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�ؤيتنا ورسالتنا وقيمنا في الهيئة العامة لإلحصاء

أن نكون المرجع اإلحصائي األكثر تميً�ا وابتكا�ًا لدعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في المملكة العر�ية السعودية.

ثة ذات قيمة مضافة �تميز بالدقة  تقديم منتجات وخدمات إحصائية مُحدَّ
والشمولية والمصداقية، وفقًا ألفضل المعا�ير والممارسات العالمية، 

وال��ادة في تطو�ر القطاع اإلحصائي لدعم ا�خاذ الق�ار.

ال�ؤية

الرسالة

الجودةالقيم
التركيز
على

العمالء
التشاركيةالشفافيةاالحت�افيةاالستقاللية
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أبعاد التحول

جودة المنتجات
اإلحصائية

تفعيل
القطاع اإلحصائي

خدمة العمالء
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مالمح التحول إلى هيئة

2
مجلس إدارة يضمن االستقاللية المالية واإلدا��ة،11

ويكون السلطة المهيمنة.

2

3

ُتعد الهيئة المشرف والمنظم للقطاع اإلحصائي.

ا�احة اإلحصاءات باألسلوب التجاري.44

هيكل �نظيمي ومصفوفة صالحيات ترسخان55
مفهوم العمل المؤسسي.

توفير آليات لتفعيل القطاع اإلحصائي:
■ لجنة �نسيقية فنية.

■ مش�وع نظام معلومات وطني (ربط آلي).

■ مذك�ات تفاهم وورش عمل.

■ است�ا�يجية وطنية لإلحصاء.

■ إنشاء أكاديمية (رفع القد�ات).
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محاور التحول اإلحصائي

إعادة مواءمة است�ا�يجية الهيئة بما يتوافق مع األهداف 
الكلّية ويعكس توّجه العمالء وتفعيل القطاع اإلحصائي.

إعادة تق�يم المنتجات والخدمات اإلحصائية لمواءمتها مع 
االست�ا�يجية القائمة على خدمة العمالء، و�نويع مصادر ال�يانات.

تحديد األنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات 
التي �رغب بها العمالء والتركيز على السجالت اإلدا��ة.

تع��ف االحتياجات من تقنية المعلومات والبنى التحتية 
للمؤسسة الجديدة التي ترّكز على العمالء.

اعتماد إصالحات في الثقافة لتحقيق األهداف التي تركز على 
العمالء، وضمان توفير قد�ات مناسبة.

ضمان وجود هيكلة �نظيمية وحوكمة الزمة إلحداث التحّول 
وتفعيل القطاع اإلحصائي.

| تفعيل القطاع اإلحصائي| الجودة| العميل

است�ا�يجية قائمة
 على العمالء

المنتجات
والخدمات

العمليات
والمنهجيات

تقنية المعلومات
والبنية التحتية

الثقافة والتوعية
وبناء القد�ات

الحوكمة والتطو�ر
المؤسسي



م�احل التحول
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الت�امات التحول إلى هيئة

إعادة التركيز على العمالء

إطالق اإلمكانات
والقد�ات البش��ة

إعادة موائمة المنتجات
والخدمات والعمليات       

البناء نحو النجاح
المستمر

هيئة إحصائية
 ذات مستوى
عالمي

سنتان ونصف
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عوامل نجاح التحول االست�ا�يجي

تبنى �ؤية 
است�ا�يجية 

إحصائية حديثة.

رفع كفاءة الموارد 
البش��ة، وتبني 

مش�وع بناء القد�ات.

ضمان استم�ا��ة مكونات 
التحول االست�ا�يجي.

تأسيس مجموعة من 
المشا��ع التقنية في 

مجال أنظمة المعلومات.

ُيعد التنفيذ التحدي 
األكبر لعملية 

التحول االست�ا�يجي.
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األهداف االست�ا�يجية ومؤش�ات األداء

هيئة إحصائية
ذات مستوى متميز 

بناء هيئة
ذات ُأسس

متينة 

تحسين المنتجات والخدمات المقدمة
■  تع��ز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات اإلحصائية.

■  رفع شمولية المنتجات والخدمات اإلحصائية وفق 
المعا�ير المحلية والدولية. 

■  توسيع نطاق االستفادة من المنتجات والخدمات 
اإلحصائية.

التركيز على العمالء
■  رفع مستوى رضا العمالء والمستفيد�ن.

■  تع��ز الصورة الذهنية عن الهيئة في المجتمع. 

تطو�ر القطاع اإلحصائي
■  االرتقاء بمستوى القطاع اإلحصائي وتقليص 

الفجوة �ين مكونا�ه.
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تطو�ر الهيكل التنظيمي
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المكاسب الس��عة

اإليفاء بمتطلبات التحول إلى هيئة عامة:
■  الهيكل التنظيمي. 

■  اللوائح والسياسات.

■  الهوية الجديدة. 

■  األهداف االست�ا�يجية ومؤش�ات األداء.

■  حوكمة مجلس اإلدارة.

تطو�ر است�ا�يجية جديدة للعمالء والمنتجات والخدمات.

تفعيل الش�اكات على جميع المستويات.

تفعيل القطاع اإلحصائي.
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المشا��ع الرئيسية
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التخطيط لتنفيذ التعداد التسجيلي عام 2020م.

انشاء وتشغيل الم�اصد الوطنية القطاعية.

تحسين آليات جمع ال�يانات من المصد��ن األساس�ين باستخدام التقنية الحديثة.

مش�وع نظام المعلومات الوطني.

إعداد است�ا�يجية وطنية للتنمية اإلحصائية.

تط�يق سياسات مباشرة العمل اإلحصائي �إسلوب تجاري.
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