( مرشح كمرحلة أولى، ومن ثم تم تحديد المرشحين المتخصصين المؤهلين . 1
والراغبين في العمل مع األكاديمية عددهم )46( مرشح كمرحلة ثانية من أصل )120( مرشح، وذلك إلعداد برنامج تأهيلي وتدريبي للمستشارين 

والمدربين اإلحصائيين في األكاديمية )وتم اعتماد عدد )39( بصورة أولية(.
بناء قاعدة بيانات تحتوي على المستشارين المرشحين والبدالء للمشروع االستشاري الداخلي لتأسيس األكاديمية وعددهم )115(. . 2
حصر الخبراء المرشحين من متقاعدي الهيئة ومن الجامعات السعودية للعمل ضمن فريق مشروع مراجعة النظراء بناًء على طلب منظمة التعاون . 3

اإلسامي )مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسامية( )سيسرك(.

تاسًعا مسار التوظيف:
يهدف المسار إلى االستقطاب »الداخلي من كفاءات الهيئة أو الخارجي« من الكوادر البشرية لتأسيس إدارة األكاديمية وطرح المشاريع التشغيلية للبرامج 

والمسارات التنفيذية، حيث تمَّ تكوين فريق األكاديمية من مدير عام ومستشار إحصائي ومستشار تسويق/ بحوث تسويق، وعدد )9( موظفين، بمجمل 
)12( موظف في أكاديمية اإلحصاء خال عام 2017 و2018م. 

تجربة طرح منتجات أكاديمية اإلحصاء في سوق األعمال:
تم االنتهاء من العمل الميداني لتنفيذ الطلب المقدم من المرصد الوطني للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الوليد اإلنسانية حول مسح الجانب • 

االجتماعي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية في 31 ديسمبر 2018م، وذلك بعد أن تمَّ توقيع اتفاقية تقديم خدمة مسح في 14أكتوبر 2018م، 
وإطاق البرنامج التدريبي لمسح الجانب االجتماعي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية من 25 نوفمبر 2018م حتى 27 نوفمبر 2018م. 

نتائج العمل ممتازة وتسير بالطريقة المتفق عليها مع الجهة الطالبة، وجاري العمل على تنفيذ عدة مسوح أخرى في مسار الدراسات واالستشارات • 
اإلحصائية. 

جاري العمل مع وزارة الصحة لتطوير كفاءات وقدرات اإلدارات اإلحصائية بالوزارة، ضمن برنامج تفعيل الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية. • 
 • General ضمن مسار التدريب وبناء القدرات تمَّ ترشيح منسوبي الهيئة العامة لإلحصاء للبرنامج المقدم من ِقبل أكاديمية مسك بالتعاون مع شركة

)Assembly )data analytics

اللجنة التوجيهية ألكاديمية اإلحصاء:
تهدف اللجنة التوجيهية إلى متابعة التوجهات االستراتيجية لألكاديمية واإلشراف على سير العمل التنفيذي بها، ويرأس اللجنة معالي رئيس الهيئة، 

وعضوية نائب الرئيس وعدد من ومستشاري الرئيس والوكاء ومدراء العموم، وقد تمَّ عقد عدد 5 اجتماعات دورية للجنة التوجيهية لألكاديمية.
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مشروعات 
ومبادرات 

اإلنتاج 
اإلحصائي

المشروعات
أطلقت الهيئة العامة لإلحصاء العديد من المشروعات والمبادرات؛ سعًيا إلى تفعيل القطاع 

اإلحصائي، وتطوير المنهجيات واألساليب اإلحصائية، والرفع من مستوى التحليل اإلحصائي، 
واالستخدام الصحيح لإلحصاءات الرسمية، وزيادة الوعي اإلحصائي، وتوسيع نطاق إتاحة البيانات 

والمعلومات اإلحصائية، وتطوير بيئة العمل في الهيئة، وفيما يلي أهم المشروعات للعام 2018م:

مهام الهيئة، عرض التوجهات االستراتيجية • 
للهيئة لجميع الموظفين.

خدمة مقاالت. • 
خدمة طلب خدمة إلكترونية، تقديم خدمة • 

إلكترونية من خال تعبئة نموذج.
تعريف الراتب، يمكن للموظفين الحصول • 

على تعريف بالراتب عبر البوابة.
صوت الموظف، يعبر فيها الموظف عن • 

مشكلة وحل المشكلة.
وعود القيادات، عرض األهداف التي ينبغي • 

تحقيقها خال الفترة المقبلة.
رؤية الهيئة، يتم عرض المحاور االستراتيجية • 

التي تندرج تحتها مجموعة من أهداف الهيئة 
االستراتيجية.

استبيان بيئة العمل، يشارك الموظفون • 
في استبيان عن بيئة العمل.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

تم إنجاز جميع المهام األولية، ويعمل فريق 
العمل على التطوير المستمر للبوابة، من خال 

إضافة متطلبات جديدة حسب احتياج العمل. 

مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد 
الهيئة- أتمتة النظم اإلدارية والمالية 

)نظام سهل(
نطاق المشروع:

تطبيق أنظمة ٔاوراكل المالية                   • 
.)Oracle Financials(

تطبيق أنظمة ٔاوراكل اإلدارية   • 
.)Oracle Human Resources(

1 ..Oracle HR
2 ..Oracle Payroll
3 ..Self Service
4 ..Performance Management
5 ..Learning Management
 تطبيق أنظمة ٔاوراكل للمشتريات.• 

1 ..Oracle Purchasing

مشروع استكمال تطوير البوابة الداخلية
نطاق المشروع:

تطوير وتشغيل منصة داخلية للموظفين 
الهيئة، يمكن من خالها االستفادة من األنظمة 

والخدمات اإللكترونية، باإلضافة إلى نشر اللوائح 
والسياسات والهيكل التنظيمي اإلداري وأخبار 

الصحف الخاصة بالهيئة؛ لتسهيل الوصول إلى 
المعلومة والخدمات والتواصل.

األهداف: 
يهدف المشروع إلى بناء منصة إلكترونية داخلية 

للهيئة ألتمتة العمليات؛ مثال:
الهيكل اإلداري، عرض الهيكل اإلداري لجميع • 

إدارات الهيئة.
خدمة فكرة أو اقتراح، استقبال أفكار • 

ومقترحات موظفي الهيئة عبر خدمة فكرة.
رزنامة الهيئة، عرض ورصد جميع التواريخ • 

المهمة للهيئة.
خدمة متابعة طلبات إجازة، يمكن للموظف • 

وأصحاب الصاحية تقديم والموافقة على 
طلبات اإلجازات.

خدمة الدعم الفني، يمكن للموظف طلب • 
الدعم الفني عبر البوابة ليتم معالجتها.

خدمة الخدمات العامة، يمكن للموظف • 
طلب الخدمات العامة عبر البوابة.

دليل الموظفين، عرض بيانات التواصل • 
للموظفين.

الصفحة الشخصية الخاصة بالموظف، يمكن • 
للموظف استعراض بياناته الشخصية عبر 

البوابة.
نشر أخبار الصحف الخاصة بالهيئة، نشر • 

جميع أخبار الهيئة في مختلف الصحف.
نشر األخبار الداخلية والتعاميم والفعاليات، • 

نشر جميع األخبار الداخلية والتعاميم.
تطوير أدوات رفع إدارة محتوى البوابة، • 

إمكانية رفع وحذف محتوى البوابة من قبل 
الفريق المختص.

إقرار اللوائح والسياسات، إقرار الموظفين • 
ا. على اللوائح والسياسات إلكترونيًّ
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2 ..Oracle iProcurmemnt
تطبيق أنظمة أو راكل للمنافسات والعقود.• 

1 ..Oracle Sourcing
2 ..Procurement Contracts
3 ..Procurement Services
تطبيق أنظمة أو راكل إلدارة المخزون • 

.)Oracle Inventory(      

األهداف: 
تطبيق األنظمة اإلدارية والمالية، وفًقا للمعايير 

المستخدمة في الجهات الحكومية السعودية 
واللوائح والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، 

وذلك لتحقيق أهداف المشروع في ثاثة 
نطاقات )زمني- مكاني- )كمي وكيفي(( 

كمكونات أساسية لنطاق العمل الكلي وبالسرعة 
والدقة التي تضمن نجاح المشروع.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
نظام تخطيط الموارد اإلدارية والمالية الهيئة.

حالة اإلنجاز: 
.90%

مدة المشروع:
 6 أشهر.

مشروع تطبيق المعاير العالمية ألمن 
المعلومات والحصول على شهادة 

اآليزو 27001
نطاق المشروع: 

تطبيق المعايير الدولية المطلوبة من منظمة 
ISO27001 للحصول على شهادة اآليزو ألمن 

المعلومات.

األهداف: 
تطبيق اللوائح التالية للحصول على شهادة 

اآليزو:
 •.ISMS وثيقة نطاق
الخطة الموضوعية.• 
منهجية إدارة المخاطر.• 
تقرير إدارة المخاطر.• 
خطة التواصل.• 
إجراءات التدقيق الداخلي.• 
إجراء المراجعات اإلدارية وقالب المحاضر • 

االجتماعات.
 •.SOA بيان التطبيق

إجراءات واستمارات إدارة التغيير.• 
األدوار والمسؤوليات.• 
تقرير قياس فعالية الضوابط.• 

تطبيق السياسات التالية للحصول على شهادة 
اآليزو:

)سياسة أمن المعلومات- سياسة المنظمة 
األمنية- سياسة أمن الموردين- سياسة 
استخدام المقبول- سياسة أمن الموارد 

البشرية- سياسة االمتثال- سياسة التحكم 
بالوصول- متطلبات أمن المعلومات في 

إدارة المشروعات- سياسة استمرارية األعمال- 
سياسة األمن المادي- سياسة أمن التطبيقات- 

سياسة أمن األصول- سياسة تشفير 
البيانات- سياسة إدارة الحوادث- سياسة أمن 

الشبكات- سياسة أمن العمليات- سياسة كلمة 
المرور- سياسة أمن المنشأة(.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
اللوائح والسياسات وقوالب أمن المعلومات.

حالة اإلنجاز: 
.80%

مدة المشروع:
4 أشهر.

مشروع األرشفة اإللكترونية
نطاق المشروع: 

خدمات التحليل والتصميم والتطوير لعملية • 
إدارة الوثائق واألرشفة لدى مركز الوثائق 

والمحفوظات بالهيئة لتشمل جميع اإلدارات 
في مقر الهيئة بالرياض خال )4( أشهر.

تحليل وتصميم وتنفيذ عدد )25( إجراء؛ • 
بمتوسط )10( خطوات لكل إجراء كحد 

أقصى، من خال نظام أتمتة إجراءات 
.)Workflow( العمل

توريد وتركيب نظام األرشفة اإللكتروني • 
)الليزرفيش( لتطوير نظام األرشفة وإدارة 

الوثائق الحالي لدى الهيئة، مع اقتراح 
البيئة التقنية الازمة لذلك )المعدات 

واألجهزة وأنظمة التشغيل( مع إدارة تقنية 
المعلومات لدى الهيئة، وكذلك مواصفات 
المعدات الازمة للقيام بالمسح الضوئي 

)الماسحات الضوئية الخاصة بالوثائق 
والميكروفيلم(.

تأمين وتركيب األجهزة الحاسوبية • 

والماسحات الضوئية الخاصة بأرشفة 
الوثائق والميكروفيلم خال )15( شهًرا.

ترحيل البيانات والوثائق الحالية من األنظمة • 
الهيئة إلى نظام األرشفة.

التدريب ونقل المعرفة وتحسين القدرات • 
الفنية لفريق العمل بمركز األرشيف على 

مع توفير المواد التدريبية الازمة.
الدعم الفني والصيانة لمكونات المشروع • 

خال فترة تنفيذ المشروع )19( شهًرا. 
تقديم خدمات اإلشراف من قبل المختص • 

بنظام أرشفة األوراق المتراكمة لدى الهيئة، 
بحيث تشمل األرشفة اإللكترونية ومعالجة 

الوثائق والميكروفيلم لمدة )15( شهًرا.

األهداف:
تطوير سياسات وإجراءات مفصلة لعملية • 

إدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية.
تطوير نظام آلي لعمليات إدارة الوثائق • 

واألرشفة اإللكترونية.
بناء المحتوى الرقمي للوثائق )المسح • 

الضوئي، الفهرسة(.
توريد موارد لإلشراف، ومساندة ودعم • 

األعمال المتعلقة باألرشفة وإدارة الوثائق.

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

األرشفة.
وثيقة الوضع المقترح )To-Be( لمتطلبات • 

األرشفة.
وثيقة تطبيق متطلبات العمل على نظام • 

األرشفة.
وثيقة المتطلبات التقنية الموصى بها • 

لتركيب نظام األرشفة على البيئة التقنية 
بالهيئة.

وثيقة إنهاء ترحيل الوثائق والبيانات.• 
وثيقة سياسات وإجراءات لحفظ الوثائق • 

ومدتها، حسب مركز الوثائق والمحفوظات 
الوطني.

وثيقة سياسات وإجراءات خطة تصنيف • 
وفهرسة الوثائق حسب من مركز الوثائق 

والمحفوظات الوطني.
وثيقة سياسات وإجراءات أرشفة وإدارة • 

الوثائق وتصميم خطة الملفات وأنواع 
الوثائق والفهرسة )عناصر البيانات 

الوصفية( للمحتوى الرقمي وغير الرقمي.
وثيقة مواصفات الفنية الموصى بها • 

إلنشاء مستودع الحفظ المركزي للوثائق.
وثيقة تصميم الهيكل التنظيمي والوصف • 

الوظيفي إلدارة األرشفة والوثائق وإجراءات 
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سير العمل الخاصة.
وثيقة سياسات وإجراءات رقمنة • 

الوثائق اإلدارية والمعامات في نظام إدارة 
الوثائق.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

حالة اإلنجاز: 
تم انتهاء مرحلة التصميم والتجهيز والعمل جاٍر 

في مرحلة التشغيل.

مدة المشروع:
19 شهًرا.

مشروع تقديم دراسة استشارية شاملة 
إلدارة التغيير وتطبيق خططها

نطاق المشروع: 
يشمل نطاق المشروع دراسة الوضح الحالي من 
منظور إدارة التغيير، وتأسيس وحدة إدارة التغيير 

من خال تعريف استراتيجية اإلدارة ومنهجيتها 
والنماذج المستخدمة فيها، وتطوير خريطة طريق 

متكاملة لدعم التغيير في الهيئة.

أهداف المشروع:
المساعدة في نقل موظفي الهيئة من • 

الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي.
بناء برنامج توعية عن التغيير في الهيئة.• 
إدارة مقاومة الموظف واإلدارة العليا • 

لعملية التغيير.
تطوير قدرات الموظفين لتبني عملية • 

التغيير، وتبني التغيير التكنولوجي والتغيير 
السلوكي.

تجنب وتقليل المخاطر المرتبطة بمبادرات • 
التغيير والتمكن من تحقيق التغيير المطلوب 

بأقل التكاليف والجهد والوقت وعدم تأثير 
التغيير على سير العمل.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
وثيقة تقييم الوضع الحالي.• 
إطار عمل إدارة التغيير.• 
كفاءات ومؤشرات إدارة التغيير.• 
خطة التواصل.• 
حقيبة تدريبية إلدارة التغيير.• 
خريطة الطريق للمبادرات التغيير.• 

حالة اإلنجاز:
تم االنتهاء من مرحلة التصميم، وتم البدء بتنفيذ 

المبادرات المقترحة في خريطة الطريق.

مدة المشروع: 
14 شهًرا.

مشروع تطوير المحتوى الرقمي للبوابة 
اإللكترونية

نطاق المشروع:
يشتمل نطاق عمل المشروع على التالي:

دراسة الوضع الراهن لمحتوى البوابة . 1
اإللكترونية وطرق الحصول على المعلومات 
وتطويرها وسد الفجوة بين متطلبات الهيئة 

ونظام إدارة المحتوى. 
دراسة أبرز تجارب إدارة المحتوى اإلحصائي . 2

لقطاع اإلحصاء في الدول المتقدمة 
)أمريكا، هولندا، كندا، أستراليا(.

إعداد وثيقة استراتيجية التواجد الرقمي . 3
للهيئة وتفعيل المشاركة االجتماعية، 

وضمان نشر معلومات البوابة اإللكترونية 
للهيئة العامة لإلحصاء.

أهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى توثيق وبناء متطلبات 

ونطاق العمل الخاص ببوابة الهيئة اإللكترونية، 
وبناء االستراتيجية الخاصة بالمحتوى الرقمي، 
وطريقة ظهور المنتجات اإلحصائية، وتفعيل 

التسويق الرقمي للبوابة، وذلك على المدخلين 
العربي واإلنجليزي.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.• 
المجتمع المحلي والخارجي.• 

المخرجات: 
بوابة متكاملة محدثة.

حالة اإلنجاز: 
قيد التنفيذ.

مدة المشروع: 
13 شهًرا.

مشروع تطوير بوابة اإلحصاءات السعودية
نطاق المشروع: 

يشمل نطاق عمل المشروع تطوير بوابة 
إلكترونية إلحصاءات المملكة، وتشمل البوابة 

األبعاد التالية:

ُبعد الموقع الجغرافي )المملكة العربية • 
السعودية- 13 منطقة إدارية- 148 

محافظة(.
ُبعد القطاع اإلحصائي )السكان واإلحصاءات • 

االجتماعية، المساكن والعقار، الصحة، 
التعليم والتدريب، الزراعة والمياه والبيئة 

وغيرها(.
المقاالت اإلحصائية.• 

أهداف المشروع:
تهدف الهيئة بشكل أساسي في تقديم بوابة 
إحصائية للمملكة العربية السعودية، إلى توفير 

منصة موحدة للجهات الحكومية كافة لنشر 
إحصاءاتها، بحيث تصبح مرجعًا متكامًا للباحث 

عن المعلومة.

المعنيون بالمشروع: 
- الهيئة العامة لإلحصاء.

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- الجهات الحكومية.

- المجتمع المحلي والخارجي.

المخرجات: 
بوابة متكاملة.

حالة اإلنجاز: 
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
8 أشهر.

مشروع الدعم اإلحصائي الفني لبناء 
مؤشرات إحصائية اقتصادية تنموية

)رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 
2020( للهيئة العامة لإلحصاء

األهداف: 
توفير خدمات استشارية وفريق عمل من . 1

المستشارين، وخبراء وفنيين ذوي خبرات 
إحصائية مؤهلة في التخصصات المختلفة، 

حسب ما تقتضيه أعمال الهيئة وأولوياتها 
اإلحصائية، بهدف بناء مؤشرات إحصائية 

اقتصادية تنموية تخدم رؤية المملكة 2030 
وبرنامج التحول 2020 في تتبع النتائج 

اإلحصائية للمؤشرات الوطنية.
توفير الخدمات االستشارية الازمة لتمكين . 2

الهيئة من تحقيق استراتيجيتها وأهدافها 
المحددة في برنامج التحول للهيئة العامة 

لإلحصاء والدعم الفني، لتنفيذ األعمال 
اإلحصائية.
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مواكبة التطور المتسارع في العمل . 3
اإلحصائي واإلداري، واستغال الخبرات 
والتجارب المحلية اإلحصائية واإلقليمية 
والدولية في المجاالت المطلوبة، لبناء 

المؤشرات اإلحصائية.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
دراسة الوضع الحالي: . 1

دراسة الوضع الحالي للمؤشرات • 
اإلحصائية في الهيئة.

تقرير الفجوة في المؤشرات الحالية • 
وتطوير مؤشرات لعام 2017م. 

قياس المؤشرات ورصد التقدم المحرز . 2
للوقوف على االحتياجات المستجدة 

والتطوير:
تقييم وتحليل مخرجات 2017 من • 

المؤشرات اإلحصائية.
تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام • 

2018م.
قياس المؤشرات ورصد التقدم المحرز . 3

للوقوف على االحتياجات المستجدة 
والتطوير:

تقييم وتحليل مخرجات 2018 من • 
المؤشرات اإلحصائية.

تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام • 
2019م.

قياس المؤشرات ورصد التقدم المحرز . 4
للوقوف على االحتياجات المستجدة 

والتطوير:
تقييم وتحليل مخرجات 2019 من • 

المؤشرات اإلحصائية.
تقرير الفجوة وتطوير مؤشرات لعام • 

2020م.

حالة اإلنجاز:
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
 48 شهًرا.

مشروع تقديم الخدمات االستشارية 
في التوعية اإلحصائية

األهداف:
يهدف المشروع إلى االستعانة بشركة 

متخصصة من الدعاية واإلعان والعاقات 
العامة وتنظيم الفعاليات إلى تحقيق العديد من 

األهداف بالجودة العالية والمهنية االحترافية 
التي تعكس أهمية المنتجات اإلحصائية، وذلك 

من خال:
صياغة خطط عمل تترجم استراتيجية الوعي . 1

اإلحصائي المعتمدة في الهيئة.
إبراز رؤية ورسالة وقدرات وإمكانات الهيئة . 2

للفئات المستهدفة.
إبراز خدمات الهيئة للشرائح المستهدفة.. 3
الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشرائح . 4

المستهدفة بهدف رفع الوعي اإلحصائي.
تقديم نماذج دولية ألفضل ممارسات . 5

التوعية اإلحصائية وفق المعايير الدولية.
تعزيز عملية التواصل مع الشرائح . 6

المستهدفة عبر خطط وبرامج نوعية 
ومبتكرة.

رصد األطروحات اإلعامية كافة المتعلقة . 7
بالوعي اإلحصائي في الوسائل اإلعام 

كافة.

المخرجات:
تقديم الخدمات االستشارية إلدارة اإلعام . 1

والوعي اإلحصائي، ويشمل نطاق العمل 
اآلتي:

إجراء الدراسات المتخصصة )عدد 3 دراسات: . 2
الجمهور، الرسائل، الوسائل( لنطاق اإلحصاء 

من المملكة العربية السعودية.
إجراء بحوث تسويقية )عدد 3 بحوث: . 3

المنتجات، اتجاهات العماء، واقع تقديم 
المعلومات اإلحصائية لدى الموطنين وطرق 

زيادة موثوقيتها(.
إجراء دراسة فنية إلنشاء )غرفة األخبار . 4

اإلحصائية( تشمل مقارنة أفضل 
الممارسات الدولية في النشر اإلحصائي.

إجراء بحوث قياس وتقييم )عدد 3 . 5
بحوث تقييم في السنة لقياس الوعي 

اإلحصائي(.
تقديم دراسة تطوير الهوية المؤسساتية . 6

للهيئة العامة لإلحصاء وتموضعها على 
المستوى المحلي والخليجي والعربي.

خطط متكاملة في الوعي اإلحصائي مع . 7
الرسائل والمحتوى الخاص بكل حملة )عدد 

12 حملة(، تشمل الدراسات والخطط 
المقدمة للحمات، دراسة مناسبة جميع 

وسائل اإلعام التقليدي والجديد، وحمات 
وبرامج للعماء الداخلين والشركاء.. وغيرها 
من الوسائل واألدوات لكل حملة وأهدافها.

تقديم دراسة أفضل ممارسات في تنفيذ . 8
برامج الوعي الموجهة للطاب والطالبات، 

تشمل المعارض والمشاركات الموجهة 
.)roadshow،outdoor(

تقديم تقارير استشارية يومية لما يتم نشره . 9
ورصده في وسائل اإلعام كافة؛ المقروءة 

والمرئية والمسموعة، بما فيها مواقع 
التواصل االجتماعي )الفيس يوك، تويتر، 

االنستغرام، اليوتيوب(.
تقديم تقارير الصورة اإلعامية لإلحصاءات . 10

في المملكة العربية السعودية بشكل 
)شهري، ربع سنوي، سنوي(، ويشمل 

ذلك تقديم الخدمات واألفراد والموظفين 
والمواد وجميع األشياء الازمة لتنفيذ 

وإتمام األعمال المبنية في وثائق العقد، 
وكذلك الخدمات المؤقتة واإلضافية 

والتكميلية والتعديات التي يطلب صاحب 
العمل من االستشاري القيام بها وفًقا 

لشروط العقد ووثائقه.

حالة اإلنجاز: 
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
ا. 12 شهًرا مياديًّ

مشروع تطوير سياسات وإجراءات 
ونظام إلدارة الجودة لعمليات 

ومنهجيات العمل اإلحصائي
نطاق المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة 
شاملة إلدارة التميز المؤسسي والجودة، ضمن 

دورة األعمال في الهيئة؛ بهدف تمكين إنتاج 
إحصاءات ذات جودة ومتوائمة مع المعايير 

العالمية في جودة العمل اإلحصائي، وتلبي 
رضا المستفيدين من جودة التقارير اإلحصائية، 

وتحقق مساعيهم لاستفادة من البيانات 
اإلحصائية التي تنشرها الهيئة.

األهداف:
تأسيس وتطوير إدارة للتميز المؤسسي وجودة 

األعمال.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
فهم الوضع الحالي.• 
تطوير دراسة المقارنة المعيارية.• 
تطوير منهجيات إدارة التميز المؤسسي • 

والجودة الشاملة.
تطوير النموذج التشغيلي الخاص بإدارة • 

التميز المؤسسي والجودة الشاملة.
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تطوير الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة التميز • 
المؤسسي والجودة الشاملة.

تطوير دليل إجراءات العمل الخاصة بإدارة • 
الجودة الشاملة.

تحديد االحتياجات الفنية لنظم إدارة الجودة، • 
وتطوير كراسة الشروط والمواصفات.

تحديد مبادرات وخريطة طريق إدارة التميز • 
المؤسسي والجودة الشاملة.

حالة اإلنجاز: 
.70%

مدة المشروع:
18 شهًرا.

مشروع تفعيل إدارة المراجعة الداخلية
نطاق المشروع:

المرحلة األولى: تطوير وحدة المراجعة • 
الداخلية وبناء قدرات أعضاء الوحدة بما 

يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة
تقييم البنية التحتية والممكنات الازمة . 1

لتفعيل عمل اإلدارة بما يشمل الهيكل 
التنظيمي والصاحيات واألوصاف 

الوظيفية واللوائح التنفيذية )السياسات 
واإلجراءات(.. إلخ.

تطوير مهام إلدارة المراجعة الداخلية . 2
مرتبطة بتنفيذ أنشطة التدقيق على الجودة 
الشاملة باالستفادة من إرشادات متطلبات 

 Guidelines( وضوابط الجودة الشاملة
 )for Quality Requirements & Controls

في التدقيق على اإلدارات اإلحصائية 
وكذلك التدقيق على مستويات توثيق 
وتطبيق اإلجراءات لبقية اإلدارات في 

الهيئة، بحيث تكون مشمولة ضمن خطة 
المراجعة الداخلية التي ستقوم بتطبيقها 

على إدارات الهيئة الرئيسة )اإلحصائية( 
والمساندة كافة، علمًا بأن الهيئة ومن 

خال إدارة الجودة الشاملة ستقوم بتزويد 
االستشاري بإرشادات متطلبات وضوابط 
الجودة الشاملة المطلوب التدقيق على 

وجودها ومستويات تطبيقها. 
 هذه المرحلة ستستمر فقط لمدة أربعة . 3

أسابيع، وذلك في ظل توافر المخرجات 
التي تم إعدادها في مرحلة سابقة، إذ قد 

تحتاج إلى تطوير فقط – وسيتم مراجعة 
ما هو موجود ومتوافر من لوائح تنظيمية 

وتنفيذية تحكم عمل اإلدارة، والتأكد من 
شموليتها واكتمالها ومناسبتها ألعمال 

الهيئة اإلحصائية )مراعاة التخصصية(.

المرحلة الثانية: اإلشراف ومتابعة تنفيذ • 
أعمال المراجعة الداخلية بالشراكة مع أعضاء 

الفريق من الوحدة على أساس مشاركة 
المصادر )CO-SOURCING( خال السنة 

األولى تشمل تخطيط، تنفيذ، إعداد التقارير 
والمتابعة(

إعداد برنامج وخطة المراجعة الداخلية للهيئة . 1
بناًء على تقييم المخاطر، على أن تغطي 

على األقل من 3 سنوات المقبلة. 
تشمل التقارير التي تحتاج اإلدارة إلى . 2

إعدادها أثناء هذه الفترة تقارير المخاطر 
وااللتزام باللوائح والمنهجيات وجودة 

المخرجات )تحدد المخرجات/ المنتجات التي 
تحتاج إلى مراجعة الجودة الخاصة بها، كل 

على حدة- بالتنسيق مع إدارة الجودة وباتباع 
إطار الجودة الشاملة الموحد )يجري االنتهاء 
منه من طرف الهيئة(، مع مراعاة أن تقييم 

جودة المنتجات ال تعد عادة من نطاق 
المراجعة الداخلية التقليدي، وإنما هو طلب 

إضافي يحدد حسب الحاجة؛ إذ يحتاج إلى 
خبرات تخصصية، خصوًصا في المجاالت 

الفنية مثل اإلحصاء في وضع الهيئة.
متابعة تنفيذ الخطة للسنة األولى بحيث . 3

تشمل المهام التالية: 
القيام بمراسات بدء المراجعة مع • 

اإلدارات المعنية، بحيث تشمل قائمة 
المتطلبات.

إعداد خطة مراجعة لكل مشروع/مهمة • 
مراجعة حسب ما تتطلبه المعايير.

عقد اجتماعات افتتاحية مع اإلدارات • 
المعنية وإعداد محضر لاجتماع 

االفتتاحي.
االجتماع مع األشخاص المسؤولين عن • 

العمليات الخاضعة للمراجعة وتوثيق 
األنشطة والعمليات وفهم اإلجراءات.

إعداد مصفوفة المخاطر وأنظمة الضبط • 
.RCM

إعداد برامج المراجعة الداخلية التفصيلية • 
بحيث تكون حسب أفضل الممارسات.

القيام بتحليل أنظمة الضبط الداخلي • 
لكل عملية )ذات عاقة بالمهمة( لتحديد 
الفجوات الموجودة فيها وكيفية تحسين 

كفاءتها وكفايتها لمعالجة المخاطر.
إعداد ومراجعة أو راق العمل وملفات • 

المراجعة.
إعداد قائمة بالماحظات المبدئية مع • 

مسودة التقرير.
إعداد محضر االجتماع الختامي.• 
إعداد تقارير المراجعة النهائية متضمنة • 

ردود اإلدارات وخطط العمل ومواعيد 
التنفيذ والجهة المسؤولة.

القيام بمهام مراجعة متابعة للمهام • 
التي تمت خال السنة األولى عن 

طريق إصدار تقرير ربع سنوي بكل مهمة 
)تشمل العمل اإلحصائي والمالي 

والتقني )، وذلك من خال توفير موارد 
تشتمل على خبرات إحصائية ومالية 

وتقنية القادرة على تنفيذ الجزئية 
الخاصة بأنشطة التدقيق باالستفادة 

من إرشادات متطلبات وضوابط الجودة 
الشاملة في التدقيق على اإلدارات، 
وسيتم العمل على إعداد المخرجات، 
وفق برنامج وخطة المراجعة الداخلية 
بشكل مشترك بين الهيئة والشركة، 

وذلك لضمان نقل المعرفة وإدارة 
التكاليف.

نؤكد على ضرورة اتباع منهج عمل • 
متخصص في تنفيذ المشروع، مع 
ضرورة مراعاة العمل الفني للهيئة 
وليس المنهج العام في المراجعة 

الداخلية، باإلضافة إلى استغال ما هو 
متوافر من وثائق ومخرجات تم تطويرها 

في مرحلة سابقة، مع إعطاء ُبعد 
الجودة ثقًا أكبر حسب الحاجة )توفير 

خبراء إحصائيين مختصين حسب الحاجة(.
القيام باستبيان ملخص لقياس رضا • 

اإلدارات والوحدات التي خضعت 
للمراجعة.

األهداف: 
يهدف هذا المشروع إلى تمكين الهيئة من 

مراجعة أدائها بدقة وشفافية عالية وبأسلوب 
مؤسسي، ولتنفيذ ذلك تحتاج الهيئة إلى تفعيل 

دور اإلدارة المراجعة الداخلية لتؤدي مهامها 
بالشكل المطلوب.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
المرحلة األولى: تقييم الوضع الراهن وإعداد 

الخطة االستراتيجية إلدارة المراجعة الداخلية في 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المرحلة الثانية: بناء البنية التحتية إلدارة المراجعة 
الداخلية في الهيئة العامة لإلحصاء.

المرحلة الثالثة: تحديد وتقييم المخاطر وإعداد 
خطة المراجعة الداخلية والمساعدة في التعيين.

المرحلة الرابعة: تنفيذ خطة المراجعة الداخلية 
لعشر عمليات رئيسة.
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حالة اإلنجاز: 
مدة المشروع:

12 شهًرا.
مشروع تطوير منهجيات وأساليب 

وأدوات وبرمجيات التحليل اإلحصائي
نطاق المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى تأسيس وتفعيل 
اإلدارة العامة للتحليل اإلحصائي من حيث 

الموارد والقدرات، واالرتقاء بأدائها، والرفع 
من مستوى خدماتها ومنتجاتها، وذلك من 

خال تحليل وتقييم الوضع الراهن، ومقارنته 
مع أفضل الممارسات لتحديد الفجوات ووضع 

التوصيات الازمة.

األهداف:
تأسيس وتفعيل اإلدارة العامة للتحليل 

اإلحصائي.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
تقرير الوضع الراهن.• 
تقرير تحليل الفجوات والمعايير الدولية.• 
الدليل الشامل لمنهجيات التحليل • 

اإلحصائي.
إعداد رسالة ورؤية وأهداف اإلدارة.• 
تحديث أدوار ومسؤوليات اإلدارة.• 
اقتراح التوصيات للتحديثات المطلوبة على • 

البرمجيات والتطبيقات.
تحديث العمليات والبرمجيات والموارد • 

وتنفيذ مخرجات المشروع.

حالة اإلنجاز: 
.67%

مدة المشروع:
7 أشهر.

مشروع إعداد نموذج عمل وحوكمة 
المراصد الوطنية

نطاق المشروع: 
سيقوم الخبراء اإلحصائيون والتقنيون بتقديم 

توصيات خاصة بتأسيس وتشغيل المراصد 
الوطنية.

دراسة ووضع خريطة طريق لتطوير المراصد 
الوطنية القطاعية في المملكة، بالتعاون مع 

الهيئة والقطاعات المعنية.

تقييم سوق العمل بتطبيق الحوكمة ونموذج 
التشغيل.

بناء المصدر التجريبي.
التدريب ونقل المعرفة لفريق الهيئة.

األهداف: 
دراسة وتحديد نموذج تشغيلي إلنشاء • 

المراصد الوطنية القطاعية، تشمل الجوانب 
التالية:

الجوانب اإلدارية والتنظيمية والتشريعية . 1
والتمويلية.

حوكمة المرصد ونموذج الشراكة بين . 2
الهيئة والقطاعات المعنية.

اإلجراءات الداخلية للمرصد.. 3
الجانب اإلحصائي.. 4
الجانب التقني.. 5
عماء المرصد.. 6
تطوير مشروع تجريبي تطبيقي للنموذج • 

المقترح على أحد المراصد القطاعية، 
المقترح )كمثال مرصد التجارة واألعمال(، 

يشمل التطبيق التالي:
تحديد المؤشرات والتقارير ولوحات . 1

العرض Dashboards المطلوبة للقطاع 
المعني ومصادر بياناتها وطرق احتسابها 

ا. إحصائيًّ
تطوير وتركيب والتشغيل التطبيقات . 2

الازمة للتكامل وجمع وتحليل البيانات 
من مصادرها المختلقة وعرض 

المؤشرات والتقارير والمطلوبة عبر 
القنوات المختلفة )بوابات داخلية– بوابات 

خارجية– تطبيقات ذكية(.
دراسة ووضع خريطة طريق لتطوير المراصد • 

الوطنية القطاعية في المملكة، بالتعاون 
بين الهيئة والقطاعات المعنية.

المعنيون بالمشروع: 
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
الدراسة االستشارية: إن المخرج األساسي من 

الدراسة االستشارية المزمع تنفيذها، يتعلق 
بوضع إطار عمل ضمن منظومة متكاملة لحوكمة 

المراصد الوطنية، تتمثل في عملية التخطيط 
إلنشاء تلك المراصد.

وستشمل الدراسة االستشارية كًا من 
الموضوعات التالية: 

اإلطار المفاهيمى لبناء وتشغيل المراصد.• 
مفهوم المراصد وأنواعها.. 1
مراحل بناء المراصد.. 2
كيفية إدارة وتشغيل المراصد.. 3

كيفية تحقيق استدامة تشغيل المراصد.. 4
المخطط االستراتيجي لتشغيل المرصد • 

التجريبي.
دراسة الوضع الحالي وتحديد الفرص . 1

والتحديات.
األهداف االستراتيجية.. 2
تحديد المسؤوليات والمهام ومجاالت . 3

العمل.
آليات وطرق إنتاج المعلومات وبناء . 4

المؤشرات.
المستفيدين من المرصد.. 5

المخرجات:
وثيقة إطار حوكمة طبًقا ألفضل الممارسات، 

تشمل حوكمة الشراكات وحوكمة العمل التقني.
وثيقة تقييم ودراسة سوق العمل.

لوحات المعلومات والمؤشرات الناتجة عن بناء 
المرصد التجريبي.

حالة اإلنجاز:
المشروع ال يزال في مرحلة التحضير ما قبل 

االنطاق.

مدة المشروع: 
8 أشهر. 

مشروع دراسة أولية لآلليات واألدوات 
والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق 

مفهوم البيانات الضخمة لدعم 
الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي 

تقدمها الهيئة العامة لإلحصاء وآليات 
تفعيله

األهداف: 
دراسة وتحديد كيفية استفادة الهيئة من • 

البيانات الضخمة في إنتاج اإلحصاءات 
الحالية والمستقبلية، أو في إنتاج إحصاءات 

جديدة. 
دراسة وتحديد تعديات المنهجيات التي • 

يحتاج إليها إنتاج اإلحصاءات من البيانات 
الضخمة.

دراسة وتحديد التقنيات التي يمكن • 
استخدامها في إنتاج اإلحصاءات باستخدام 

البيانات الضخمة.
دراسة وتحديد البيانات المطلوبة من • 

الجهات المختلفة الستخدامها في إنتاج 
اإلحصاءات بواسطة البيانات الضخمة.

بناء قدرات الهيئة اإلحصائية والتقنية القادرة • 
على استيعاب مفهوم البيانات الضخمة 
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وكيفية توظيفه في إنتاج اإلحصاءات.
دراسة وتحديد الخطوات التالية في الهيئة • 

في مجال إنتاج اإلحصاءات بواسطة البيانات 
الضخمة.

تطوير عدد من المؤشرات باستخدام تقنية • 
البيانات الضخمة، وذلك كمشروع تجريبي 

Pilot يوضح جدوى استخدام البيانات 
الضخمة وأبعاد تطبيقها.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
دراسة المنتجات والمنهجيات اإلحصائية.• 
الدراسة التشريعية.• 
الدراسة التقنية.• 
هيكلية الحل المقترح.• 
ورشة عمل تعريفية للمديرين التنفيذيين.• 

عدد )2( ورشة عمل للفريق التقني.. 1
عدد )2( ورشة عمل للفريق اإلحصائي.. 2
وثيقة نطاق عمل المشروع التجريبي.• 
عرض المشروع التجريبي.• 
وثيقة الخريطة المستقبلية.• 

حالة اإلنجاز:
تم إنجاز )دراسة المنتجات والمنهجيات • 

اإلحصائية- الدراسة التشريعية- الدراسة 
التقنية- هيكلية الحل المقترح- ورشة عمل 

تعريفية للمديرين التنفيذيين )عدد )2( ورشة 
عمل للفريق التقني و)2( للفريق اإلحصائي( 

- وثيقة نطاق عمل المشروع التجريبي(.
عرض المشروع التجريبي )العمل قيد • 

اإلنجاز(.
وثيقة الخريطة المستقبلية )العمل قيد • 

اإلنجاز(.

مدة المشروع:
4 أشهر. 

مشروع تطوير مركز البيانات والخوادم- 
تطوير البنية التحتية والشبكة لتقنية 

المعلومات
نطاق المشروع: 

األهداف: 
المحافظة على موثوقية وتوافر واستمرارية 

عمل البنية التحتية للهيئة العامة لإلحصاء.
اتباع المعايير الدولية الخاصة ببناء وتجهيز مركز 

البيانات، مع إبقاء التصاميم بسيطة ومرنة 
وقابلة للتطوير والتكييف حسب الحاجة.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات:
وحدات التكييف.• 
نظام المراقبة.• 
نظام الحريق.• 
نظام الطاقة غير المنقطعة.• 
األرضيات المرتفعة.• 
أعمال الكهرباء.• 
نظام الدخول.• 
نظام الكاميرات.• 
األعمال المدنية.• 
المولد.• 
الكيابل والربط بين األجهزة.• 
التأريض ونقل األجهزة.• 
الشهادة المعتمدة والتدريب.• 
وثائق المشروع.• 
الصيانة.• 
الضمانات.• 
 •UP-  مركز بيانات كاملة معتمدة من قبل:

.Time Institute

حالة اإلنجاز:
قيد التنفيذ.

مدة المشروع:
 3 أشهر.

مشروع تقييم مدى نضوج تقنية 
المعلومات )استراتيجية(

نطاق المشروع: 
األهداف: 

تحديد الوضع الحالي لجميع مجاالت البنية 
المؤسسية، مثال: مجال األعمال، والتطبيقات 

والبيانات والتقنية.
وثيقة تعريف الوضع المستقبلي المنشود كما 

ينبغي لها أن تكون– )كهدف( لجميع مجاالت 
البنية المؤسسية، مثال: مجال األعمال، 

والتطبيقات والبيانات والتقنية.
وثيقة تحليل الفجوة ووضع قائمة المشروعات، 

وتشمل تقديرات لتكلفة هذه المشروعات 
وعملية التحول ككل.

االستراتيجية التقنية للهيئة وخريطة طريق 
مبادرات التطوير المؤسسي للتقنية.

المعنيون بالمشروع:
الهيئة العامة لإلحصاء.

المخرجات: 
تحديد الوضع الحالي.• 
وثيقة تعريف الوضع المستقبلي.• 
وثيقة تحليل الفجوة ووضع االستراتيجية • 

التقنية للهيئة وخريطة طريق.
حالة اإلنجاز:

تحديد الوضع الحالي: االنتهاء، تمت • 
الموافقة عليها.

وثيقة تعريف الوضع المستقبلي: االنتهاء، • 
تمت الموافقة عليها.

وثيقة تحليل الفجوة ووضع: االنتهاء، تمت • 
الموافقة عليها.

االستراتيجية التقنية للهيئة وخريطة طريق: • 
االنتهاء، تمت الموافقة عليها.

مدة المشروع:
7 شهور.
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تولي الهيئة العامة لإلحصاء من خال 
استراتيجيتها اهتماًما بارًزا لرفع الثقافة والمعرفة 

والوعي اإلحصائي في المجتمع على مختلف 
فئاته ويتجلى ذلك في تخصيص هذا المحور 
األساسي له في استراتيجية الهيئة، ويتمثل 

الوعي اإلحصائي في اإلدراك والشعور بأهمية 
اإلحصاء وعلومه في مفاصل الحياة وما يترتب 

على هذا اإلدراك من سلوك تجاه البيانات 
والمعلومات والمؤشرات التي تصدرها الهيئة، 

وتجاه من يعمل على إنتاجها، وتجاه طريقة 
استخدامها أو نشرها والتعامل معها. وُتَعرف 

المعرفة اإلحصائية بأنها القدرة على فهم 
وتحليل وتقييم محتوى المنتجات اإلحصائية 

التي تتطلب الوعي بالهدف، وكيفية االستخدام 
والوصول بشكل دقيق إلى الدالالت المقصودة 
في المحتوى ثم القدرة لدى مستخدمي البيانات 

على نقل المعرفة بطريقة صحيحة.

وتقوم الهيئة في هذا اإلطار بإعداد استراتيجية 
داخلية للتوعية اإلحصائية ترتكز على المحاور 

التالية:
التوعية بمفهوم اإلحصاء كعلم مهم، وإبراز • 

دوره في التنمية المستدامة. 
التوعية بالهيئة العامة لإلحصاء كمؤسسة • 

.))corporate level ذات هوية مستقلة
التوعية بمنتجات الهيئة وبرامجها ومبادراتها • 

ومشروعاتها. 
التوعية بأهمية شراكة جميع أطراف القطاع • 

اإلحصائي.

ويعدُّ هذا المحور نقطة انطاق الهيئة في 
التخطيط ألعمالها كافة في االتصال والتواصل 
مع العماء ومخاطبة الجمهور وتوصيل البيانات 

والمعلومات بطريقة دقيقة، تضمن الفهم 
الشامل لمحتوى المنتجات اإلحصائية التي 

تصدرها الهيئة، ورفع الوعي اإلحصائي لدى 
المتعاملين كافة معها، بما يساهم في تحقيق 
أهدافها االستراتيجية في مساري التركيز على 

العماء وتطوير القطاع اإلحصائي. ويأتي إفراد 
االتصال والتوعية في محور مستقل من محاور 

استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء انطاقًا من 
أهمية تفعيل قدرة الهيئة في توصيل المحتوى 

اإلحصائي بشكٍل ميسر لألطراف األخرى كافة 
التي تتعامل معها الهيئة، والوصول معهم إلى 

الفهم المشترك والعميق للمخرجات اإلحصائية 
كافة. ويعد االتصال الوسيلة الرئيسة لرفع 

المسار 
االستراتيجي 

للثقافة 
والمعرفة 
اإلحصائية

الوعي اإلحصائي عند مستخدمي البيانات 
والمستفيدين كافة، إضافة إلى المجتمع 

بشرائحه كافة.

ويتناول هذا المحور اتجاهين رئيسيين في 
االتصال والتوعية، هما: 

االتجاه األول: االتصال الفعال من أجل رفع 
المعرفة اإلحصائية لدى مستخدمي البيانات، 

وهي القدرة على فهم وتحليل وتقييم محتوى 
المنتجات اإلحصائية التي تتطلب الوعي 

بالهدف، وكيفية االستخدام والوصول بشكل 
دقيق إلى الدالالت المقصودة في المحتوى، 
ثم القدرة لدى مستخدمي البيانات على نقل 

المعرفة بطريقة صحيحة.

االتجاه الثاني: االتصال الفعال من أجل رفع 
الوعي اإلحصائي لدى شرائح المجتمع كافة، 

وهو اإلدراك والشعور بأهمية اإلحصاء وعلومه 
في مفاصل الحياة، وما يترتب على هذا 

اإلدراك من سلوك تجاه البيانات والمعلومات 
والمؤشرات التي تصدرها الهيئة، وتجاه من 

يعمل على إنتاجها، وتجاه طريقة استخدامها أو 
نشرها والتعامل معها.
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يتضمن محور الثقافة والمعرفة اإلحصائية األهداف التالية:

الربط مع األهداف التفصيلية لرؤية المملكة الربط مع أهداف رؤية المملكة 2030الهدف االستراتيجي
2030

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل بشكل فعال مع المواطنين.زيادة الوعي اإلحصائي في المجتمع.
تحسين االستخدام الصحيح للبيانات 

تحسين أداء الجهات العامة.تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء الجهاز الحكومي.والمعلومات اإلحصائية.

ولتطبيق هذه األهداف االستراتيجية اقرت الهيئة في هيكلتها المحدثة:
اإلدارة العامة لإلعام والوعي اإلحصائي تابعة لوكالة االتصال االستراتيجي ودعم العماء ومرتبطة مباشرة برئيس الهيئة العامة لإلحصاء.

وتهدف اإلدارة العامة لإلعالم والوعي اإلحصائي:
زيادة الوعي اإلحصائي بين األفراد واألسر والمنشآت ومنسوبي الهيئة والمتعاونين معها، و تعزيز الثقة واآلراء اإليجابية حول الهيئة العامة لإلحصاء 
وبناء العاقات مع وسائل اإلعام، وتعزيز تواجد الهيئة في كافة منافذ النشر وترويج المنتجات اإلحصائية ونشرها وإبراز الجهود التي ُتـقِدمها  الهيئة 
لعمائها وجمهورها من خال تنفيذ استراتيجية الوعي اإلحصائي في الهيئة، وتنظيم كافة الحمات والفعاليات وأنشطة اإلعام واإلعان وأنشطة 

ة المساندة. الوعي داخل الهيئة وخارجها إضافة إلى  دعم كافة اإلدارات اإلحصائية داخل الهيئة من خال تقديم  الخدمات الفنيَّ

ومن مهامها:
اإلشراف على عمل اإلدارات التابعة لها والتنسيق بينها، والربط بينها وبين وكيل الهيئة لاتصال االستراتيجي ودعم العماء.  • 
التنسيق بين إدارات الهيئة واإلدارات التابعة لإلعام والوعي اإلحصائي. • 
إعداد االستراتيجية العامة لإلعام والوعي اإلحصائي ومتابعة تحقيق أهدافها ومؤشرات األداء الخاصة بها.  • 
اإلشراف على إدارة هوية الهيئة.• 
اإلشراف على برامج إدارة السمعة للهيئة.• 
اإلشراف على تقديم كافة الخدمات الفنية المتعلقة بها لضمان اتساق الصورة البصرية الموحدة للهيئة.• 
اإلشراف على عمليات التواصل الداخلي والخارجي، وعمليات النشر عبر جميع القنوات.• 
اإلشراف على عملية إعداد المحتوى لكافة المنتجات واألنشطة واألحداث وعمليات النشر.• 
تقديم الدعم ألنشطة التواصل في الهيئة لمختلف اإلدارات داخل الهيئة. • 
أية مهام أخرى يتم التكليف بها في مجال اختصاص اإلدارة العامة.• 

وتتكون من اإلدارات التالية:
إدارة االتصال المؤسسي: إدارة برامج التواصل الفعال على مستوى المؤسسات واألفراد عبر تخطيط وإدارة برامج التوعية والمحتوى التوعوي.. 1
إدارة االتصال اإلعامي: عاقة الهيئة مع وسائل اإلعام، والتخطيط اإلعامي والتحرير والنشر اإلعامي، والرصد والتحليل.. 2
إدارة المحتوى والنشر اإللكتروني: التواصل االجتماعي، وإدارة محتوى البوابة اإللكترونية، والنشر اإلحصائي الرقمي، والتسويق اإللكترونية.. 3
إدارة اإلنتاج والطباعة الرقمية: دعم برامج اإلعام كافة والوعي اإلحصائي واإلعداد والتنظيم واإلنتاج الفني. . 4
إدارة التواصل الداخلي: إدارة برامج وحمات وفعاليات االتصال داخل الهيئة. . 5
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السياسات 
العامة لنشر 

اإلحصاءات

تعد اإلحصاءات في المملكة العربية السعودية 
أهم مكونات البنية المعلوماتية لعمليات 

التخطيط وصناعة القرار التنموي ورسم سياساته 
كافة، فضًا عن كونها المعلومة األكثر بحًثا لدى 

المنظمات كافة؛ اإلقليمية والدولية ووسائل 
اإلعام، والباحثين والدارسين، حيث يتم االستناد 

عليها في الدراسات والتقارير والنشرات التي 
تصدرها هذه الجهات عند الحديث عن المملكة أو 

أحد مجاالتها التنموية المختلفة.
ويعد نشر اإلحصاءات من المهام الموكلة 

إلى الهيئة العامة لإلحصاء بموجب الفقرة )5( 
من المادة الرابعة في تنظيم الهيئة، الصادر 

بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 وتاريخ 
1437/1/13هـ، التي نّصت، ضمن مهام الهيئة، 

على إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية للمسوح 
والبحوث، ونشرها.

تم إقرار السياسات العامة لنشر اإلحصاءات 
من مجلس إدارات الهيئة بقرار رقم 

)3869/2293/39(، وتاريخ 1439/04/09هـ، وذلك 
لتحقيق األهداف التالية:

أهداف السياسة:
تنظيم وتوحيد نشر اإلحصاءات في • 

المملكة.
تعزيز الثقة في اإلحصاءات عن المملكة.• 
ضمان نشر إحصاءات دقيقة، تعكس واقع • 

أحوال المجتمع ونشاطاته في المملكة.
تحسين إتاحة اإلحصاءات وتوفيرها • 

لمستخدميها، عبر قنوات نشر حديثة 
وفعالة.

تعزيز الشراكة والتعاون مع مكونات القطاع • 
اإلحصائي في نشر اإلحصاءات.

مواكبة التطور في مجال نشر اإلحصاءات.• 
تعزيز الشفافية واإلفصاح.• 

النطاق وأنواع اإلحصاءات المنشورة:
ُتصنف اإلحصاءات المنشورة بحسب مسؤولية 

تنفيذها إلى نوعين:
اإلحصاءات كافة الصادرة من الهيئة، • 

التي تشمل: البيانات، والمعلومات، 
والمؤشرات، التي تم جمعها أو حسابها عن 

أحوال المجتمع ونشاطاته.
اإلحصاءات كافة الصادرة من الجهات العامة • 

أو المنشآت الخاصة التي تستند إلى:
المسوح اإلحصائية التي تنفذها تلك . 1

الجهات والمنشآت.

ت الورقية أو اإللكترونية التي . 2 السجاَّ
تدّون فيها البيانات أو المعلومات في 
مختلف النشاطات التي تشرف عليها 
الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، 

المتعلقة بالمجاالت اإلحصائية، وغير ذلك 
فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، 

ت عن العمليات  باإلضافة إلى السجاَّ
اإلنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.

ويتمثل نطاق تطبيق هذه السياسة في النوعين 
المشار إليهما أعاه، وُيستثنى من تطبيق 

هذه السياسة، نشر إحصاءات نتائج األبحاث 
والدراسات التي ينفذها الباحثون من األفراد.

مسؤولية الهيئة في تنظيم نشر 
اإلحصاءات وسريتها:

تعد الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل ما . 1
يتعلق بتنظيم نشر اإلحصاءات للمملكة، 

ويشمل ذلك المحتوى اإلحصائي، 
والمنهجيات المتبعة، ومواعيد النشر، 

وكيفية النشر.
تنشر الهيئة اإلحصاءات الصادرة عنها، بما . 2

يلبي احتياجات مستخدمي اإلحصاءات، 
وفق مواعيد معلنة مسبقًا للنشر تلتزم 
بها الهيئة، إضافة إلى نشر المنهجيات 

المستخدمة.
للهيئة تحديد مدى سرية اإلحصاءات التي ال . 3

ينبغي إفشاؤها أو نشرها تحقيقًا للمصلحة 
العامة، وذلك طبًقا لمعايير محددة تصدر 

بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مسؤولية الجهات العامة والمنشآت 
الخاصة في نشر اإلحصاءات:

ُتحدد الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، . 1
اإلحصاءات التي تقع ضمن نشاطها وتود 

نشرها ودوريتها بالتنسيق المسبق مع 
الهيئة، وتلتزم تلك الجهات ومنسوبيها 

بعدم نشر ما عداها من إحصاءات أو 
اإلفصاح عنها.

ال يجوز للجهات العامة والمنشآت الخاصة . 2
نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات 

أو مؤشرات إحصائية رسمية أو تزويد 
المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية بها، 
إال بعد التنسيق مع الهيئة، وفق اإلجراءات 

النظامية التي يقرها مجلس اإلدارة، وللهيئة 
حق التعديل فيها أو الحذف منها، أو غير 

رابعًا: الثقافة والمعرفة اإلحصائية
         السياسات العامة لنشر اإلحصاءات
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ذلك من األمور اإلحصائية الفنية.
للهيئة تحديد مدى سرية البيانات . 3

والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية التي ال 
ينبغي إفشاؤها أو نشرها تحقيقًا للمصلحة 

العامة، وذلك طبًقا لمعايير محددة تصدر 
بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وال يجوز 

للجهات العامة اعتبار أي بيانات أو معلومات 
أو مؤشرات إحصائية سرية قبل التنسيق 

مع الهيئة.

ضوابط نشر اإلحصاءات:
تلتزم الهيئة والجهات العامة والمنشآت . 1

الخاصة بمبادئ جودة نشر اإلحصاءات، 
والمتمثلة في أن تكون هذه اإلحصاءات 

مائمة الحتياجات مستخدميها، وأن تكون 
شاملة وموثوقة ويتم نشرها وفق مواعيد 

محددة معلنة مسبقًا.
يتم نشر اإلحصاءات وإتاحتها في وقت . 2

واحد للجميع، دون تفضيل جهة عن أخرى.
يتم نشر اإلحصاءات بشفافية وحيادية تامة.. 3
يجب أن يصاحب نشر اإلحصاءات . 4

التوضيحات والتعريفات الازمة لإلحصاءات 
لتفادي أي تفسيرات أو استخدامات خاطئة.

ُتنشر اإلحصاءات في شكل جداول إحصائية . 5
عامة، ال تتناول بحال من األحوال أي بيانات 

فردية.

قنوات ومنافذ نشر اإلحصاءات:
بعد التنسيق مع الهيئة يمكن للجهات العامة . 1

والمنشآت الخاصة نشر اإلحصاءات الخاصة 
بها عبر الوسيلة التي ترى مناسبتها، على 

أن ترفع اإلحصاءات بالتزامن على بوابة 
اإلحصاءات السعودية كقناة نشر موحدة 

لإلحصاءات الصادرة عن الجهات كافة في 
المملكة.

يعد الموقع الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء . 2
القناة الرسمية المعتمدة للهيئة في نشر 

إحصاءاتها كافة، على أن يتزامن النشر فيها 
مع النشر على بوابة اإلحصاءات السعودية.

ُيمكن للهيئة والجهات العامة والمنشآت . 3
الخاصة، نشر وترويج إحصاءاتها عبر قنوات 

النشر األخرى؛ مثل: وسائل اإلعام، 
وحسابات التواصل االجتماعي أو التطبيقات 

الذكية، بعد نشرها على قنواتها الرسمية 
وبوابة اإلحصاءات السعودية.

والهيئة تعمل على تفعيل سياسات نشر 
اإلحصاءات في المملكة، وإعداد دليل إرشادي 
لتنفيذها، واتخاذ اإلجراءات الازمة لتطبيقها، 

لضمان أن تكون تلك السياسات أداة فعالة 
لتنظيم نشر اإلحصاءات في المملكة من قبل 

الجهات كافة ذات العاقة، وتنظيم وتفعيل 
نشرها بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت 

الخاصة والجهات األخرى.
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الوعي 
اإلحصائي

تقوم الهيئة العامة لإلحصاء باالتصال الفعال من أجل رفع الوعي اإلحصائي لدى شرائح المجتمع 
كافة، وهو اإلدراك والشعور بأهمية اإلحصاء وعلومه في مفاصل الحياة، وما يترتب على هذا 

اإلدراك من سلوك تجاه البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تصدرها الهيئة، وتجاه من يعمل 
على إنتاجها، وتجاه طريقة استخدامها أو نشرها والتعامل معها، وتعزيز المعرفة اإلحصائية في 

المجتمع وإرساء ثقافة االتصال لدى الفاعلين في قطاع اإلحصاء والمعلومات، من خال العمليات 
االتصالية واإلعامية للهيئة.

وفيما يلي البرامج التي تعمل عليها الهيئة لرفع الوعي اإلحصائي:
االتصال المؤسسي: إدارة برامج التواصل الفعال على مستوى المؤسسات واألفراد عبر . 1

تخطيط وإدارة برامج التوعية والمحتوى التوعوي.
االتصال اإلعامي: عاقة الهيئة مع وسائل اإلعام، والتخطيط اإلعامي والتحرير والنشر . 2

اإلعامي، والرصد والتحليل.
المحتوى والنشر اإللكتروني: التواصل االجتماعي، وإدارة محتوى البوابة اإللكترونية، والنشر . 3

اإلحصائي الرقمي، والتسويق اإللكترونية.
اإلنتاج والطباعة الرقمية: دعم برامج اإلعام كافة والوعي اإلحصائي واإلعداد والتنظيم واإلنتاج . 4

الفني. 
التواصل الداخلي: إدارة برامج وحمات وفعاليات االتصال داخل الهيئة. . 5

األعمال التي تم تنفيذها في مجال الوعي اإلحصائي خالل عام 1439 / 1440هـ – 2018م:
قياس الصورة الذهنية للهيئة ومهامها ومستوى انتشار موضوعات الهيئة: 

رابعًا: الثقافة والمعرفة اإلحصائية
         الوعي اإلحصائي

قيــاس المعرفــة اإلحصائية لدى عمالء الهيئة العامة لإلحصاء
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قياس الصورة الذهنية للهيئة ومهامها ومستوى انتشار موضوعات الهيئة: 
قامت الهيئة العامة لإلحصاء خال عام 2018م بقياس مستوى انطباع المتلقي ولمواضيع الهيئة المنشورة في قنوات اإلعام اإللكتروني والتواصل 

االجتماعي، حيث نشر أكثر من 1000 منشور في اإلنترنت خال عام 2018م وتم الوصول إلى النتائج التالية: 

تحليل الموضوعات المنشــورة في منصات التواصل االجتماعي

الربع األولالربع الثانيالربع الثالثالربع الرابع
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األنشطة والبرامج لتعزيز الوعي اإلحصائي:
البيانات الصحفية وأنشطة التفاعل اإلعامي مع المواد المنشورة في اإلعام المرئي والمقروء؛ إذ تفاعلت الهيئة العامة لإلحصاء، خال العام 2018، 

مع عدد من المواد المنشورة في الصحف الورقية واإللكترونية والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية، وفق التفاصيل التالية:

العددالبيان
611عدد المواد اإلعامية والبيانات الصحفية الصادرة من الهيئة، والمنشورة في وسائل اإلعام.1
7.807إجمالي المواد اإلعامية المنشورة في وسائل اإلعام، والمتضمنة بيانات إحصائية مصدرها الهيئة العامة لإلحصاء.2
255عدد اإلحاالت والرد على وسائل اإلعام التي تمت، وتصحيح المفاهيم الذي تم عبر الرد.3
164الظهور التلفزيوني واإلذاعي لقيادات الهيئة.4
15.000عدد عناوين البريد اإللكتروني )قاعدة بيانات العماء( الخاصة بإرسال اإلصدارات حال صدورها.5
550.000عدد رسائل البريد اإللكتروني المرسلة لقاعدة بيانات العماء.6
4اللقاءات المجتمعية والديوانيات.7

استمرار التواصل والتفاعل عبر قنوات التواصل االجتماعية، وزيادة قواعد بيانات العماء والمجتمعات اإللكترونية، والنشر واإلحالة إلى البوابة اإللكترونية. 
استمرار التواجد في قنوات التواصل االجتماعي )تويتر، فيسبوك، إنستجرام، لينكد إن، يوتيوب( وتعزيز بناء المجتمعات الرقمية والتعرف على سلوكيات 

العماء، وبناء الخطط الازمة للوصول إليهم، عبر عدد من الحمات التي تم إطاقها بشكل منتظم خال العام، تهدف إلى التعريف بالهيئة وتسويق 
منتجاتها، ورفع معدل الزيارات على البوابة اإللكترونية، والرسم البياني التالي يوضح مستوى تفاعل المجتمع اإللكتروني مع حسابات الهيئة والبوابة 

اإللكتروني: 

رســم �ياني �وضح مســتوى تفاعل الجمهور مع منشــو�ات الهيئة في قنوات التواصل االجتماعي
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المرحلة الثانية من التوعية اإلحصائية في المناطق 2018م )الجوف والقصيم وعسير(:
أطلقت الهيئة العامة لإلحصاء فعالية توعوية شاملة تحت عنوان )األسبوع اإلحصائي التوعوي( وتم تنفيذ هذه الفعالية في عدة مناطق على النحو 

التالي: 
األسبوع اإلحصائي التوعوي بالجوف: 

ه لطاب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية  وتم خاله لقاء سمو أمير منطقة الجوف، وزيارة فرع الهيئة العامة لإلحصاء، وإقامة معرض إحصائي موجَّ
والمرحلة المتوسطة، حيث زار هذا المعرض زار أكثر من 560 طالًبا وطالبة يمثلون 70 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، كما أقامت الهيئة فعالية خاصة مع 

طاب جامعة الجوف استهدفت توعية طاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين في الجامعة، ورفع الوعي بأهمية الدور المأمول من المجتمع في دعم 
األعمال اإلحصائية الميدانية.

األسبوع اإلحصائي التوعوي بعسير:
اء بين الهيئة واإلمارة في العمل اإلحصائي، كما تم عقد لقاء بجامعة الملك خالد،   وتم خاله لقاء سمو أمير منطقة عسير من أجل تحقيق تعاون مثمر وبنَّ

وزيارة فرع الهيئة العامة لإلحصاء، وتفقد سير األعمال اإلحصائية الميدانية في المنطقة، وانطلقت فعاليات األسبوع التوعوي اإلحصائي بالمنطقة، 
ه لطاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة، حيث زار  هذا المعرض أكثر من  والذي تضمن إقامة معرض إحصائي موجَّ
825 طالًبا وطالبة يمثلون 80 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، كما أقامت الهيئة فعاليًة خاصة مع طاب جامعة الملك خالد بمنطقة عسير استهدفت توعية 

طاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين في الجامعة، ورفع الوعي بأهمية الدور المأمول من المجتمع في دعم األعمال اإلحصائية الميدانية.
األسبوع اإلحصائي التوعوي بالقصيم:

اء في  وتمَّ خاله لقاء سمو أمير منطقة القصيم، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لإلحصاء وإمارة منطقة القصيم من أجل تحقيق تعاون مثمر وبنَّ
ا بين الجانبين، كما تمَّ زيارة فرع الهيئة العامة لإلحصاء ،وتفقد سير األعمال اإلحصائية الميدانية في المنطقة، وانطاق فعاليات  تبادل البيانات وتكاملها آليًّ

ه لطاب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة، وقد  األسبوع التوعوي اإلحصائي بالمنطقة، وتضمن إقامة معرض إحصائي موجَّ
زار  هذا المعرض أكثر من 620 طالًبا وطالبًة يمثلون 80 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، كما أقامت الهيئة فعالية خاصة مع طاب جامعة القصيم استهدفت 
توعية طاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين في الجامعة، ورفع الوعي بأهمية الدور المأمول من المجتمع في دعم األعمال اإلحصائية الميدانية، حيث 

يعد تقديم البيانات من رئيس األسرة بدقة وشمولية من ركائز العملية اإلحصائية الداعمة لخطط التنمية المستدامة في المملكة.

وفي الجدول التالي ملخص لهذه الفعاليات:

الجامعةعدد طالب المدارسعدد المدارسالمنطقة
جامعة الجوف560 طالًبا وطالبة70 مدرسةالجوف
جامعة الملك خالد825 طالًبا وطالبة80 مدرسةعسير

جامعة القصيم620 طالًبا وطالبة80 مدرسةالقصيم
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الفعاليات 
اإلعالمية

رابعًا: الثقافة والمعرفة اإلحصائية
         الفعاليات اإلعامية

لت في إقامة أنشطة  أقامت الهيئة ممثلة في فروعها المختلفة عدًدا من الفعاليات اإلعامية، تمثَّ
توعوية بالمدارس والجامعات في مختلف المناطق، كما تضّمنت عدًدا من الحمات التوعوية في 

مدن ومناطق المملكة للتعريف ببرامجها ومبادراتها، وشاركت -أيًضا- في عدد من المعارض العامة، 
والمعارض التوعوية باألسواق التجارية والمطارات، وشملت تلك الفعاليات األنشطة التوعوية 

المرتبطة بالمنتديات والمسوح اإلحصائية، وجاءت الفعاليات اإلعامية للهيئة كالتالي:

المنطقة / المدينةاسم المعرضم
الجوفمعرض اإلحصائي الذكي1
الجوفنشاركك رحلتك األكاديمية )جامعة الجوف(2
الجوفملتقى نبض شباب الجوف3
القصيممعرض اإلحصائي الذكي4
القصيمنشاركك رحلتك األكاديمية )جامعة القصيم(5
عسيرمعرض اإلحصائي الذكي6
عسيرنشاركك رحلتك األكاديمية )جامعة الملك خالد(7
الرياضنشاركك رحلتك األكاديمية )جامعة الملك سعود(8
الرياضمعرض اإلحصائي الذكي )مدارس المنهل(9
مكةمشروع الحج10
الطائفمعرض البهيتة11
الشرقيةمعرض سايتك )اإلحصائي الذكي(12
الرياضمعرض ريستاتكس العقاري13
الشرقيةمهرجان األحساء للتمور14
الجوفمهرجان التمور في دومة الجندل15
الرياضنشاركك رحلتك األكاديمية )جامعة األميرة نورة(16
تبوكمعرض التوحد بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة17
الرياضمنتدى الله يعطيك خيرها للسياقة اآلمنة للمرأة ) تنقلي _ بأمان (18
جدةمعرض مطار الملك عبدالعزيز19
الرياضالمعرض السعودي الدولي لمستلزمات األشخاص ذوي اإلعاقة )ضياء(20
الطائفمهرجان ورد الطائف21

اللقاءات التعريفية  + ورش العمل الخارجية

مســح اإلعاقــة، ومســح التعليــم والتدريــب، ومســح كبــار الســن، ومســح 22
الرياضالمســاكن

جدةالرقم القياسي ألسعار العقار23
الشرقيةالغرفة التجارية24
القصيمالغرفة التجارية25
الرياضالغرفة التجارية26
أبهاالغرفة التجارية27
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المنطقة / المدينةتابع - اسم المعرضم
الرياضالتعريف بالهيئة في معهد التدريب المهني والفني28
الرياضالتعريف بالبوابة اإللكترونية )جامعة األميرة نورة(29
الرياضالتعريف بالبوابة اإللكترونية )جامعة الملك سعود(30
الرياضمسح النشاط الصناعي31
الرياضالمؤتمر العالمي للتمور 2018م32
الرياضمنتدى مؤشرات سوق االتصاالت وتقنية المعلومات33
الرياضملتقى تبادل الخبرات الثالث في مجال التوحد والمعرض المصاحب له34
الرياضورشة تعداد المنشآت35
الرياضورشة تقنية المعلومات في التعداد للسكان والمساكن لعام 2020م36
الرياضورشة المؤشرات االجتماعية واالقتصادية37
مكةورشة عمل إحصاءات الحج38
دبيمنتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات39



التقنية والبنية 
التحتية

5
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تقنية 
المعلومات 
والتعامالت 
اإللكترونية

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           تقنية المعلومات والتعامات اإللكترونية

أدركت المملكة العربية السعودية مبكًرا أهمية 
دور التقنيات الحديثة في مجال المعلومات 
واالتصاالت )ICTs( في تطوير المجتمعات، 
حيث إنها شرعت في إعداد الخطة الوطنية 

لاتصاالت وتقنية المعلومات منذ نحو عقد من 
الزمن، ثم صادقت عليها بقرار مجلس الوزراء 

رقم )160( وتاريخ 1428/5/11هـ )الموافق 
2007/5/28م(، ونصت الرؤية بعيدة المدى لهذه 

الخطة على »التحول إلى مجتمع معلوماتي، 
واقتصاد رقمي، لزيادة اإلنتاجية، وتوفير خدمات 

االتصاالت وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع 
كافة، في جميع أنحاء الباد، وبناء صناعة قوية 

في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة 
للدخل«، وعلى مدى سنوات طويلة اكتسبت 

المملكة خبرة كبيرة جعلتها من أوائل الدول في 
عالمنا العربي في هذا المجال.

وفيما يختص بالقطاع اإلحصائي، فإن التقنيات 
الحديثة تمّكن -على وجه الخصوص- من 

تسهيل وتسريع وتأمين وتحسين موثوقية 
العمل اإلحصائي بجوانبه كافة، بما في 

ذلك جمع ومعالجة وتحليل ونشر واستخدام 
البيانات والمعلومات اإلحصائية، وزيادة نفاذ 
المستخدمين إلى المنتجات والخدمات التي 

يقدمها القطاع، والتواصل مع المستخدمين، 
ونشر الوعي اإلحصائي، وإدارة المؤسسات 
والموارد البشرية والمالية، كما أن استخدام 

التقنيات الحديثة يساهم في تقليص تكاليف 
توفير المنتجات والخدمات اإلحصائية.

من هذا المنطلق، حظيت التقنيات الحديثة بمحور 
رئيس في االستراتيجية اإلحصائية، حيث إن 

القطاع يلتزم بمواصلة وتعزيز استخدامها في 
تطوير جميع مراحل العمل اإلحصائي، وتشمل 

األنشطة ذات األولوية في هذا المجال ما يلي:
تنفيذ برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية • 

)مصدر(، بمشاركة )33( جهة حكومية 
باإلضافة للهيئة العامة لإلحصاء، بالتعاون 

والتنسيق مع برنامج )يسر(، الستخدام 
الشبكة الحكومية اآلمنة )GSN(، وقناة 

.)GSB( التكامل الحكومية
تقييم مدى نضوج تقنية المعلومات • 

)استراتيجية(.
تعميم استخدام التقنيات الحديثة في جمع • 

ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات 
اإلحصائية، سواء تعلق األمر بالسجات 

اإلدارية أو بالعمليات الميدانية كالتعدادات 
والمسوح واألبحاث. 

العمل على توفير البيانات كافة • 
والمعلومات اإلحصائية المتاحة، بشكل 

آني وآلي، من خال تعزيز وتسريع الجهود 
الحالية التي تشمل إنشاء مستودعات 
للبيانات )data warehouses(، وتطوير 

المواقع اإللكترونية، واستخدام األجهزة 
الذكية كوسيلة للنشر، وغيرها. 

تطوير منتجات من خال الحلول التقنية • 
إلتاحتها للمستفيد )القطاع العام، والقطاع 

الخاص، واألفراد(، مثل: أنظمة ذكاء األعمال 
ولوحات القياس وغيرهما.

تنفيذ األنشطة ذات الصلة ضمن الخطة • 
الوطنية لاتصاالت وتقنية المعلومات.

مواكبة التطورات في التقنيات الحديثة، • 
واالستفادة منها.

وخال عام 2018 م – 1439 / 1440هـ • 
واصلت الهيئة اتخاذ العديد من الخطوات 

لتنفيذ عدة مشاريع أو مبادرات لتطوير بنية 
ا ودعم أعمالها المختلفة، ونوجز  الهيئة تقنيًّ

شيئا من ذلك في الصفحات التالية:
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بناًء على األوامر السامية والتوجيهات الرشيدة 
في تكوين منظومٍة شاملٍة من قواعد البيانات 

اإلحصائية الوطنية لمختلف المجاالت، وإيجاد 
نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على 

المستوى الوطني، يرتبط آليًا بجميع الجهات؛ 
ليكون داعًما رئيًسا لمتخذي القرار من خال ثاثة 
أبعاد: بعٌد إحصائي، وُبعد لإلتاحة والنشر، وُبعد 

تقني.
يهدف برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية 

)مصدر( إلى تطوير وتحديث وضمان شمول 
األساليب والمنهجيات اإلحصائية ونظم 

التقنية المستخدمة في جميع مكونات القطاع 
اإلحصائي في المملكة )اإلدارات والمراكز 

والوحدات اإلحصائية(، وإيجاد آلية عمل النسياب 
المعلومات اإلحصائية بشكل آلي وآمن ومنتظم 

بين تلك المكونات والهيئة العامة لإلحصاء، 
وذلك لتكوين نظام مركزي للمعلومات اإلحصائية 

يتكون من منظومة شاملة من قواعد البيانات 
اإلحصائية والمعلومات، ويهدف إلى بناء بنك 

وطني للمعلومات اإلحصائية يتولى تلبية 
الخدمة الفورية لاستعام.

وقد شرعت الهيئة العامة لإلحصاء في التنفيذ 
الفعلي للمشروع؛ إذ تضمنت المرحلة األولى 

ا وتقنيًا لدى  دراسة وتقييم الوضع الراهن إحصائيًّ
)33( جهة حكومية )كمرحلة أساسية(، وتم خالها 
تحليل المعلومات اإلحصائية والتقنية واإلدارية 
عبر االستبيانات والتقارير المجمعة، وتم كذلك 

إعداد تقريرين؛ تقرير الفجوات وتقرير التوصيات، 
اللذين يشكان أساسًا مهمًا للمرحلة الثانية 

للبرنامج، وهي مرحلة التصميم.
شملت المرحلة الثانية التحليل والتصميم لقواعد 

البيانات الرئيسة، ونظم التشغيل، والمكونات 
البرمجية، وبنية البرنامج كافة، وكتابة كراسات 

الشروط والمواصفات لمرحلة التنفيذ على 
مستوى جودة األعمال والمستوى التقني وإدارة 

المعلومات.
وقد تم إطاق مرحلة تنفيذ برنامج )مصدر( بتاريخ 

1438/11/30هـ )الموافق 2017/7/24م(، حيث 
ا من كبرى الشركات التقنية  ا وطنيًّ إن تحالًفا عالميًّ

واإلحصائية يعمل على إنجاز البرنامج من خال 
مراحل زمنية عدة، وقد تم تقسيم هذه المراحل 

إلى ستة إصدارات، تضمنت تسعة قطاعات 
رئيسة؛ وهي: قطاع المالية واالقتصاد، قطاع 

القوى العاملة وسوق العمل، قطاع الصحة، 
قطاع التعليم، قطاع السكان، قطاع المياه 

والطاقة والموارد، قطاع الخدمات الحكومية 

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر(

واالجتماعية، قطاع الحج والعمرة والسياحة، 
وقطاع الزراعة. وتمت بداية العمل مع الجهات 

المعنية بقطاع المالية واالقتصاد، من خال 
تعريف المؤشرات وتوحيد التصانيف وجمع 

البيانات كمراحل تحضيرية ألعمال تصميم وبناء 
التطبيقات وتشغيلها في دورة أعمال مستمرة 

ومتكررة لجميع القطاعات.

األهداف االستراتيجية للبرنامج:
إمكانية الوصول للمعلومات، وتسهيل • 

استخدامها من الهيئة العامة لإلحصاء 
والجهات، ومساعدة اإلحصائيين إلنشاء 

التقارير بسهولة وفاعلية من مصادر مختلفة 
ومتعددة.

توفير بيئة مصادر للبيانات آمنة ومنظمة، • 
وواجهة استخدام سهلة، من خال تعريف 

واضح للبيانات والمصادر التي تم استقاؤها 
منها، وتوفير مرجعية ثابتة ومحددة وحوكمة 

البيانات اإلحصائية.
تمكين المستخدمين من الوصول المائم • 

إلى وجهة نظر شاملة ومتجانسة للبيانات 
اإلحصائية، ودعم التنبؤات وعمليات صنع 

القرار في جميع الجهات المشاركة.
تحسين جمع ونشر البيانات اإلحصائية، من • 

خال تفعيل العمل اإلحصائي في الجهات 
الحكومية إلعداد بياناتها اإلحصائية.

اعتماد أفضل الممارسات الدولية إلدارة • 
المعلومات اإلحصائية لاستفادة من أصول 

المعلومات على المستوى الوطني.

األهداف المرجوة:
تمكين صناع القرار في الجهات الحكومية 

المختلفة من تحليل البيانات اإلحصائية وامتاك 
األدوات المناسبة للتمّكن من تنفيذ قرارات 

األعمال بناء على البيانات المتوافرة.
تجميع بيانات الجهات وتوحيدها، ومن ثم توفير 

بيانات دقيقة بهيكلية موحدة.
تمكين محللي البيانات من دمج البيانات من 

مصادرها المختلفة بما يشمل البيانات الحالية 
والتاريخية ووضعها جميعا في مكان واحد 

ألغراض المقارنة والتحليل.
تمكين المتخصصين من التركيز بشكل أكبر على 

التحليل واستخراج المؤشرات بداًل من االنشغال 
بدمج البيانات من المصادر المختلفة ومعالجتها.

تمكين المستخدمين من إعداد تقاريرهم الخاصة 
بأنفسهم، وبالتالي تقليل االعتماد على كادر 

برنامج 
البيانات 

اإلحصائية 
الوطنية 

)مصدر(
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تقنية المعلومات.
التحكم بأمن المعلومات وتعريف الصاحيات، 

من خال اإلدارات التقنية في الهيئة العامة 
لإلحصاء.

المعنيون بالمشروع: 
متخذو القرارات في المملكة العربية السعودية.

الجهات الحكومية.
الباحثون والعلماء واألكاديميون.

عامة المستخدمين.
الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية، مثل: 

مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية 
واألمم المتحدة.

المخرجات: 
وثيقة ميثاق البرنامج.

 •.)SOW( وثيقة مفصلة لنطاق عمل البرنامج
خطة تنفيذ البرنامج.• 
الجدول الزمني للبرنامج.• 
الموافقة على قائمة الكميات.• 
إتمام مسار النجاح السريع.• 
وثيقة التصميم اإلجمالي للشبكة.• 
وثيقة التصميم التفصيلي للشبكة.• 
خطة تنفيذ الشبكة.• 
شبكة جاهزة لاستخدام.• 
 • Passive( تقرير نتائج االختبار للشبكة الخاملة

.)Network
وثائق المتطلبات.• 
وثائق التصميم.• 
 •.)UAT( وثائق اختبار قبول المستخدم
 •.)UAT( تقرير
خطة التدريب.• 
تدريب المستخدمين.• 
شبكة )النشطة والخاملة(.• 
التخزين والخوادم.• 
المنتج النهائي لنظام مكتب المساعدة.• 
 •.SOC & NOC المنتج النهائي
 •.MS EPM المنتج النهائي
اإلصدارات من 1 إلى 6 الخاصة بالمنتجات • 

اإلحصائية )المؤشرات(.
موقع المعلومات االحتياطي البديل.• 

حالة اإلنجاز لبرنامج مصدر خال عام 
2018م – 1439 / 1440هـ : 

تواصل العمل على قدم وساق في مشروع 
برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر( حيث 

تم استكمال اإلصدار األول، وبدء العمل اإلصدار 
الثاني، ومن منجزات برنامج مصدر خال عام 

2018م – 1439 / 1440هـ اآلتي:

األعمال المنجزة: 
استكمال تجهيز مركز البيانات الموحد.• 
استكمال توريد األجهزة والمعدات وتراخيص • 

البرمجيات الخاصة بالبرنامج.
استكمال بناء بيئات العمل التقنية في • 

البرنامج )بيئة التطوير، بيئة االختبار، البيئة 
المرحلية، بيئة اإلنتاج(.

بدء العمل في اإلصدار الثاني للبرنامج • 
ويشمل كافة المؤشرات والبيانات 

اإلحصائية لعدد 4 إدارات في الهيئة و 7 
جهات خارجية تمثل قطاع السكان وسوق 

العمل.
استكمال أعمال جمع وتوثيق البيانات • 

اإلحصائية الخاصة باإلصدار األول من 
إدارات الهيئة وعددها 4 ومن الجهات 

وعددها 6 )وتشمل: وزارة التجارة 
واالستثمار، وزارة المالية، مؤسسة النقد 

العربي السعودي، ديوان المراقبة العامة، 
وزارة االقتصاد والتخطيط، المركز الوطني 
للدراسات االستراتيجية التنموية( وتمثيلها 

.)SDMX( في منصة تشارك البيانات
استكمال أعمال جمع وتوثيق البيانات • 

اإلحصائية الخاصة باإلصدار الثاني من 
إدارات الهيئة وعددها 4 ومن الجهات 
وتمثيلها في منصة تشارك البيانات 

.)SDMX(
استكمال أعمال بناء وتطوير البرامج • 

والتطبيقات ولوحات المعلومات الخاصة 
باإلصدار األول وجهوزية إطاقها.

الخطط المستقبلية بهذا الشأن: 
استكمال العمل مع باقي الجهات في اإلصدار 

الثاني لجمع وتوثيق البيانات اإلحصائية وتمثيلها 
.)SDMX( في منصة تشارك البيانات

اإلطاق الرسمي لإلصدار األول وبدء عمليات 
الدعم والتشغيل. 

استكمال أعمال بناء التطبيقات ولوحات 
المعلومات لإلصدار الثاني. 

بدء العمل في اإلصدار الثالث من البرنامج.
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البنية التحتية 
لتقنية 

المعلومات

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           البنية التحتية لتقنية المعلومات

وضعت الهيئة تطوير البنية التحتية ضمن أهم 
أولوياتها منذ تحولها؛ حيث أطلقت مشروع 
تطوير مركز البيانات والخوادم )تطوير البنية 

التحتية والشبكة لتقنية المعلومات(، ويهدف 
المشروع إلى إعادة بناء وترتيب وتوحيد مركز 
المعلومات، وتأمين وتوريد وتشغيل أنظمة 

التبريد، وإطفاء الحريق، والتحكم ومراقبة 
الدخول، ومنع انقطاع الكهرباء في غرفة 

الخوادم الرئيسة، وإعادة نقل وترتيب الخوادم 
المرتبطة بالشبكة الداخلية إلى غرفة واحدة، 

ا مشروع توحيد وتصميم الشبكة  كما ينفذ حاليًّ
التقنية للهيئة العامة لإلحصاء التي تتكامل 

وتتوحد مع المبادرات التقنية الكبيرة في الهيئة 
كبرنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )مصدر(، 

باإلضافة إلى ذلك تعمل الهيئة على تقييم أمن 
المعلومات من خال )ISO27001( للحصول على 
شهادة المعايير األمنية المذكورة لجميع مكونات 

البنية التحتية لتقنية المعلومات.

األعمال في مجال البنية التحتية خال 
عام 2018م:

 •.IBM z13s-n20 تركيب معالج مركزي جديد
 • IBM DS8884 – تركيب وحدة تخزين جديدة

 250TB
 • San Storage for Open تركيب وحدة ربط

 system
توفير برامج للنسخ االحتياطي والمتابعة • 

)monitoring( واألمن على البيئات المختلفة 
)في مرحلة ما قبل التنفيذ(.

تفعيل آلية النسخ االحتياطي لألنظمة • 
والبرامج وتنفيذها حسب اآللية المتفق 

عليها من قبل مشغلي الحاسب بالصالة.
 • Uptime الحصول على شهادة االعتماد من

Tier2 – على التصميم وانطاق األعمال 
لمشروع )مشروع تطوير مركز البيانات 

والخوادم- تطوير البنية التحتية والشبكة 
لتقنية المعلومات( مدة التنفيذ 3 أشهر من 

تاريخه. 
المساهمة في إتمام الربط اإللكتروني مع • 

الجهات الحكومية بالتنسيق مع يسر.
المساهمة في رفع مستوى األمان لخوادم • 

الهيئة العامة لإلحصاء.
تطبيق معايير وسياسات أمن المعلومات • 

على جميع الخوادم.
استخدام النماذج الخاصة بتطبيق معايير • 

وسياسات أمن المعلومات.

بناء قواعد البيانات الخاصة بمشروع التعداد • 
الشامل.

بناء قواعد البيانات وإنشاء الروابط الازمة • 
لجميع البحوث اإلحصائية.
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التطبيقات 
والخدمات 
اإللكترونية

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           التطبيقات والخدمات اإللكترونية

رت الهيئة مجموعة من التطبيقات التي  وفـّ
تسهم في أداء األعمال اإلحصائية واإلدارية 

رت الخدمات اإللكترونية للعماء  ا، كما وفـّ إلكترونيًّ
من خال تطوير البوابة اإللكترونية والمنصات 

اإلحصائية وتطبيقات ذكاء األعمال، حيث يتم بناء 
التطبيقات إما في اإلدارات التقنية داخل الهيئة 

العامة لإلحصاء، أو  االستعانة بالتطبيقات 
العالمية أو  اإلقليمية، وتم تخصيصها لتناسب 

أعمال الهيئة، ويشمل ذلك كل ما يتعلق 
بالبيانات بدًءا بإدارة البيانات ومعالجتها وحْوَكَمتها 

وتحليلها، حيث يهتم بتصميم البيانات وتسجيل 
المعلومات الوصفية والتعريفية للبيانات وطرق 

تخزين البيانات وحمايتها وأرشفتها، باإلضافة 
إلى التحقق من جودة البيانات، وتكمن أهميته 

في السعي إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل 
البيانات الضخمة ومستودع البيانات وتعدين 

البيانات.

تطوير أنظمة المسوح اإلحصائية 
 )BI( الميدانية للهيئة وخدمات التحليل
لعدد 42 مسح ، حيث تشمل األنظمة 

على التالي:
أنظمة مكتبية:. 1

يتم من خالها إدخال بيانات المشتغلين وتعريف 
فئاتهم بحسب المهام المسندة لهم، ومناطق 

العمل واإلسناد للمشتغلين ومتابعة العمل 
الميداني، وتقارير اإلنتاجية ومتابعة الرسائل، 

وشاشات خاصة بغرفة الجودة والتحكم.
أنظمة لوحية:. 2

الستعراض مناطق العمل وجمع البيانات من 
الميدان بحسب وحدة العد )أسر، منشآت، ...(، 
تحتوي هذه األنظمة على قواعد تصحيح تسهم 

في جودة البيانات.
أنظمة تناقل البيانات:. 3

تم تصميم برامج لتبادل البيانات بين المشتغلين 
في الميدان باستخدام األجهزة اللوحية وقواعد 

البيانات المركزية في الرياض.
4 .:)BI( أنظمة التحليل

تتيح لإلدارة المنفذة للمسح تحليل بيانات المسح 
الميداني.

تقارير النشر للمسوح الميدانية.

البوابات اإللكترونية:
بناء بوابة داخلية للهيئة وتم نشرها في اكتوبر 

:2018
نشر الخدمات اإللكترونية التي تقدمها • 

االدارات للموظفين حسب االختصاص.
نشر االنظمة المطورة ألتمتة اإلجراءات • 

اإلدارية.
نشر أخبار الهيئة.• 
نشر لوائح وسياسات الهيئة.• 

تطوير الموقع الرئيسي للهيئة:
تم تطوير نشر اإلحصاءات على الموقع • 

الخارجي باستخدام الرسوم البيانية.
تم تطوير منصة للتوظيف ليسهل على • 

الهيئة إعان الوظائف المتاحة لديها، 
ويسهل على الباحثين التقديم اإللكتروني، 
وأن تكون هناك قاعدة بيانات للسير الذاتية 

يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة لموظفين.
تطوير منصة خاصة بالمتعاونين للمسوح • 

الميدانية، تهدف إلى توفير خدمة تسهل 
للمتعاونين التقديم بطلب المشاركة في 

المسوح الميدانية ورفع خبراتهم السابقة، 
وتكون هناك قاعدة بيانات للمتعاونين 

ليسهل على الهيئة استقطابهم للمسوح 
الميدانية حسب المناطق اإلدارية.

تطوير منصة للتصنيف الوطني لألنشطة • 
االقتصادية، يتم من خالها نشر التصنيف 

الوطني لألنشطة االقتصادية، ومحرك 
بحث لألنشطة االقتصادية وترميزها، 

ونشوء األخبار والفعاليات المتعلقة 
بالتصنيف، باإلضافة إلى الخدمات التفاعلية 

بين الجهات الحكومية والهيئة العامة 
لإلحصاء التي تخص االستفسار عن نشاط 

اقتصادي، أو طلب تعديل وصف نشاط 
اقتصادي، أو طلب إضافة نشاط اقتصادي 

ليس موجودًا في التصنيف.

إضافة خرائط مواقع فروع الهيئة.
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البوابة 
السعودية 
لإلحصاءات

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           البوابة السعودية لإلحصاءات

تمَّ بناُء بوابٍة إحصائية للمملكة العربية 
السعودية، ُتعنى بعرِض المعلومة اإلحصائية 
ة  ة تفاعليَّ بشكٍل حديث في صورِة رسوم بيانيَّ

تتكامل بها رؤية المستخدم، وتساعُده في 
الوصول إلى ما يبحث عنه بطريقة أسرع 
وأفضل، وال يقتصر العرض في البوابة 

السعودية لإلحصاءات على بيانات الهيئة 
فحسب، بل ُتتاح الفرصة لمختلف الجهات 

الحكومية األخرى من هيئات ووزارات كي تستفيد 
من هذه البوابة اإلحصائية لعرض إحصاءاتها 

بعة. بنفس الطريقة الُمتَّ

وصف البوابة السعودية لإلحصاءات:
تتكون البوابة من جزأين ِرئيسين: الجزء األول 
يهدف إلى إظهار البيانات اإلحصائية للمملكة 

ة  العربية السعودية بطريقة واضحة وغنيَّ
بالمعلومات، وباإلضافة إلى ذلك فإن عرض 

، حيث يتمكن  البيانات يتم بأسلوٍب تفاعليٍّ
ق في رسم  المستخدم )أو الزائر( من التعمُّ

البيانات وفهمها بشكل دقيق، وتنقسم 
القطاعات اإلحصائية في البوابة إلى ٢٠ قطاًعا 
رئيًسا هي: )السكان، والصناعة.. وغيرها( ويتمُّ 
تغطية كل هذه القطاعات في مناطق المملكة 

اإلدارية الـ ١٣ )الرياض، ومكة المكرمة.. وغيرها( 
وكلُّ منطقة أو قطاع في البوابة يمتلك 

صفحًة خاصًة ُتعرض فيها البيانية والرسومات 
اإلحصائية، وكلُّ منطقة إدارية أو قطاع رئيس 

م إلى قطاعات فرعية أصغر لتسهيل  مقسَّ
الوصول إلى البيانات المطلوبة بدقة وسرعة. 

أهداف مشروع البوابة السعودية 
لإلحصاءات:

انطاًقا من كونها المرجع الرسمي الوحيد 
للبيانات اإلحصائية في المملكة تتولى الهيئُة 
العامة لإلحصاء مسؤولية جمع ومعالجة ونشر 
البيانات والمؤشرات اإلحصائية، وتقوم بتنفيذ 

كل ما يتعلق بذلك من مسوح ودراسات 
إحصائية، وسعًيا من الهيئة لتطوير العمل 

اإلحصائي في المملكة وضعت خريطة طريق 
للتحول اإلحصائي، شرعت من خالها في تنفيذ 

مجموعة من المشاريع االستراتيجية الطموحة 
من أجل تحسين خدماتها ومنتجاتها، وتطوير 
آليات ومنهجيات إنتاج اإلحصاءات الرسمية.

وكانت الطرق التقليدية لنشر البيانات 
واإلحصائيات تعتمد على استخدام الرسوم 

البيانية لعرض البيانات والمؤشرات، مع وجود 

شرح مبسط، أو مفاتيح معينة للرسم البياني 
تساعد على فهمه، ثم ظهرت لوحات التحكم 

التي تصدر أكثر من رسم بياني لعرض مجموعة 
من البيانات والمؤشرات؛ لتكتمل المعلومة 

لدى القارئ والمتصفح، ومع انتشار الثورة 
المعلوماتية أصبح المستخدم يتطلع إلى رؤية 

المزيد من المعلومات في شكل مقالي يسرد 
له قصة المعلومة اإلحصائية التي يبحث عنها 
أو يتعامل معها، وذلك من مقارنات وعاقات 

تفيد المستخدم في تكوين صورة إحصائية 
دقيقة ومتكاملة عما يبحث عنه، وال تتوانى 

الهيئة في تقديم كل ما يلزم المهتمين بالقطاع 
اإلحصائي من إحصاءاٍت ومؤشرات، وتتيح لهم 

في شكٍل حديٍث ومتكامل قاعدة بيانات إحصائية 
ا هائا من البيانات والمؤشرات  ضخمة، تضم كمًّ

والبحوث والدراسات اإلحصائية.
ويتم تقسيم المؤشرات والبيانات اإلحصائية 

في البوابة السعودية لإلحصاءات وفًقا لبعدين 
اثنين هما: 

الموقع الجغرافي: فالمملكة العربية • 
السعودية تنقسم إلى 13 منطقة إدارية، 

تضمُّ بدورها 148 محافظة.
القطاعات اإلحصائية، وتشمل: قطاع • 

السكان، واإلحصاءات االجتماعية، 
والمساكن والعقار، والصحة، والتعليم 

والتدريب، والزراعة والمياه والبيئة ... 
وغيرها.

ومن أبرز المهام المنجزة في عام 
2018م ما يلي:

التواصل مع نحو 80 جهة حكومية لجمع • 
المعلومات والبيانات المطلوبة في البوابة.

عقد ورش عمل مع الجهات الخارجية لشرح • 
مشروع البوابة وآلية عملها.

إعداد نحو 600 رسم بياني متنوع للقطاعات • 
اإلحصائية والمناطق اإلدارية في المملكة.

جمع أكثر من 100 مقال إحصائي تغطي • 
مختلف أنشطة الهيئة العامة لإلحصاء، 

وإعدادها لتناسب النشر عبر بوابة 
اإلحصاءات السعودية.
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مشروع 
البيانات 
الضخمة 

لدعم 
الخدمات 

والمنتجات 
اإلحصائية

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           مشروع البيانات الضخمة لدعم الخدمات والمنتجات اإلحصائية

ة لآلليات واألدوات  يهدف مشروع الدراسة األوليَّ
والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق مفهوم 

البيانات الضخمة لدعم الخدمات والمنتجات 
اإلحصائية التي تقدمها الهيئة العامة لإلحصاء 

إللقاء الضوء على اإلمكانات المستقبلية 
والتعديات المتوقعة للمنهجيات والخطوات 

المستقبلية، مع تطوير مشروع تجريبي 
لبيان جدوى تقنية البيانات الضخمة، وقد تمَّ 

استعراض بعض التجارب الدولية في اسـتخدام 
البيانـات الضـخمة ألغــراض اإلحصــاءات الرسميــة 

والرفع بعدٍد من التوصيات، وكان من أهمِّ 
مخرجات هذا المشروع ما يلي: 

دراسة المنهجيات والمنتجات لتطبيق • 
مفهوم البيانات الضخمة.

الدراسة التقنية لتطبيق مفهوم البيانات • 
الضخمة.

الدراسة التشريعية الازمة لتطبيق مفهوم • 
البيانات الضخمة.

الخريطة المستقبلية لألنشطة العامة، • 
واألنشطة األخرى الازمة إلعداد المتطلبات 

الفنية والتنظيمية لبدء تجارب استخدام 
البيانات الضخمة.

وضع خريطة مشاريع تجريبية للحاالت • 
المستخدمة المقترحة من مصادر البيانات 

الضخمة.
تطبيق حالة تجريبية ألحد المؤشرات • 

اإلحصائية باالعتماد على البينات الضخمة 
»مؤشر ثقة المستهلك«.

ومن خال هذه المخرجات قامت الهيئة بإنشاء 
وحدة للبيانات الضخمة واستقطاب الكوادر 
الازمة للبدء في تنفيذ الحاالت المقترحة 

للبيانات الضخمة، وبدأت الهيئة العمل 
على التوصيات ومنها بناء اإلدارة من خال 

استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة 
في البيانات الضخمة، ووضع رؤية واضحة 

لت في: استخدام البيانات الضخمة  لإلدارة تمثَّ
في إنتاج إحصاءات رسمية ذات موثوقية عالية 

يمكن االعتماد عليها في صناعة القرار ودفع 
عجلة التنمية، كما تمَّ تحديد عدد من األهداف 

االستراتيجية منها:
المساهمة في بناء التشريعات الازمة • 

للبيانات الضخمة. 
استخدام البيانات الضخمة في بناء منتجات • 

إحصائية جديدة.
المشاركة في األعمال والمشاريع اإلقليمية • 

والدولية للبيانات الضخمة وأداء المهام 

المتعلقة بذلك.
المساهمة في تطوير المنهجيات المائمة • 

للبيانات الضخمة.
بناء شراكات مع مصادر البيانات الضخمة من • 

الجهات الخارجية.
تطوير األنظمة التطبيقية للمنتجات • 

اإلحصائية باستخدام البيانات الضخمة.          
مواءمة مخرجات اإلدارة مع منتجات الهيئة.• 

كذلك تم وضع خطة عمل لمبادرات البيانات 
الضخمة المستهدفة في عام 2019م وتشمل:

استكمال بناء وتأسيس اإلدارة وتوفير • 
الكوادر البشرية والتجهيزات التقنية الازمة.

بناء السياسات واإلجراءات اإلدارية الخاصة • 
بتمكين الهيئة من الحصول على البيانات 

ة.    الضخمة من الجهات المعنيَّ
إنتاج مؤشرات أولية إلحصاءات النقل • 

والمرور باستخدام بيانات أجهزة االستشعار.
إنتاج مؤشرات أولية إلحصاءات الحج • 

باستخدام بيانات أجهزة االستشعار.
إنتاج مؤشرات أولية إلحصاءات األسعار • 

باستخدام بيانات ماسح الباركود ومواقع 
الويب.

إنتاج مؤشرات أولية إلحصاءات العقار • 
باستخدام بيانات مواقع الويب.
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الربط مع 
الجهات 

الحكومية

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           الربط مع الجهات الحكومية

قامت الهيئة العامة لإلحصاء بعملية الربط مع 
الجهات الحكومية عن طريق الشبكة الحكومية 

اآلمنة )GSN(، وذلك إلتاحة تبادل البيانات 
بين الهيئة العامة لإلحصاء والجهات الحكومية 

األخرى، وتوحيد آلية االرتباط بين الجهات بدرجة 
عالية من الكفاءة واالعتمادية، وتوفير سرعات 

نقل عالية للبيانات، باإلضافة إلى توفير وسيط 
سري وآمن لنقل البيانات، وتم الربط في عام 

2018 مع 4 جهات حكومية، وفيما يلي الجهات 
التي تم الربط معها:

الجمارك السعودية )تحت التجربة(.
وزارة التجارة واالستثمار.

ديوان المراقبة العامة )تحت التجربة(.
هيئة تنمية الصادرات.

األنظمة والتطبيقات المستمرة: 
تم اآلتي:

وضع أنظمة إلحصاءات التجارة الخارجية • 
)واردات، وصادرات، إعادة تصدير، التبادل 

التجاري(.
متابعة األنظمة وتنفيذ بعض الطلبات • 

الواردة من إدارة إحصاءات التجارة الخارجية.
تطوير برامج إلنشاء الرقم القياسي • 

الربعي.
وضع أنظمة إلحصاءات األسعار )الجملة، • 

تكلفة المعيشة، المتوسطات، العقار(.
تطوير نظام األسعار الموحد )قاعدة بيانات • 

موحدة لجميع برامج األسعار(.
تطوير نظام جمع البيانات الموحد )لجميع • 

برامج األسعار( باستخدام األجهزة اللوحية.
تطوير نظام لجمع بيانات دليل المواصفات • 

والباركود.
إنشاء برامج لمعالجة فجوة السلسلة الزمنية • 

لسنوات األساس المختلفة وتوحيدها بسنة 
أساس 2013.

إنشاء برامج لمعالجة البيانات واستخراج • 
الرقم القياسي.

تجهيز بيئة تجريبية لتجربة عمل الباحث في • 
مسوح األسعار.

 •.)Excel و PDF تحديث جداول النشر بصيغة
تشغيل نظام ERP )الموارد البشرية، • 

النظام المالي، نظام المشتريات، نظام 
المستودع(.

االنتقال من األنظمة القديمة )شئون • 
.ERP الموظفين والمالي( إلى

نقل البيانات من األنظمة القديمة )شئون • 
.ERP الموظفين والمالي( إلى

تقديم الدعم الفني للمستفيدين.• 
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تقنية 
المعلومات 

ومشروع 
التعداد 

للسكان 
والمساكن 
والمنشآت 

2020

خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           تقنية المعلومات ومشروع التعداد للسكان والمساكن والمنشآت 2020

من أبرز أعمال تقنية المعلومات خال عام 
2018م المشاركة في مشروع التعداد للسكان 
والمساكن والمنشآت2020، وذلك على النحو 

التالي:

الربط مع مركز المعلومات الوطني:
تم الربط بشكل مباشر مع مركز المعلومات 

 )web services( الوطني ألغراض تطوير خدمات
خاصة لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن 

والمنشآت.

تم تطوير الخدمات التالية في عام 
2018م:

خدمة االستعام عن فرد.. 1
خدمة االستعام عن التابعين.. 2

وتم تجربة الخدمات في عدة مسوح للتأكد من 
مناسبتها في مشروع التعداد. وجاري العمل 

على تطوير خدمات المركز التالية:
خدمة العد الذاتي.. 1
خدمة نفاذ.. 2
خدمة االستعام عن منشأه.. 3

مرحلة المسميات:
تم تنفيذ مرحلة المسميات على أربع مراحل.

قواعد البيانات واألنظمة:
تم تجهيز ثاث بيئات لقواعد بيانات المشروع:

بيئة التطوير. 1
بيئة االختبار. 2
بيئة االنتاج الفعلية . 3

ويتم عمل نسخ احتياطي بشكل يومي.
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األنظمة:
النظام اللوحي:

android javaبيئة النظام

فئات المشتغلين العاملين على 
مفتشين + مساعدينالنظام

نظام يستعرض دليل المسميات السكانية وتحديثها.نبذة على النظام

وظائف النظام

اســتعراض جميــع المراكــز المســندة للمفتــش مــع إمكانيــة إجــراءات الطلبــات علــى المراكــز )تعديــل – . 1
نقــل + إضافــة +الغــاء(

يتم عرض المسميات لكل مركز عن طريق القائمة والخريطة.. 2

امكانيــة ارســال طلبــات تحديــث المســميات )تعديــل + نقــل + إضافــة + الغــاء( مــع صــور المشــاهد . 3
الرســمية.

عرض احداثيات ومسار الخريطة للمسميات على مستوى المركز.. 4

تطبيق قواعد ضبط لجودة البيانات.. 5

تقارير للعمل الميداني.. 6

تطوير نظام لتوزيع مناطق العمل الى مناطق عمل مراقبين.. 7

استعراض المساعدين لعملية التوزيع والتعديل عليها.. 8

تعبئة استمارة دليل المسميات )تحديد عناوين وطنية – تسجيل التقديرات – تحديث االحداثية(.. 9

عرض االحداثية القديمة والجديدة على الخريطة للمقارنة.. 10

11 .)Google map – map Box( اتاحة نوعين من الخرائط للنظام اللوحي

إتاحة إمكانية اعتماد وفك اعتماد العناوين الوطنية.. 12
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خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           مشروع البيانات الضخمة لدعم الخدمات والمنتجات اإلحصائية

النظام المكتبي:

Oracle ADFبيئة النظام

فئات المشتغلين العاملين على 
المشرف – المساعد – اشراف النظامالنظام

المراحل التحضيرية للعمل الميداني والمتابعة والتوزيعنبذة على النظام

وظائف النظام

إضافة المشتغلين.. 1

إضافة مناطق العمل مع اسناد المسميات.. 2

استعراض المناطق الجغرافية )المناطق والمحافظات والمراكز – المسميات(.. 3

متابعة اإلجراءات المرسلة من النظام اللوحي للمراكز والمسميات.. 4

استعراض االنتاجية والشمولية وإجراءات العمل.. 5

توزيع المسميات لمرحلة المراقب.. 6

إمكانية ارسال ماحظات وتنبيهات من قبل موظفي الخرائط للمفتشين.. 7

عرض نماذج توزيع مرحلة المراقب.. 8

إضافة مقارنة التغيرات في دليل المسميات مع الدليل السابق مع المراجعة.. 9

إمكانية إضافة صور المشاهد الرسمية عن طريق النظام المكتبي.. 10

استعراض نماذج التنسيقات على مستوى المسميات.. 11

إمكانية فتح واقفال المسميات للتحكم من قبل المساعد.. 12

إمكانية إعادة ترقيم على مستوى كل منطقة على حدة.. 13

مرحلة تحديث العنوان الوطني في المدن:
تم تنفيذ مرحلتين من مراحل تحديث العناوين الوطنية في المدن في عام 2018م.

قواعد البيانات واألنظمة:
تم تجهيز ثاث بيئات لقواعد بيانات المشروع:

بيئة التطوير.. 1
بيئة االختبار.. 2
بيئة االنتاج الفعلية.. 3

ويتم عمل نسخ احتياطي بشكل يومي.
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األنظمة:
النظام اللوحي:

android javaبيئة النظام

فئات المشتغلين العاملين 
مفتشين + مساعدينعلى النظام

نظــام يســتعرض العناويــن الوطنيــة علــى الخريطــة وإمكانيــة عمــل اإلجــراءات عليهــا لــكل مــن المفتــش نبذة على النظام
والمســاعد )دمــج – إضافــة – تقســيم – حــذف(

وظائف النظام

المفتش:

اســتعراض جميــع العناويــن الوطنيــة المســندة للمفتــش مــع إمكانيــة عمــل اإلجــراءات التاليــة علــى العناويــن . ١
الوطنيــة )دمــج – إضافــة – تقســيم – حــذف(.

إمكانية عرض احداثيات ومسار الخريطة للعناوين الوطنية.. 2

تطبيق قواعد ضبط لجودة البيانات.. 3

تطوير نظام لتوزيع مناطق العمل الى مناطق عمل مراقبين.. 4

إتاحة إمكانية اعتماد وفك اعتماد للعناوين الوطنية.. 5

تم إضافة نوعين من الخرائط للنظام اللوحي. 6

 .7)Google map – map Box(

المساعد:

ــه مــع إمكانيــة عمــل اإلجــراءات التاليــة . 1 اســتعراض جميــع العناويــن الوطنيــة المســندة للمفتشــين التابعيــن ل
علــى العناويــن الوطنيــة )إلغــاء دمــج – إلغــاء تقســيم – إضافــة عنــوان جديــد – حــذف عنــوان موجــود إذا كان 

ــا(. أضيــف ميدانيًّ

إتاحة إمكانية اعتماد وفك اعتماد العناوين الوطنية.. 2

تم إضافة نوعين من الخرائط للنظام اللوحي.. 3

 .4)Google map – map Box(

شاشة خاصة بالتقارير في النظام اللوحي لمتابعة عمل كل مجموعة.. 5

تطوير نظام توزيع لمرحلة المراقب للمساعدين.. 6

استعراض عملية توزيع مناطق العمل والتعديل عليها.. 7
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خامسًا: التقنية والبنية التحتية
           تقنية المعلومات ومشروع التعداد للسكان والمساكن والمنشآت 2020

النظام المكتبي:

Oracle ADFبيئة النظام

فئات المشتغلين العاملين 
المشرف – المساعد – اشراف النظام.على النظام

المراحل التحضيرية للعمل الميداني والمتابعة والتوزيع.نبذة على النظام

وظائف النظام

إضافة المشتغلين.. 1

إضافة مناطق العمل مع اسناد العناوين الوطنية.. 2

تقارير متابعة العمل الميداني.. 3

توزيع العناوين الوطنية لمرحلة المراقب.. 4

شاشة لموظفي الخرائط إلرسال التنبيهات على العناوين الوطنية لمجموعات العمل.. 5

عرض نماذج توزيع مرحلة المراقب.. 6

العد الذاتي:
تم تجربة استمارة العد الذاتي في المرحلة الثانية لتحديث العناوين الوطنية في المدن بواسطة فئات المشتغلين لرصد الماحظات على آلية االستيفاء 

ومدى استيعاب االستمارة لدى األسر.

bythonبيئة النظام

فئات المشتغلين المستهدفين 
مفتشين + مساعدينبالتجربة

ا من قبل األسر.نبذة على النظام نظام الستيفاء استمارة تعداد السكان والمساكن ذاتيًّ

وظائف النظام

إضافة مستخدم.. 1

ــط لجــودة . 2 ــق قواعــد ضب ــا مــع تطبي ــات األســرة( ذاتيًّ اســتيفاء اســتمارة التعــداد )خصائــص المســكن وبيان
البيانــات.

استيفاء استبيان لتقديم الماحظات والمقترحات.. 3

ورشة تقنية المعلومات:
تم إقامة ورشة عمل لتقنية المعلومات الستعراض وتجربة أنظمة التعداد التقنية للجهات ذات العاقة ورصد جميع الماحظات واالقتراحات الواردة منهم 

لدراسة مدى تطبيقها على أنظمة التعداد 2020. 
تم تطوير نظام لوحي الستيفاء بيانات المساكن واألسر والمنشآت وتطبيق قواعد ضبط لجودة البيانات، واستيفاء بيانات األفراد من خال خدمة 

االستعام عن األفراد والتابعين من مركز المعلومات الوطني واالستفادة من العناوين الوطنية من البريد السعودي.
تم تطوير نظام العد الذاتي وتطبيق قواعد ضبط لجودة البيانات.
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أعمال أخرى:
المشاركة في اعداد احتياجات البيئة المكانية لمشروع التعداد.• 
اعداد خطة الدعم الفني لمشروع التعداد. • 
اعداد المواصفات الفنية للجهاز المحمول Laptop، واألجهزة اللوحية Tablet، وبرنامج المتابعة والتحكم باألجهزة لمشروع التعداد.• 
المشاركة في تنسيق عرض للجامعة السعودية اإللكترونية الستعراض مميزات غرف المحاضرات االفتراضية التي تستطيع استيعاب أي عدد ممكن • 

من المتدربين ويتوفر فيها عرض السبورة الذكية والصوت والصورة
اعداد الخط الزمني لتوريد أجهزة التعداد العام للسكان والمساكن • 
اعداد كراسة الواصفات لتوريد أجهزة لوحية وحاسب آلي محمول وبرنامج المتابعة والتحكم باألجهزة لمشروع التعداد. • 
مناقشة أسئلة المتنافسين لتأمين األجهزة اللوحية والمحمولة لمشروع التعداد، واعداد مسودة الرد على األسئلة• 
المشاركة في األعمال الميدانية للمراحل التحضيرية لمشروع التعداد كإشراف ومتابعة على األنظمة ودعم فني • 
المشاركة في تحديد محتوى واهداف بوابة التعداد.• 
التصميم األولي Protype لبوابة التعداد وإدراج امثلة من المحتوى المتفق علية من الفريق.• 

العدداألعمال واإلنجازات
2الربط مع الجهات الخارجية.

8األنظمة.
39االجتماعات لوكالة تقنية المعلومات.

4الخطط والكراسات.
1ورش العمل.
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القوى البشرية

6



383 سادسًا: القوى البشرية
           الموارد البشرية

الموارد 
البشرية

ا تسعى  تعد الموارد البشرية عنصًرا أساسيًّ
الهيئة من خاله إلى  تحقيق أهدافها وتطلعاتها، 

والمساهمة في نجاح برنامجها للتحول 
االستراتيجي، ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء 

الموقر رقم )11) بتاريخ 1437/1/13هـ، القاضي 
بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء، 
والتي نصت المادة )1/2( منه على أنها تتمتع 

بالشخصية االعتبارية واالستقال المالي 
واإلداري، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر 

رقم )70( وتاريخ 1438/1/30هـ، القاضي بتعديل 
البند ثانًيا من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

)11( وتاريخ 1437/1/13هـ، ليكون بالنص اآلتي: 
»فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي 
الهيئة لوائح وسالم العاملين في المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والتعديات التي 

تطرأ عليها«.

السياسات واللوائح المتعلقة بالموارد 
البشرية:

تهدف أدلة سياسات وإجراءات الموارد البشرية 
إلى توثيق وتوفير إطار عام إلدارة وتنظيم ورصد 
األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية في الهيئة 

العامة لإلحصاء؛ وذلك من خال:
إرشاد فريق العمل والمديرين المختصين 

بمعالجة األمور المتعلقة بالموارد البشرية 
للهيئة، ولتنظيم العاقة بين الهيئة والموظفين 

العاملين بها.
تقديم التوضيح والتعريف المتعلق بسياسات 
وإجراءات الموارد البشرية واإلرشادات لجميع 

الموظفين.
التوصل إلى التناغم في عملية الفهم والتطبيق 

لسياسات وإجراءات الموارد البشرية.
توضيح التزام الهيئة في إيجاد والمحافظة على 

بيئة عمل مبنية على الشفافية والعدالة.
تنظيم سلوكيات العمل وعاقات الهيئة مع 

موظفيها.
يجب األخذ بعين االعتبار أثناء استخدام أدلة 

سياسات وإجراءات الموارد البشرية، أنه ال توجد 
ا أو  حالتا عمل متطابقتين تمامًا، كما أنه ليس عمليًّ

ا التنبؤ بكل أمور وحاالت العمل والسياسات  منطقيًّ
التي تناسبها بشكل مسبق، وتقديم أجوبة جاهزة 

ومتكاملة لجميع األمور واالستفسارات، ولذلك 
يجب التعامل مع حاالت العمل المختلفة، وعاقات 

الموظفين التي قد تنشأ أثناء سير العمل الطبيعي 
اليومي ضمن إطار عمل وأدلة سياسات وإجراءات 

الموارد البشرية.

وعلى ضوء ذلك عملت الهيئة على إنهاء 
وتفعيل كل السياسات المتعلقة بالموارد 

البشرية لتحسين بيئة العمل الداخلي وتطويرها، 
وقد ذكر في التقرير السابق )تقرير عام 2017م( 
أن الهيئة ستعمل على تطوير مؤشرات قياس 
مدى تطبيق كل السياسات المتعلقة بالموارد 
البشرية وتفعيلها خال عام 2018م، والجدول 

التالي يبين المستجدات بهذا الشأن: 
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دورية السياسة أو اللوائح
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2021م2020م2019م2018م
070100100ربعيسياسات تخطيط القوى العاملة

100100100100شهريسياسات التطوير التنظيمي
90100100100شهريسياسات االختيار والتوظيف

070100100شهريسياسات إدارة األداء الوظيفي
0100100100شهريسياسات تدريب وتطوير الموارد البشرية

070100100شهريسياسات تخطيط التعاقب الوظيفي
100100100100شهريسياسات نهاية الخدمة

100100100100شهريسياسات تكليف ونقل وإعارة الموظفين
100100100100اسبوعيسياسات الحضور واالنصراف
100100100100شهريسياسات العطل واإلجازات

ت الموظفين 100100100100شهريسياسات سجاَّ
100100100100شهريسياسات قواعد العمل واإلجراءات التأديبية

80100100100شهريقواعد ومعايير السلوك المهني
7070100100شهريسياسات التطوير الوظيفي

100100100100شهريسياسات الرواتب والتعويضات والمزايا

موقف العمل ال يوجدسياسات العاقات الحكومية
بها

موقف 
العمل بها

موقف 
العمل بها

موقف 
العمل بها

2095100100شهريسياسات التحديث والحفاظ على أدلة الموارد البشرية

وفيما يتعلق بالسياسات واللوائح نود اإلشارة إلى ما يلي:
بالنسبة لسياسات تخطيط القوى العاملة/ في العام 2018 تم العمل على حصر االحتياج للعام 2019 – 2021م لدى جميع اإلدارات على مستوى الهيئة 

وتم الرفع بها العتمادها للعمل بها في العام 2019 – 2021م.
فيما يتعلق بسياسات إدارة األداء الوظيفي/ تم العمل على عكس السياسة على النظام وتم رفع جميع المتطلبات وسيتم البدء في تطبيق السياسة 

في عام 2019 بشكل كامل.
بشأن سياسات تدريب وتطوير الموارد البشرية/ في العام 2018 تم العمل على جمع االحتياجات التدريبية والتواصل مع جهات لتنفيذ البرامج التدريبية 

وسيتم العمل بها في عام 2019.
أما فيما يتعلق بسياسات تخطيط التعاقب الوظيفي/ في العام 2018 تم العمل على الية تطبيق السياسة من خال جمع المعلومات الكافية للتعاقب 

الوظيفي وتم رفعها ألخذ االعتمادات الازمة ليتم تطبيق السياسة في عام 2019.
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القوى 
البشرية

سادسًا: القوى البشرية
            القوى البشرية

تحرص الهيئة العامة لإلحصاء على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة على إنجاز 
العمل اإلحصائي الموكل إليها بأعلى قدر من الكفاءة واإلتقان واالحترافية، والجداول التالية تبين 

واقع القوى والكوادر البشرية في الهيئة خال عام 2018م – 1439 / 1440هـ.
الجدول رقم )1(: الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 1439 / 1440هـ )2018م(:

الفئات 
الوظيفية 

الرئيسة

إجمالي 
الوظائف 
المعتمدة

الوظائف الوظائـف المشغولة
الشاغرة 

في نهاية 
العام

غير سعودي
اإلجماليسعودي

أنثىذكر

32625737029454إحصائيون
17811130014130حاسب آلي

16113725016233إداريون
271720199محاسبون
مهنيون 

مساعدون 
وفنيون

6647004710

159123201250كتبة
100001عمال مهرة

9470507519عمال عاديون
10127621010863156المجموع

جدول رقم )2(: القوى البشرية للفئات الوظيفية الرئيسة حسب المؤهل العلمي للعام المالي 1439 
/ 1440هـ )2018م(:

المؤهل
الفئات الوظيفية 

الرئيسة

دون 
المجموعدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومثانويالثانوي

43215216252294إحصائيون
123229631137حاسب آلي

23391867131161إداريون
133111019محاسبون

مهنيون مساعدون 
14191130047وفنيون

416314700125كتبة
0000000عمال مهرة

750000075عمال عاديون
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مشروع االستقطاب:
تتضمن عملية استقطاب الموارد البشرية محاور رئيسة، تتمثل في تحديد االحتياجات من الموارد البشرية، ووضع معايير التقييم األولي، وتحديد طبيعة 

ومتطلبات الوظائف الشاغرة؛ باإلضافة إلى تحديد مصادر وسبل الوصول إلى أفضل المرشحين لملء هذه الشواغر.

خطط التوظيف السنوية
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء، استناًدا إلى الموازنة السنوية المعتمدة للقوى العاملة، بوضع خطة توظيف سنوية، بالتشاور والتنسيق مع إداراتها 

المعنية، ويكون شغل الوظائف بالهيئة بإحدى الوسائل التالية:
توظيف بدوام كامل.

توظيف مؤقت أو بموجب عقد خاص.
ا أو  ويتم التعيين وفق معايير محددة ومدروسة لتقييم المتقدمين والمختارين، كما أن هنالك خطة لتحديد مصادر االستقطاب؛ سواء كان استقطاًبا داخليًّ

ا، ويوضح الجدول رقم )3( القوى البشرية المستقطبة للفئات الوظيفية الرئيسة حسب المؤهل العلمي للعام المالي 1438 / 1439هـ )2017م(. خارجيًّ

مشروع االستقطاب:
جدول )3(: القوى البشرية المستقطبة للفئات الوظيفية الرئيسة حسب المؤهل العلمي للعام المالي 1439 / 1440هـ )2018م(

المؤهل
الفئات الوظيفية الرئيسة

المجموعدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومثانويدون الثانوي

000337141إحصائيون
0007007حاسب آلي

045224035إداريون
0002002محاسبون

0000000عمال عاديون

التدريب واالبتعاث:
تقوم الهيئة بجهود مكثفة للرفع من أداء منسوبيها وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم، من خال إلحاقهم بدورات وورش عمل تدريبية، وقد شمل التدريب 

مجاالت عدة في اإلحصاء والحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية واإلدارة العامة وغيرها من المجاالت، وذلك بالتعاون مع المعاهد والمنظمات الدولية 
المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

ويوضح الجدول رقم )4( تفاصيل ذلك، وسيحظى برنامج تعزيز القدرات في مشروع التحول إلى هيئة عامة برؤية جديدة، ترتكز على أهداف عدة لارتقاء 
بالعمل اإلحصائي، من ضمنها تطوير القوى البشرية الحالية واستقطاب خبرات وكفاءات تتميز بالنشاط واإلمكانات الازمة للنهوض بمستوى األداء.

جدول )4( الموظفون المبتعثون والمتدربون بالهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ )2018م(
)2018م(البيان

0دبلوم عالي
0ماجستير
1دكتوراه
1المجموع

33دورات وندوات وحلقات وورش عمل قصيرة ومتوسطة األجل
23دورات إحصائية

19دورات حاسب آلي
244دورات مالية وإدارية وفنية مساعدة

0دورات في اللغة اإلنجليزية
115تدريب طاب وطالبات من الجامعات

434المجموع
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سابعًا: الصعوبات والتحديات والحلول خال عام 2018م – 1439/1440هـ
           

ال شك أن أي عمل تصاحبه دائًما بعض العقبات التي تظهر في الممارسة العملية على أرض 
ة ومؤشر على حيوية األداء؛ إذ من الطبيعي أن تواجه أية هيئة أو منظمة  الواقع، وهذه عامة صحيَّ
ناته  عدًدا من التحديات والصعوبات خال رحلتها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، فالواقع يؤثر بمكوِّ

وتفصياته وتشابكاته وتعقيداته في المؤسسات والمنظمات تماًما كما يؤثر في األفراد.
وقد واجهت الهيئة العامة لإلحصاء عدًدا من التحديات والصعوبات في تنفيذ برامجها وأعمالها 

اإلحصائية خال عام 2018م، واستطاعت الهيئة في معظم األحيان التغلب على هذه الصعوبات 
وتجاوز التحديات؛ بما تحظى به من اهتمام ودعم كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وبمساندة متميزة من مجلس إدارتها، وفيما يلي موجز بأهم 
الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل اإلحصائي في المملكة خال عام 2018م – 1439 / 

1440هـ وأبرز الحلول التي تم تنفيذها للتعامل مع هذه التحديات بأسلوب احترافي مؤسس على 
معايير علمية مرنة تضع في حسبانها من البداية طبيعة البيئة الواقعية التي يتم فيها العمل 

اإلحصائي:
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ت بالفعلالتحدي/ الصعوبةم ذَّ الحلول المقترحة/أو التي ُنفِّ

الموارد المالية ال تغطي احتياجات الهيئة رغم ضخامة حجم 1
مناقشة وزارة المالية لرفع السقف المالي المحدد للهيئة.العمل الموكل إليها.

2
قلة إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على العمل 

اإلحصائي االحترافي المتقن مقارنًة باألعمال المنوط إنجازها 
بالهيئة.

استقطاب كفاءات بشرية جديدة مؤهلة ومدربة لتولي مهام العمل 
اإلحصائي.

الحاجة إلى تطوير الموارد البشرية لتتناسب مع متطلبات عمل 3
الهيئة الذي يشهد تطوًرا متزايًدا باطراد.

عقد دورات تدريب وتطوير للموظفين مع التركيز على الممارسات العملية 
مع الخبراء في مجال اإلحصاءات االقتصادية.

عدم استفادة الجهات العامة العليا من دعم القرار وتحليل 4
البيانات بالهيئة.

إبراز دور مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار.. 1
عقد ورش عمل ولقاءات متخصصة.. 2

التصعيد وتكوين لجان عمل من الجهتين في المواضيع ذات الصلة.ضعف استجابة بعض الجهات التي تتعامل معها الهيئة.5

عدم تطبيق التصانيف اإلحصائية في األجهزة الحكومية.6
تقديم الدعم الازم للهيئة في مبادراتها حيال تطبيق التصانيف اإلحصائية 

ت اإلدارية لدى الجهات والعمل مع  لجنة تحسين بيئة  المختلفة في السجاَّ
العمل )لجنة تيسير(  لمتابعة التطبيق 

االستفادة من المعايير اإلحصائية التي تنتجها الهيئة وتطبيقها في عدم توحيد استخدام المعايير اإلحصائية.7
المؤشرات اإلحصائية المختلفة التي تنتجها الجهات الحكومية.

8
ة  واجهت أكاديمية اإلحصاء إشكالية محدوديِة القدرات الفنيَّ

للشركاء الخارجيين مقارنًة بمعايير الهيئة وتوقعات عماء 
األكاديمية.

تعزيز القدرات الذاتية لألكاديمية بالخبرات االستشارية والفنية لتقليل . 1
االعتماد على الشركاء الخارجيين.

العمل مع أكثر من شريك في كل مسار من مسارات األكاديمية.. 2

9
ضعف تفعيل الشراكات مع الجهات التي تتعامل مع البيانات 

الجيومكانية، وضعف االستفادة من قدراتها وبياناتها فيما 
ي قاعدة البيانات الجيومكانية في الهيئة. ُيَنمِّ

تمكَّنت الهيئة من إدارة التفعيل بقدرة عالية واالستفادة من البيانات 
الجيومكانية لدى تلك الجهات بالشكل الذي يخدم الهيئة وأعمالها من خال 

تكليف فريق فني متخصص في البيانات الجيومكانية اإلحصائية ويعمل 
على االستفادة من تلك البيانات.

10

ضخامة أعمال تحديث وتطوير البيانات الجيومكانية للعنوان 
الوطني وبما يتوافق مع أعمال الهيئة اإلحصائية، والقيام 

بأعمال الربط بين قاعدة بيانات العنوان الوطني وبيانات الهيئة 
المكانية؛ لتكوين القاعدة الجيومكانية لإلطار اإلحصائي للهيئة 

ا ألعمال  والخريطة اإلحصائية الشاملة لتكون أساًسا جغرافيًّ
التعداد 2020م.

إيجاد خطة واضحة للعمل ووضع الحاالت المتوقع مقابلتها في أعمال 
التحديث تم إيجاد طرق للحل، وأيضا تم تهيئة فريق عمل قادر على التعامل 

مع أعمال التحديث المختلفة.

11
ضخامة حجم العمل في إنتاج خرائط لكافة مسوح الهيئة على 
مستوى العينات المسحوبة من إطار المسوح اإلحصائية في 

الوقت المطلوب.

تمت االستفادة من روزنامة مسوح الهيئة 2018م، ومطالبة الجهات 
المختصة في العمليات بتزويد اإلدارة بالعينات المطلوب إنتاج خرائط لها 

في وقت كاٍف لبدء تلك المسوح.
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التطلعات 
والطموحات

لعام 2019م
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391 ثامنًا: التطلعات والطموحات لعام 2019م

أوال: على مستوى تنظيم العمل في 
القطام اإلحصائي في المملكة

إقرار مجلس إدارة الهيئة لبعض اللوائح . 1
والسياسات الازمة لتمكين اإلدارات 

اإلحصائية بالهيئة العامة لإلحصاء التي 
من شأنها تحقيق أهداف وطموحات الهيئة 

لتطوير القطاع اإلحصائي.
استكمال اإلجراءات الازمة إلقرار نظام . 2

اإلحصاء، وقد شرعت الهيئة العامة لإلحصاء 
بالتحديث على نظام اإلحصاء الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )23( بتاريخ 7/12/ 
1379هـ وتم الرفع للمقام السامي بعد 

االعتماد من مجلس إدارة الهيئة. والعمل 
جاري على مناقشة مواد النظام في هيئة 

الخبراء بلجنة ممثلة من جهات حكومية 
وعددها 13 جهة التي لها ماحظات او 

تحفظ على بعض مواد االستراتيجية ومن 
المتوقع خال النصف األول من 2019م 

سيتم االنتهاء من صياغة مواد النظام 
واعتمادها من هيئة الخبراء والرفع به ألمانة 
مجلس الوزراء تمهيًدا العتمادها وتعميمها.

إطاق مشروع وطني على غرار برنامج . 3
ر( ُيرفع للجهات العليا لتفعيل الوحدات  )يسِّ

نة للقطاع  اإلدارية اإلحصائية المكوِّ
اإلحصائي الحكومي، من خال توفير 

ا(  ا، وبشريًّ ا، وتقنيًّ البنية التحتية الازمة )فنيًّ
لزيادة االستفادة من البيانات والمعلومات 

ت اإلدارية لدى  المحفوظة في السجاَّ
األجهزة الحكومية بعد معالجتها وتحويلها 

إلى  إحصاءات ومؤشرات، وتوظيفها 
ضمن منظومة العمل اإلحصائي في 

المملكة، حيث اعتمد رئيس مجلس إدارة 
الهيئة برنامج تفعيل الوحدات اإلحصائية 

في األجهزة الحكومية بموجب القرار رقم 
4457/2293/40 وتاريخ1440/4/30هـ. بناًء 

على ما تقرر في مجلس اإلدارة السابع 
المنعقد في 1440/1/20هـ، وبالشراكة مع 

إحدى بيوت الخبرة العالمية في اإلحصاء، 
ا مع كلٍّ من وزارة الحج  يجري العمل حاليًّ

والعمرة ووزارة الصحة، ويتوقع العمل على 
تفعيل وتطوير العمل اإلحصائي لما يتراوح 
بين 5 - 8 جهات خال العام القادم إن شاء 

الله.  
تنظيم العمل اإلحصائي الذي يمارسه . 4

األفراد والمنشآت بما يتفق مع منظومة 
القواعد واألصول العلمية والعملية 

لمهنة اإلحصاء، والرقابة عليه وتعزيز جودة 
َمة  الخدمات والمنتجات اإلحصائية المقدَّ
من ِقبل الجهات الخاصة واألفراد وضبط 

آلية العمل اإلحصائي لدى المنشآت 
والممارسين اإلحصائيين بما يسهم في 

ِدهم بالمعايير التي تضعها الهيئة  تقيُّ
لارتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي، 

وتقليص الفجوة بين مكوناته، واعتماد 
الئحة التراخيص اإلحصائية والرقابة عليها، 

بقرار رئيس المجلس رقم 23643/2200/39 
وتاريخ 1439/11/12هـ بناء على ما أقره 

مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس 
المنعقد بتاريخ 1439/9/19هـ.

تفعيل الائحة التنظيمية ألكاديمية اإلحصاء . 5
المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة 

معالي وزير االقتصاد والتخطيط، رقم 
19810/2200/39 بتاريخ 1439/9/2هـ 

القاضي باعتماد الائحة التنظيمية 
لمباشرة العمل بأسلوب تجاري، من خال 
عقد شراكات بين أكاديمية اإلحصاء كذراع 

تنفيذي للعمل بأسلوب تجاري في الهيئة 
بالشراكة مع جهات متخصصة وبيوت خبرة 

للتنفيذ بمقابل مادي عبر األكاديمية بما 
يكفل دعم التنمية الوطنية، وبناًء على 

الائحة التنظيمية يعمل فريق الهيئة على 
تطوير سياسات وإجراءات العمل بمقابل 

مالي في الهيئة بناًء على ما ُأِقرَّ من 
لوائح وسياسات، وبما يتفق مع األنظمة 

والتعليمات الرسمية.
تطوير نظام إلتاحة البيانات، حيث تشكل . 6

مصادر البيانات الموثوقة والمنظمة عامًا 
ا وداعًما لكافة القطاعات واألفراد  مهمًّ

المهتمين ببناء المؤشرات وعمل الدراسات 
واألبحاث، حيث بادرت الهيئة العامة 

لإلحصاء بتوفير خدمة إلكترونية لـ«إتاحة 
البيانات« ضمن الجهود والمساعي الرامية 

إلى تعزيز القرارات والدراسات ببيانات 
موثوقة ومنظمة متاحة ضمن ضوابط 

وسياسات اإلتاحة المنصوص عليها في 
وثيقة »سياسة تزويد العماء بالبيانات« 

وإتاحة البيانات، وهي خدمة إلكترونية تمكِّن 
الباحث من التعامل مع بيانات المنتجات 

اإلحصائية التفصيلية عند أي مستوى 
ألغراض الدراسة والتحليل اإلحصائي، وذلك 
من خال مستودع للبيانات متاح لاستخدام 

بعد تطبيق المعايير األمنية وسياسة 
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الخصوصية، وأهداف اإلتاحة، هي:
تعزيز التكامل والربط مع الجهات الحكومية • 

في تبادل البيانات.
إعادة استخدام البيانات في أوجه • 

مختلفة في التحليل من قبل المهتمين 
والباحثين.

دعم قنوات نشر البيانات المفتوحة.• 
رفع جودة ونضوج البيانات من خال • 

تلقي اقتراحات وماحظات المستفيدين 
من البيانات.

مواكبة قنوات النشر ألهم المعايير • 
الدولية.

ثانًيا: على مستوى المنتجات اإلحصائية 
الجديدة وتطوير األعمال اإلحصائية 

القائمة:
تقديم منتجات إحصائية تلبي طلب . 1

واحتياجات العماء المحليين والدوليين:
مؤشر تنمية ورفاهية الشباب.• 
مسح البيئة األسري.• 
مسح البحث والتطوير.• 
مسح االبتكار المؤسسي. • 
مسح النقل والتخزين.• 
مسح استخدام الوقت.• 
مسح القطاع غير الربحي )مؤسسات(.• 
مسح القوى العاملة – تطويري.• 
مسح االقتصادي االجتماعي: جودة الحياة.• 

توفير بيانات لمؤشرات إحصائية مركبة تخدم . 2
العماء من المنظمات الدولية والجهات 

الحكومية: 
مؤشر االبتكار العالمي.• 
مؤشرات االقتصاد الرقمي.• 
مؤشرات التنمية البشرية.• 
تطوير مؤشرات التعليم.• 

تطوير أساليب جمع البيانات في الهيئة . 3
وبدء العمل على تفعيل المسوح التفاعلية 

والمسوح الهاتفية.
استخدام البيانات الضخمة ال نتاج إحصاءات . 4

ومؤشرات رسمية:
مؤشرات السياحة باستخدام بيانات • 

الهاتف المحمول.
مؤشر المعرفة باستخدام بيانات • 

التواصل االجتماعي والويب.
مؤشرات الحج والعمرة باستخدام بيانات • 

أجهزة االستشعار والكاميرات المثبتة 
على الطرق.

مؤشرات النقل والمرور باستخدام بيانات • 
أجهزة االستشعار المثبتة على الطرق 

بواسطة وزارة النقل.

مؤشرات أخرى يتم دراستها.• 
تطوير البنية التحتية التقنية الخاصة . 5

بإحصاءات البيانات الضخمة.
عمل شراكات واتفاقيات لتبادل البيانات . 6

الضخمة مع الجهات الحكومية والخاصة.

ثالًثا: على مستوى المشروعات 
والمبادرات لدعم برنامج التحول في 

العمل اإلحصائي:
1. العمل على برنامج تمكين القطاع اإلحصائي، 

وذلك من خال تنفيذ المشاريع التالية:  
تفعيل دور اللجنة الوطنية لإلحصاء في بناء • 

وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص. 
تطوير منتجات إحصائية جديدة يمكن للجهات • 

الخارجية االستفادة منها بأسلوب تجاري.
الربط اإللكتروني مع 9 جهات مختلفة لدعم • 

اإلحصاءات وتبادل البيانات.
إقامة ورش عمل ولقاءات دورية مع • 

ممثلي العماء الرئيسين المعنيين بالمنتج 
اإلحصائي الجديد أو المطور.

عقد اتفاقيات تنفيذ خدمة استشارية • 
لتفعيل الوحدات اإلحصائية في الجهات 

الحكومية التالية:
وزارة الصحة.. 1
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.. 2
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.. 3
وزارة التعليم.. 4
وزارة المالية.. 5
توحيد التعاريف والمفاهيم والمصطلحات • 

اإلحصائية لمختلف الجهات على مستوى 
القطاع اإلحصائي بالمملكة، حيث سيتم 

العمل على التالي:
ترجمة دليل التعريفات والمفاهيم . 1

والمصطلحات اإلحصائية إلى اللغة 
اإلنجليزية.

إنشاء قاعدة بيانات للدليل وتوفير محرك . 2
بحث فوري على موقع الهيئة باإلضافة 

)Excel & PDF( إلى ملفات
التعريف والتوعية بالدليل، والتشجيع . 3

على توحيد استخدامه في القطاع 
اإلحصائي.

اإلضافة على الدليل بما يخدم متطلبات . 4
القطاع اإلحصائي في شتى المجاالت.

تفعيل دور الفروع في األعمال اإلحصائية، • 
وذلك من خال اآلتي:

تدريب موظفي الفروع والمكاتب عن ُبعد . 1
بالربط مع المركز الرئيس بالرياض.

مشاركة العنصر النسوي كباحثات في . 2
مسوح األسعار.

استخدام رمز الباركود في مسوح . 3
األسعار.

طباعة بطاقات المشتغلين في المسوح . 4
اإلحصائية بجودة عالية.

استمرار المشاركة في الفعاليات لنشر . 5
الوعي اإلحصائي والتعريف بالهيئة 

ومنتجاتها.
دعوه بعض منسوبي فروع الجهات . 6

الحكومية للمشاركة في المسوح 
اإلحصائية.

إقامة الدورات التدريبية لبعض المسوح . 7
في قاعات تدريب الجهات الحكومية ذات 

العاقة بالمسح حسب إمكانية كل جهة.
تفعيل التواصل بين الهيئة والمراصد • 

القطاعية في سياق مشروع إعداد نموذج 
حْوَكَمة وتشغيل المراصد القطاعية حسب 

التالي:
دليل بناء المراصد القطاعية عالي . 1

المستوى.
تطبيق مرصد تجريبي بحسب نموذج . 2

الحوكمة والتشغيل المعد من الهيئة على 
أحد القطاعات الحكومية.

إعداد تنظيم ُيعَنى بتنظيم المراصد . 3
القطاعية.

إعداد دراسة لتنظيم المراصد القطاعية.. 4
رفع تنظيم المراصد القطاعية للجهات . 5

المعنية.
إقرار تنظيم المراصد القطاعية.. 6
إيجاد رقم موحد للوحدات اإلحصائية • 

)المنشآت والمساكن(.
اعتماد مؤشر )تفعيل الشراكات مع • 

الجهات( ليكون هو المؤشر المعتمد إلدارة 
ا  الشراكات، وعدد الشراكات القائمة حاليًّ

32 شراكة، ونتطلع إلى تفعيل ما ال يقل 
عن %60 من الشراكات القائمة خال عام 

2019م.
 • Customer( تأسيس نظام إدارة العماء

.)Management System
إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية للتحليل • 

اإلحصائي Dashboard ومعمل تحليل 
إحصائي.

ت اإلدارية في مشروع  2. االستفادة من السجاَّ
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

2020 على النحو التالي:
اعتماد دليل المسميات السكانية )المناطق • 

اإلدارية، المحافظات، المراكز، المسميات 
السكانية( الستخدامه في التعداد العام 

للسكان والمساكن والمنشآت.
استكمال األعمال الميدانية لتحديث العناوين • 
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الوطنية في المدن.
إعداد الخطط التنفيذية والتي سينفذ من • 

خالها التعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت مثل )خطة العد، خطة التدريب، 
خطة الجودة، خطة المراجعة، خطة ترشيح 

القوى العاملة، خطة النشر ... إلخ(.
إجراء تجارب ميدانية الختبار أسلوب الترقيم • 

وتوزيع مناطق العمل واستمارات التعداد 
)استمارة العد الذاتي، استمارة تعداد 

المنشآت، استمارة التعداد السكاني(. 
3. مبادرة إعداد أدلة إحصائية والتي يجري العمل 

على تنفيذها من خال إعداد: 
دليل إجراءات األعمال اإلحصائية.• 
دليل إجراءات األعمال اإلحصائية في القطاع • 

اإلحصائي )مختصر(. 
أدلة إجراءات األعمال اإلحصائية. • 

4. برنامج إنتاج اإلحصاءات الرسمية عن طريق 
ت اإلدارية والذي جاري العمل عليه من  السجاَّ

خال مشروع الربط اإللكتروني مع الجهات 
المختلفة لدعم اإلحصاءات ومشروع مذكرات 

التفاهم مع الجهات المختلفة. 
5. تنفيذ برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية 

)مصدر( من خال عدد من المشاريع من أهمها 
مشروع الربط اإللكتروني مع الجهات المختلفة 

لدعم اإلحصاءات. 
6. تنفيذ مبادرة قياس مستوى المعرفة 

والثقافة والوعي اإلحصائي في المجتمع من 
خال تنفيذ عدد من المشاريع من أهمها: 

رفع الوعي اإلحصائي لدى كافة شرائح • 
المجتمع.

تفعيل التواصل اإلعامي )غرفة األخبار • 
 •.)news room
يوم اإلحصاء الخليجي.• 
رفع الوعي اإلحصائي في التعليم العام • 

والعالي.
برنامج »بناء فريق واحد«.• 

7. تنفيذ مبادرة قياس مستوى رضا العماء عن 
منتجات وخدمات القطاع اإلحصائي من خال 

تنفيذ عدد من المشاريع منها: 
مشروع استبانات لقياس مستوى رضا العماء 

عن منتجات وخدمات الهيئة.

لقاءات التواصل اإلحصائية.
برنامج حوافز موظفي دعم العماء.

مشروع رفع الوعي الداخلي تجاه دعم العماء.
8. تنفيذ مبادرة تعزيز العاقات بين كافة الشركاء 
في العمل اإلحصائي من خال تنفيذ المشاريع 

التالية: 
إعداد خطة شاملة لرفع المعرفة والوعي • 

اإلحصائي لدى الجهات الحكومية.

تنمية وتطوير العاقة مع القطاع • 
األكاديمي.

بوابة اإلحصاءات السعودية.• 
9. تنفيذ مبادرة تحسين آليات النشر بحسب 

العماء وذلك من خال إطاق مشروع تحسين 
محتوى البوابة اإللكترونية للهيئة. 

10. تنفيذ مبادرة استيفاء المتطلبات اإلحصائية 
لمؤشرات اهداف التنمية المستدامة 2030.
11. تنفيذ برنامج تطوير مؤشرات االقتصاد 

الكلي. 

رابعًا: على مستوى الموارد البشرية: 
تطمح اإلدارة العامة للموارد البشرية . 1

إلى تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل 
واألساليب الداعمة لبناء قاعدة موارد بشرية 

قوية في الهيئة العامة لإلحصاء واإلبقاء 
عليها.

اإلشراف على تنفيذ سياسات الموارد . 2
البشرية من خال استقطاب المواهب 

المتميزة وتطويرها والحفاظ عليها.
اإلشراف على المهام االستراتيجية . 3

والعمليات والسياسات والخطط المتعلقة 
بالموارد البشرية.

تنفيذ جميع مبادرات الموارد البشرية والتأكد . 4
من تماشيها مع السياسات واإلجراءات 

واألنظمة المعتمدة وتطبيق جميع أعمال 
الموارد البشرية بشكل آلي.

تنفيذ برنامج تطوير القدرات البشرية في . 5
القطاع اإلحصائي من خال تنفيذ العديد 

من المشاريع من أهمها: 
مشروع تحويل الوظائف اإلحصائية من • 

مجموعة ساسل فئات إلى مجموعة 
نوعية ضمن المجموعة العامة لوظائف 

العمليات.
مشروع إعداد ومراجعة األوصاف • 

الوظيفية.
نظام إدارة األداء الوظيفي. • 
»برنامج تطوير القيادات وتقييم وتطوير • 

المدراء وقيادات المستقبل«.
بناء نظام وإطار عمل لاستقطاب • 

والتوظيف.
مشروع التعاقب الوظيفي.• 
بناء نظام وإطار عمل للتدريب والتطوير.• 
برنامج تهيئة الموظفين الجدد.• 
 • migration( برنامج وخطة نقل الخبرات

 .)plan
تنفيذ استبيان الرضا للموظفين بشكل • 

سنوي.
مشروع التدريب التعاوني للطاب في • 

الهيئة وفي اإلدارات اإلحصائية بالجهات 
الحكومية.

مشروع تفعيل وتنفيذ سياسيات • 
وإجراءات الموارد البشرية.

مشروع تنفيذ خطة القوى العاملة. • 
مشروع تفعيل اإلدارات المستحدثة في • 

الهيكل التنظيمي. 
برنامج العناية بالموظفين.• 
مبادرة التواصل.• 
مشروع تهيئة البيئة المكانية الجديدة في • 

مرافق الهيئة وفروعها.

خامسًا: على مستوى اإلعام والوعي 
اإلحصائي:

تنفيذ ملتقى إعام تعداد السعودية 2020.. 1
إدراج مواد توعوية في مناهج التعليم . 2

العام.
إطاق المرحلة األولى من الحملة اإلعامية . 3

لتعداد السعودية 2020.
االستمرار في قياس الوعي اإلحصائي لدى . 4

مختلف شرائح الجمهور بشكل ربع سنوي.
تنفيذ حمات الوعي المصاحبة لمنتجات . 5

الهيئة كافة، تتضمن )النتائج- التعريفات( 
لكل منتج يتم اإلعان عنه.

تنفيذ المرحلة الثالثة من برامج الوعي . 6
اإلحصائي للتعليم العام والمخصصة 

لتوعية بتعداد السعودية 2020 )زيارة 80 
مدرسة(.

تنفيذ المرحلة الثانية من برامج الوعي . 7
اإلحصائي للتعليم العالي والتركيز على 

التوعية بتعداد السعودية 2020 )إقامة 4 
محاضرات(.

المشاركة في 5 فعاليات عامة تتعلق . 8
بالمنتجات اإلحصائية.

تنفيذ مسابقة تستهدف القطاع األكاديمي.. 9
تنفيذ 4 لقاءات مجتمعية.. 10
عقد عدد 2 لقاءات متخصصة تستهدف . 11

اإلعام والكتاب والمؤثرين.
تنفيذ 20 )لقاء– ورشة عمل( ضمن برامج . 12

التواصل اإلحصائي، إضافة إلى تنفيذ 
ورش العمل واالجتماع التي تطلبها اإلدارات 

اإلحصائية ضمن مراحل وإجراءات العمل 
اإلحصائي.

تنفيذ 8 فعاليات تواكب األيام العالمية.. 13
تنفيذ لقاءات مع 3 لجنة من لجان الغرف . 14

التجارية في )الرياض– جدة– الشرقية( 
بهدف التعريف وتحسين االستخدام.

تنفيذ 4 فعاليات ألقسام اإلحصاء في . 15
الجامعات السعودية، تستهدف )أعضاء 

ثامنًا: التطلعات والطموحات لعام 2019م
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هيئة التدريس– الطاب(.
إقامة عدد 3 ورش عمل تتعلق بجودة . 16

المنتجات وطرق تحسين المخرجات للعماء.

سادًسا: على مستوى الشراكات ودعم 
العماء: 

رفع كفاءة االكتفاء الذاتي للرد على طلبات . 1
العماء )بنك المعلومات(. 

رفع كفاءة التواصل مع العماء على . 2
مستوى الهيئة وفروعها.

دعم الفعاليات المقامة داخل وخارج الهيئة . 3
للتعامل مع استفسارات وطلبات العماء 

بشكل مباشر.
دعم حمات قياس وعي العماء بالتعاون . 4

مع اإلدارة العامة لألعام والوعي 
اإلحصائي. 

المساهمة في تحديث وتعديل البيانات . 5
اإلحصائية بالمناهج في مختلف المراحل 

الدراسية. 
المساهمة في رفع العمل بأسلوب تجاري . 6

ودعم أكاديمية اإلحصاء.
تنفيذ مشروع الهاتف اإلحصائي. . 7
تفعيل نظام الرد اآللي التفاعلي.. 8
تنفيذ نظام التذاكر لرفع طلبات العماء . 9

والتمكن من متابعتها.
قنوات جديدة للتواصل )تويتر – لينكد ان . 10

– المحادثة الفورية( ووضع الية الرد على 
العماء من خالها.

توعية إدارات الهيئة بآلية عمل إدارة الهاتف . 11
اإلحصائي وكيفية التعامل مع العماء.

تطبيق اتفاقية مستوى الدعم SLA بالتعاون . 12
مع اإلدارات األخرى لتقديم خدمة فعالة.

إضافة ايقونة لألسئلة الشائعة في موقع . 13
الهيئة.

العمل على تسويق الرقم الموحد عبر . 14
وسائل اإلعام. 

تعزيز التواصل مع الجهات الشريكة. . 15
العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بشكل . 16

كامل.
بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات . 17

مع المؤسسات ذات العاقة بالقطاع 
اإلحصائي.

رفع نسبة الشراكات مع القطاعات واألجهزة . 18
الحكومية 30%.

المساهمة في رفع نسبة تفعيل وتأسيس . 19
الوحدات اإلحصائية باألجهزة الحكومية.

إطاق غرف البيانات الخاصة بالشركاء . 20
وتدريب العماء على استخدامها.

سابًعا: على مستوى التعاون 
اإلقليمي والدولي: 

توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الهولندي . 1
للتعاون في مجال اإلحصاء واالستفادة من 
ت  التطبيقات الحديثة في استخدام السجاَّ

اإلدارية لتنفيذ التعداد، خال شهر مارس 
2019م.

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز االبحاث . 2
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

والتدريب للدول اإلسامية )سيسرك( خال 
شهر مارس 2019م.

توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين الهيئة . 3
والبنك الدولي خال عام 2019م.  

استمرار تفعيل بنود أوجه التعاون في . 4
مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة مع 

كل من:
 •UNDP
إحصاءات كوريا.• 
البنك الدولي.• 

المشاركة في االجتماعات والورش . 5
والفعاليات اإلقليمية والدولية: 

اجتماعات الشعبة اإلحصائية الـ )50(.• 
مجلس إدارة المركز اإلحصائي لدول • 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وأنشطته وبرامجه اإلحصائية  

المشاركة في مجلس إدارة مركز األبحاث • 
والتدريب للدول اإلسامية )سيسرك( 

أنشطته وبرامجه التدريبية.
اجتماعات وأنشطة اللجنة االقتصادية • 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
مجلس إدارة المعهد العربي للتدريب • 

والبحوث اإلحصائية، وكذلك اجتماعات 
وورش عمل المعهد.

اجتماعات اللجنة الدائمة لإلحصاء- التابعة • 
لجامعة الدول العربية.

اجتماعات منظمة السياحة العالمية • 
الخاص بإحصاءات السياحة.

اجتماعات المجلس اإلداري لبرنامج • 
المقارنات الدولية

فريق الخبـراء العالمي المعني بالحساب • 
الفرعي للسياحة.

فريق الخبـراء العالمـي للبيانات الضخمة • 
ألغراض اإلحصاءات الرسمية.

اجتماعات منظمة الجمارك العالمية • 
ببروكسل.

 •. )ISI(مؤتمر المعهد اإلحصائي الدولي
تنفيذ مشروع مراجعة النظراء لمراجعة . 6

وحْوَكمة برنامج التحول في الهيئة مع اهم 
المنظمات اإلحصائية الدولية.  

تنفيذ خطة المبادرة لدعم المنظمات الدولية . 7
والتي تأتي خطة استباقية لتصحيح البيانات 

المنشورة عن المملكة. 
عقد ورشة عمل تشاركية مع الجهات . 8

الحكومية ذات العاقة بالمنظمات الدولية 
لتوحيد الجهود الخاصة برفع ونشر البيانات 

اإلحصائية عن المملكة.



الملحقات
االستراتيجيات وتفعيل 

القطاع اإلحصائي
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الملحقات
االستراتيجيات وتفعيل القطاع اإلحصائي

االستراتيجية 
الوطنية 
للتنمية 

اإلحصائية

بناًء على األمر السامي الكريم رقم )8000م ب( وتاريخ 1431/11/23هــ، القاضي بإنفاذ ما وّجه به 
مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1431/11/17هـ، بشأن الموافقة على وثيقة اإلطار 

ا  العام لاستراتيجية اإلحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بوصفها إطارًا عامًّ
ا،  واألمر السامي الكريم رقم )26994( بتاريخ 1435/7/11هـ، القاضي بالموافقة على قرار  استرشاديًّ
مجلس الشورى رقم )49/23( وتاريخ 1433/7/2هـ، المتخذ بشأن التقرير السنوي لمصلحة اإلحصاءات 

العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1432هـ، والمتضمن توجيه المصلحة بالمسارعة في إنجاز 
االستراتيجية الوطنية  للمعلومات، وتنفيذها بعد اعتمادها، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )11( 

وتاريخ 13/01/1437هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء الذي اشتمل في مادته الرابعة 
على إعداد الهيئة الستراتيجية وطنية للعمل اإلحصائي.

وانطاقًا من التشخيص الشفاف للوضع الراهن، ومن دراسة الطلب الناتج عن رؤية المملكة 2030 
والتزامات المملكة اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى توقعات الطلب في المستقبل، وتضمنت من 

بين أمور أخرى أن يحقق القطاع درجة عالية من الكفاءة المهنية واإلدارية، وأن يعتمد بشكل رئيس 
ت إدارية ذات شمولية وجودة عاليتين، وذلك في مدة زمنية متزامنة مع رؤية المملكة  على سجاَّ

.2030
كما عقدت الهيئة لقاًء تشاوريًا على مستوى وكاء الوزارات تم تنظيمه في شهر 1435/4هـ الموافق 
)2014/2م(، كما تمت دراسة محاور االستراتيجية الخمسة )استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية 

)الطلب(، إنتاج البيانات والمعلومات اإلحصائية )العرض(، التقنيات الحديثة، االتصال والتوعية، 
الحوكمة( بشكل معمق من قبل خمس مجموعات عمل فنية، شملت ممثلين عن الوزارات والهيئات 
والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد باشرت مجموعات العمل أعمالها خال شهري شعبان 
ورمضان 1435هـ، بدعم من فريق من االستشاريين المتخصصين، وشمل مسار إعداد االستراتيجية 

-أيضًا- عرض المسودة األولية على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واألخذ بماحظاتهم ومقترحاتهم.

وصادق مجلس الشورى الموقر على االستراتيجية بتاريخ 1437/9/16هـ )الموافق 2016/6/21م(، كما 
قامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة العامة لإلحصاء، وتمت مراجعتها 

أيضًا من قبل مكتب اإلدارة االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، وإصدار الماحظات 
والتوصيات بهدف مواءمة االستراتيجية مع رؤية المملكة 2030، وتم األخذ بالماحظات والتوصيات 

كافة، حيث شكلت الهيئة فريق عمل داخلي لمراجعة االستراتيجية وتطويرها بما يتوافق مع 
متطلبات رؤية المملكة 2030 واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 3874/2200/39 وتاريخ 

1439/04/09هـ، ومن ثم الرفع بها حسب اإلجراءات النظامية المتبعة.
وقد اعُتمدت االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية من ِقبل هيئة الخبراء وال زالت تحت اإلجراء 
بمجلس الوزراء، وتم البدء الفعلي في إعداد البنية التحتية والفنية إلطاق االستراتيجية الوطنية 

للتنمية اإلحصائية حيث تم القيام بالتالي:
استقطاب كفاءات إدارية ذات خبرة واسعة في مجال التخطيط االستراتيجي وقياس مؤشرات • 

األداء وبطاقة االداء المتوازن.
تم بناء وتفعيل الهيكل اإلداري والدليل التنظيمي واالجرائي لمكتب إدارة االستراتيجية بالهيئة.• 
تم بناء الخريطة االستراتيجية لاستراتيجية الوطنية حتى عام 2030م.• 
تم ربط المحاور االستراتيجية األربعة لاستراتيجية الوطنية اإلحصائية بعدد من برامج رؤية • 

2030وعدد من أهدافها االستراتيجية والتي بلغت أكثر من ثمانية اهداف استراتيجية لرؤية 
2030م.

تم ربط األهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية الـ 12 باألهداف الفرعية الـ 15 والتي • 
يجب تحقيقها في عام 2020م، ثم تم ربطها بالمبادرات االستراتيجية الـ 28 والتي تعمل على 

تحقيق تلك األهداف االستراتيجية قريبة المدى، ثم تم ربطها باألهداف التشغيلية لوكاالت 
وإدارات الهيئة وجاري العمل على ربطها بالمشاريع الخاصة بتلك الوكاالت وذلك لتوحيد الجهود 

واتساق العمل بشكل عمودي ومن األعلى إلى  األسفل والعكس، وذلك لضمان تحقق اهداف 
الهيئة العامة لإلحصاء وأهدافها اإلحصائية االستراتيجية البعيدة )2030( والقريبة )2020(.

قام فريق االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائي بإعداد واعتماد وثيقة حوكمة االستراتيجية • 
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الوطنية من مجلس اإلدارة والتي تضمن 
تنفيذ االستراتيجية على أكمل وجه 

وبالطريقة المخطط لها.
قام الفريق االستراتيجي لاستراتيجية • 

الوطنية للتنمية اإلحصائية بتصميم بطاقة 
جمع معلومات المبادرات باإلضافة إلى 

عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة الداخليين 
والخارجيين وذلك سعًيا لتنسيق الجهود 

وضمان التميز في األداء واإلنجاز.
جاري العمل على إعداد خط توعوية • 

وتسويقية للتعريف بمهام وأدوار واهداف 
االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية 

للشركاء الداخليين والخارجيين.
جاري العمل على تطبيق أفضل األنظمة • 

الخاصة بإدارة االستراتيجيات والتي تحتوي 
على األدوات المساعدة في تتبع وقياس 

نسب التقدم واإلنجاز على األهداف 
المرسومة من خال مؤشرات األهداف 
والمستهدفات الموضوعة لكا من عام 

2020 و2030م.
تم بناء محفظة المبادرات االستراتيجية • 

لجميع المبادرات االستراتيجية باإلضافة 
إلى بناء محفظة لمؤشراتها االستراتيجية 

والمستهدفات.
جاري العمل على إعداد خطة التطوير • 

والتعاون المشترك مع مركز القياس 
الوطني )أداء( وذلك لاستفادة من 

الخدمات المقدمة من قبل المركز فيما 
يتعلق بالتخطيط االستراتيجية ومؤشرات 
األداء الرئيسة والمستهدفات وذلك من 
خال دورات وورش عمل وتبادل خبرات 

ونقل المعرفة بين الطرفين.
جاري العمل على إعداد خطط تعاون وخطط • 

عمل مع الجهات الشريكة والداعمة في 
تنفيذ مبادرات الهيئة الرئيسة حيث انها تبلغ 
أكثر من 32 جهة خارجية مشاركة في تنفيذ 

تلك المبادرات.
إعداد خطة تواصل خارجية مع المكاتب • 

االستراتيجية للجهات الحكومية.
وقد تم تصميم مسار إعداد االستراتيجية 

الوطنية للتنمية اإلحصائية في المملكة، وفق 
توصيات الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية 

في القرن الحادي والعشرين )PARIS21( التي 
تحتضنها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)OECD(، والتي هي الجهة الدولية المسؤولة 

عن وضع منهجيات ومعايير االستراتيجيات 
الوطنية للتنمية اإلحصائية في أنحاء العالم 
كافة، كما تم االسترشاد بما ورد في دليل 

التنظيم اإلحصائي الصادر من شعبة اإلحصاءات 

باألمم المتحدة )UNSD(، ومن أهم العناصر التي 
اعتمدت عليها االستراتيجية الوطنية ما يلي:

الشمولية: حيث تغطي االستراتيجية جميع • 
مكونات القطاع اإلحصائي بالمملكة.

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

العالية، سواء تعلق األمر بإعداد وتنفيذ 
برامج تحقيق الرؤية أو المتابعة أو التقييم أو 

إجراء التعديات الاحقة.
المشاركة الحقيقية للفاعلين في القطاع • 

اإلحصائي: في مرحلة اإلعداد ومرحلة 
التنفيذ والمتابعة ومرحلة التقييم والتحديث، 

وذلك لتحقيق اإلجماع الوطني، وحشد 
الموارد البشرية والمادية لصالح العمل 
اإلحصائي. ويشمل الفاعلون منتجي 

ومستخدمي البيانات في الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

والمنظمات اإلقليمية والدولية وأفراد 
المجتمع.

االعتماد على تشخيص دقيق للوضع • 
الراهن في القطاع اإلحصائي: يشمل أبرز 
اإلنجازات، باإلضافة إلى التحليل الرباعي 

)نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، 
التحديات(.

الرؤية واألهداف بعيدة المدى: تنطلق • 
االستراتيجية من رؤية وأهداف بعيدة المدى 

للقطاع اإلحصائي، تتفق مع طموحات 
رؤية المملكة 2030م واألفق الزمني لها، 

وتحظى بتأييد ودعم الشركاء كافة في 
العمل اإلحصائي.

بناء االستراتيجية على أساس اإلدارة • 
القائمة على تحقيق النتائج: حيث يتم رصد 

التقدم نحو تحقيق األهداف من خال 
مؤشرات قياس األداء، ويخضع تنفيذ 
االستراتيجية لنظام المتابعة والتقييم.

التوعية واالتصال: تشمل االستراتيجية • 
محوًرا خاًصا لاتصال والتوعية نظًرا 

ألهمية نشر المنتجات اإلحصائية لشرائح 
المستخدمين والجمهور كافة، بحيث يسهل 
فهمها واستخدامها، باإلضافة إلى التوعية 
بأهمية العمل اإلحصائي في مجتمع حيوي 

واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
تعزيز القدرات: تركز االستراتيجية الوطنية • 

للتنمية اإلحصائية على تعزيز قدرات 
الفاعلين كافة في القطاع لتحقيق الرؤية 

وبلوغ األهداف االستراتيجية وضمان تنفيذ 
خطط العمل بالكفاءة المطلوبة.

المحاور االستراتيجية وأهم األهداف:
ترتكز االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية 

على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم 
عدد )12( هدًفا في المدى البعيد )حتى عام 

2030م(، على النحو التالي:
محور استخدام البيانات والمعلومات • 

اإلحصائية )الطلب(، ويهدف إلى:
تحسن ملحوظ ومستمر في استخدام . 1

البيانات والمعلومات اإلحصائية بشكل 
صحيح.

الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا . 2
المستخدمين.

محور إنتاج البيانات والمعلومات اإلحصائية • 
)العرض(، ويسعى إلى:

تلبية احتياجات المستخدمين كافة بتوفير . 1
بيانات ومعلومات إحصائية سهلة 
االستخدام، وبالتوقيت المناسب.

تعزيز جودة المنتجات والخدمات . 2
اإلحصائية، من خال تطبيق أحدث 

المعايير واألساليب والتصانيف الدولية 
في جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات.

ت اإلدارية . 3 زيادة االعتماد على السجاَّ
كمصدر رئيس لإلحصاءات الرسمية. 

محور التقنيات الحديثة، ويهدف على وجه • 
الخصوص إلى:

استخدام أحدث التقنيات في مراحل . 1
العمل اإلحصائي )وفق التطورات 

والمستجدات في المجال(.
تطوير البنية التحتية الرقمية.. 2
محور االتصال والتوعية، ومن أبرز أهدافه:• 
تعزيز المعرفة اإلحصائية والوعي . 1

اإلحصائي في المجتمع من خال التعليم 
والتوعية.

إرساء ثقافة االتصال والتعاون . 2
والشفافية لدى الفاعلين في القطاع 

اإلحصائي.
محور الحكومة، ويسعى إلى:• 

رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص . 1
الفجوة بين مكوناته.

تطوير الموارد البشرية الوطنية، . 2
واستقطاب أصحاب المهارات المتميزة 

الوطنيين.
إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.. 3
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الملحقات
االستراتيجيات وتفعيل القطاع اإلحصائي

ا في المدى القريب )حتى العام 2020م(، بالتزامن مع انتهاء المرحلة األولى من دورة التخطيط  وتحدد االستراتيجية أيًضا عدد )15( هدًفا تفصيليًّ
الخمسية لرؤية المملكة:

إشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل اإلحصائي، من خال إنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين . 1
منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات اإلحصائية.

الوقوف على االحتياجات الحالية والمستقبلية لرؤية المملكة 2030 والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية من البيانات والمعلومات اإلحصائية . 2
المتوافرة أو الجديدة.

تحقيق مستوى عاٍل من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات اإلحصائية.. 3
تلبية احتياجات رؤية المملكة 2030 والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية من البيانات والمعلومات اإلحصائية.. 4
تحقيق االنضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS(( المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، واإليفاء بمتطلباته بشكل مستمر.. 5
6 ..)Data Gap Initiative( ضمن مبادرة فجوات البيانات ))G20 تحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين
ت اإلدارية.. 7 تحقيق العناصر الازمة إلجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2020م عن طريق السجاَّ
تعميم استخدام التقنيات الحديثة )مثل األجهزة اللوحية واالستمارات اإللكترونية( في مراحل العمل اإلحصائي كافة.. 8
ت اإلدارية ذات األولوية من منطلق احتياجات رؤية المملكة 2030 والتعداد العام للسكان والمساكن . 9 تحقيق الربط اإللكتروني بين الهيئة والسجاَّ

2020م.
رفع الوعي اإلحصائي لدى المجتمع، من خال إعداد برنامج خاص لهذا الشأن، والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام 2018م.. 10
تفعيل مكونات القطاع اإلحصائي على مراحل.. 11
تطوير الموارد البشرية الوطنية، من خال إعداد برنامج خاص لهذا الشأن، والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام 2018م.. 12
تعزيز الشراكات االستراتيجية بين الهيئة ومختلف مكونات القطاع اإلحصائي.. 13
إرساء ثقافة اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، من خال تفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح.. 14
إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.. 15

ويتم رصد مدى التقدم في بلوغ مختلف األهداف المرسومة لالستراتيجية في المدى القريب وفي المدى البعيد، من خالل مؤشرات قياس األداء 
التالية:

مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى القريب )2020م(

دورية مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017201820192020

استخدام 
البيانات 

والمعلومات 
اإلحصائية 

)الطلب(

1

إشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي 
البيانات والمعلومات في العمل 

اإلحصائي، من خال إنشاء وتفعيل آلية 
رسمية للتشاور المستمر بين منتجي 

ومستخدمي البيانات والمعلومات 
اإلحصائية.

نسبة إنجاز االجتماعات 
الدورية للجنة التنسيقية 

الموسعة.
سنوي

تبدأ اجتماعات 
اللجنة الموسعة 

في العام 
2018م.

 100
%

 100
%

 100
%

2

الوقوف على االحتياجات الحالية 
والمستقبلية لرؤية المملكة 2030 

والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية من 
البيانات والمعلومات اإلحصائية المتوافرة 

أو الجديدة.

وجود إطار إحصائي يشمل 
االحتياجات كافة المتعلقة 

برؤية المملكة 2030 
وااللتزامات اإلقليمية 

والدولية للمملكة، محدث 
بشكل دوري حسب 

المستجدات.

سنوي

يتم بناء النسخة 
األولى من 
اإلطار في 

2018م.

يحدد 
الحقا

يحدد 
الحقا

يحدد 
الحقا

3
تحقيق مستوى عاٍل من رضا 

المستخدمين للبيانات والمعلومات 
اإلحصائية.

معدل نمو مؤشر رضا 
المستخدمين عن القطاع 

اإلحصائي.
10 %10 %10 %ال ينطبقسنوي
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إنتاج البيانات 
والمعلومات  
اإلحصائية  

)العرض(

4
تلبية احتياجات رؤية المملكة 2030 

والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية من 
البيانات والمعلومات اإلحصائية.

نسبة المؤشرات اإلحصائية 
المتعلقة برؤية المملكة 
2030 المتوافرة بالفعل 
من إجمالي المؤشرات 

المطلوبة.

100 80 %70 %سنوي
%

 100
%

5

تحقيق االنضمام إلى  المعيار الخاص 
لنشر البيانات )SDDS( المعتمد من قبل 

صندوق النقد الدولي، واإليفاء بمتطلباته 
بشكل مستمر.

مؤشر مدى التزام القطاع 
اإلحصائي في المملكة 
 )SDDS( بمتطلبات معيار
)المصدر: صندوق النقد 

الدولي(.

100 100 %سنوي
%

 100
%

 100
%

6

تحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية 
لعضوية المملكة في مجموعة العشرين 

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

نسبة تلبية متطلبات 
عضوية المملكة في 

 )G20( مجموعة العشرين
ضمن مبادرة فجوات 

Data Gap Initia- )البيانات 
.)tive

100 90 %سنوي
%

 100
%

 100
%

7
تحقيق العناصر الازمة إلجراء التعداد 
العام للسكان والمساكن 2020م عن 

ت اإلدارية. طريق السجاَّ

ت اإلدارية  نسبة السجاَّ
الصالحة لتوفير بيانات 
التعداد العام للسكان 
والمساكن 2020 من 

ت اإلدارية  إجمالي السجاَّ
الازمة إلجراء التعداد.

100 90 %70 %50 %سنوي
%

التقنيات 
الحديثة

8
تعميم استخدام التقنيات الحديثة )مثل 

األجهزة اللوحية واالستمارات اإللكترونية( 
في مراحل العمل اإلحصائي كافة.

مؤشر استخدام التقنية في 
مراحل العمل اإلحصائي 

)حسب عناصر محددة 
مثل: األجهزة اللوحية 

واالستمارات اإللكترونية، 
مراقبة العمل الميداني، 

الخ(.

90 %80 %70 %60 %سنوي

9

تحقيق الربط اإللكتروني بين الهيئة 
ت اإلدارية ذات األولوية من  والسجاَّ
منطلق احتياجات رؤية المملكة 2030 

والتعداد العام للسكان والمساكن 2020.

ت اإلدارية  نسبة السجاَّ
المربوطة إلكترونيًا 

مع الهيئة من إجمالي 
ت اإلدارية ذات  السجاَّ
األولوية، فيما يخص 

احتياجات رؤية المملكة 
2030 والتعداد العام 

للسكان والمساكن 2020.

80 %75 %45 %25 %سنوي

االتصال 
10والتوعية

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

والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام 
2018م.

يتم تحديد مؤشرات األداء 
الرئيسة ضمن إعداد برنامج 

“رفع الوعي اإلحصائي 
لدى المجتمع”.

يحدد يحدد الحقًاسنوي
الحقًا

يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا
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الحوكمة

تفعيل القطاع اإلحصائي على مراحل.11

نسبة الجهات التي بينها 
ربط إلكتروني مع الهيئة 

لتبادل البيانات من إجمالي 
الجهات المستهدفة.

80 %75 %45 %25 %سنوي

12
تطوير الموارد البشرية الوطنية، من خال 

إعداد برنامج خاص لهذا الشأن، والبدء 
في تنفيذه قبل نهاية العام 2018م.

يتم تحديد مؤشرات األداء 
الرئيسة ضمن إعداد برنامج 

“تطوير الموارد البشرية 
اإلحصائية الوطنية”.

يحدد يحدد الحقًاسنوي
الحقًا

يحدد 
الحقًا

يحدد 
الحقًا

تعزيز الشراكات االستراتيجية بين الهيئة 13
ومختلف مكونات القطاع اإلحصائي.

نسبة المنتجات اإلحصائية 
المنتجة من خال الشراكات 

االستراتيجية من إجمالي 
المنتجات المستهدفة.

75 %50 %30 %20 %سنوي

14
إرساء ثقافة اإلدارة القائمة على تحقيق 

النتائج، من خال تفعيل نظام الرصد 
والتقييم المقترح.

نسبة مكونات القطاع 
اإلحصائي التي أعدت لوحة 

قياس )dashboard( من 
إجمالي مكونات القطاع 

المستهدفة.

يتم البدء في سنوي
100 90 %80 %العام 2018م.

%

نسبة االلتزام بالميزانيات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.15
95 %95 %95 %90 %سنويالمحددة للبرامج اإلحصائية.

مؤشرات قياس األداء ألهداف المدى البعيد )2030م(

دورية مؤشر األداءالهدف االستراتيجيمالمحور
القياس

المستهدفاتالقيمة الحالية

2017202020252030

استخدام 
البيانات 

والمعلومات 
اإلحصائية 

)الطلب(

1
تحسن ملحوظ ومستمر في استخدام 
البيانات والمعلومات اإلحصائية بشكل 

صحيح

نسبة مؤشرات األداء 
المعتمدة على منتجات 

الهيئة اإلحصائية
يحدد من خال سنوي

95 %90 %80 %دراسة مكتبية

الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا 2
المستخدمين

مؤشر رضا المستخدمين 
عن القطاع اإلحصائي 

)مسح متخصص(
يحدد من خال سنوي

95 %90 %80 %المسح
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إنتاج البيانات 
والمعلومات 
اإلحصائية 
)العرض(

3
تلبية احتياجات المستخدمين كافة بتوفير 

بيانات ومعلومات إحصائية سهلة 
االستخدام، وبالتوقيت المناسب

نسبة االحتياجات اإلحصائية 
المتعلقة برؤية المملكة 

2030 والمتوافرة لدى 
القطاع اإلحصائي

يحدد من خال سنوي
100 %100 %100 %دراسة مكتبية

نسبة االحتياجات اإلحصائية 
المتعلقة بأهداف 

التنمية المستدامة 2030 
والمتوافرة لدى القطاع 

اإلحصائي

يحدد من خال سنوي
100 %100 %75 %دراسة مكتبية

4

تعزيز جودة المنتجات والخدمات 
اإلحصائية، من خال تطبيق أحدث 

المعايير واألساليب والتصانيف الدولية 
في جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات

مؤشر القدرات اإلحصائية 
80 %80 %75 %70 %سنويللبنك الدولي

ت اإلدارية 5 زيادة االعتماد على السجاَّ
كمصدر رئيس لإلحصاءات الرسمية

نسبة اإلحصاءات التي 
تنشرها الهيئة باالعتماد 

ت اإلدارية من  على السجاَّ
إجمالي اإلحصاءات التي 

يمكن إنتاجها عن طريق 
ت اإلدارية السجاَّ

70 %60 %50 %30 %سنوي

التقنيات 
الحديثة

6
استخدام أحدث التقنيات في كل العمل 

اإلحصائي )وفق التطورات والمستجدات 
في المجال(

مؤشر استخدام التقنية 
في مراحل العمل 

اإلحصائي )حسب عناصر 
محددة مثل تبادل البيانات 

مع الجهات المنتجة، 
االستبيانات، مراقبة العمل 

الميداني، الخ(

يحدد من خال سنوي
100 %95 %85 %دراسة مكتبية

تطوير البنية التحتية الرقمية7
معدل نضج البنية التحتية 

لتقنية المعلومات في 
القطاع اإلحصائي

يحدد من خال سنوي
95 %90 %70 %دراسة مكتبية

االتصال 
والتوعية

تعزيز المعرفة اإلحصائية والوعي بأهمية 8
اإلحصاء لدى المجتمع

معدل نمو مؤشر مستوى 
الوعي اإلحصائي في 

المجتمع، المعتمد من قبل 
)PARIS21(

يحدد من خال سنوي
10 % 5 % +دراسة مكتبية

+
 % 15

+

9
إرساء ثقافة االتصال والتعاون 

والشفافية لدى الفاعلين بالقطاع 
اإلحصائي

مؤشر رضا المستخدمين 
عن القطاع اإلحصائي 

)مسح متخصص(
يحدد من خال سنوي

95 %90 %80 %المسح
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الحوكمة

رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص 10
الفجوة بين مكوناته

نسبة الجهات التي بينها 
ربط إلكتروني مع الهيئة 

لتبادل البيانات )من إجمالي 
الجهات المستهدفة(

95 %90 %80 %0 %سنوي

11
تطوير الموارد البشرية الوطنية، 

واستقطاب أصحاب المهارات المتميزة 
الوطنيين

نسبة موظفي القطاع 
اإلحصائي الحاصلين على 

شهادة الماجستير فما 
فوق في مجاالت ذات 

الصلة )من إجمالي العدد 
المستهدف(

يحدد من خال سنوي
70 %50 %30 %دراسة مكتبية

إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية12
نسبة التزام الهيئة 

العامة لإلحصاء بالموازنة 
المخصصة لها

95 %95 %95 %90 %سنوي

ونظًرا ألن االستراتيجية عملية تكرارية يتم تحسينها من خال االستفادة من الدروس المستخلصة من تنفيذها ومن المستجدات في رؤية المملكة 
2030 واالستراتيجيات والخطط الوطنية، والمستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي، فسيتم تنفيذها بالتزامن مع المراحل الثاث لدورة التخطيط 
الخمسية لرؤية المملكة، تغطي أو لها الفترة )2020-2018م(، ويتم خالها تعزيز البرامج والمشروعات الجارية، والسعي لتحقيق تكامل فعلي بين جهود 

مكونات القطاع اإلحصائي كافة، وكذلك إنجاز اإلصاحات والتعديات المقترحة بشكل تدريجي.
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خطة العمل خال المرحلة األولى )2018 – 2020م(
وضعت الهيئة عددًا من المبادرات والبرامج والمشروعات كمرحلة أولية، لتسهم في تمكين القطاع اإلحصائي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحقق 

األهداف االستراتيجية المرسومة.

المبادرات م
المستهدفونالوصفوالمشروعات

األهداف 
االستراتيجية 

ذات الصلة
التاريخ المتوقع لإلنجازالجهة المسؤولة

1

مشروع تفعيل 
القطاع اإلحصائي

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

رفع المستوى اإلداري للوحدات اإلحصائية 	 
الحالية.

تحسين البنية التحتية في الوحدات 	 
اإلحصائية.

توحيد التصانيف اإلحصائية لمختلف 	 
األنشطة االقتصادية واالجتماعية.

رفع مستوى القدرات اإلحصائية 	 
واستقطاب الكفاءات المتخصصة.

تحويل الوظائف اإلحصائية من مجموعة 	 
الوظائف اإلدارية إلى مجموعة الوظائف 

التخصصية )الفنية(.
تنمية وتطوير العاقة مع القطاع 	 

األكاديمي.

* مكونات 
القطاع 

اإلحصائي

األهداف 
كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2020م )المرحلة األولى(

2

تعزيز العاقات بين 
الشركاء كافة في 
العمل اإلحصائي 

)المستخدمون 
والمنتجون(

استكمال مذكرات التفاهم بين الهيئة 	 
ومختلف الشركاء.

تنظيم لقاء سنوي موسع يستعرض تنفيذ 	 
االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية.

2، 3الشركاء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مختلف مكونات 
القطاع اإلحصائي

2017 - 2018م

3

تأسيس نظام إدارة 
Custom- )العماء 
 er Management

)System

تصنيف العماء )المستخدمين(، وتحديد 	 
الفئات المستفيدة من خدمات ومنتجات 

القطاع اإلحصائي.
تطوير وإعداد نماذج للتعامل مع كل فئات 	 

العماء، حسب تصنيفهم والخدمات 
المتاحة لهم وآليات التواصل.

أتمتة نظام إدارة العماء.	 

المستخدمون 
2، 3كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مختلف مكونات 
القطاع اإلحصائي

2018م

رصد احتياجات 4
المستخدمين

الوقوف على المتطلبات اإلحصائية 	 
لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، والتزامات 

المملكة الدولية واإلقليمية، واحتياجات 
المستخدمين من القطاع الخاص والمجتمع 

المدني والجمهور.

المستخدمون 
2، 4كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مختلف مكونات 
القطاع اإلحصائي

2017 - 2018م )ثم يتم 
رصد المستجدات بشكل 

مستمر(

5

قياس مستوى رضا 
العماء عن منتجات 

وخدمات القطاع 
اإلحصائي

معرفة مستوى رضا العماء عن منتجات 	 
وخدمات القطاع اإلحصائي.

تنفيذ مسح أو استطاع الرأي أو إضافة 	 
أسئلة إلى  المسوح اإلحصائية القائمة 

والمستقبلية.

2العماء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مختلف مكونات 
القطاع اإلحصائي

ا من 2018م سنويًّ
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6

برنامج البيانات 
اإلحصائية الوطنية 

)مصدر(

تطوير قاعدة بيانات إحصائية وطنية 	 
لاستفادة من حالة تطبيق المعايير 

والنماذج واألدوات واألساليب اإلحصائية 
لدعم تحديث اإلحصاءات الرسمية في 

المملكة.
ت 	  توفير الربط اإللكتروني بين السجاَّ

اإلدارية المتوافرة لدى الجهات العامة 
وقواعد البيانات لدى الهيئة.

تجهيز بيئة تقنية مناسبة وفعالة بما يحقق 	 
ت، وبما يحافظ  انسياب بيانات السجاَّ
على محتوياتها دون حذف أو تداخل أو 

خلل.

6، 9، 10الجهات العامة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مختلف مكونات 
القطاع اإلحصائي

2021م

7

التعداد العام 
للسكان والمساكن 

2020 باالعتماد 
ت  على السجاَّ

اإلدارية

اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج 	 
العربية هدف إنجاز التعداد العام للسكان 
ت اإلدارية  والمساكن عن طريق السجاَّ

ابتداًء من العام 2020م.

3،4العماء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي ذات 
الصلة بالتعداد

2020م

8
برنامج األعمال 

الميدانية الجارية 
والمستحدثة

العمل على جميع برامج التعدادات 	 
حسب العمل 3، 4العماء كافةوالمسوح الجارية والمستحدثة.

حسب العمل الميدانيالميداني

9

برنامج إنتاج 
اإلحصاءات 

الرسمية عن طريق 
ت اإلدارية السجاَّ

األعمال الجارية والتطويرية لدى الجهات 	 
ت اإلدارية. المشرفة على السجاَّ

إنتاج اإلحصاءات الرسمية عن طريق 	 
ت اإلدارية. السجاَّ

4، 5، 6العماء كافة
الهيئة، ومكونات 
القطاع اإلحصائي 

المعنية
مستمر

10

برنامج حوكمة 
وتشغيل مراصد 

المعلومات الوطنية 
المتخصصة

دراسة وتحديد نموذج تشغيلي إلنشاء 	 
المراصد الوطنية القطاعية.

تطوير مشروع تجريبي تطبيقي للنموذج 	 
المقترح على أحد المراصد القطاعية 

المقترح )كمثال مرصد التجارة واألعمال(.
وضع خريطة طريق لتطوير المراصد 	 

الوطنية القطاعية في المملكة بالتعاون 
بين الهيئة والقطاعات المعنية.

الجهات العامة 
المعنية )على 

مراحل(.
6 ،5 ،4

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2018م

برنامج الحسابات 11
القومية

توفير اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة 	 
بالناتج المحلي اإلجمالي.

تطوير مستمر للحسابات القومية، حيث 	 
يستمر اعتماد أحدث المعايير الدولية 

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

وزارة االقتصاد 
والتخطيط، 

وزارة المالية، 
ساما، القطاع 

الخاص، 
القطاع 

األكاديمي

ربع سنوي )مستمر(الهيئة3، 4

12

استيفاء المتطلبات 
اإلحصائية 

لمؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة 

2030م

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

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

محددة.

وزارة االقتصاد 
2، 3، 4والتخطيط

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2020م
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البيانات الضخمة13

دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات 	 
التقنية المناسبة لتطبيق مفهوم »البيانات 

الضخمة« لدعم الخدمات والمنتجات 
اإلحصائية.

دراسة المزايا والمنهجيات والتقنيات 	 
المطلوبة لتنفيذ وتحديد الخريطة 

المستقبلية للمشروع.

يناير 2018مالهيئة6، 7العماء كافة

تحسين آليات النشر 14
بحسب العماء

حساب الهيئة.	 
تطوير البوابة الحالية.	 
بوابة اإلحصاء التفاعلي.	 

8، 2، 9العماء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2018م

15

مشروع بوابة 
اإلحصاءات 

 Saudi( السعودية
)Data Portal

تطوير بوابة لنشر اإلحصاءات كافة 	 
المتعلقة بالمملكة، التي تصدرها الهيئة أو 

الجهات العامة األخرى، بحيث تصبح مرجعًا 
لإلحصاءات الرسمية المتعلقة بالمملكة.

3، 8، 10العماء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2018م

16

تنفيذ السياسات 
العامة لنشر 

اإلحصاءات في 
المملكة.

تطوير استراتيجية عمل وخطط وآليات 	 
لتنفيذ هذه السياسات، لضمان 

تحقيق هدفها المتمثل في توسيع 
نطاق االستفادة من اإلحصاءات لدى 

مستخدميها كافة.

8، 9العماء كافة

الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع 

مكونات القطاع 
اإلحصائي

2018م

17
تنفيذ دليل 

إجراءات العمل 
اإلحصائي

تعزيز ثقافة الجودة 	 
والدقة والشمولية 
والمصداقية للرفع 

من مستوى األعمال 
اإلحصائية المنتجة.

الجهات المنتجة لإلحصاءات 
2017مالهيئة1، 4الرسمية

18

إيجاد رقم 
موحد للوحدات 

العقارية 
)المنشآت 
والمساكن(

تسهيل عمليات الربط 	 
ت اإلدارية  بين السجاَّ

لسهولة الوصول 
والحصول على البيانات 

المراد توفيرها.

2020مالهيئة1، 4العماء كافة

19

وضع إطار 
عمل جديد 

لتكامل البيانات 
الجيومكانية 
واإلحصائية

وضع آليات ومنهجيات 	 
للربط بين البيانات 

اإلحصائية والبيانات 
المكانية على 

المستويات اإلدارية 
المختلفة في المملكة.

وضع منهجية التعامل 	 
مع البيانات الجغرافية 
وتكاملها في مراحل 

التعدادات.

الجهات المنتجة لإلحصاءات 
ديسمبر الهيئة6، 7الرسمية

2017م
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20

مشروع تطوير 
سياسات 
وإجراءات 

ونظام إدارة 
الجودة لعمليات 

ومنهجيات 
العمل 

اإلحصائي

تطوير السياسات 	 
كافة الازمة للعمليات 
اإلدارية وتطوير نظام 
شامل إلدارة الجودة، 

ضمن دورة األعمال في 
الهيئة من أجل ضمان 

رضا المستخدمين لجودة 
البيانات والمنتجات 

اإلحصائية.
االلتزام التام بالمعايير 	 

الدولية في جودة العمل 
اإلحصائي، واستخدام 

أفضل الممارسات.

الجهات المنتجة لإلحصاءات 
مايو 2018مالهيئة1، 4الرسمية

21

برنامج رفع 
الوعي 

اإلحصائي لدى 
المجتمع

العمل على رفع الوعي 	 
اإلحصائي والثقافة 

اإلحصائية في المجتمع.
تعزيز المبادرات القائمة 	 

الواردة أدناه )يوم 
اإلحصاء، إدراج مواد 

تعليمية وتعريفية في 
المناهج الدراسية، 

وإعداد عدد من األدلة(.

8، 9العماء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مكونات 

القطاع 
اإلحصائي

يتم إعداد 
البرنامج 

والبدء في 
تنفيذه 

في العام 
2018م

يوم اإلحصاء22

اعتماد يوم وطني 	 
لإلحصاء في المملكة 

العربية السعودية يصبح 
منصة إلطاق رسائل 

توعوية بشكل سنوي، 
ويتم التركيز باالحتفاء به 
في مؤسسات التعليم 

العام والجامعي.

8، 9العماء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مكونات 

القطاع 
اإلحصائي

إطاق أو ل 
يوم وطني 

لإلحصاء 
بداية الربع 

الثالث 
من العام 

2018م

23

إدراج مواد 
تعليمية 
وتعريفية 

عن اإلحصاء 
في المناهج 

الدراسية

إضافة مبادئ اإلحصاء 	 
وأهميته ودوره في 

مناهج مستهدفة؛ مثل 
الرياضيات والدراسات 

االجتماعية.

8، 9العماء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 
مع وزارة 
التعليم 
والقطاع 
األكاديمي

ابتداًء من 
السنة 
الدراسية

2018-
2019م

24
إعداد عدد من 

األدلة

دليل رفع الوعي 	 
والثقافة اإلحصائية 

والتسويق اإلحصائي.
دليل منتجات القطاع 	 

اإلحصائي.
دليل المصطلحات 	 

اإلحصائية.
دليل كيفية قراءة 	 

البيانات واالستفادة 
منها.

1، 8، 9العماء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مكونات 

القطاع 
اإلحصائي

إطاق 
األدلة في 
نهاية العام 

2018م
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25

قياس مستوى 
المعرفة 
والثقافة 
والوعي 

اإلحصائي في 
المجتمع

قياس مستوى المعرفة 	 
والوعي اإلحصائي 

في المجتمع من خال 
تنفيذ مسح أو استطاع 
الرأي، أو إضافة أسئلة 

إلى  المسوح اإلحصائية 
القائمة والمستقبلية.

8، 9العماء كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مكونات 

القطاع 
اإلحصائي

2018م

26

مراجعة 
وتعديل نظام 
اإلحصاءات 

للدولة

مراجعة نظام اإلحصاءات 	 
للدولة في ظل التجارب 

وأفضل الممارسات 
الدولية بما يخدم 

االحتياجات المحلية 
في تنظيم القطاع 

اإلحصائي.

المنتجون والمستخدمون 
2017مالهيئةاألهداف كافةوالمجتمع

27

برنامج تطوير 
القدرات 
البشرية 

في القطاع 
اإلحصائي

بناء فرق إحصائية 	 
متميزة في جميع 

الجهات الحكومية وأهم 
مؤسسات القطاع 

الخاص.
التدريب داخل وخارج 	 

المملكة.
االبتعاث إلى  الجامعات 	 

المتميزة في الخارج.

العاملون في القطاع كافة

الهدف 11، لكن 
البرنامج في 
الواقع يخدم 
األهداف كافة

الهيئة، 
بالتعاون 

والتنسيق 
مع مكونات 

القطاع 
اإلحصائي

2018م

* )اإلدارات والوحدات اإلحصائية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة والجامعات(.

مامح خطة العمل لما بعد العام 2020م:
سيركز القطاع اإلحصائي خال فترة ما بعد العام 2020م على تسريع وتيرة التطور وتحقيق التميز اإلقليمي والعالمي، من خال البناء على النقلة 

النوعية التي سيشهدها خال المرحلة األولى من تنفيذ االستراتيجية )2018-2020م(، ومواكبة التطورات في طلب البيانات والمعلومات اإلحصائية على 
المستويات الوطنية والخليجية والعربية واإلسامية والدولية، واالستفادة من المستجدات في القطاع اإلحصائي الدولي من معايير ومنهجيات وأساليب 

وتصانيف إحصائية جديدة أو محسنة، باإلضافة إلى  االستفادة من التطورات السريعة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت التي ال شك أنها 
ستستمر خال العقد المقبل، وكذلك المستجدات في المجاالت األخرى ذات الصلة، مثل كفاءة اإلدارة وتنمية الموارد البشرية وغيرهما. 

وكما سبق، وعند التقييم الدوري لاستراتيجية، قد يكون هناك تعديل على بعض المبادرات أو إضافة البعض اآلخر أو يصل في بعض األحوال إلى 
الحذف، وكل هذا وفق ما يستجد من متغيرات أو توجيهات أو قرارات على مستوى القطاع اإلحصائي أو على المستوى الوطني.

ولعل من أبرز األعمال التي سيقوم بها القطاع اإلحصائي في مرحلة ما بعد العام 2020م ما يلي:
ت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات الرسمية، مع •  استكمال تنفيذ برنامج تمكين القطاع اإلحصائي، من أجل تحقيق االستفادة القصوى من السجاَّ

تقليص عدد المسوح الميدانية بشكل تدريجي.
مواصلة تنفيذ برنامج التعدادات حسب الدورية المعتمدة دوليًا: التعداد العام للسكان والمساكن 2030م، التعداد االقتصادي 2022م، التعداد الزراعي • 

2025م، التعداد الصناعي 2024م.
إعداد نظام المحاسبة االقتصادية البيئية )SEEA( المعتمد من قبل األمم المتحدة.• 
ت اإلدارية بالتعاون مع األجهزة الحكومية المعنية وربطها إلكترونيًا بالهيئة، لضمان تدفق البيانات في االتجاهين بانسيابية •  تطوير ما تبقى من السجاَّ

وأمان )برنامج مصدر وغيره من المبادرات ذات الصلة(.
ت اإلدارية، حسب الطلب والحاجة.•  استحداث مسوح جديدة في مجاالت غير مغطاة من قبل السجاَّ
تطوير مزيد من المراصد القطاعية الوطنية حسب الطلب والحاجة.• 
التركيز على المنتجات اإلحصائية لدعم البحث العلمي واألكاديمي. • 
 • Small( تطوير النشر اإلحصائي بحيث يشمل خدمات جديدة، مثل: حساب التضخم الخاص بشخص أو أسرة ما، وتوفير بيانات عن مساحات صغيرة

Area Statistics( عبر نظام المعلومات الجيومكانية.
التوسع في استخدام البيانات الضخمة كمصادر موثوقة لإلحصاءات الرسمية، وفق أفضل الممارسات الدولية.• 
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الملحقات
االستراتيجيات وتفعيل القطاع اإلحصائي

االستمرار في نشر التوعية وتعزيز وسائل التواصل وتطويرها.• 
االستمرار والتوسع في إنشاء المراصد الوطنية.• 
مواكبة التطورات الحديثة والسريعة في التقنيات الحديثة.• 
الحصول على شهادات وجوائز معتمدة محليًا ودوليًا في التميز المؤسسي.• 

وسيخضع تنفيذ االستراتيجية لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير ربع سنوي 
حول ذلك، كما سُيجرى تقييم في نهاية المرحلة األولى، وتقييمان في المرحلتين الثانية والثالثة )عند منتصف المرحلة، وبعد انتهائها(، والتحديث الدوري 

لاستراتيجية بناًء على الدروس المستخلصة من كل هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.



409 الملحقات
استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء

أعدت الهيئة خال العام 2017 م استراتيجية 
لتعكس تنظيم الهيئة ومهامها واختصاصاتها 

والدور المناط بها لدعم التنمية الوطنية – رؤية 
المملكة 2030 وبرامجها االثني عشر- بمنتجات 

وخدمات إحصائية من جهة واإليفاء ببعض 
المؤشرات المطلوبة اقليميًا ودوليًا

مكونات االستراتيجية وأهدافها:
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بدور أساسي في 

دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خال 
توفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشاملة 

والمتكاملة التي تدعم صنع القرار، ورسم 
السياسات، وتخطيط البرامج والمشروعات، 

ورصد التقدم المحرز في تحقيق الرؤية وتقييم 
األداء.

وتأتي مكونات هذه االستراتيجية من ذات 
المحاور واألهداف وخطة العمل الواردة في 

االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، وتعتمد 
على الدروس المستخلصة من األعمال التي 

قامت بها الهيئة خال الفترة الماضية، بما في 
ذلك المسارات والمبادرات المنبثقة من برنامج 

التحول االستراتيجي في إطار برنامج التحول 
الوطني 2020 وما لها من انعكاسات إيجابية 

على أداء الهيئة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد )12( هدًفا 
ا، وهي كالتالي: استراتيجيًّ

تلبية احتياجات العماء.
تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مكونات القطاع 

اإلحصائي.
الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا العماء.
تعزيز جودة المنتجات والخدمات اإلحصائية 

للهيئة.
ت اإلدارية كمصادر  زيادة استخدام بيانات السجاَّ

لإلحصاءات الرسمية.
زيادة الوعي اإلحصائي في المجتمع.

تحسين االستخدام الصحيح للبيانات والمعلومات 
اإلحصائية.

التوسع في استخدام أحدث التقنيات في مراحل 
العمل اإلحصائي كافة.

ماءمة البنية التحتية التقنية والحلول اإللكترونية 
للهيئة والعمل اإلحصائي.

رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص الفجوة 
بين مكوناته.

خلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة.
إدارة الموارد المالية بكفاءة.

استراتيجية 
الهيئة

العامة 
لإلحصاء
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محاور استراتيجية الهيئة وربط أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030
تم تركيز محاور وأهداف استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك على النحو اآلتي:

الربط مع األهداف التفصيلية لرؤية الربط مع أهداف رؤية المملكة 2030الهدف االستراتيجيالمحور االستراتيجيم
المملكة 2030

1

المحور األول: دعم 
العماء وبناء الشراكات 

االستراتيجية.

تلبية احتياجات العماء.
تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي- التفاعل بشكل 

فعال مع المواطنين.

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات 
الحكومية.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع 2
مكونات القطاع اإلحصائي.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 
وفعالية.

الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا 3
العماء.

تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل بشكل 
فعال مع المواطن.

دعم قنوات التواصل مع المواطنين 
ومجتمع األعمال.

ضمان تجاوب الجهات العامة 
لماحظات عمائها.

4

المحور الثاني: اإلنتاج 
اإلحصائي بأحدث المعايير 

الدولية.

تعزيز جودة المنتجات والخدمات 
اإلحصائية للهيئة.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

5
ت  زيادة استخدام بيانات السجاَّ

اإلدارية كمصادر لإلحصاءات 
الرسمية.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 
وفعالية.

تحسين أداء الجهات العامة.

6
المحور الثالث: الثقافة 
والمعرفة اإلحصائية.

تعزيز فاعلية الحكومة: التفاعل بشكل زيادة الوعي اإلحصائي في المجتمع.
فعال مع المواطنين.

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات 
الحكومية.

تحسين االستخدام الصحيح للبيانات 7
والمعلومات اإلحصائية.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
تحسين أداء الجهات العامة.الجهاز الحكومي.

8
المحور الرابع: التقنية 

والبنية التحتية.

التوسع في استخدام أحدث التقنيات 
في مراحل العمل اإلحصائي كافة.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
تطوير الحكومة اإللكترونية.الجهاز الحكومي.

ماءمة البنية التحتية التقنية والحلول 9
اإللكترونية للهيئة والعمل اإلحصائي.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
تطوير الحكومة اإللكترونية.الجهاز الحكومي.

10
المحور الخامس: 

تعزيز القدرات والتميز 
المؤسسي.

رفع فعالية القطاع اإلحصائي 
وتقليص الفجوة بين مكوناته.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء 
الجهاز الحكومي.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة 
وفعالية.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحسين أداء خلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة.11
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.الجهاز الحكومي.

تعزيز فاعلية الحكومة: تحقيق توازن إدارة الموارد المالية بكفاءة.12
الميزانية العامة.

تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة 
اإلنفاق الحكومي.



411 الملحقات
استراتيجية الهيئة العامة لإلحصاء

ولتحقيق األهداف االستراتيجية، تبنت الهيئة عدًدا من المبادرات والمشروعات لكل محور، يمكن تلخيصها كالتالي:

الوصفالمبادرة/المشروعمالمحور االستراتيجي

المحور األول: 
دعم العماء 

وبناء الشراكات 
االستراتيجية

1
تأسيس نظام إدارة العماء 
 Customer Management(

.)System

· تصنيف العماء وتحديد الفئات المستفيدة من خدمات ومنتجات الهيئة العامة 	
لإلحصاء.

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

· أتمتة نظام إدارة العماء.	

2
مسح جديد لقياس مستوى رضا 

العماء عن منتجات وخدمات 
الهيئة.

· معرفة مستوى رضا العماء عن منتجات وخدمات الهيئة العامة لإلحصاء، من 	
خال تنفيذ مسح أو استطاع الرأي أو إضافة أسئلة إلى  المسوح اإلحصائية 

القائمة والمستقبلية.

تأسيس العمل بأسلوب تجاري.3

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

· تقييم اللوائح والسياسات واالنظمة التي تحكم العمل بأسلوب تجاري.	
· وضع األدوات التنظيمية الازمة لتقوم الهيئة بمثل هذا النشاط بصوره نظامية.	
· إعداد دراسة الجدوى وحجة العمل.	
· إعداد النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات.	
· تحديد المنتجات ووضع نماذج التسعير الازمة للبيع.	
· عقد تجربة وطرح المنتجات في سوق األعمال وتتبع نتائج التجربة.	

المحور الثاني: اإلنتاج 
اإلحصائي بأحدث 

المعايير الدولية

1
قاعدة البيانات اإلحصائية 

الوطنية )برنامج مصدر(.

· تطوير قاعدة بيانات إحصائية وطنية لاستفادة من حالة تطبيق المعايير والنماذج 	
واألدوات واألساليب اإلحصائية لدعم تحديث اإلحصاءات الرسمية في المملكة.

· ت اإلدارية المتوافرة لدى الجهات العامة 	 توفير الربط اإللكتروني بين السجاَّ
وقواعد البيانات لدى الهيئة.

· ت وبما يحافظ 	 تجهيز بيئة تقنية مناسبة وفعالة بما يحقق انسياب بيانات السجاَّ
على محتوياتها دون حذف أو تداخل أو خلل.

2

التعداد العام للسكان والمساكن 
ت  2020 باالعتماد على السجاَّ

اإلدارية )التعداد التسجيلي 
الموحد 2020(.

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

المراصد القطاعية الوطنية.3

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

المقترح )كمثال مرصد التجارة واألعمال(.
· وضع خريطة طريق لتطوير المراصد الوطنية القطاعية في المملكة بالتعاون بين 	

الهيئة والقطاعات المعنية.

·برنامج التعدادات4 يحتوي على خمس منتجات إحصائية تتضمن تعداد السكان والمساكن والمنشآت 	
والزراعي وحصر الحجاج والخدمات.

·برنامج المسوح اإلحصائية5 ا في مختلف المجاالت، تدعم صناع القرار ويتم 	 يحتوي على 37 مسًحا إحصائيًّ
تنفيذها وفق سياسة تنفيذ المسوح.

برنامج الحسابات القومية.6

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

)مثال: نظام SNA 2008، تصنيف ISIC 4، وغيرهما(، وتحديث القيمة الفعلية/
الحالية.
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المحور الثاني: اإلنتاج 
اإلحصائي بأحدث 

المعايير الدولية

7
استيفاء المتطلبات اإلحصائية 

لمؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة 2030.

· توفير البيانات اإلحصائية التي تدخل في حساب المؤشرات ذات األولوية.	
· تنسيق الجهود مع مختلف مكونات القطاع اإلحصائي المعنية لضمان إنتاج تلك 	

البيانات بشكل منتظم، وفق أولويات محددة.

البيانات الضخمة.8

يشمل المشروع ما يلي:
· دراسة أولية لآلليات واألدوات والتطبيقات التقنية المناسبة لتطبيق مفهوم 	

»البيانات الضخمة« لدعم الخدمات والمنتجات اإلحصائية لدى الهيئة.
· دراسة المزايا والمنهجيات والتكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ وتحديد الخريطة 	

المستقبلية للمشروع.

تحسين آليات النشر بحسب 9
العماء.

· حساب الهيئة.	
· تطوير البوابة الحالية.	
· بوابة اإلحصاء التفاعلي.	

مشروع بوابة اإلحصاءات 10
.)Saudi Data Portal( السعودية

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

تنفيذ السياسات العامة لنشر 11
اإلحصاءات في المملكة.

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

تنفيذ دليل إجراءات العمل 12
اإلحصائي.

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

إيجاد رقم موحد للوحدات 13
العقارية )المنشآت والمساكن(.

ت اإلدارية لسهولة الوصول والحصول على البيانات  تسهيل عمليات الربط بين السجاَّ
المراد توفيرها.

وضع إطار عمل جديد لتكامل 14
البيانات الجيومكانية واإلحصائية.

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

التعامل مع البيانات الجغرافية وتكاملها في مراحل التعدادات.

15
تطوير منهجيات وأساليب 
وأدوات وبرمجيات التحليل 

اإلحصائي في الهيئة

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

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

16

تقييم وتطوير وتحسين آليات 
جمع بيانات ومعلومات الخدمات 

والمنتجات اإلحصائية من 
المصدرين األساسيين )المسوح 

ت اإلدارية(  الميدانية والسجاَّ
وآليات تفعيلها

· يقدم هذا المشروع رؤية واضحة عن الوضع الحالي والنقاط الرئيسة التي 	
تحتاج إلى  تحسن في منهجية الهيئة لجمع البيانات والمعلومات اإلحصائية 

ت اإلدارية(، من خال  من المصدرين األساسيين )المسوح الميدانية والسجاَّ
التركيز أكثر على تطوير األعمال الميدانية، بغرض الحصول على منهجية فعالة 
لجمع البيانات تتماشى مع المعايير الدولية وتحسن من نوعية وجودة البيانات 

والمنتجات المقدمة لعماء الهيئة.

17

مشروع تطوير سياسات 
وإجراءات ونظام إدارة الجودة 

لعمليات ومنهجيات العمل 
اإلحصائي

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

والمنتجات اإلحصائية، مع االلتزام التام بالمعايير العالمية في جودة العمل اإلحصائي، 
واالستخدام األفضل الممارسات العالمية في المجال.
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المحور الثالث: الثقافة 
والمعرفة اإلحصائية

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

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

شارك في صناعة قرارات 2
التنمية.

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

موظف اإلحصاء الميداني واإلدالء بالبيانات الصحيحة له.

إدراج مواد تعليمية وتعريفية عن 3
اإلحصاء في المناهج الدراسية.

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

4
إعداد عدد من األدلة.

· دليل منتجات الهيئة.	
· دليل المصطلحات اإلحصائية.	
· دليل كيفية قراءة البيانات واالستفادة منها.	

عقد عدد من ورش العمل واللقاءات الدورية مع شركاء الهيئة من الجهات العامة لقاءات التواصل اإلحصائية.5
والخاصة بهدف التوعية بالمنتجات وكيفية استخدامها واالستفادة منها.

6
قياس مستوى المعرفة 

والثقافة والوعي اإلحصائي في 
المجتمع.

· ستقوم الهيئة بقياس مستوى المعرفة والوعي اإلحصائي في المجتمع، من 	
خال تنفيذ مسح أو استطاع الرأي، أو إضافة أسئلة إلى  المسوح اإلحصائية 

القائمة والمستقبلية.

المحور الرابع: التقنية 
والبنية التحتية

1
تطوير مركز البيانات والخوادم- 

تطوير البنية التحتية والشبكة 
لتقنية المعلومات.

يهدف المشروع إلى:
إعادة بناء وترتيب وتوحيد مركز المعلومات، وتأمين وتوريد وتشغيل أنظمة التبريد، 
وإطفاء الحريق، والتحكم ومراقبة الدخول، ومنع انقطاع الكهرباء في غرفة الخوادم 

الرئيسة، وإعادة نقل وترتيب الخوادم المرتبطة بالشبكة الداخلية إلى غرفة واحدة، من 
خال التالي:

عمل مسح ميداني للغرف التابعة لمركز البيانات الحالية.. 1
تجهيز مركز البيانات الجديد.. 2
الحصول على شهادة اعتماد تصميم وتجهيز مركز البيانات الجديد من مركز . 3

.UPTIME
ا إلى  مركز البيانات الجديد.. 4 نقل الكبائن واألجهزة الموجودة حاليًّ

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

تطوير البوابة الداخلية للموارد البشرية.البوابة الداخلية.3

4.ERP ونظام الخدمة الذاتية، تخطيط موارد المؤسسة ،)HR( يتكون من عدد من األنظمة، منها نظام الموارد البشرية
ونظام الرواتب، ونظام إدارة األداء، ونظام المالية، ونظام إلدارة التدريب.

مشروع تقييم وتطوير أمن تقنية 5
المعلومات.

· 	I- )ضمان األمن وتوافر ونزاهة البنية التحتية لتقنية المعلومات للهيئة وفًقا لـ
.)SO27001

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

تقييم مدى نضوج تقنية 6
المعلومات )استراتيجية(.

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

· وضع استراتيجية لتطوير تقنية المعلومات في الهيئة.	
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المحور الخامس: 
تعزيز القدرات والتميز 

المؤسسي

1

مشروع تفعيل القطاع 
اإلحصائي.

· إنشاء وحدات إدارية إحصائية في األجهزة الحكومية التي ال تتوافر لديها.	
· رفع المستوى اإلداري للوحدات اإلحصائية الحالية.	
· تحسين البنية التحتية في الوحدات اإلحصائية.	
· توحيد التصانيف اإلحصائية لمختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية.	
· رفع مستوى القدرات اإلحصائية واستقطاب الكفاءات المتخصصة.	
· تحويل الوظائف اإلحصائية من مجموعة الوظائف اإلدارية إلى مجموعة الوظائف 	

التخصصية )الفنية(.
· تنمية وتطوير العاقة مع القطاع األكاديمي.	

مراجعة وتعديل نظام اإلحصاءات 2
للدولة.

· مراجعة نظام اإلحصاءات للدولة في ظل التجارب وأفضل الممارسات الدولية، بما 	
يخدم االحتياجات المحلية في تنظيم القطاع اإلحصائي.

دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية 3
تفعيل وقيادة تنفيذ وإدارة االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية بشكل عام.للتنمية اإلحصائية.

تحول الموارد البشرية وتقييم 4
القدرات.

تسعى الهيئة للحصول على خدمات احترافية من شركة استشارية في مجال الموارد 
البشرية وتقييم قدرات الموظفين، لتقدم الدعم في عملية التحول اإلحصائي الذي 

تشهده الهيئة.

استقطاب الكفاءات والقدرات 5
الوطنية.

استقطاب الكفاءات الوطنية عن طريق اإلعان عن الشواغر والبحث عن المؤهلين لها 
بالطرق الممكنة كافة.

إدارة التغيير.6

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

تكون المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا وابتكارًا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
المملكة، وذلك وفق منهجية إدارة التغيير، وأنشطة للتحول الثقافي وتطوير القدرات 

في المجال.

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

تأسيس وحدة المراجعة الداخلية.8
تأسيس وحدة المراجعة الداخلية بهدف تقييم مدى االلتزام بمعايير الجودة وتقييم 

المخاطر، وإعداد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس تقييم المخاطر، وتنفيذ 
المراجعة بالدورية المطلوبة.

المؤشرات الرئيسة لاستراتيجية:
وضعت الهيئة العامة لإلحصاء أهدافًا استراتيجية بالغة األهمية، تتفق مع ما ورد في االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية 2030، وسيمثل تحقيقها 

-أو حتى السعي الصحيح تجاه تحقيقها- نقلة نوعية في أداء الهيئة وفي العمل اإلحصائي بالمملكة العربية السعودية بشكل عام. 
وبطبيعة الحال يتطلب تحقيق تلك األهداف بشكل كامل شيًئا من الوقت، حيث إن هناك حاجة الستكمال تنفيذ خطة التحول اإلحصائي للهيئة، وإدارة 

التغيير المازم للتحول بشكل محكم، باإلضافة إلى تعدد الفاعلين والشركاء في القطاع اإلحصائي وضرورة تعزيز قدراتهم ليتمكنوا من القيام بدورهم 
على النحو المطلوب، كما يوجد عامل آخر بالغ األهمية يتمثل في الحاجة إلى زيادة الوعي والثقافة اإلحصائية في المجتمع )أفراًدا وأسًرا ومنشآت( 

لتسهيل عملية جمع المعلومات منهم، وضمان دقتها. 
وقد تم اعتماد عدد من المؤشرات االستراتيجية الرئيسة )Lead Strategic Indicators( للهيئة، وستكون متابعتها موضع االهتمام على مستوى مجلس 

اإلدارة وقيادات الهيئة خال الفترة المحددة لاستراتيجية )2017 - 2030م(. وفي نفس الوقت، اعتمدت الهيئة مؤشرات مفصلة لقياس األداء خال 
الفترة األولى من تنفيذ االستراتيجية )2017 - 2020م(، ستتم متابعتها خال تنفيذ الخطة التشغيلية الستراتيجية الهيئة للفترة األولى.

ويعرض الجدول التالي المؤشرات الرئيسة الستراتيجية الهيئة والمستهدفات حتى نهاية 2030م، التي سيتم حسابها من قبل الهيئة، باستثناء مؤشر 
القدرات اإلحصائية الذي ستوفر الهيئة بياناته ليتم حسابه من قبل البنك الدولي.

المؤشرات االستراتيجية الرئيسة للهيئة، والمستهدفات حتى 2030م
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رقم 
دورية اسم المؤشرالهدفالمحور االستراتيجيالمؤشر

القياس
بداية 
القياس

1

المحور األول: 
دعم العماء وبناء 

الشراكات االستراتيجية

تلبية احتياجات العماء
بداية سنوينسبة الطلبات اإلحصائية الملباة

2018

نسبة المنتجات اإلحصائية المتعلقة بأهداف 2
بداية سنويالتنمية المستدامة المنشورة من قبل الهيئة

2018

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع 3
مكونات القطاع اإلحصائي

عدد المنتجات اإلحصائية المنتجة من خال 
بداية سنويالشراكات االستراتيجية

2018

الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا 4
بداية سنويمؤشر رضا العماءالعماء

2018

5
المحور الثاني: اإلنتاج 

اإلحصائي بأحدث 
المعايير الدولية

تعزيز جودة المنتجات والخدمات 
اإلحصائية للهيئة

يحدد سنويمؤشر القدرات اإلحصائية للبنك الدولي
الحقًا

بداية سنوينسبة تطبيق معايير الجودة على المنتجات6
2018

ت 7 زيادة استخدام بيانات السجاَّ
اإلدارية كمصادر لإلحصاءات الرسمية

نسبة المنتجات اإلحصائية المنشورة 
ت اإلدارية بداية سنويوالمستخدم فيها السجاَّ

2018

8
المحور الثالث: الثقافة 

والمعرفة اإلحصائية

بداية سنوينسبة الوعي اإلحصائي في المجتمعزيادة الوعي اإلحصائي في المجتمع
2018

تحسين االستخدام الصحيح للبيانات 9
والمعلومات اإلحصائية

نسبة مؤشرات األداء )المعتمدة من مركز أداء( 
بداية سنويالتي يتم قياسها بدعم من المنتجات اإلحصائية

2018

10
المحور الرابع: التقنية 

والبنية التحتية

التوسع في استخدام أحدث التقنيات 
في مراحل العمل اإلحصائي كافة

نسبة استخدام التقنية في مراحل العمل 
بداية سنوياإلحصائي

2018

ماءمة البنية التحتية التقنية والحلول 11
بداية سنويمعدل نضوج البنية التحتية لتقنية المعلوماتاإللكترونية للهيئة والعمل اإلحصائي

2018

12
المحور الخامس: 

تعزيز القدرات والتميز 
المؤسسي

االرتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي 
وتقليص الفجوة بين مكوناته

نسبة فاعلية اإلدارات والوحدات اإلحصائية في 
بداية سنويالجهات العامة والخاصة

2018

بداية سنوينسبة رضا الموظفين عن البيئة الداخلية للهيئةخلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة13
2018

بداية سنوينسبة االلتزام بالموازنة المخصصة للهيئةإدارة الموارد المالية بكفاءة14
2018
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الملحقات
السياسات العامة لتفعيل الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية

السياسات العامة لتفعيل الوحدات اإلحصائية 
في األجهزة الحكومية

قضى قرار مجلس الوزراء رقم )11( بتاريخ 
13/01/1437ه بشأن الموافقة على تنظيم 
الهيئة العامة لإلحصاء، والذي يهدف -طبًقا 

لما ورد في المادة الثالثة- إلى  تنظيم العمل 
اإلحصائي في المملكة وتفعيله، من خال 

إيجاد منظومة عمل إحصائية شاملة ودقيقة 
وموحدة ومتابعة تنفيذها، والتأكيد أن الهيئة 
العامة لإلحصاء هي الجهة المعنية باإلحصاء 
وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل 

اإلحصائي والمشرف والمنظم له، كما تضمن 
األمر السامي الكريم رقم )35668( وتاريخ 

1438/08/07هـ، تكليف جميع الجهات الحكومية 
بتفعيل اإلدارات والوحدات اإلحصائية لديها 
لتقديم بيانات عالية الجودة تخدم متطلبات 

العمل اإلحصائي في المملكة.
ولكون تنفيذ العمل اإلحصائي ال يتم إال من 
خال تفعيل الوحدات اإلحصائية لدى الجهات 

الحكومية مما يتطلب معرفة وتفعيل الدور الذي 
يمكن أن تقوم به تلك الوحدات في مجال العمل 

اإلحصائي، تأتي هذه السياسات التي أقرها 
مجلس إدارة الهيئة في جلسته الرابعة بقرار رقم 
)3871/2293/39( وتاريخ 1439/04/09هـ، لتحدد 

المسؤوليات اإلشرافية والفنية للهيئة العامة 
لإلحصاء وللجهات الحكومية في إنشاء ودعم 

الوحدات اإلحصائية.

أهداف السياسات:
تفعيل إنشاء وحدات إدارية إحصائية في . 1

األجهزة الحكومية.
توحيد التصانيف اإلحصائية لمختلف . 2

األنشطة االقتصادية واالجتماعية في 
المملكة.

ترشيد اإلنفاق العام لميزانيات الجهات . 3
العامة في البنود المخصصة إلنشاء 

الوحدات اإلدارية اإلحصائية.
الرفع من جودة البيانات وضمان تطبيق . 4

المعايير الدولية في تنفيذ المسوح 
واألعمال اإلحصائية.

االستفادة من البيانات والمعلومات . 5
ت  والمعطيات المحفوظة في السجاَّ

اإلدارية لدى الجهات الحكومية بعد معالجتها، 
وتحويلها إلى إحصاءات ومؤشرات 

باستخدام المفاهيم والتعاريف والتصانيف 
والمناهج اإلحصائية.

السياسات 
العامة

لتفعيل 
الوحدات 

اإلحصائية 
في األجهزة 

الحكومية

تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والوحدات . 6
اإلدارية العاملة في مجال اإلحصاء.

توحيد مصادر البيانات اإلحصائية وتافي . 7
االزدواجية والتفاوت في البيانات 

المنشورة.
تفعيل مشروعات الربط التقني وإنشاء . 8

قواعد البيانات اإلحصائية في المملكة.

دور الجهات العامة في إنشاء الوحدات 
اإلدارية اإلحصائية فيها:

تنفيذًا لمقتضى المادة الخامسة من نظام 
اإلحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم )23(، بتاريخ 1379/12/07هـ، 
والمتضمنة تخصيص قسم لإلحصاء في كل 
وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية، 

تكون مهمته جمع اإلحصاءات المتعلقة بأعمال 
تلك الوزارة أو الدائرة، تقوم كل جهة حكومية 
بإنشاء وحدة إدارية إحصائية متخصصة في 

المجاالت اإلحصائية، ويقتصر عملها اإلحصائي 
على النشاط الرئيس للجهة، وتقوم الجهة العامة 
بتفعيل عمل الوحدة اإلدارية اإلحصائية بما يلي:

توفير بنية تحتية تقنية وإحصائية وتنظيمية، . 1
باإلضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة 

باعتبارها إدارات خدمية، تهدف إلى  توفير 
معلومات تساهم في معالجة قضايا 

محددة.
رفع المستوى اإلداري للوحدات اإلدارية . 2

اإلحصائية، ومنحها مزيدًا من المرونة في 
مجال عملها، بحيث تكون في المستوى 

الثاني ضمن هيكلة الجهاز، وأن ترتبط 
بالمسؤول الثاني، مع منحها صاحية اتخاذ 
القرارات المهنية فيما يتعلق بجمع وتبويب 

ونشر وتحليل البيانات.
دعم عمليات ربط تلك الوحدات بقواعد . 3

البيانات المتوافرة لدى الجهة مما يسهل 
إمكانية الوصول إلى البيانات، ووضع 
البرامج الازمة لمعالجتها وتحولها إلى 

إحصاءات.
دعم الوحدات اإلحصائية بجميع األدوات . 4

والمراجع اإلحصائية الازمة.
استقطاب الكفاءات اإلحصائية المتخصصة، . 5

والعمل على الرفع من قدراتهم.
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مهام الوحدات اإلدارية اإلحصائية في 
الجهات العامة:

جمع البيانات، والمعلومات وإعداد . 1
اإلحصاءات المتعلقة بالنشاط الرئيس 

للجهة.
التنسيق مع الهيئة لتصميم وتطوير نماذج . 2

ت اإلدارية واآلليات اإلحصائية  السجاَّ
المستخدمة لجمع البيانات.

تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المتعلقة . 3
بنشاط الجهة الرئيس آليًا، وبالصفة 

والمواعيد التي تحددها الهيئة.
تسهيل مهمة التنسيق مع الهيئة والجهات . 4

الحكومية حول تبادل البيانات وإعداد 
المؤشرات المتعلقة بنشاط الجهة الرئيس.

تطبيق المعايير الفنية واألساليب اإلحصائية . 5
والمناهج العملية، والتعاريف والمفاهيم 

والتصانيف الدولية الُمعتمدة من الهيئة عند 
إعداد وتجهيز اإلحصاءات.

دور الهيئة العامة لإلحصاء في دعم 
إنشاء الوحدات اإلدارية اإلحصائية في 

الجهات العامة وتفعيلها:
تنفيذًا لمقتضى المادة الرابعة من تنظيم 
الهيئة العامة لإلحصاء الصادر بموجب قرار 

مجلس الوزراء رقم )11( بتاريخ 1437/01/13هـ، 
والمتضمن أن الهيئة هي الجهة المعنية 

باإلحصاء وهي المرجع الرسمي والوحيد لتنفيذ 
العمل اإلحصائي والمشرف الفني والمنظم 

له، تقوم الهيئة بتفعيل وتنظيم منظومة العمل 
اإلحصائي في المملكة، وفي سبيل تفعيل 

الوحدات اإلحصائية لدى الجهات الحكومية، 
وتعزيز دورها في مجال توفير اإلحصاءات ونشر 

الوعي اإلحصائي، وتنفيذ الخطط والبرامج 
الازمة لتلبية االحتياجات اإلحصائية لخدمة 

التنمية والبحث العلمي واألنشطة المختلفة 
تقوم الهيئة باألدوار التالية:

تحديد الجهات العامة التي تتولى الهيئة . 1
دعمها في إنشاء الوحدات اإلدارية 

اإلحصائية فيها من خال اللجنة التنسيقية 
المكونة من جهات حكومية عدة، وإعداد 

قائمة بالجهات الحكومية التي تحتاج إلى 
تطوير عملها اإلحصائي من خال إنشاء أو 

تفعيل الوحدة اإلحصائية بها.
تحديد الجوانب الفنية والتقنية والكوادر . 2

البشرية التي تحتاج إليها الجهة لتفعيل 
الوحدة اإلحصائية مع األخذ في االعتبار 

نوعية اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بنشاط 
الجهة.

إعداد خطط العمل الازمة لتفعيل الوحدة . 3
اإلحصائية في الجهة العامة تشمل )تقرير 
موجز عن الوضع الراهن للوحدة، خطوات 

التنفيذ، التحديات، متطلبات التفعيل، تحديد 
األدوار، البرنامج الزمني لخطوات التفعيل، 

تشكيل فرق العمل المشتركة بين الهيئة 
والجهة(.

إعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية الوطنية . 4
وفًقا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل 

على تحديثها وتطويرها وتزويد الجهات 
العامة وتدريب المختصين فيها على 

تطبيقها.
توفير إحصاءات شاملة ودقيقة من واقع . 5

ت اإلدارية المتوافرة لدى الجهات  السجاَّ
الحكومية، والمساهمة في ترشيد اإلنفاق 

على المسوح الميدانية.
تسهيل انسياب البيانات وتبادلها بين الجهة . 6

المعنية وبقية الجهات األخرى، وتعظيم 
االستفادة من البيانات المتعلقة بنشاط 

الجهة الرئيس.
تعزيز التكامل اإلحصائي بين منتجات الهيئة . 7

العامة لإلحصاء والمنتجات اإلحصائية لدى 
الجهات األخرى.

توفير البنية التحتية الازمة للربط اآللي بين . 8
قواعد البيانات اإلحصائية المختلفة.

رفع مستوى الممارسين اإلحصائيين . 9
في الجهات الحكومية وزيادة إنتاجيتهم 

وإكسابهم المهارات والمعارف المطلوبة 
من خال برامج التدريب اإلحصائي والتدريب 

على رأس العمل.

السياسات العامة لتنفيذ المسوح 
اإلحصائية:

تعد المسوح اإلحصائية أحد أهم مصادر جمع 
البيانات والمؤشرات اإلحصائية لدعم متخذي 

القرار في مختلف المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية في المملكة، وأصبح تنظيمها لزيادة 

فاعليتها ضرورة للمحافظة على جودتها، عاوة 
على المرونة في التنفيذ، ولكون الهيئة العامة 

لإلحصاء هي المرجع اإلحصائي الرسمي الوحيد 
في المملكة العربية السعودية، والجهة المعنية 

بتنفيذ العمل اإلحصائي والمشرفة فنيًا عليه، 
والمنظمة لقطاع اإلحصاء فقد تضمن تنظيم 

الهيئة -في مادته الرابعة- اختصاصات عدة 
للهيئة في مجال تنظيم المسوح اإلحصائية، 

وتأتي هذه السياسات لتحدد المسؤوليات 
اإلشرافية والفنية والمالية للهيئة، وأية جهات 
عامة أو  منشآت خاصة أو  جهات أخرى تقوم 

بتنفيذ مسوح إحصائية.

صالحية االعتماد وتطبيق السياسات:
يعتمد هذه السياسات مجلس إدارة الهيئة • 

العامة لإلحصاء.
يعتمد دليل اإلجراءات العمل والنماذج • 

لازمة لتنفيذ هذه السياسات رئيس الهيئة 
العامة لإلحصاء. 

يقع على الهيئة العامة لإلحصاء اإلشراف • 
ومتابعة تطبيق هذه السياسة.

يقع على الجهات العامة والمنشآت الخاصة • 
والجهات األخرى مسؤولية تطبيق هذه 

السياسة. 

التعريفات:
يقصد بالعبارات اآلتية أينما وردت في هذه 

السياسات، المعاني الموضحة أمام كل منها:
المملكة: المملكة العربية السعودية.. 1
السياسة: سياسة تنفيذ المسوح . 2

اإلحصائية.
تنظيم الهيئة: تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء.. 3
النظام: نظام اإلحصاءات العامة.. 4
الهيئة: الهيئة العامة لإلحصاء.. 5
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.. 6
الجهات العامة: الوزارات والهيئات . 7

والمؤسسات والمصالح العامة واألجهزة 
األمنية والقطاعات العسكرية، والجامعات، 

ومراكز البحوث، ويشمل ذلك الشركات 
المملوكة بكاملها للدولة.

المنشآت الخاصة: جميع الشركات . 8
والمؤسسات بما فيها الكيانات التي تسهم 

فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، 
والجمعيات األهلية وما في حكمها.

الموظف: الشخص الذي يشغل إحدى . 9
الوظائف الرسمية في الهيئة.

مندوب الهيئة: كل من تستعين به الهيئة . 10
من غير موظفيها ألداء مهام معينة في 
التعدادات والمسوح والبحوث اإلحصائية.

اإلحصاءات: البيانات والمعلومات . 11
والمؤشرات التي تم جمعها أو حسابها 
عن أحوال المجتمع ونشاطاته باستخدام 

األساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب 
والتحليل بهدف الوصول إلى نتائج 

وتوقعات وقرارات وفق بدائل محددة.
البيانات: األرقام والخصائص الوصفية . 12

المتعلقة بالمجاالت اإلحصائية أو غير ذلك 
فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد 

تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات 
الفردية.

البيانات الفردية: تلك البيانات التي تحدد . 13
هوية الوحدة اإلحصائية مدار الدراسة، سواء 
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الملحقات
السياسات العامة لتفعيل الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية

بصفتها الطبيعية أو االعتبارية.
المعلومات: جميع األنظمة والتشريعات . 14

والقرارات والمعطيات والبيانات المتعلقة 
بحالة معينة والمستخلصة من واقع 

ت اإلدارية، التي تعد أصًا ألغراض  السجاَّ
غير إحصائية بعد معالجتها إما بتبويبها أو 
تحليلها أو تلخيصها أو بأية طريقة معالجة 
أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجاالت 

اإلحصائية.
المؤشرات: البيانات أو المعلومات بداللة . 15

ا أو بداللة أي  ا أو مكانيًّ مثياتها زمانيًّ
من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق 

معادالت رياضية.
اإلحصاء الرسمي: تلك اإلحصاءات )بيانات، . 16

معلومات، مؤشرات( التي تصدر عن الهيئة 
العامة لإلحصاء، أو تصدر من الجهات العامة 

حول نشاطها الرئيس بعد التنسيق مع 
الهيئة.

المجاالت اإلحصائية: المجاالت اإلحصائية . 17
الخمسة المتعارف عليها )السكانية، 

واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، 
والثقافية( وما تشمله من مجاالت إحصائية 

تفصيلية، مثل: السكنية أو التعليمية أو 
التجارية أو الصناعية أو الصحية أو السياحية 

أو الزراعية أو غيرها.
المسح: المسح اإلحصائي.. 18
المسح اإلحصائي: عملية جمع البيانات . 19

اإلحصائية من مصادرها، سواء كانت وفق 
أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب 

وطرق العينات اإلحصائية.
العمل اإلحصائي: أية دراسة أو بحث أو . 20

مسح أو استطاع إحصائي، ويشمل ذلك 
كل عمل يتعلق بالمجاالت اإلحصائية، سواء 

كان بشكل كلي أو جزئي.
الخدمات اإلحصائية: األعمال التفصيلية . 21

للعمل اإلحصائي أو ذات العاقة به، 
وتشمل تقديم االستشارات اإلحصائية 

وتصميم المسوح والبحوث، وإجراء 
الدراسات، وتقديم جزء أو نسبة محددة 

من البيانات الفردية، واالستفادة من 
اإلطار الشامل لألسر والمنشآت المتوافر 
لدى الهيئة، واختيار العينات وتحليل النتائج 

وتبويبها، ونحو ذلك.
ت الورقية أو . 22 ت اإلدارية: السجاَّ السجاَّ

اإللكترونية التي تدون فيها البيانات أو 
المعلومات في مختلف الجهات األخرى، 

المتعلقة بالمجاالت اإلحصائية وغير ذلك، 
فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته.

أهداف السياسات:
تنظيم العمل اإلحصائي في مجال المسوح . 1

اإلحصائية وتفعيله من خال إيجاد منظومة 
إجرائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة 

تنفيذها، وتحديد مراحلها لتعظيم االستفادة 
منها في دعم خطط التنمية والبحث العلمي 

واألنشطة المختلفة.
تمكين صناع القرار من رسم السياسات . 2

وإعداد االستراتيجيات.
ترشيد اإلنفاق العام لميزانيات الجهات . 3

العامة في البنود المخصصة لألبحاث 
والدراسات من خال تافي تكرار أو 

ازدواجية عمل المسوح المتشابهة.
زيادة آليات التنسيق في تنفيذ المسوح . 4

اإلحصائية في المملكة، وضمان تطبيق 
المعايير الدولية في تنفيذ المسوح.

ضمان تفعيل مكونات القاع اإلحصائي . 5
ممثلة في الوحدات اإلحصائية في الجهات 

العامة والمنشآت الخاصة.

أنواع المسوح ونطاق السريان:
تصنيف المسوح التي تنفذ على مستوى 

المملكة بحسب مسؤولية تنفيذها إلى ثاثة 
أنواع:
مسوح تنفذها الهيئة، وتشرف عليها فنيًا • 

وإداريًا وتمول من ميزانية الهيئة.
مسوح تنفذها الجهات العامة عن طريق • 

منشآت خاصة، وتمول من ميزانية الجهات 
العامة.

مسوح تنفذها المنشآت الخاصة أو الجهات • 
األخرى، ويصدر عنها إحصاءات تمثل 

المملكة.
ويتمثل نطاق تطبيق هذه السياسات في 
األنواع الثاثة المشار إليها، ويستثنى من 

تطبيق هذه السياسات المسوح اإلحصائية التي 
ينفذها الباحثون من األفراد.

دور الهيئة في تنفيذ المسوح:
5,1. دور الهيئة العامة لإلحصاء ومهامها فيما 

يتعلق بإعداد وتنفيذ المسوح اإلحصائية:
نصت المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة 

لإلحصاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )11(، 
وتاريخ 1437/01/13هـ على: »الهيئة هي الجهة 

المعنية باإلحصاء، وهي المرجع الرسمي الوحيد 
لتنفيذ العمل اإلحصائي، والمشرف الفني 

ن تنظيم الهيئة اختصاصات  والمنظم له«، وتضمَّ
عدة للهيئة في مجال تنظيم المسوح اإلحصائية، 

منها:

5,1,1. القيام بالعمل اإلحصائي وفًقا للمعايير 
الدولية المتعارف عليها، وتوثيق وحفظ البيانات 
والمعلومات اإلحصائية، ويشمل ذلك ما يلي:

تحديد منهجية العمل اإلحصائي.• 
تصميم وتنفيذ المسوح.• 
إجراء الدراسات والبحوث.• 
تحليل البيانات والمعلومات.• 
توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في • 

الوثائق اإلحصائية.

5,1,2. جمع البيانات والمعلومات التي تغطي 
جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها 

المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات 
ت اإلدارية في الجهات  والمعلومات من السجاَّ

العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها 
واستخراج مؤشراتها.

5,1,3. إعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية 
الوطنية وفًقا للمعايير الدولية، واستخدامها 
والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت 

الحاجة إلى ذلك.

5,1,4. إعداد النشرات والتقارير اإلحصائية 
للمسوح والبحوث، ونشرها.

5,1,5. تقديم العمل اإلحصائي والخدمات 
االستشارية والفنية في مجال اإلحصاء للجهات 

العامة والمنشآت الخاصة.

5,1,6. إعداد برامج ودورات في مجال العمل 
اإلحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر 

متخصصة في هذا المجال. 

5,1,7. نشر الوعي اإلحصائي وإعداد وتنفيذ 
الخطط والبرامج الازمة، بما يحقق تفاعل 

المجتمع مع العمل اإلحصائي.

السياسات العامة لتنفيذ المسوح 
اإلحصائية

6,1. تلتزم الهيئة والجهة العامة والمنشأة 
الخاصة عند إجراء مسح إحصائي على مستوى 

المملكة، أو المناطق اإلدارية، أو المدن أو 
المحافظات أو المراكز، بتطبيق هذه السياسة 

وتقع عليها المسؤوليات اإلشرافية والفنية.

6,2. تتولى الجهة التي تقوم بتنفيذ المسح 
المسؤولية الكاملة المالية واإلدارية لتنفيذ 

المسح.
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6,3. تقوم الهيئة بمهمة جمع البيانات 
والمعلومات اإلحصائية في جميع المجاالت 

اإلحصائية، وإجراء مختلف المسوح اإلحصائية 
حسب االقتضاء وتحليلها، كما أن لها وحدها دون 

غيرها من الجهات، حق إعداد جميع المؤشرات 
اإلحصائية الرسمية بمختلف مجاالتها، وللجهات 

العامة التنسيق مع الهيئة إلعداد أي مؤشرات 
إحصائية خاصة بنشاطها الرئيس.

6,4. فيما عدا مراكز البحوث العلمية الحكومية 
والجامعات، ال يجوز ألي جهة عامة أو منشأة 
خاصة إجراء أي مسح إحصائي على مستوى 
المملكة، أو المناطق اإلدارية، أو المدن، أو 

المحافظات، أو المراكز، قبل التنسيق مع الهيئة 
طبًقا لإلجراءات التي يقرها مجلس اإلدارة.

6,5. يجب على جميع الجهات العامة أن يتوافر 
لديها وحدات إدارية خاصة لإلحصاء تضم 

متخصصين في المجاالت اإلحصائية، على أن 
يقتصر عملها اإلحصائي على النشاط الرئيس 

للجهة، وذلك وفق ما يلي:
أ. تكون مهمة تلك الوحدات اإلدارية ما يلي:

جمع البيانات، والمعلومات وإعداد • 
اإلحصاءات المتعلقة بالنشاط الرئيس للجهة.

التنسيق مع الهيئة لتصميم وتطوير وتنفيذ • 
المسوح اإلحصائية الخاصة بها.

ب. تلتزم تلك الوحدات اإلدارية بالتعريفات 
والتصنيفات والمعايير الفنية واألساليب 

اإلحصائية والمناهج العلمية المعتمدة من الهيئة 
عند إعداد وتجهيز إحصاءات المسوح الميدانية.

6,6. ال يجوز للجهات العامة التي تدير أعمالها 
بأسلوب تجاري ممارسة تنفيذ المسوح 

اإلحصائية قبل الحصول على الترخيص الازم 
من الهيئة ساري المفعول.

6,7. يجب حصول المنشآت الخاصة التي تقوم 
بالمسوح اإلحصائية على الترخيص الازم من 

الهيئة وتجديده وفق ضوابط تحددها الئحة 
تنفيذية تعدها الهيئة.

6,8. على الجهات العامة الراغبة في االستعانة 
بأي منشأة خاصة لتنفيذ المسوح اإلحصائية 

االلتزام بما يلي:
مطالبة المنشآت الخاصة التي تتقدم لها في 
منافسات عامة، بتقديم الترخيص الازم من 

الهيئة ساري المفعول.
عدم صرف أي استحقاق مالي ألي عمل 

إحصائي أو جزء منه، قبل تقديم الترخيص الازم 

من الهيئة ساري المفعول.

6,9. يجب على المنشآت الخاصة التي تنفيذ 
مسح إحصائي لصالح جهة عامة أخذ موافقة 

الهيئة على هذا العمل للتأكد من االلتزام 
بالمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والمعايير 

الفنية واألساليب اإلحصائية والمناهج العلمية 
المعتمدة من الهيئة.

6,10. تقوم الجهات العامة والمنشآت الخاصة 
بالتنسيق مع الهيئة للمسح اإلحصائي المراد 

تنفيذه )قبل 3 أشهر كحد أدنى من بدء التنفيذ(، 
وتزويد الهيئة بخطة أولية عن المسح.

6,11. تلتزم الهيئة بدراسة خطة المسح 
اإلحصائي وتقديم الماحظات والمقترحات -إن 
وجدت- والواجب اعتبارها على المسح، وإفادة 

الجهة أو المنشأة خال )20( يوم عمل من 
استام الخطة.

6,12. تلتزم الجهة العامة والمنشآت الخاصة 
عند تنفيذ المسح، أن يتم التنفيذ وفق األدلة 

واإلجراءات المعتمدة من الهيئة المنسجمة مع 
الممارسات الدولية في ذلك.

6,13. تنسق الجهة العامة أو المنشأة الخاصة 
مع الهيئة بشأن محتويات استمارة المسح وإطار 

المسح ومنهجية المعاينة للتأكد من ماءمتها 
وعدم ازدواجيتها بالمسوح اإلحصائية التي 

تنفذها الهيئة.

6,14. تقوم الجهة منفذة المسح سواء الهيئة 
أو الجهة العامة أو المنشأة الخاصة، مخاطبة 

الجهات الرسمية ذات العاقة بموضوع المسح 
اإلحصائي، لتسهيل مهمة جامعي البيانات.

لزم الجهة العامة أو المنشاة الخاصة  6,15. تـُ
جامعي استمارات المسح تقديم معلوماتهم 
الشخصية أثناء جمع البيانات من المستجيبين 

وتوضيح الهدف العام من المسح.

6,16. ال يجوز للجهات العامة أو الجهات الخاصة، 
نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات أو 

مؤشرات إحصائية رسمية أو تزويد المنظمات 
والهيئات الدولية واإلقليمية بها إال بعد التنسيق 
مع الهيئة، وفق اإلجراءات النظامية التي يقرها 

مجلس اإلدارة، وللهيئة حق التعديل فيها، أو 
الحذف منها، أو غير ذلك من األمور اإلحصائية 

الفنية.

6,17. على الجهة العامة أو المنشاة الخاصة 
تسليم نسخة نهائية لنتائج المسح إلى الهيئة.

تم اعتماد السياسات بقرار مجلس إدارة الهيئة 
رقم 3879/2200/39 وتاريخ 09/04/1439هـ، 
ا -في سبيل تطبيق تلك  وتعمل الهيئة حاليًّ

السياسات- على إيجاد األدوات واآلليات الازمة، 
على النحو التالي:

تزويد الجهات العامة والخاصة بنسخة من • 
هذه السياسات، وتقديم الدعم والمتابعة 

لتفعيل محتويات هذه السياسات.
التنسيق مع وزارة المالية )بشأن ترشيد • 

اإلنفاق على المسوح اإلحصائية(، ووزارة 
التجارة واالستثمار )بشأن الترخيص 

للمنشآت الخاصة(، لتحديد المتطلبات 
والخطوات المقبلة لتفعيل هذه السياسات.

عقد ورش عمل وإعداد أدلة استرشادية • 
للجهات العامة والخاصة لدعم تطبيق هذه 

السياسات’

اللجنة الوطنية لإلحصاء:
عملت الهيئة على دعم إنشاء لجنة وطنية 

لإلحصاء، تهدف إلى توسيع نطاق استخدام 
اإلحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط 
بين الهيئة والقطاع اإلحصائي، فتم إنشاء اللجنة 

الوطنية لإلحصاء تحت مظلة مجلس الغرف 
السعودية، بناًء على قرار مجلس إدارة الغرف 

السعودية رقم م/88/ 13 بتاريخ 1437/6/15هـ، 
واستجابة لطلب وزير االقتصاد والتخطيط 

والهيئة العامة لإلحصاء.
تضم اللجنة 23 عضًوا من العاملين والمختصين 

في قطاع اإلحصاء والبيانات والمعلومات 
بالقطاع الخاص، وعقد االجتماع األول للجنة 

في 18 يناير 2017م في مقر مجلس الغرف 
السعودية بالرياض.

األهمية:
يعد تأسيس اللجنة الوطنية لإلحصاء أحد 

األهداف االستراتيجية للهيئة العامة لإلحصاء، 
وذلك لتطوير العمل اإلحصائي وتفعيل دور 

الوحدات اإلحصائية بالقطاع الخاص، أحد عماء 
الهيئة األساسيين. 

مواكبة التحول اإلحصائي في المملكة ورؤية 
.2030

تعاظم الدور اإلحصائي في ظل التطور 
االقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة.

أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يضطلع بدور 
مهم في توفير المعلومات والبيانات اإلحصائية 

وترجمتها لصنع بيئة اقتصادية جاذبة. 
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الملحقات
السياسات العامة لتفعيل الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية

الرؤية:
أن يكون العمل اإلحصائي في القطاع الخاص بالمملكة بأعلى المستويات وفق المعايير العالمية.

الرسالة:
أن تساهم اللجنة الوطنية لإلحصاء في تطوير العمل اإلحصائي في القطاع الخاص، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العاقة من القطاع الخاص والجهاز 

اإلحصائي الرسمي »الهيئة العامة لإلحصاء«.

األهداف:
دعم االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية في الجانب المتعلق بالقطاع الخاص.. 1
دعم استراتيجية وأهداف الهيئة العامة لإلحصاء لتفعيل العمل اإلحصائي في القطاع الخاص.. 2
تطوير منهجية العمل اإلحصائي بالقطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لإلحصاء.. 3
تفعيل آلية واضحة لتحديد احتياجات القطاع الخاص من المعلومات اإلحصائية الدورية ونشرها، والتي بدورها تمّكن صانع القرار من اتخاذ القرار . 4

األنسب بناًء على المعلومة الصحيحة.
تحديد متطلبات القطاع الخاص من البيانات والمعلومات اإلحصائية، وتطوير نماذج للتقارير المتخصصة، بناًء على االحتياجات الفردية أو المؤسسية . 5

في القطاع الخاص.
تفعيل التواصل بين مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والهيئة العامة لإلحصاء، فيما يتعلق بالعمل اإلحصائي.. 6
ا«، فيما يتعلق باختصاصات اللجنة.. 7 ا، ودوليًّ المشاركة في الفعاليات »محليًّ
نشر الوعي اإلحصائي بمنشآت القطاع الخاص وللعاملين بالقطاع، وإبراز أهمية استخدام المعلومات اإلحصائية السليمة التخاذ القرارات الازمة.. 8

بعض مهام اللجنة:
التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل اإلحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز 

اآلثار اإليجابية للعمل اإلحصائي لدى القطاع الخاص.
ا في دعم المنشآت في القطاع الخاص، وتعزيز االستفادة من البيانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية إبراز دور الهيئة العامة لإلحصاء إحصائيًّ

توسيع نطاق استخدام اإلحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة لإلحصاء.
دعم الهيئة العامة لإلحصاء فيما يتعلق بالتزام المنشآت نحو تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة بدقة وشمولية.

التنسيق مع الهيئة العامة لإلحصاء حول تصميم موقع إلكتروني موحد لتنظيم تبادل البيانات اإلحصائية في القطاع الخاص.
المساهمة في رسم خطة للتوعية اإلعامية تبرز أهمية العمل اإلحصائي، وتسليط الضوء على مجال اإلحصاء من خال التعريف به لدى القطاع الخاص.

المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تبرز أهمية المنتجات اإلحصائية في المجتمع، والحث على مشاركة المهتمين ورجال 
األعمال في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالعمل اإلحصائي.
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أعضاء اللجنة الوطنية لإلحصاء:
رئيس.أ. خلود بنت عبدالعزيز الدخيل.                                                                    
نائب للرئيس.أ. نادية بنت خالد العامودي.                                                                                
عضو.د. فيصل بن محمد الشرعبي.                                                                             
عضو.د. عبدالرحمن بن صالح العبيد.                                                                           
عضو.د. سعيد بن عبدالله الشيخ.                                                               
عضو.د. نورة بنت عبدالله اباالخيل.                                                             

عضو.د. عاصم بن طاهر عرب.                                                                 
عضو.أ. شهد بنت عبدالرحمن العطار.                                                                          
عضو.أ. تركي بن حسين فدعق.                                                                    
عضو.د. علي بن محمد الجمعة.                                                                          

عضو.د. علي بن أحمد الصبيحي.
عضو.أ. خالد بن عبدالعزيز الشعان.

المدير التنفيذي للجنة.أ. ناصر الحبيب.

فرق عمل اللجنة الوطنية لإلحصاء:
فريق التواصل مع الهيئة العامة لإلحصاء:

مهام الفريق:
التواصل الدوري مع الهيئة.• 
معرفة آليات العمل اإلحصائي بالهيئة والمساهمة في تطوير منهجية العمل اإلحصائي بالقطاع الخاص.• 
مناقشة إصدارات الهيئة لمعرفة طرق االستفادة منها: مراجعة قطاع التمويل.• 
تحديد معوقات عمل الهيئة مع القطاع الخاص إليجاد حلول، وأيضًا يعمل هذا الفريق على ما يراه من مهام أخرى يحددها خال اجتماعاته مع الهيئة.• 

فريق عمل متطلبات القطاع الخاص:
مهام الفريق:

البدء بكتابة مسودة »متطلبات القطاع الخاص من العمل اإلحصائي«.• 
وستشمل المسودة:• 
 التصنيفات اإلحصائية لمتطلبات القطاع الخاص.• 
جدول المؤشرات المطلوبة.• 
حصر مصادر المعلومات اإلحصائية بالقطاع الخاص والجهات المصدرة.• 

فريق االستبانات:
مهام الفريق:

تطوير ما يلزم من استبيانات لدعم عمل اللجنة، وتم عمل االستبيان األول الموجه للجان الوطنية، ويتضمن:• 
معرفة مستوى اإلحصاء في القطاعات.• 
معرفة حاجة القطاعات لإلحصاء.• 
تحفيز القطاع الخاص لنشر البيانات.• 
معرفة مستوى الشفافية في القطاع الخاص للمعلومات اإلحصائية.• 

فريق متطلبات الباحثين والمحللين:
مهام الفريق:

مناقشة متطلبات الباحثين والمحللين من العمل اإلحصائي، وطرحت نقاطًا عدة، من أهمها:• 
دور الباحثين والمتخصصين واألكاديميين.. 1
تحديد سنة األساس وتطويرها.. 2
اعتماد الباحثين على البيانات اإلحصائية.. 3




