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الفهرس

رقم الصفحةالمحتويات

ة• ة ومسير 6-1سير

اتيجية• 8–7األهداف اإلسير

ي •
11–9القطاع اإلحصائ 

15–12اإلحصاء ودعم القرار•

ي الهيئة •
V116–23برنامج التحول ف 

ي الهيئة •
V224-26برنامج التحول ف 
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وأهم المشاري    عV1برنامج التحول 



ي  اتيج  V1برنامج التحّول االسير

20102020 2015

!نقطة االنطالق نحو التغيير

درجة التغير

الشاملةر يتغيالملية أهداف ع

األهداف

تينةالوصول إلى مستوى رضا عاٍل لدى العمالء وتحقيق شراكات قوية وم•

توفير إحصاءات عالية الجودة على نحو متواصل•

قوى عاملة تمتاز باإلمكانات املعززة وتتقد بالنشاط•

صحية و منتجةبيئة وثقافة عمل •

تطبيق املبادئ االحصائية الدولية•



العمليات واملنهجيات

القدراتالتوعية وبناء الثقافة و 

الهيئة استراتيجيةإعادة مواءمة 
بما يتوافق مع األهداف الكلّية ويعكس توّجه العمالء

غب بها العمالءلتوفير املنتجات والخدمات التي ير األنشطة التشغيلية املطلوبة تحديد 

مان توفير لالمتثال باألهداف التي تركز على العمالء؛ وضالثقافةاعتماد إصالحات في 
عبر دورة حياة املوارد البشريةقدرات مناسبة 

استراتيجية قائمة على العمالء

إلحداث التحّول تنظيمية وحوكمة الزمة ة وجود هيكلضمان والتطوير املؤسس يالحوكمة 

تيةتقنية املعلومات والبنية التح
االحتياجات من تقنية املعلومات والبنى التحتية تعريف 

ز على العمالء
ّ

للمؤسسة الجديدة التي ترك

املنتجات والخدمات
لقائمة على ضمن املؤسسة ملواءمتها مع االستراتيجية ااملنتجات والخدمات إعادة تقييم 

العمالء

الجودةالعميل

ي خطة  اتيج  V1برنامج التحّول االسير



برنامج مصدر



برنامج مصدر



وع المراصد مشر

ي البد
 
وع إنشاء المراصد القطاعية القائمة عىل السجالت الهيئة العامة لإلحصاء، إذ هدف ف اية ابتدَر مشر

ي ومن ثّم إتاحة تلك اإلحصائ
ي مركز المعلومات الوطن 

 
ي عىل السجالت ف

ي مبن 
يات إىل تطوير نظام إحصائ 

. إلنشاء المراصد القطاعية

وع عىل ثالثة مستويات هي  :سيتم تنفيذ المشر

:المستوى األول
دار ضمن هذا المستوى بواسطة الجهات المعنية، مثل

ُ
ي العادة وت

 
ؤَسس السجالت اإلدارية ف

ُ
ووزارة العمل، وزارة الصحة،: ت

ها ي ه: ويمكن أن تكون لجهات القطاع الخاص، مثل. ووزارة التعليم وغير
 
كات التأمير  سجالت خاصة بها، وف ذا المستوى شر

 عىل األغراض اإلدارية
ً
.يكون االستخدام األساسي للسجالت مقترصا

ي 
:المستوى الثائ 

ي هذا المستوى نقل السجالت اإلدارية أو تحويلها من األغراض اإلدارية إىل األغراض اإلحصائية، ومن ثم إىل
 
 مركز يتم ف

جمع البيانات اإلدارية بشكل أساس بواسطة الجهات الحكومية
ُ
، وت ي

.المعلومات الوطن 

:المستوى الثالث
ي من المركز السعودي لمعلومات الش

ي هذا المستوى لعدد من المستخدمير  الوصول إىل النظام اإلحصائ 
 
بكة، وإنشاء يمكن ف

ي يمكن استخدامه
ات النر ي عىل السجالت وتشغيله يكون الغرض هنا هو استخالص المؤشر

ا لتقدير الحاالت مرصد قطاعي مبن 
 ضمن فئة المستخدمير  

ً
.ومتابعة تطورها، إذ تدخل الجهة المزودة لبيانات السجالت أيضا



وع المراصد النموذج التشغيىلي لمشر

:يتكون النموذج التشغيىلي للمرصد مما يىلي 

.تحديد النواتج واألهداف•
ي ستخضع للمتابعة•

ات النواتج النر .اختيار مؤشر
.تجميع بيانات خط األساس عن الوضع الراهن•
.تحديد أهداف محددة وتواري    خ لتحقيقها•
.جمع البيانات بشكٍل منتظم لتقييم مدى تحقيق األهداف•
.تحليل وإعداد التقارير عن النتائج•

امج والسياسات، ورغم أن العملية تبدو خطية إال أنها ليست كذل: تتضمن خريطة الطريق للمرصد عشر خطوات ك عىل أرض الواقع؛ يمكن استخدام نظام الخطوات العشر للمشاري    ع والي 
امن عىل عدة خطوات وهكذا .ذلك ألنه يتوجب الرجوع إىل الخطوات السابقة ثم التقدم إىل األمام أو العمل بير 
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V2برنامج التحول 



ي  اتيج  V2برنامج التحّول االسير



ي خطة  اتيج  V2برنامج التحّول االسير



 
ً
وشكرا
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