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الهيئة العامة لإلحصاء تفوز بجائزة اإلنجازات الحكومية العربية  8102م عن خدمة
"الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات"
األربعاء  72يونيو 7102

فازت الهيئة العامة لإلحصاء " "GASTATبجائزة اإلنجازات الحكومية العربية" ،وذلك عن "الخريطة التفاعلية لدليل
الخدمات" ،التي أطلقتها الهيئة مؤخراً ،عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت.
وأعلنت أكاديمية جوائز التميز بدولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المنطقة العربية الجهة المنظمة لجوائز
"أفكار" لالبتكار الحكومي المتميز للعام  8102أمس في دبي ،أنَّه تم اختيار خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات
التي أصدرته الهيئة العامة لإلحصاء ضمن سبع خدمات متميزة على مستوى المنطقة بين أكثر من  74خدمة ترشحت
للفوز بالجائزة.
وتُعد خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات من األدوات التقنية التي تقدمها الهيئة العامة لإلحصاء الستعراض دليل
احصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة ،الذي يُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات جميع الجهات الحكومية واألهلية
المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها في المناطق اإلدارية الثالثة عشر وتحتوي على بيانات
ومعلومات لـ  062861مسمى سكاني "قرية  -مدينة" تشمل البيانات والمعلومات الجغرافية ،والخدمات التعليمية
والصحية ،وبيانات تتعلق بتوفر الخدمات اإلدارية واالجتماعية والزراعية والخـدمات العامة ،وتبلغ إجمالي الجداول
الرئيسية وفروعها التي يحتويها الدليل  0201جدول مفصل.
ويعد الدليل الذي ساهمت في إعداده  84جهة حكومية أحد أهم المصادر اإلحصائية لجميع بيانات مدن وقرى المملكة
وتصدره الهيئة العامة لإلحصاء كل ثالث سنوات بهد توفير بيانات ومعلومات موحدة وموثقة توثيقا ً رسميا ً وعلى درجة
عالية من الدقة عن جميع الخدمات المتوفرة في مدن وقرى المملكة بحيث تكون هذه البيانات مرجعا ً موحدا ً لجميع
الوزارات واألجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها ،إضافة إلى الباحثين والدارسين ،ووسائل اإلعالم.
وتقدم الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات البيانات األساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار ،وذلك وفقا
للمسميات في المناطق االدارية ،ويمكن لمستخدم إجراء بحث من خالل تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة
في دائرة بحث محددة ,أو تحديد أقرب مسمى سكاني على الخريطة ,كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع
الخدمة أو للمناطق اإلدارية ،وتشتمل الخدمة على "حاسبة الخدمات" وهي أداة إحصائية إلجراء العمليات اإلحصائية

1

المبينة على قاعدة البيانات مع إمكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية ألي بحث
وامكانيات استخراج النتائج على ملف اكسيل ،حيث يحتوي الدليل على بيانات ومعلومات جغرافية على مستوى المسمى
السكاني "المدينة  ،القرية" ،وما يتضمنه المسمى من خدمات التعليم العام الحكومي واألهلي بمراحله الثالث ومدارس
تحفيظ القرآن الكريم "بنين وبنات" ،وخدمات التعليم الجامعي والتعليم الفني والصناعي والزراعي والصحي ،والمعاهد
العلمية والمهنية والتجارية ،ومعاهد تعليم ذوي اإلعاقة ،ومدارس تعليم الكبار ومحو األمية ،ورياض األطفال.
إضاقة إلى الخدمات الصحية التي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية والمستوصفات الحكومية واألهلية
وخدمات هيئة الهالل األحمر السعودي ،وبيانات المراكز اإلدارية "محافظة  ،مركز" ومراكز المرور والشرطة والدفاع
المدني ،وإدارات األحوال المدنية ،والجوازات ،واألوقاف ،ومكاتب العمل ،ومراكز هيئات األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وكتابات العدل ،والمحاكم ،والبلديات ،ومكاتب الضمان االجتماعي ،ومراكز التنمية االجتماعية ،ومديريات وفروع
وزارة الزراعة وفروع ومكاتب صناديق التنمية الزراعية ،والتنمية العقارية ،والتنمية الصناعية ,والتسليف ,وفروع
الوزرات والهيئات ،إضافة إلى الخدمات العامة التي تشمل خدمات الكهرباء ،والماء ،واالتصاالت ،وخدمات البريد والبرق
ومكاتب السفر والسياحة والخدمات المصرفية.
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