دولة الكويت
اإلدارة املركزية لإلحصاء

المهام الوظيفية
لقطاع العمل االحصائي

المهام الوظيفية لقطاع العمل االحصائي







وضع خطط التطوير في جميع مجاالت العمل االحصائي ،واعداد البرنامج السنوي للنشر االحصائي
وفق الرؤية والرسالة والغايات االستراتيجية لإلدارة المركزية لإلحصاء ،وبما يتناسب مع اختصاصات
قطاع العمل االحصائي الواردة في الهيكل التنظيمي لإلدارة المركزية لإلحصاء بقرار
رقم  85لسنة .0202
انتاج البيانات االحصائية من خالل السجالت االدارية في الدولة والمسوح الميدانية.
تطبيق المنهجيات والتصانيف االحصائية الدولية في كافة مجاالت العمل االحصائي ،مسترشدين
بتوصيات المنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة بالعمل االحصائي.
ً
نشر البيانات والمؤشرات االحصائية وفق المواعيد الزمنية الموصي بها دوليا واتاحتها للمستفيدين
على الموقع االلكتروني لإلدارة المركزية لإلحصاء.
بناء الشراكات مع منتجي البيانات ومستخدميها على المستوى الوطني سواء على شكل لجان /فرق عمل
مشتركة ،توقيع بروتوكوالت تفاهم لتنسيق تدفق البيانات االحصائية من وإلى قطاع العمل االحصائي
وعقد ورش عمل مشتركة.

المهام الوظيفية إلدارات قطاع العمل االحصائي
إدارة االحصاءات االقتصادية
 .1مهام مدير ومراقبي االدارة:







المشاركة في صياغة اهداف اإلدارة المركزية لإلحصاء والعمل على تحقيقها.
تطوير العمل آلياته لتحقيق الجودة في اطار قيم العمل والمعايير الدولية للنشر االحصائي.
متابعة أعمال اإلدارة اليومية.
تدريب الموظفين ( فني – إداري).
حضور ومتابعة اللجان.
التواصل مع مصادر البيانات.

 .2مهام مراقبة الحسابات القومية:
 اصدار النشرات التالية:
 نشرة احصاءات الحسابات القومية بنظام  0991لألمم المتحدة. نشرة التقديرات المعدلة واالولية للحسابات القومية باألسعار الجارية. نشرة التقديرات المعدلة واالولية للحسابات القومية باألسعار الثابتة. نشرة احصاءات مالية الحكومة. اعداد البيانات الخاصة بالمجموعة االحصائية واللمحة االحصائية.
 تطوير االعمال وآليتها لتحقيق المعايير الدولية.
 استيفاء كافة االستبيانات الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية.
 تحقيق اهداف ادارة االحصاءات االقتصادية.

المستندات المطلوبة إلتمام المهمة:
 ميزان المدفوعات (بنك الكويت المركزي). الحسابات الختامية ومشروع الميزانية للوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة (وزارة المالية). النشرات التي تصدرها مراقبة البحوث االقتصادية. بيانات النفط (وزارة النفط). نشرات تصدرها االدارة المركزية لإلحصاء.اإلجراءات العملية:
العمل على تجميع وتحليل البيانات من الجهات المختلفة ،ومراجعة وتدقيق صحة البيانات والنتائج
واجراء المقارنات فيما بينها قبل اصدار النشرات.
 .3مهام مراقبة البحوث االقتصادية:
 متابعة وانجاز اعمال مراقبة البحوث االقتصادية.
 متابعة االعمال الميدانية والمكتبية للبحث السنوي للمنشآت واالتصال والتواصل مع مصادر البيانات
الرسمية في القطاع الخاص.
 متابعة بيانات البحث من حيث اصدار النشرات السنوية لجميع القطاعات (ستة نشرات).
 متابعة استيفاء البيانات المطلوبة للمنظمات والهيئات الدولية والعربية والخليجية.
 االشراف على تدريب الموظفين.
 تطوير اعمال المراقبة لرفع جودة البيانات.
 تحقيق اهداف ادارة االحصاءات االقتصادية.
مصادر البيانات:
 الشركات االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والحكومة ،باإلضافة الى الهيئات التي ال تهدفالى الربح ،كذلك البنوك وشركات التأمين.
 وزارة التجارة والصناعة. سوق الكويت لألوراق المالية.المستندات المطلوبة إلتمام المهمة:
 استمارة البحث السنوي للمنشآت حسب الستة قطاعات: )0تجارة الجملة والتجزئة.
 )0التشييد والبناء.
 )1الصناعة.
 )4الخدمات غير المالية.
 )8الخدمات المالية.
 )6الهيئات الخاصة التي ال تهدف الى الربح وتخدم العائالت.
 الخطابات الموجهة للشركات المساهمة في استيفاء البيانات.اإلجراءات العملية:
 -تدريب الباحثين.

-

اجراء االختبارات بعد انهاء الدورة التدريبية الختيار العناصر الجيدة وفرزها بين المشرفين الميدانيين
الختيار اصلحهم للعمل.
تحديث اطار عينة البحث وتوزيعها على المشرفين والباحثين حسب السياسات المتبعة إلجراء البحث.
اصدار القرار الوزاري الخاص بالبحث والقرارات االدارية الالحقة.
اصدار تكليف بأسماء الباحثين وتحديد مكافآتهم والمدة الزمنية.
البدء في النزول للميدان لجمع البيانات المطلوبة.

 .4مهام مراقبة احصاءات االسعار واالرقام القياسية والنفط:
 اصدار النشرات التالية:
 النشرة الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك. النشرة الفصلية ألسعار الجملة. تقديم البيانات للمجموعة االحصائية واللمحة السنوية.
 تقديم النشرات للجهات المعنية.
االجراءات العملية:
-

جمع اسعار السلع المطلوبة في النشرة من الميدان ،سواء كانت غذائية ،صناعية ،او استهالكية من 422
مصدر ومراجعة االسعار الواردة والتدقيق ومن ثم اصدار نشرة االرقام القياسية ألسعار المستهلك في
نهاية الشهر.
ً
جمع االسعار الخاصة بنشرة الجملة بصفة شهرية من  082مصدر تقريبا من جميع محافظات دولة
الكويت ويتم التدقيق ومراجعة االسعار ومخاطبة المصدر في حال وجود خطأ او سعر غير مقبول للتأكد
من التغير ومن ثم اصدار النشرة الفصلية ألسعار الجملة.
جاري العمل في بحث المنتجين إلصدار النشرة الخاصة باإلنتاج المحلي وهي في مراحلها االخيرة.
مخاطبة الجهات الحكومية واالهلية والشركات ألخذ البيانات الواردة غير المتوفرة او غير المعلنة.

ادارة االحصاءات التجارية والزراعية والخدمات
 .1مهام مدير ومراقبي االدارة:







المشاركة في صياغة اهداف اإلدارة المركزية لإلحصاء والعمل على تحقيقها.
تطوير العمل آلياته لتحقيق الجودة في اطار قيم العمل والمعايير الدولية للنشر االحصائي.
متابعة أعمال اإلدارة اليومية.
تدريب الموظفين ( فني – إداري).
حضور ومتابعة اللجان.
التواصل مع مصادر البيانات.

 .0مهام مراقبة احصاءات التجارة الخارجية
 اصدار النشرات التالية: النشرة الربع سنوية إلحصاءات التجارة الخارجية.
 النشرة السنوية إلحصاءات التجارة الخارجية.
 إعداد البيانات الخاصة بالمجموعة اإلحصائية واللمحة اإلحصائية. إعداد واستيفاء االستبيانات المطلوبة من الجهات الحكومية والدولية. -رصد حركة التبادل التجاري بين دولة الكويت ودول العالم.

المستندات المطلوبة إلتمام المهمة:
 اإلدارة العامة للجمارك "البيان الجمركي" وزارة النفط "بيانات النفط" وزارة المواصالت "البريد العادي والبريد الممتاز"اإلجراءات العملية:
بعد استالم البيانات من الجهات المذكورة أعاله ،يتم العمل على التدقيق والمراجعة على صحة ودقة
المعلومات اإلحصائية والعمل علي استخالصها في نشرة إحصاءات التجارة الخارجية.
 .3مهام مراقبة اإلحصاءات الزراعية والثروة السمكية
 إصدار النشرات اإلحصائية التالية: النشرة السنوية لإلحصاءات الزراعية.
 النشرة السنوية لإلحصاءات الثروة السمكية.
 إعداد البيانات الخاصة بالمجموعة اإلحصائية واللمحة اإلحصائية. -إعداد واستيفاء كافة االستبانات المطلوبة الواردة من الجهات الحكومية والدولية.

المستندات المطلوبة إلتمام المهمة:
البيانات الناتجة عن طريق الحصر الشامل الميداني من قبل المراقبة.
اإلجراءات العملية:
-

الحصر الميداني لكافة الحيازات الزراعية واسواق السمك (المباركية – الشرق).
إدخال البيانات ومراجعتها على نظام خاص باإلحصاءات الزراعية وأخر خاص بإحصاءات الثروة
السمكية.
إعداد جدول النشرة بعد إجراء العالقات المنطقية والتنقية للبيانات.
تجميع جداول النشرة ومراجعتها مرة أخرى بشكل نهائي.
إصدار النشرة السنوية اإلحصائية ( زراعة – سمك).

 .4مهام مراقبة الخدمات االجتماعية والنقل
 إصدار النشرات التالية: النشرة السنوية لإلحصاءات االجتماعية
 النشرة السنوية إلحصاءات التعليم
 النشرة السنوية لإلحصاءات الصحية
 النشرة السنوية لإلحصاءات البيئية
 النشرة السنوية إلحصاءات النقل

 النشرة السنوية إلحصاءات االتصاالت.
 إعداد البيانات الخاصة بالمجموعة اإلحصائية واللمحة اإلحصائية. إعداد واستيفاء االستبيانات المطلوبة من الجهات الحكومية والدولية.المستندات المطلوبة إلتمام المهمة:
البيانات االحصائية التي ترد من الجهات الحكومية والخاصة .
االجراءات العملية:
-

مخاطبة الجهات (الوزارات ،الهيئات…الخ) لتزويدنا بالبيانات المطلوبة لمراقبة الخدمات االجتماعية.
مراجعة البيانات الواردة إلينا والتأكد من صحة األرقام والمجاميع الموجودة فيها ،وكما يتم مقارنتها مع
بيانات العام السابق للتأكد من تناسق البيانات.
في حال وجود خطأ في األرقام أو المجاميع أو عدم وجود اتساق مع العام السابق يتم مخاطبة الجهة
المزودة للبيان للتأكد من صحة البيانات الواردة.
ادخال البيانات المطلوب نشرها من خالل برنامج .Excel
طباعة الجداول النهائية وإعادة مراجعتها من موظف آخر وذلك للتأكد من دقة وصحة البيانات الواردة
فيها.
فيما يتعلق بإحصاءات الفنادق ،تم تطبيق نظام جديد إلحصاء الفنادق وهو نظام يتم بموجبه جمع البيانات
باالتصال المباشر عن طريق شبكة اإلنترنت .
إصدار النشرة السنوية.

إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية
 .1مهام مدير ومراقبي االدارة:







المشاركة في صياغة اهداف اإلدارة المركزية لإلحصاء والعمل على تحقيقها.
تطوير العمل آلياته لتحقيق الجودة في اطار قيم العمل والمعايير الدولية للنشر االحصائي.
متابعة أعمال اإلدارة اليومية.
تدريب الموظفين ( فني – إداري).
حضور ومتابعة اللجان.
التواصل مع مصادر البيانات.

 .2مهام مراقبة التعداد واإلحصاءات السكانية:
 قسم التعداد والمعامالت السكانية استقبال المراجعين من جمهور المواطنين و المقيمين المتقدمين بطلب استخراج الشهادات اإلحصائية
من واقع تعدادات السكان لدولة الكويت لألعوام (.)0228 -0958 -0952 -0998- 0992 -0968
 استالم الطلب أو الكتاب الوارد من الجهة الطالبة للشهادة.
 التأكد من توافر كافة الشروط في هذا الشأن وهي اإلثبات الشخصي وكتاب الجهة.
 إرفاق صورة اإلثبات الشخصي لصاحب العالقة مع كتاب الجهة بعد مطابقته مع األصل.
 التأكد من توفر كتاب في حال الطلب لصالح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية.
 تحرير نموذج طلب بديل في حال التقدم بالشهادات لجهات أخرى.












البحث في النظام اآللي عن اإلحصاءات المطلوبة واسترجاع التقارير ( المعامالت ) وطباعتها.
ويقوم الموظف بتسليم ايصال للمراجعة الستالم المعاملة بعد ورودها الى ادارة التعداد واالحصاءات
السكانية.
يقوم الموظف بعد استخراج المعامالت من النظام األلي بمطبقاتها مع النسخة األصلية المحفوظة على
جهاز الميكروفيلم.
يقوم الموظف المختص بلصق الطوابع الخاصة بكل شهادة إحصائية بواقع طابع بفئة دينار واحد لكل
شهادة
ثم التوقيع على صور المعامالت والتي يعتمدها أيضا من كل من رئيس القسم والمراقب وترفع الى
مكتب الوكيل المساعد لقطاع العمل اإلحصائي العتمادها من القيادات العليا حيث أن األصل يعتمد
من قبل معالي الوزير المختص.
تصدر الشهادة االحصائية المطلوبة خالل عشرة ايام – بحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب.
ترسل أصول المعامالت الى الجهات الطالبة ويحتفظ بصورة منها وتسلم صورة أخرى للمراجع (
صاحب العالقة ).
في حاالت وجود أخطاء إدخال في النظام اآللي تطبع المعاملة المعدلة حسب األصل والمطابقة لنسخة
الميكروفيلم وذلك على نظام برنامج .Word
في حاالت التعديل بموجب حكم قضائي يتم التأكد من توفر اآلتي:
 )0حكم محكمة نهائي مختصم فيه اإلدارة المركزية لإلحصاء أو مديرها أو الوزير المختص
بصفتهما.
 )0شهادة عدم حصول استئناف أو طعن بالتمييز.
 )1الصيغة التنفيذية للحكم.
 )4طباعة المعاملة المعدلة على نموذج الجدولين األيسر تدون فيه البيانات كما وردت بالسجل
األصلي واأليسر تدون فيه البيانات الفردية التي جرى عليها التعديل بموجب الحكم والذي يشار
اليه في مرجع التعديل أسفل الشهادة.

 قسم وحدات الميدان وتصميم العيناتيقوم قسم وحدة الميدان وتصميم العينات بتصميم وسحب العينات لجميع المسوح األسرية واالقتصادية
التي يتم تنفيذها من قبل اإلدارة المركزية لإلحصاء ،كما يقوم القسم بتقييم التقديرات اإلحصائية المستخرجة من
المسوح األسرية واالقتصادية من خالل حساب التباين واألخطاء اإلحصائية  ،كما يقوم القسم بتقييم بيانات التعداد
وأعداد النشرات اإلحصائية المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت ،كما يقوم القسم بتوفير
البيانات اإلحصائية للمستخدمين سواء كانوا من الجهات المحلية أو اإلقليمية.
المستندات المطلوبة
-

توفر اطار معاينة وهو يتمثل في التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت
توفر أجهزة كمبيوتر حديثة
توفر بعض البرامج اإلحصائية الجاهزة
توفر أجهزة طابعات حديثة
تدريب موظفي القسم على الطرق الحديثة في العينات

االجراءات العملية
 -تقييم بيانات التعداد والمسوح األسرية التي تنفذها إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية

-

يقوم القسم بتجهيز اطار المعاينة ألي مسح ميداني سواء كان من إدارة التعداد أو إدارة خارج التعداد مثل
(إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،إدارة اإلحصاءات التجارية)
يقوم القسم بتصميم وسحب العينات لكل من المسوح األسرية واالقتصادية
حساب حجم العينة األمثل للمسوح الميدانية
تحديث اطر المعاينة بين التعدادات
يقوم القسم بتقييم التقديرات اإلحصائية المستخرجة من المسوح الميدانية
يقوم القسم بالتدقيق على بيانات المسوح المستوفاة من الميدان وذلك بعد إدخالها للنظام األلي
قام القسم باستخراج نشرة بيانات السكان لتعداد 0200
يقوم القسم باستيفاء االستبيانات الدولية واإلقليمية والمحلية الخاصة بالسكان والمباني والمنشآت
االقتصادية

 .3مهام مراقبة احصاءات العمل والمعيشة
اوالً :اعداد المراقبة بإعداد التقارير ،والدراسات التحليلية والنشرات اإلحصائية التالية:
 )0تقرير عن البطالة في الكويت "أرقام وحقائق".
 )0تقرير سنوي عن البطالة في الكويت بهدف إلقاء الضوء على حجم البطالة بين الكويتيين ،ودراسة بعض
الخصائص الديموغرافية واالجتماعية ،وذلك من واقع بيانات ديوان الخدمة المدنية عن األفراد الباحثين
عن العمل والراغبين فيه ،والمسجلين لديه ،وفقا للحالة في شهر إبريل من كل عام.
األسلوب المستخدم في إعداد التقرير:
 يتم الحصول على البيانات من خالل الربط اآللي بين ديوان الخدمة المدنية واإلدارة المركزية لإلحصاء
 يتم إجراء المراجعة الحسابية للبيانات
 إعداد الجداول اإلحصائية بعد مراجعتها في صورتها النهائية
 إعداد تحليل للبيانات وإعدادها في الصورة النهائية
 )1دراسة عن العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
تقوم المراقبة بإعداد دراسة عن المالمح األساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص ،وتهدف هذه الدراسة
لعرض وتحليل ألهم الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية من حيث حجم العمالة وتوزيعاتها حسب
النوع وفئات العمر والمستوى التعليمي والحالة الزواجية  ،دراسة التركيب المهني للعاملين ،الهيكل العـام
للنشـاط االقتصـادي ،ومستويـات األجور ،وذلك عن الحالة في 6/12من كل عام.
األسلوب المستخدم في إعداد التقرير الدراسة:





يتم الحصول على البيانات من وزارة الشئون االجتماعية والعمل.
يتم إجراء المراجعة الحسابية للبيانات .
إعداد الجداول اإلحصائية بعد مراجعتها وإعداد الرسوم البيانية لها .
إعداد تحليل للبيانات وإعدادها في الصورة النهائية.

 )4دراسة عن العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

تقوم المراقبة بإعداد دراسة عن المالمح األساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ،وتهدف هذه
الدراسة لعرض وتحليل ألهم الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية من حيث حجم العمالة
وتوزيعاتها حسب النوع وفئات العمر والمستوى التعليمي والحالة الزواجية  ،دراسة التركيب المهني للعاملين،
الهيكل العـام للنشـاط االقتصـادي ،ومستويـات األجور ،وذلك عن الحالة في 6/12من كل عام.
األسلوب المستخدم في إعداد الدراسة:





يتم الحصول على البيانات من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .
يتم إجراء المراجعة الحسابية للبيانات.
إعداد الجداول اإلحصائية بعد مراجعتها وإعداد الرسوم البيانية.
إعداد تحليل للبيانات وإعدادها في الصورة النهائية.

 )8نشرة إحصاء العاملين في القطاع الحكومي.
تقوم المراقبة بإجـراء نشرة إلحصـاء للعاملين في الجهـات الحكـوميـة ،والشركات المملوكة ملكية كاملة
للدولة عن الحالة في /6/12من كل عام .ويهـدف هـذا اإلحصـاء إلى قيـاس حجـم القوى العاملـة الـمدنيـة
الكويتيـة وغير الكويتيـة في القطـاع الحكـومي  ،وتوزيعـاتها على مختلـف الوزارات واإلدارات والجهـات
الحكوميـة  ،التعـرف على الخصـائص الديموغـرافيـة  ،واالجتمـاعيـة  ،واالقتصـاديـة لهـذه العمالـة.

األسلوب المستخدم في إعداد النشرة:





يتم الحصول على البيانات من الربط اآللي لديوان الخدمة المدنية و الجهات ذات صلة .
يتم إجراء المراجعة الحسابية للبيانات.
إعداد الجداول اإلحصائية التفصيلية بعد مراجعتها .
إعداد الجداول اإلحصائية اإلجمالية

ثانيا :تقوم المراقبة بإجراء المسوح الديموغرافية الميدانية ،خاصة مسحي القوة العاملة بالعينة ،ومسح الدخل
واإلنفاق األسري:
 )0مسح القوى العاملة بالعينة
تقوم المراقبة بإجراء مسح القوة العاملة بالعينة وذلك بهدف توفير بيانات عن حجم القوة البشرية التي تساهم
في اإلنتاج واألنشطة االقتصادية التي يعملون بها والمهن التي يمارسونها ،والتعرف على مستويات األجور في
األنشطة االقتصادية  ،وكذلك على القصور الذي يطرأ على الهيكل المهني لكل من الكويتيين وغير الكويتيين،
فضال عن الحصول على تقدير لحجم السكان والتركيب العمري والنوعي وخصائصهم الديموغرافية .

 )0مسح الدخل واإلنفاق األسري
تقوم المراقبة بإجراء مسح الدخل واإلنفاق األسري ،وذلك بهدف التعرف على السلع والخدمات التي
يستهلكها المجتمع بمستويات مختلفة لتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لمستوى االستهالك ،معرفة التوزيع النسبي

لإلنفاق على السلع والخدمات لخلق أوزان تخدم في تركيب الرقم القياسي لنفقة المعيشية ،ودراسة العالقة بين
خصائص السكانية وإنفاقها االستهالكي والحصول على مؤشرات لدخل القطاع األسري ومصادره المختلفة.

 .4مهام مراقبة اإلحصاءات الحيوية
 قسم إحصاءات الهجرة: اعداد المخاطبات الرسمية لتوفير البيانات السجلية.
 إعداد نشرة إحصاءات الهجرة بعد تفريغ بيانات الهجرة على الجداول المعدة من قبل القسم .
 رفع النشرة بعد االنتهاء من إعدادها واعتمادها من قبل مدير إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية إلى
الوكيل المساعد لقطاع العمل اإلحصائي .
 قسم اإلحصاءات الحيوية:يقوم القسم بإصدار نشرتين األولى عن احصاءات المواليد والوفيات والثانية عن احصاءات الزواج والطالق
وذلك بصفة دورية (سنويا).
 )0نشرة االحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات):
 اهداف واستخدامات النشرة الرئيسية:تشمل هذه النشرة احصاءات عن الواقعات الحيوية وهي :المواليد أحياء ،المواليد موتى ،الوفيات مختلف
االعمار ووفيات االطفال الرضع.
وتستخدم إحصاءات المواليد في التحليل الديموغرافي والذي يعتبر الزما ً للقيام بخطط التنمية
واالجتماعية للدولة.

االقتصادية

 الخطوات الرئيسية إلعداد النشرة: يتم استالم البيانات من وزارة الصحة الكترونيا
 يتم اجراء المراجعات الحسابية والموضوعية للبيانات
 اعداد الجداول االحصائية للنشرة والمتعلقة بالمواليد أحياء والمواليد موتى ووفيات األطفال الرضع
والوفيات لجميع االعمار
 مراجعة الجداول االحصائية واعدادها في صورتها النهائية .
 استخدام بيانات النشرة الستيفاء االستبيانات المحلية واالقليمية والدولية وكذلك الستيفاء الجزء الخاص
بقسم االحصاءات الحيوية في المجموعة واللمحة االحصائية.

 )0نشرة االحصاءات الحيوية (الزواج والطالق) :
 أهداف واستخدامات النشرة الرئيسية:تشمل هذه النشرة احصاءات عن الزواج والطالق وتعتبر هذه االحصاءات من اهم الوسائل التي تمكن
المهتمين بهذا النوع من البيانات من التعرف على بعض الظواهر الديموغرافية واالجتماعية في الدولة ،
ومن ثم دراستها كما ان تلك االحصاءات توفر بيانات اساسية تساعد المخططين في مجاالت التنمية
االجتماعية واالقتصادية عند أعداد خططهم للدولة .






الخطوات الرئيسية إلعداد النشرة:
يتم اجراء المراجعة الحسابية والموضوعية للبيانات الواردة من السجالت االدارية.
اعداد الجداول االحصائية للنشرة
مراجعه الجداول اإلحصائية واعدادها في صورتها النهائية .
استخدام بيانات النشرة الستيفاء االستبيانات المحلية واالقليمية والدولية وكذلك الستيفاء الجزء الخاص
بقسم الحيوية في المجموعة واللمحة االحصائية .

ادارة المطبوعات والنشر
مهام مدير ومراقب االدارة:
• المشاركة في صياغة اهداف اإلدارة المركزية لإلحصاء والعمل على تحقيقها.
• تطوير العمل آلياته لتحقيق الجودة في اطار قيم العمل والمعايير الدولية للنشر االحصائي.
• متابعة أعمال اإلدارة اليومية.
• تدريب الموظفين ( فني – إداري).
• حضور ومتابعة اللجان.
• التواصل مع مصادر البيانات.

مهام مراقبة النشر
 .0متابعة اجراءات ومراجعة وطباعة ونشر المجموعة السنوية لإلدارة المركزية لإلحصاء.
 .0متابعة اجراءات مراجعة وطباعة ونشر اللمحة االحصائية السنوية.
 .1اقرار البحوث الميدانية ،حيث تقدم المراقبة االعتماد للبحوث الميدانية التي تخطط إلجرائها الشركات،
وذلك بهدف ضبط جودة المسوح واستطالع الرأي في دولة الكويت.
االجراءات العملية:
-

ترسل الجهة الطالبة للترخيص كتاب الى مدير االدارة المركزية لإلحصاء بطلب الموافقة على اجراء
البحث الميداني.
يتم تعبئة نموذج االدارة المركزية لإلحصاء الخاص بطلب الموافقة على اجراء المسوح الميدانية
واستطالعات الرأي ،ويحتوي على معلومات خاصة بالجهة.
احضار عدد ( )8نسخ من استمارة البحث.
العرض على اللجنة المعنية لدراستها وفي حال الموافقة يتم اعداد كتاب في ذلك.
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