ّ
التحول االستراتيجي
خارطة الطريق لبرنامج
الهيئة العامة لإلحصاء – اململكة العربية السعودية
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مواضيع العرض

•
•
•
•
•
•

عن الهيئة العامة لإلحصاء
عوامل نجاح التحول االستراتيجي
ّ
التحول االستراتيجي
تعريف خطة برنامج
ّ
التحول االستراتيجي
توصيف حوكمة برنامج
املكتسبات السريعة
املشاريع الضخمة
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مقدمة عن الهيئة العامة لإلحصاء

رؤيتنا

ً
األكثر ً
ُ
َ
ْأن نكو َن
املرجع اإلحصائي
تميزا وابتكارا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
في اململكة العربية السعودية

رسالتنا

ُ َّ
ُ
قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية
وخدمات
منتجات
تقديم
ٍ
ٍ
إحصائية محد ٍثة ِ
ذات ٍ
ٍ
واملصداقيةً ،
وفقا ألفضل املعايير واملمارسات العاملية ،والريادة في تطوير القطاع
اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار

قـ َيــ ُمــنا
الجودة * التركيز على العمالء * االستقاللية االحترافية * الشفافية التشاركية
5/13/2016

عوامل نجاح التحول االستراتيجي
• الحصول على الرؤية
االستراتيجية الصحيحة

• التنفيذ هو التحدي األكبر لعملية
التحول اإلستراتيجي
• ضمان استمرارية مكونات
التحول االستراتيجي بما يحقق
أهداف الرؤية الجديدة
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ّ
التحول االستراتيجي
خطة برنامج
درجة التغير

األهداف

أهداف عملية التغيير الشاملة
عال لدى العمالء
• الوصول إلى مستوى رضا ٍ
وتحقيق شراكات قوية ومتينة
• توفير إحصاءات عالية الجودة على نحو متواصل

• قوى عاملة تمتاز باإلمكانات املعززة وتتقد بالنشاط
• بيئة وثقافة عمل صحية و منتجة
• تطبيق املبادئ االحصائية الدولية

نقطة االنطالق نحو
التغيير!
2010

5/13/2016

2015

2020

الهيئة ّ
تمر عبر منعطف هام في الوقت الحاضر
درجة التغير

الوصول
للهدف

عوامل تمكين خطة التغيير

نقطة االنطالق نحو
التغيير!
2010
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2015

•
•
•
•
•
•

رسم خارطة الطريق و األهداف املحددة
إدارة التغيير
أسلوب قيادة التحول
إستخدام التقنية الحديثة
نشر الوعي الثقافي و االعالمي
االلتزام باملعايير الدولية لالحصاء

2020

ّ
التحول في إطار ستة محاور ترتكز على ُبعدي «العميل» و «الجودة»
تقع مشاريع برنامج
العميل

الجودة

استراتيجية قائمة على العمالء

إعادة مواءمة استراتيجية الهيئة
ّ
بما يتوافق مع األهداف ّ
الكلية ويعكس توجه العمالء

املنتجات والخدمات

إعادة تقييم املنتجات والخدمات ضمن املؤسسة ملواءمتها مع االستراتيجية القائمة
على العمالء

العمليات واملنهجيات

تحديد األنشطة التشغيلية املطلوبة لتوفير املنتجات والخدمات التي يرغب بها العمالء

تقنية املعلومات والبنية التحتية

تعريف االحتياجات من تقنية املعلومات والبنى التحتية
ّ
للمؤسسة الجديدة التي تركز على العمالء

الثقافة والتوعية وبناء القدرات

اعتماد إصالحات في الثقافة لالمتثال باألهداف التي تركز على العمالء؛ وضمان توفير
قدرات مناسبة عبر دورة حياة املوارد البشرية

الحوكمة والتطوير املؤسس ي

ّ
التحول
ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمة الزمة إلحداث
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ّ
الحوكمة التنظيمية لبرنامج
التحول االستراتيجي
ّ
التحول اإلستراتيجي
اللجنة التوجيهية ملشروع

ّ
التحول
رئيس اللجنة التوجيهية ملشروع
اإلستراتيجي
املجلس التوجييي لبرنامج
ّ
التحول

ّ
التحول
مكتب تمكين

ّ
التحول
مسؤول
ً
( ُيعرف أيضا بمدير املحفظة)

مكتب إدارة املشاريع

•
•
•

abc
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ممثلين عن الوحدات الوظيفية
(حسب الحاجة)
سكرتير التواصل

ّ
التحول
فريق مشروع

ً
ً
يؤدي دورا استشاريا وليس من صالحياته اتخاذ
القرارات

اإلدارة القانونية
املوارد البشرية

صاحب العمل
مدير املشروع
فريق الدعم

ّ
التحول
مسؤول
ً
( ُيعرف أيضا بمدير املحفظة)

…

الخطة الزمنية لبرنامج التحول

سنتان ونصف

التزامات التحول إلى هيئة
إعادة التركيز على العمالء
إطالق اإلمكانات والقدرات البشرية
إعادة موائمة املنتجات والخدمات والعمليات
البناء نحو النجاح املستمر

هيئة إحصائية
ذات مستوى
عاملي

املكتسبات السريعة
 .1اإليفاء بمتطلبات التحول إلى هيئة عامة:
• الهكيل التنظيمي
• اللوائح والسياسيات
• الهوية الجديدة
• األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء
• حوكمة مجلس اإلدارة
 .2االنتهاء من تطوير استراتيجية جديدة للعمالء واملنتجات والخدمات.
 .3مواكبة مؤشرات التنمية املستدامة حسب توصية املجلس اإلنمائي لألمم املتحدة
 .4انشاء و تفعيل الشراكات على جميع املستويات.
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املشاريع الضخمة

 .1التخطيط لتنفيذ التعداد التسجيلي عام 2020م.
 .2إنشاء و تشغيل املراصد الوطنية القطاعية.
 .3تحقيق أهداف التنمية املستدامة
 .4تفعيل القطاع اإلحصائي في اململكة العربية السعودية.
ّ
املصدرين األساسيين باستخدام التقنية الحديثة
 .5تحسين آليات جميع البيانات من

5/13/2016

األسئلة و اإلستفسارات
شكرا لكم
stats.gov.sa

